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في  بتحسن  وأشعر  المباريات  في  سرعتي  زادت 
األداء  جاء  لذا  العام،  هذا  السرعة  في  وزيادة  اللياقة 
وأت��درب  اإلصابات  من  تعافيت  أنني  كما  أفضل. 
المزيد  لتحقيق  أتطلع  النجاحات  هذه  وبعد  بانتظام. 

العام”. من اإلنجازات هذا 
التي تنتظر ساينا،  ومع البطوالت 
بذاتها  وإيمانها  العائدة  لياقتها  تبشر 
بمزيد من اإلنجازات لها ولبلدها. لكن 
التخلي  يمكنها  ال  الذي  رفيقها  الحذر 
التفكير في كل تحد  عنه. فهي تفضل 
على حدة بدال من أن تنزلق بعيدا في 

المستقبل. أحالم 
وتؤكد ساينا للكثيرين أنه ال داعي 
أي  إثبات  في  أفكر  “ال  قائلة:  للقلق 
شيء ألي شخص. ستجري المباريات 
في الملعب، وقد استعدت لياقتي وعافيتي وتعافيت من 

إصابتي. وال شيء يقلقني اآلن”.

لإلصابة  تعرضت  “ل��ق��د 
أدائي  تقديم  من  أتمكن  ولم 
األفضل. لكني ال زلت قادرة 
بتصنيفي  االح��ت��ف��اظ  على 
العالمي بين الرابع والتاسع. 
كما أنني وصلت إلى الدورين 
ربع النهائي ونصف النهائي 

في العديد من البطوالت”

مع اتجاه عقارب الساعة من اليسار: ساينا ولحظة انتصار في إحدى البطوالت، 
ساينا برفقة والديها، ساينا مع المدرب بوليال جوبتشاند خالل حفل تكريم

Like 
INDIAN DIplomAcy

Follow 
@INDIANDIplomAcy 

              Watch 
INDIAN DIplomAcy
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يتخذون  الرياضيين  النقاد  نجد  األحيان  بعض  في 
بعض  تجاه  والدهشة  لالستغراب  ت��دع��وا  م��واق��ف 
الريشة  تنس  العبات  أفضل  فازت  فعندما  الالعبين. 
الهندية ساينا نيهوال بالميدالية البرونزية في أوليمبيات 
2012، كانت فتاة ال يمكن أن تخطئ فى أي حركة من 
عصيبة  فترة  الالعبة  شهدت  ذلك  بعد  لكن  حركاتها. 
لم  البطلة  أن  وبدا  والجوائز،  األلقاب  غياب  صاحبها 

الفوز. تكن تعرف الطريق نحو 
كل  و  المرحلة  تلك  تجاوزت  استطاعت  ساينا  لكن 
ذهنية. قوة  و  عزيمة  به  تتمتع  ما  بفضل  الظروف  هذه 
األهم  و  بل  المجد،  إلى  تصل  أن  سانيا  استطاعت  لقد 
التى  التجريح   أشواك  تتجاوز  أن  استطاعت  ذلك  من 
تقول  أي شئ.  منها  ينال  أن  دون  الطريق  فى  صادفتها 
علينا  ينهال  نفوز  فعندما  الحياة،  سنة  “تلك  ساينا: 

نتعرض  خسارة  أول  ومع  الثناء 
كله  ذلك  أتلقى  لكني  لالنتقاد. 
بروح رياضية. وقد حاولت 
أتعافى  أن  حادثة  آخر  بعد 
أتمرن  وأن  إصاباتي  من 

بشكل أكبر”.
ساينا  فازت  أن  وبعد 
في  البرونزية  بالميدالية 
دورة األلعاب األوليمبية 

 2012 أغ��س��ط��س  ف���ي 

أكتوبر  في  المفتوحة  الدنمارك  ببطولة  فوزها  وبعد 
ما   2013 في  األلقاب  من  لديها  يكن  لم  نفسه  العام  من 
قلوب  إلى  تتسلل  الضجر  مشاعر  وبدا  للجمهور.  تقدمه 
مشجعيها، الذين تحولوا النتقادها بصورة كبيرة. و تقول 
لقد  باإلحباط،  أشعر  “لم  ال�24عاما:  صاحبة  الالعبة 
األفضل.  أدائي  تقديم  من  أتمكن  ولم  لإلصابة  تعرضت 
لكني ال زلت قادرة على االحتفاظ بتصنيفي العالمي بين 
النهائي  ربع  الدورين  إلى  وصلت  وقد  والتاسع.  الرابع 

ونصف النهائي في العديد من البطوالت.”
قاسيا   2014 عام  يكن  لم  الحظ  ولحسن 
العام  ساينا  استهلت  حيث  كسابقه، 
الهند  ببطولة  الذهبية  بالجائزة  بالفوز 
بلقب  فوزها  إلى  باإلضافة  المفتوحة 
المفتوحة وهو ما عزز  بطولة استراليا 

بنفسها. ثقتها 
هذه  الصعداء”  تنفست  “لقد 
وصف  أفضل  هي  الكلمات 
فقد  اآلن.  ساينا  لحالة 
النقاد  تعليق  تحسن 
انتصاراتها  بعد  عليها 
ساينا:  تقول  األخيرة. 
“ل��ق��د ع���ززت ه��ذه 
من  االن���ت���ص���ارات 
فقد  ب��ن��ف��س��ي،  ث��ق��ت��ي 

األولى   الهند  بطلة  استعادت  الوفاض،  خالية  وهي   2013 عام  من  خرجت  أن  بعد   
األلقاب من  المزيد  لحصد  جاهزة  وأصبحت  لياقتها  نيهوال  ساينا  الريشة  تنس  فى 

“ال أشعر بالقلق في الوقت الحالي
بالنسبة لتحقيق البطوالت”

بقلم: جاريما فيرما
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مر  فقد  المشوية(.  الماعز  )ريش  الضأن  تشاب  طبق 
والفلفل  بالملح  يتبَّل  كان  الذي  الريفي  األفغاني  الطبق 
المانجو  مع  تتبيله  يتم  ما  أشهرها  تغييرات  بعدة  الحار 
خليط  )وهو  ماساال  وجارام  المطهوة  غير  المطحونة 
توابل مكون من الكمون والفلفل األسود والقرنفل إلخ(. 
م تشاب الضأن مع شراب القيقب وصوص الكوكم  ويقدَّ

إلى  األقرب  ليكون  اليبراري  ماساال  مطعم  في 
طهو  يتم  األصلي.  الضأن  تشاب  طبق 

التندور  فرن  في  الشي  بتقنية  الطبق 
ليعطيه  الصوص  العظم  ويمتص 
المميزة. أما مصاصة ميشتي  نكهته 
بالتجميد  إع��داده��ا  يتم  التي  دوي 
حلوى  من  صغيرة  لكمية  الفوري 
سكر  مع  حلو  )زبادي  دوي  ميشتي 
غاز  فيها  فيُستخدم  ال��ج��اك��اري( 
ويمكنها  للتجميد  البارد  النيتروجين 
يحدث  ما  رغم  بالنكهات  االحتفاظ 

من تغير في درجات الحرارة.
تشهد  أن  ال��ض��روري  من  ليس 

إعدادها  تقنية  في  تغييًرا  األطباق  كل 
المطبخ  م��ن  ج����زًءا  تصبح  ح��ت��ى 
قلبًا  تتغير  األطباق  فبعض  الحديث؛ 
طريقة  ف��ي  يتغير  وبعضها  وق��ال��بً��ا 

جاليبي الكافيار مضاف إليه الزعفران و )أسفل( ُمقبالت االموزبوش من األطباق الجانبية

التقديم فحسب. من أمثلة األطباق التي تتغير قلبًا وقالبًا 
م في  ى بالبخار ويقدَّ أرز جي ودجاج الكاري الذي يسوَّ
ورقة موز خضراء أو طبق مين فيفيشاتو الحار )سمك 
األطباق  بين  والمزج  حار(.  فلفل  صوص  داخل  سير 
والحصول  النكهات  في ضبط  يساعد  والمعتدلة  الحارة 
على الطعم التقليدي دون اإلفراط في استخدام التوابل. 
أما جمبري الفلفل بالكاري وثاير سادام )أرز 
صدف  في  يقدمان  اللذان  بارد(  زبادي 
المحار، فهما مثال آخر على التالعب 
البارد  ال��زب��ادي  ف��أرز  بالنكهات؛ 
مع  المستخدم  الفلفل  ح��رارة  يعادل 
التي  األطعمة  أمثلة  ومن  الجمبري. 
شاوال  دال  التقديم طبق  تغير طريقة 
أرانكيني )كرات أرز وعدس مقلية(. 
في  التقليدي  الطبق  ه��ذا  ي��ق��دم 
صورة كرة لحم مزينة بقطع 
الباباُدم،  خبز  من  صغيرة 
في  والمخلل  وال��ش��وت��ن��ي، 
طبق  مثل  تنسى،  ال  تجربة 
)كعك  باالاّ  داهي  كريم  آيس 
والزبادي  العدس  من  مقلي 
في  م  ي��ق��دَّ ال��ذي  المتبل( 

مومباي. أوبروي 
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طبق سلمون تاندوري

الطهو الجزيئي إلحداث التوازن المطلوب بين النكهات 
الرايتا  ذلك  ومثال  أفضل.  بشكل  الوصفات  لتقديم  أو 
والذي  اللؤلؤ  تشكيل  بتقنية  المقدمة  متبل(  )زب��ادي 
الزبادي  يقدم  بانكوك حيث  به مطعم جاجان في  يشتهر 
ألجينات  باستخدام  دائري  شكل  في  ملعقة  على  المتبل 

ال��زب��ادي  نكهات  تتدفق  ال��ص��ودي��وم. 
الفقاعات  داخل  المغلفة  الهندية  والتوابل 
المذاق  نفس  فتعطي  الفم  في  الدائرية 
عن  زائدة  التوابل  نكهة  تكون  أن  دون 
نتيجة  على  الحصول  تم  المطلوب.  الحد 
حيث  الكافيار  جاليبي  وصفة  في  مماثلة 
إلعداد  الجزيئي  الطهو  تقنية  استُخدمت 
يشبه  الدقيق(  من  مقلية  )حلوى  الجاليبي 
فوق  م  يقدَّ وعندما  البرتقالي.  الكافيار 
فإنه  المثلج،  الحليب(  )حلوى  الرابدي 
التقليدية. الرابدي-جاليبي  نكهة  يضاعف 

بالزبد  طبق جي جوست )لحم ضأن مشوي ومسقي 
النكهات  بها  تضاف  التي  طريقة  غيَّر  أيًضا  المصفَّى( 
كوندابور  مجتمع  يد  على  الطبق  تقديم  تم  الطعام.  إلى 
المحارب في جنوب الهند، وأصبح طريقة سائدة لشوي 

إلعطائه  الفخار  من  المصنوع  التندور  فرن  في  اللحم 
معظم  في  النكهات  تُظهر  الطريقة  تلك  داخنة.  نكهة 
األصناف التي تطهى في فرن التندور ومن بينها كباب 
الذي  مقلية(  طرية  )فطائر خضراوات/لحم  الجاالواتي 
في  بوكت  دوم  لمطعم  األولى  القائمة  في  تقديمه  أعيد 

الثمانينيات. نيودلهي 
أصبحت  االبتكار  إع��ادة  أن  الحقيقة 
على  التأكيد  إع��ادة  في  رئيسيًّا  عامًل 
خريطة  على  الهندي  المطبخ  أصالة 
ذلك  على  األمثلة  وأحد  العالمية.  الطهو 
داخل  مخبوز  متبل  )دج��اج  أتّ��ا  دج��اج 
األطباق  من  يعتبر  الذي  عجين(  كرات 
في  كرافت  ماساال  مطعم  بها  يتميز  التي 
البدو  مدرسة  الطبق  هذا  يتبع  محل.  تاج 
في الطهو حيث يطهى الدجاج المتبل في 
أفران  في  الجمر  حرارة  على  أو  ساعات  لعدة  الرمال 
في  الطبق  هذا  إعداد  يتم  كرافت،  ماساال  في  التندور. 
خبز  مع  ويقدم  دقيقة   45 لمدة  فرن  داخل  فخار  أواني 

الطازج. الهندي  البولكا 
األخرى  المثيرة  االبتكار  إع��ادة  محاوالت  ومن 

ممتاز  ال��م��ل��ك��ة 
ه���ى من  م��ح��ل 
طبق  اخ��ت��رع��ت 
الذى مر  البرياني 
تغييرات  بسبعة 
حكم  انتهاء  قبل 

األسرة المغولية
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نات  مكوِّ ابتكار  إلى  ذلك  أدى  وقد  التقليدية.  الوصفات 
يسمى  ما  إلى  بدورها  لت  تحوَّ جديدة  إع��داد  وط��رق 
»جيل«  كل  أن  والنتيجة  الحديث«.  الهندي  »المطبخ 
جديد في عالم الطهو شهد ظهور طريقة جديدة إلعداده.
سبيل  على  الشهير  البرياني  طبق  إلى  نظرنا  إذا 
أول  هي  محل  ممتاز  المغول  ملكة  أن  فسنجد  المثال، 
مته إلطعام الجنود بحيث يمكن االنتقال به أميااًل  من قدَّ
تغييرات  بسبعة  مرَّ  لكنه  ونكهته،  مذاقه  يفقد  أن  دون 
برياني  وصفة  أما  المغولية.  األسرة  حكم  انتهاء  قبل 

أو  البطيء  للطهو  الشائع  المفهوم  فقدَّمت  أبادي  حيدر 
بالبخار. الطهو  أسلوب 

جديدة  أساليب  ابتُكرت  الحديثة،  العصور  في 
يخنة  تستخدم  واليوم  التقليدية.  النكهة  على  للحصول 
نِهاري طريقة الطهي في حمام مائي باستخدام األكياس 
التي  الطراوة  على  للحصول  الغلق  محكمة  البالستيكية 
اللحم  يتبَّل  الليل –  اللحم طوال  نحصل عليها عند طهو 
في  ويُطهى  منه  الهواء  تفريغ  بعد  أكياس  في  ويُعبأ 
مثل  تقنيات  أيًضا  أُدخلت  أقل.  ساعات  لعدد  ماء  حمام 

دابا جوشت )ريش الماعز المشوية(

من  المكون  الشهير  تشاب  طبق 
توابل  إليها  المضاف  الضأن   لحم 

القَيقَُب األحمر و الكوكوم
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كباب  رأى  تطوره.  رحلة  الهندي  المطبخ  يواصل 
أجل  إعداده من  تم  ملكية حيث  برعاية  النور  جالوتي 

العصارة.  كثير  لحم طري  أرادت طبق  التي  الملكة 
اسم  الذي سمي على  توندي  كباب  وبعدها ظهر 

يعمل ساعات طويلة إلعداد طبق  الذي ظل  الطاهي 
مثالي. لحم 

غير أن هناك ابتكار آخر هو طبق رامبوري 
المنافسات بين طهاة  الذي ظهر نتيجة إحدى  كيشادا 

نََواب أُوَده، ولكناو، وحيدر أباد، ورامبور. تم إعداد 

الهندي المطبخ  نظرة على تطور 
والفستق  األرز  ليشبه  المقطَّع  اللوز  باستخدام  الطبق 

العدس. مع 
ظهرت حلوى روسوجوال المشهورة على مستوى 

العالم والمعروفة بطراوتها نتيجة الرغبة في إعداد صنف 
فريد من نوعه. ويقال إن باهادو روسوجوال )التي سميت 
هكذا على اسم بلدة صغيرة في أوديشا( قد ظهرت بسبب 
وفرة اللبن هناك. في الواقع كثيًرا ما يقال إن تشينّا بودا 

)جبن الريكوتا المكرمل(، أول كيك جبن هندي، كان 
محاولة غير موفقة إلعداد روسوجوال كبيرة.
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طبق دال شاوال أرانكيني مع خبز الباباد والشوتني
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يعيد المطبخ الهندي التأكيد على أصالته على خريطة الطهي العالمية. 
دعونا نلقي نظرة على نشأة مفهوم »المطبخ الهندي الحديث«

بقلم: مادهوليكا داش

في عام 1809 وصل فن تذوق الطعام إلى الغرب 
دجاج  )قطع  ماساال  تيكا  دجاج  طبق  وصول  مع 
هندوستاني  مطعم  في  الطبق  هذا  تقديم  تم  مشوي(. 
الهند  شركة  في  سابق  هندي  جندي  اب��ن  يملكه 
الشرقية ويُدعى دين محمد، ومع بداية العام الجديد، 
المخلي  الدجاج  المكون من  الطبق –  ثم إعالن هذا 
البريطاني.  العموم  بيت  ألعضاء  طعاًما   – المتبَّل 
وبعد مرور قرن ونصف، تم تقديم طبق دجاج الزبد 
دال  وطبق  والكريمة(  الزبدة  بصلصة  دجاج  )قطع 
الثالثة  األطباق  وهذه  بالكريمة(.  )عدس  ماكاني 

الهندي. للمطبخ  مرادفًا  أصبحت 
أيٌّ من هذه  يَُعد  لم  الشائع،  المعتقد  وعلى عكس 
فعلى  الغربي.  الذوق  إلرضاء  خصيًصا  األطباق 
واللحوم/ التوابل  مع  )أرز  الشهير  البرياني  غرار 
اللحم  من  مشوية  )قطع  والكباب  الخضراوات( 
عالم  في  جديًدا  فصاًل  قدَّمت  التي  والخضراوات( 
سوى  الثالثة  األطباق  تلك  تكن  لم  الهندي،  الطهو 
عن  واالبتعاد  جديد  شيء  ابتكار  في  الرغبة  نتيجة 

ينبض بالحياة
لمسات تجعل التراث
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مع  البطاطس  من  )طبق  أل��و  وأم��راس  النيئة(  بالمانجو 
المانجو صوص المطهية(.

سوشي  طبق  اليابان  ابتكرت  العالم،  وحول 
طبق  وهناك  بالمانجو.  اللفائف  يحشى  حيث  حلو 
آسيا  دول جنوب شرق  من  العديد  في  يقدم  حلوى 
يَُعد من  نكهة خاصة  أرز دبق ذو  وهو عبارة عن 
ويقدم  الطازجة.  بالمانجو  ويغطى  الهند  جوز  حليب 
الخبز. ومن  المانجو مع  الغربية  الدول  الطهاة في  بعض 
األصناف الجديدة في الواليات المتحدة الجمبري المطهو مع 
ولفائف  بالجبن  المحشو  الحار(  )الفلفل  والهاالبينو  المانجو 

محشوة بلحم الخنزير والمانجو.

الفوائد الصحية
المانجو  فأطباق  الصحية؛  الفوائد  بالعديد من  المانجو  تتميز 
هائلة  فائدة  وفيها  ه���(،   - )أ  وفيتامينات  بالحديد  غنية 
للحوامل ومرضى األنيميا. تساعد المانجو في التخلص من 
للبشرة  مفيدة  أنها  كما  الهضم،  عملية  وتُحسِّن  الحموضة، 
أيًضا  المانجو  ثمار  تحتوي  األكسدة.  بمضادات  غنية  ألنها 
ملء  أن  كما  القلب،  أمراض  من  يقي  الذي  السيلينيوم  على 
الليلي  بالعشى  اإلصابة  من  يقي  المانجو  شرائح  من  كوب 

ويساعد في الحفاظ على البصر.

مجموعة متنوعة من اآليس كريم بطعم المانجو 
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)أعلى مباشرة( مانجو شريخاند )أعاله( مخلل المانجو

الفلبين،  وفي  المانجو.  وتشتني  المانجو،  المانجو، وجيلي 
تؤكل المانجو النيئة مع الباجونج )عجينة سمك مصنوعة 
من السمك أو الجمبري المتخمر والملح(، أو صوص السمك 
أو مع قليل من الملح فحسب. ورغم استخدام المانجو بكثافة 
في إعداد أطباق السمك، فإنها تصلح أيًضا في إعداد أطباق 
المانجو  تستخدم  المثال،  سبيل  على  تايالند  ففي  الدجاج. 
إلضفاء نكهة إلى البهار، وفي أمريكا الوسطى تقدم نيئة مع 
الملح والخل والفلفل األسود والصوص الحار. وكثيًرا ما 
تؤكل ثمار المانجو مشوية في والية هاواي األمريكية. أما 
في أمريكا الالتينية، فتباع المانجو المقشورة على عصا مع 
الباعة في الشوارع. وتستخدم أيًضا كمادة منكهة وكإضافة 

رائعة لتزيين حبوب اإلفطار مثل الموزلي والشوفان.

أصناف مبتكرة
يبتكر الطهاة حول العالم أصنافًا جديدة من ثمار المانجو 
مثل  مبتكرة  أطباقًا  نجد  الهند  ففي  طعامهم.  قوائم  في 
والخضراوات  التوابل  مع  األرز  )طبق  المانجو  برياني 
محشو  مقلي  )خبز  النيئة  المانجو  وباراثا  والمانجو(، 

الهند.  شمال  في  بالكاري( 
 – األم��راس  ويُقدَّم عصير 
المانجو  لب  من  المكون 
 – الحليب  أو  السكر  مع 
خبز  أو  واألرز  الخبز  مع 
البوري المقلي في جوجارات 
وم��ه��اراش��ت��را وراج��اس��ت��ان. 
غرب  كونكان  مدينة  أه��ل  ويستخدم 
الهند لب المانجو المطهو لعمل مربى تسمى مانجادا. أيًضا 
تستخدم المانجو في والية أندرا براديش إلعداد طبق الدال، 
بينما يستخدمها سكان والية جوجارات إلعداد طبق الشوندا 
)صنف مميز من ثمار المانجو المهروسة(. أما مشروب 
المشروب  فهو  والزبادي(  المانجو  من  )خليط  الالسي 

المفضل للغالبية من سكان الهند وجنوب آسيا.

ثمار المانجو في مطابخ العالم
المربى  الغربي إلعداد  المطبخ  المانجو في  ثمار  تستخدم 
والحلويات. ومن األصناف المميزة الشهيرة أيًضا صلصة 
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نوع لونه ومذاقه المميز. وتُزرع مانجو الكيسار المشهورة 
واليتي  في  البيع  قبل  حفظها  فترة  وبطول  الفريد  بمذاقها 

جوجارات وماهاراشترا.

المطبخ الهندي
المانجو  ثمار  تحظى  الطيب،  مذاقها  بفضل 
وإلى  الهندي.  المطبخ  في  خاص  بتفضيل 
اآلن، ال يزال آيس كريم المانجو، ومشروب 
يتكون من  منعش  )وهو مشروب  بانّا«  »آم 
المانجو النيئة والتوابل ويُقدَّم مع الوجبات(، 
في  الشهيرة  األطعمة  من  المانجو  ومخلل 
المنزل الهندي. وهناك أصناف خاصة يتميز 
إقليم على حدة مثل وصفة أمراكاند  بها كل 
والية  بها  تشتهر  التي  شريكاند(  )مانجو 
المانجو  بذور  من  تتكون  والتي  ماهاراشترا 
شمال  في  أما  الحلو.  الزبادي  مع  المخفوقة 
الهند، فتقطع المانجو شرائح رفيعة وتجفف 
في الشمس لحفظها فيما يعرف باسم المربي. ومن األطعمة 
الشهية التي تعد في فصل الصيف السامبار بنكهة المانجو 
جنوب  في  الهندي(  التمر  مع  العدس  من  مكونة  )شوربة 
الهند، وطبق الدال بطعم المانجو ذي النكهة المميزة )عدس 

المانجو من أشهر الفواكه االستوائية في العالم، وتُزرع في 
الهند منذ القَِدم. الحقيقة أن أول ظهور ثمار المانجو كان في 
شرق الهند في بورما )ميانمار حاليًّا( وجزر أندمان. ويُعتقَد 
أن الرهبان البوذيين قد قدَّموها إلى ماليزيا ودول شرق آسيا 

قرابة القرن الخامس قبل الميالد.
تقريبًا  العالم  إنتاج  نصف  يُزَرع  واليوم، 
من ثمار المانجو في الهند، ورغم ذلك تساهم 
التبادل  حجم  من  بالمائة   1 من  بأقل  الهند 
مستوى  على  المانجو  ثمار  من  التجاري 
الهند  داخل  الغالب  في  تُستهلَك  العالم، ألنها 
نفسها. وما بين مانجو ألفونسو ذكية الرائحة 
الحلوة  بادامي  ومانجو  األلياف  من  الخالية 
التي تحتوي ثمارها على اللب، تتصدر الهند 
وتقترب  الفاكهة  هذه  إنتاج  في  العالم  دول 
زراعة  يتم  الثانية.  المرتبة  في  الصين  منها 
من   – المانجو  ثمار  من  متنوعة  مجموعة 
بينها سيندوري ودوسيري وشوزا، وفازلي، 

ولوكنوا، وجوهاري، وجوالب كاس، والنجرا – في والية 
أتار براديش شمال الهند. أما جنوب الهند فيشتهر بتشكيلة 
متنوعة أيًضا ما بين مانجو راسبوري وسافيدا )بنجانابالي( 
ونيالم وهيمايات وثامبور بريور ومالجوفا وماليكا، ولكل 

آما بانا 

ت���س���ت���ع���م���ل 
المانجو بصورة 
إلكساب  كبيرة 
نكهة  ال��ط��ع��ام 
خاصة، كما يتم 
إضافتها لتزيين 
اإلفطار  حبوب 
الموزلي  مثل 

والشوفان
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المطبخ

تتميز ثمرة المانجو برائحتها النفاذة و مذاقها الرائع، وهي تتربع على عرش 
الفواكه.و الهند هي أكبر منتج ومستهلك لفاكهة المانجو على مستوى العالم، و 

تستخدم هذه الثمرة بصورة كبيرة كمكون في المطبخ العالمي

بقلم: جاهنافي سارما

عشق الهند لثمرة
المانجو
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فى تلك القصة كثيرا للجوانب األسلوبية فى لغة الكانادا.
–أحد  إينجار  فينكاتيش  ماستي  نجد   المقابل  في 
البيروقراطيين من بنجالورو الذي قام بتأليف سلسلة من 
القصص القصيرة الرائعة التى تتميز بالبساطة والجمال، 
ولكنه يفضل الحديث باللغة التاميلية في المنزل. و يمثل 
عائلة  وهي  البارزين   الكتاب  من  كبيرة  عائلة  ماستي 
إينجارز و إيارز التى كان أفرادها يتحدثون لغة الكانادا 

بطالقة فى التاميل حيث موطن أجدادهم.
عن   م��س��ت��م��ر  ال��ح��دي��ث  الزل  و 
التى  األخ���رى  الشهيرة  الشخصيات 
من  و  جنانبيث.،  جائزة  على  حصلت 
بينهم الكاتب جيريش كارناد الذى يتحدث 
وكذلك  والماراتية،   الكونكانية  اللغتين 
الروائي وكاتب المقاالت المعرف يو.آر. 
لغة  بروفيسور  يعمل  الذى  مورثي  أنانتا 
اإلنجليزية. و هاتان الشخصيتان من أشد 
المؤيدين للكتابة بلغات 

هندية أخرى.
هذه  ك��ل  تتعلق  و 
الكانادا  بلغة  األمثلة 

لكنها فى الحقيقة ترصد لنا إذا نظرنا 
إليها بطريقة أشمل موضوع التعددية 
التعددية  و  عامة  بصورة  الهند  فى 
أنه  اعتقد  و  خاصة.  بصورة  اللغوية 
و  بالشاعر  نستشهد  أن  الصائب  من 
الباحث الملهم فى لغة الكانادا أيه. كيه. 
رامانوجام الذى رحل عن عالمنا فى 

شيفارام  المؤلف 
الحائز  ك��اران��ت 
ع���ل���ى ج���ائ���زة 
والذى  جنانبيث- 
هي  تولو  لغة  تعد 
كتب  األم-  لغته 
بلغة  م��وس��وع��ة 

كانادا!

ريعان شبابه و إن كان خير مثال جسد تعددية و ثراء التراث 
الذى ورثناه عن أجدادنا و أسالفنا.  أما الناقد األدبي ناميتا 
رامانوجام عن طبيعة شخصيته  قاله  ما  اقتبس  جوكهالي 
المتعددة اللغات حين قال: “ إنني أحب القراءة باستمرار 
باستمرار  أقراء  بينما  الكانادا،  منطقة  في  التاميلية  باللغة 
اللغة  و علمت  تعلمت  و  التاميل.  منطقة  في  الكانادا  بلغة 
اإلنجليزية في الهند، و درست اللغات الهندية في الواليات 
المتحدة )كانت هذه السطور من سيرته الذاتية التى كتبها 
فى شكل رواية، وكان بطل الرواية هندي 
في  التاريخ  ت��درس  أمريكية  من  متزوج 
كلية والية أيوا الصغيرة ويسترجع فى هذا 
المشهد فترة طفولته(: “في سنواتي األولى، 
كنت أتحدث لغة التاميل بلهجة مدراس مع 
بلهجة  التاميل  لغة  أتحدث  كنت  ثم  أمي، 
ميسور  مع خادمات عائلتي إينجار الالتي 
المنزل،  خارج  و  الطعام.  لنا  يعدون  كنا 
كنت أتحدث مع األصدقاء بلغة الكانادا مع 
األصدقاء. أما أبي فكان ال يتحدث فى مكتبه 
فى الطابق العلوي سوى باللغة إلنجليزية ... 
التواصل  فى  معتادا  نفسي  وجدت  وهكذا، 
مع أفراد األسرة ما بين الطابقين العلوي و السفلي و مع 

اإلصدقاء خارج البيت على الحديث بثالث لغات “.
ويفتتح  الكاتب الشهير رامانوجا أحد مقاالته متسائال: 
الهند؟  فى  تأليفها  و  كتابتها  تم  التى  الرامايانا  عدد  “كم 
السؤال،  ذلك  نتذكر  عندما  و  آالف؟  ثالثة  أم  ثالثمائة؟ 
التنوع  أشكال  هام: “كم عدد  بتوجيه سؤال  بدورنا  نقوم 

التى تحتضنها الهند؟”

)يسار( الشاعر الغنائي دي.آر.بيندري) يمين( الكاتب الشهير يو.آر. أنانتا مورثي

كاتب المقال هو سفير هندي سابق
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الهنود  يكتسب 
أكثر  تعلم  مهارة 
بصورة  لغة  م��ن 
البيئة  من  عفوية 
نجد  و  المحيطة 
الهنود  أك��ث��ر  أن 
المتعلمين يتحدثون 
األقل،  على  لغتين 
باإلضافة إلى اللغة 

اإلنجليزية

التعددية  تجسد  التي  األمثلة  بعض  يلي  فيما  ونوضح 
الهند، من خالل حديثنا  اللغوية والجغرافية والثقافية فى 
عن عمالقة األدب فى اللغة الرئيسية )الكانادا( فى والية 

هندية واحدة  فقط هي والية كارناتاكا.
باسم  الشهير  كي.في.بوتابا  حصل   ،1967 عام  في 
الملحمية  قصيدته  عن  جنانبيث  جائزة  على  كوفيمبو 
الشاعر  هذا  أصول  وتنحدر   دارشانام.  رامايانا  سري 
من المناطق الجبلية من والية ميسور القديمة، التى كان 
يحكمها مهراجا ميسور. و تعد لغة الكانادا اللغة هي اللغة 
األم التى ألف بها هذا الشاعر كتابه الذى فاز بالجائزة و 
قد كتبه بلغة الكانادا الكالسيكية التى تعكس تأثره الواضح 
بالفكر الفيدانتيك  و اللغة السنسكريتية. و في وقت سابق، 
قال هذا الشاعر إنه كتب روايات تتضمن تعبيرات ريفية 
التى  الصغيرة  القرى  و  النجوع  عالم  تتناول  بسيطة 
تعيش فوق التالل و التى تهطل عليها األمطار بغزارة و 
تتألف مجتمعاتها من طبقات متعددة من مالك األراضي 

والمزارعين.
ذهبت   1973 ع���ام  ف��ى  و 
مختلف  آخر  إلى شخص  الجائزة 
تماما من حيث المنطقة التى يتنمي 
إليها و لهجته و كذلك شخصيته، و 
الغنائي  الشاعر  هو  الشخص  هذا 
أحيانا  يٌعرف  كان  الذى  بيندري 
باسم شيلي الكانادا. و تلقى بيندري 
كان  و  بونية  مدينة  ف��ى  تعليم 
يتحدث اللغة الماراتية و ينحدر فى 
إحدى  ده��اروار  بلدة  من  األصل 
القرى الصغيرة الواقعة فى شمال 

والية كارناتاكا.
وفي عام 1990، جاء من نفس 
هو  و  أخ��رى  شخصية  المنطقة 

في.كيه. جوكاك و إن كانت خلفيته بها بعض االختالف 
و  جامعة  رئيس  ونائب  باحثا  كان  حيث  اآلخرين،  عن 
الهندية وجوهرها.  صاحب فهم عميق لروح الحضارية 
في المقابل، نجد أن شيفارام كارانت، الذي فاز بالجائزة في 
عام 1971، من الشخصيات متعددة الجوانب نظرا نشأته 
فى والية كارناتاكا الساحلية وعلى مقربة من بلدة أودوبي 
)مدينة بها معابد و إن كانت اآلن مشهورة بالمطاعم(. كان 
كارانت صاحب اهتمامات متعددة ولذلك تجده منجذبا و 
منخرطا فى كل مجال من مجاالت المعرفة، لدرجة أنه 

ألف موسوعة بلغة الكانادا!
و لذلك ال نجد أي مجال من المجاالت فى منطقته إال 
و قد حظى باهتمام كارانت بداية من المسرح الشعبي و 
ياكشاجانا و العلوم، والبيئة، والرسم، والزراعة. وكان لغة 
كارانت األم ه   ي لغة تولو، وهي لغة مختلفة من لغة أخل 
الساحل، لكنه كتب بصورة كبيرة قصة عام صور فيها 
بطريقة رائعة و إن كانت صادمة المصاعب التي يعيشها 
الناس في المناطق الريفية من حوله وإن كان لم يكترث 

جائزة جنانبيث )يسار( واثنان من الفائزين 
و  )أسفل(  كارناد  جيريش  الجائزة،  بهذه 

كيه.في. بوتابا     ) أدناه( 
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و يكتسب الهنود مهارة تعلم أكثر من لغة بصورة 
الهنود  أكثر  أن  نجد  و  المحيطة  البيئة  من  عفوية 
إلى  باإلضافة  األقل،  على  لغتين  يتحدثون  المتعلمين 
اللغة اإلنجليزية. و من األمور المثيرة لالنتباه هو تركيبة 
الكتاب  جموع  بين  حتى  الهندي  للفرد  اللغوية  الهوية 
الذين بلغوا ذروة اإلبداع في لغة واحدة ولكنهم يجدون 

راحة أكبر فى التحدث بلغات أخرى فى منازلهم.

جائزة نانبيثي   
األدبية  الجوائز  من    واح��دة 
جنب  إلى  الهند  في  المرموقة 
ويتم  أكاديمي.  ساهيتيا  جائزة 
فى  يبرع  هندي  ألي  منحها 
اللغات  بإحدى  يكتبها  مؤلفات 

الهندية الرسمية. 

آيه. كيه. رامانوجام   
الهندي  والباحث    الشاعر 
يتم  أن  يجب  أنه  يرى  الذي 
المحلية و غير  اللهجات  منح 
المعروفة القدر الذى تستحقه 

االهتمام. من 

هو 49 جائزة. و من بين إجمالى عدد 
هذه الجوائز الممنوحة إلى اليوم، نجد 
على  حصلوا  الكانادا  لغة  كتاب  أن 
يتخطاهم  لم  بينما  جوائز،  ثماني 
لغة  كتاب  سوي  الجوائز  عدد  فى 
الهندي بحصولهم على 10 جوائز .
هندية  لغات  كتاب  حصل  كما 
هو  و  الجوائز،  باقي  على  أخرى 
الحفاظ على  الذي يؤكد على  األمر 
هذه  كافة  فى  األدبية  التقاليد  ه��ذه 
اللغات الهندية المتنوعة على مدى ما 
يقرب من قرن من الزمان، على الرغم 
من أن لكل هذه اللغات حروفها األبجدية 

الخاصة التى تُكتب بها نصوصها.
و تختلف هذه اللغات الهندية عن بعضها أكثر 
اإليطالية  مثل  أخرى  لغات  بين  القائم  االختالف  من 
بعض  بينهم  نجد  التى  والبرتغالية  واإلسبانية  والفرنسية 
فى  األبجدية  الحروف  المشتركة سواء من حيث  القواسم 

الكتابة أو جذور اللغة نفسها.

معلومات تهمك
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هناك بعض العبارات التي يرددها دائما الدبلوماسيون الهنود- 
وأنا واحد منهم- عندما يشرحون لألجانب هذا الواقع المتنوع 
الذى تعيشه الهند. و أخشى القول أن هذه العبارات قد تصبح 
من كثرة ترديدها  كليشيهات أو عبارات مستهلكة، ولكنها  فى 

الواقع تعبر عن الجوهر الحقيقي الذي تتسم به الهند. 
“فاسودهايفا  السنسكريتية  باللغة  المأثور  القول  يجسد  و 
كوتومباكام و الذى يعني أن العالم كله أسرة واحدة” النظرة 

الخارجية للمجتمع الهندي على مر العصور. و 
من األقوال األخرى التى تجسد التعددية داخل 

المجتمع الهندي شعار”الوحدة في التنوع”.
عن  مطوال  حديثا  كثيرا  أح��دث  أيضا  أنا 
مدى إعجابي بما يتميز به مجتمعنا الهندي من 
تنوع فى العديد من الجوانب من حيث: الديانات 
واللغات والثقافات و مأكوالت المطابخ المختلفة 
... و على الرغم من أن كل هذه األشكال من 
التنوع تتناقض مع بعضها البعض فى المعتقدات 
و العادات، إال أن أبناء الهند البالغ عددهم أكثر 
“فكرة  مظلة  تحت  متحدون  نسمة  مليار  من 
إال  للبعض  غامضة  تبد  قد  فكرة  وهي  الهند” 

أنها واقع يعيش على أرض الهند.
ألوضح  األمثلة  من  العديد  أسوق  كنت  و 
ألصدقائي من األجانب فكرة التعددية فى الهند. 

فكنت حينا أخرج من محفظتي ورقة عملة من فئة مائة روبية 
احتفظ بها معي دائما و أظهر ألصدقائي ما تحتويه هذه الورقة 
من نصوص مختلفة: البنغالية و الكانادا والتاميلية وغيرها. و 
أحيانا أخرى وبصورة بسيط أسأل مختلف الزمالء في السفارة 
عن اللغة التى يتحدثون بها في مسقط رأسهم فى الهند: فتكون 

اإلجابة متنوعة ما بين لغة الهندي أو التيلجو أو الماراتية، األمر 
وهو  بالدنا  أرض  على  التنوع  جلية   بصورة  يعرض  الذي 
األمر  الذي يثير عجب اآلخرين عن كيفية استيعاب كل هؤالء 
األشخاص من هذه الخلفيات اللغوية المختلفة في سفارة واحدة. 
فى الحقيقة لقد كنت شخصيا جزءا من هذا النسيج فى مختلف 

السفارات الهندية التى عملت بها على مدى 30 عاما.
ولكني شعرت بدهشة كبيرة مما رأيته فى زيارة قمت بها  
مؤخرا إلى بنجالورو. كنت أناقش مع صديق لي 
موضوعا عن الشاعر األسطوري الكبير دي.آر. 
بيندري  الذى عبر عن العديد من اآلراء الفلسفية 
التى كانت تدور فى عقله من خالل لغة الكانادا 
المتداولة فى منطقته. وهنا قال صديقي”لكن هذا 
الشاعر كانت يتحدث اللغة الماراتية في منزله.” 
ثم توصلنا سويا إلى أن تقريبا خمسة من ثمانية 
الفائزين شخصيات من الفائزين بجائزة جنانبيث 
األدبية في الكتابة بلغة الكانادا يفضلون الحديث 

بلغة أخرى في منازلهم!
هي   جنانبيث  جائزة  أن  بالذكر  الجدير 
قمة  تعد  الهند، وهي  في  أدبية مرموقة  جائزة 
كاتب  العالية ألي  اللغوية  بالمهارة  اإلعتراف 
هندي بأي من اللغات الهندية. ويأتي اسم هذه 
الجائزة اإلشارة الهندية التقليدية للحكمة، حيث 
أن ترجمة كلمة “جنانبيث” هي “ناصية العلم و المعرفة”. و 
من بين األشياء التى يحصل عليها الفائز بالجائزة تمثال من 

البرونز لساراسواتي- إلهة العلم عن الهندوس.
 1965 عام  في  األول��ى  للمرة  الجائزة  هذه  منحت  وقد 
وبحلول عام 2014، كان قد وصل عدد الجوائز التى تم منحها 

خ����م����س����ة م��ن 
الفائزين  ثمانية 
من  ش��خ��ص��ي��ات 
بجائزة  الفائزين 
األدبية  جنانبيث 
بلغة  الكتابة  في 
يفضلون  الكانادا 
بلغة  ال��ح��دي��ث 
أخ����������رى ف��ي 

منازلهم! 
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كم شكال من أشكال
التنوع تحضنه الهند؟

إن الهند هي أرض التنوع فى كل شئ، حيث تضم 
العديد من الديانات و اللغات و الثقافات و المأكوالت 
من المطابخ المختلفة...و على الرغم من أن كل هذه 
األشكال من التنوع تتناقض مع بعضها البعض فى 

المعتقدات و العادات، إال أن أبناء الهند البالغ عددهم 
1.2 مليار نسمة متحدون تحت مظلة “فكرة الهند” 

وهي فكرة قد تبد غامضة للبعض إال أنها واقع يعيش 
على أرض الهند

بقلم: بي.إس. براكاش
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وميدالية  عاجية  وقالدة  تيراكوتي  ختم  بجانب  عشر 
من  جنيشا  وأيقونة  جوبتا  عصر  من  جاجاالكشمية 
من  يسير  ج��زء  س��وى  ليست  عشر،  الثامن  القرن 

الثمينة. االكتشافات 
منها  المميزة:  والقطع  التحف  من  المزيد  وهناك 
وما  الماوري  العصر  إلى  ترجع  فخارية  أواٍن  بقايا 
بعده وتتضمن خزفيات سلطانية جميلة وكذلك الخزف 
له  صغير  آدمي  لتمثال  ورأس  “األزرق”  المغولي 
من  حليق  ورأس  السونجا  عهد  من  جذابة  شعر  قصة 
هذا بخالف  بوذي(.  لناسك  أنه  )يرجح  عصر كوشان 
من  صغيرة  وخرزات  مفهومة  غير  نحاسية  عمالت 
الزجاج ومن أحجار شبه كريمة وحجر نرد وقطع من 
مواقع  تربط  التي  المصقول  األسود  الشمالي  الخزف 
في  بعضها  ُوجد  )وقد  بسريالنكا  الهند  في  األسوكان 

من  مستعملة  زيتية  مصابيح  جانب  إلى  أنورادهابور(، 
أحجام متفاوتة كما وجدت حبوب قمح وأرز متفحمة.

هذا  فتح  تم  أبريل  في 18  العالمي  التراث  يوم  وفي 
الموقع أمام الجمهور لمدة يوم واحد. حيث كان اإلقبال 
الجمهور  أمام  الموقع  فتح  تمديد  تم  أنه  لدرجة  شديدا 
والمسنون،  األطفال  حضر  وقد  آخرين.  يومين  لمدة 
الحافل.  التاريخ  من  رائعة  لمحة  ليشهدوا  جاؤوا جميعا 
لنتعلمه  الكثير  هناك  أن  عرفنا  المزيد،  اكتشفنا  وكلما 

من ماضينا الزاخر و عصوره الذهبية الخالدة.

)من اليسار إلى اليمين( ميدالية كاجالكشمي؛ تمثل صغير 
لإلله جانيشا يعود إلى القرن 18؛ تمثال مع تسريحة شعر 

مميزة؛ بئر قديمة مبني بشكل رائع

ويقول فيشنو كانط مساعد مشرف في علم اآلثار بهيئة المسح األثري 
الهندية:”اكتشاف عصر الخزف الرمادي الذي يربط مواقع ماهابهاراتا، “اكتُشف 

أن الخزف الرمادي يعود إلى عصر الماوري قبل حوالي 2500 عام، أي عام 
500 ق.م تقريبا، والبحث مستمر في العصور السابقة عليه كذلك”.

ويعتقد أن هناك موقع لملحمة ماهابهاراتا في مكان ما بالمنطقة
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)اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار( واحدة من العديد من 
األواني التى تم اكتشافها فى الموقع؛ عامل في الموقع؛ حامل 

صغير مع رمز الهندوسية الصليب المعقوف على أحد جانبيه؛ 
مصابيح صغيرة و آواني متنوعة

التنقيب  موقع  في  يجري  الدقيق  العمل  يزال  وال 
الذى  لكانط،  والواعي  الدقيق  اإلشراف  تحت  األثري 
قديما  موقعا  كانت  بأنها  القديمة  القلعة  “عرفت  يقول: 
عن  التنقيب  بئر  وستكشف  مستمر،  بشكل  مأهوال  ظل 
سلسلة  على  الموقع  ويحتوي  تاريخية”.  مراحل  ثمانية 
المغولي  العصر  إلى  الماوري  العصر  من  اآلثار  من 

والعصر  وراجبوت  وجوبتا  وكوشان  بالسونجا  مرورا 
اإلنجليزي  االحتالل  من  أيضا  آثار  وهناك  السلطاني. 
تلك  من  تحف  في  تتمثل  كذلك  الحديثة  والعصور 
كنز  عن  الحالية  التنقيب  عملية  كشفت  لقد  العصور. 
وجوبتا  كوشان  عصور  إلى  ترجع  اآلث��ار  من  دفين 
الثاني  القرن  من  فيشنو  فايكونث  فتمثال  وراجبوت. 
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أواني  من  كومة  وكذلك  الراجبوت  عصر  من  الغنم 
مأدبة  بقايا  األرجح  على  وهي  )ساكوراس(  تيراكوتا 

الجرار  بعض  هناك  اليمين  وإلى  طعام. 
ال  تليها  التي  والفترات  جوبتا  فترة  من 
تزال مدفونة في التربة وهى تمثل شاهدا 
يمكنك  كما  قريبا.  شهادته  ستدون  صامتا 
لمنزل  الحجرية  المياه  تشاهد مجاري  أن 
من  وقوالب  الماوري،  عصر  من  قديم 
)منذ  السونجا  عصر  من  الطيني  الطوب 
وكذلك  الميالد(،  قبل  عام   200 حوالي 
 200 ع��ام  ع��رف  ال��ذي  كوشان  ط��وب 
التي  األحدث  األبنية  ميالديا وغيرها من 
لبناتها من أبنية مماثلة. كما ُكشف  أخذت 
يقول  وكما  سلطاني.  حجري  جدار  عن 

ما  ليس  اآلثار  “إن  توماس  هورست  ديفيد  اآلثار  عالم 
تكتشفه”. ما  تجده وإنما 

منذ  الموقع  هذا  فى  بدأت  قد  التنقيب  عمليات  كانت 
شهر يناير من هذا العام،  وهى المرة الثالثة  فقد جرى 
في  قبل،  من  مرتين  الموقع  في  التنقيب 
القرن  من  السبعينيات  في  ثم  الخمسينيات 
صلته  لمعرفة  محاولة  في  الماضي، 

ماهابهاراتا. بملحمة 
اكتشاف  على  الصلة  ه��ذه  وتتوقف 
يربط  ال��ذي  ال��رم��ادي  ال��خ��زف  عصر 
فيشنو  يقول  حيث  ماهابهاراتا،  مواقع 
اآلث��ار  علم  في  مشرف  مساعد  كانط، 
“اكتُشف  الهندية  األث��ري  المسح  بهيئة 
عصر  إلى  يعود  الرمادي  الخزف  أن 
الماوري قبل حوالي 2500 عام، أي عام 
في  مستمر  والبحث  تقريبا،  ق.م   500
موقع  هناك  أن  ويعتقد  كذلك”.  عليه  السابقة  العصور 

بالمنطقة. ما  مكان  في  ماهابهاراتا  لملحمة 

عمليات  ج���رت 
التنقيب في الموقع 
قبل،  من  مرتين 
الخمسينيات  في 
السبعينيات  في  ثم 
م������ن ال����ق����رن 
في  ال���م���اض���ي، 
لمعرفة  محاولة 
بملحمة  ص��ل��ت��ه 

ماهابهاراتا

)الصفحة المقابلة( تمثال فايكونث فيشنو صاحب النظرة الحانية؛ )أعلى( بعض األعمال من الصلصال من عصر أسرة راجبوت
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بقلم: فاتساال كاول بانيرجي

زاخ��رة  منطقة  أم��ام  الطقس  ح��رارة  تالشت  لقد 
)القلعة  كيال  ب��وران��ا  ف��ي  الذهبية  باالكتشافات 
ومميز  رائع  جزء  يتجسد  حيث  بنيودلهي؛  القديمة( 
من عصور الهند القديمة في مربعات تصل أبعادها 
إلى 10x10 أمتار وفي طبقات بعضها فوق بعض، 

المدينة اإلمبراطورية. استخرجت من أرض 
على  ترقد  قديمة،  هندية  مدينة  وه��ي  دلهي، 
رؤية  لكن  الماضي.  موروثات  من  كبير  نصيب 
واق��ع  وت��ص��ور  المتداخلة  التاريخية  مراحلها 
تجربة  والكتب  الزمان  عليه  يشهد  الذي  عصرها 

القشعريرة. تثير  خيالية 
ماندال  شير  من  الشرقي  الجنوب  إلى  فهناك 
موقع  يوجد  القديمة  القلعة  أرض  على  شاه  بشير 
ما  آخر  تجسد  رباعية  ساحات  تسع  به  أثري  تنقيب 
الحثيثة  للجهود  نتيجة  وهي  اآلثار،  علم  إليه  وصل 

الهندية. األثري  المسح  لهيئة  التكنولوجى  والدعم 
الدرجات  بأسلوب  التنقيب  إلى  تنظر  فعندما 
تعود  قد  آث��ار  من  يذهلك  ما  تجد  المنحدر  على 
بئر  توجد  فباألسفل  الحديث:  حتى عصرنا  أصولها 
من  المحروقة،  تيراكوتا  أنابيب  من  صنعت  أنيقة 
لصغار  مقبرة  هناك  وباألعلى  الماوري.  العصر 

كشفت عمليات التنقيب عن اآلثار التى تمت مؤخرا في محيط القلعة القديمة 
بنيودلهي عن تحف وآثار نادرة تعود إلى عصور الماوري والمغول وحتى االحتالل 

اإلنجليزي والعصور الحديثة

كنوز  مدفونة من
الماضي العظيم
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Rishikesh

ممارسة رياضة التجديف في ريشيكيش  
ال يمكن أن تكون هناك أي متعة تضاهي متعة ركوب القوارب 
فى نهر جانجا بمياهه البيضاء الصافية، حيث يمكن لمجموعة 
البدء فى  قاربا مطاطيا و  إلى 12فرد أن تركب  يصل عددها 
النهر. و من األمور  القوية عبر  المنحدرات  الرحلة عبر  هذه 
الضرورية التى يجب أال ينساها المرء ه ارتداء سترات النجاة 
الوعي  من  عال  بقدر  يتحلى  أن  يجب  و   ، السالمة  وخوذات 
البدنية  بالقرة  التمتع  المواقف و  التفكير السريع فى  بالمكان و 
 16 حوالي  إلى  تمتد  التى  الرحلة  استكمال  على  قادرا  ليكون 
كم من شيفبوري إلى رامجهال و ريشيكيش. و يمكن للمرء أن 
نهر  بجانب  الخيام  في  البقاء  تتضمن  أخرى  بعروض  يستمتع 
وخرير  الطيور  زقزقة  على  الصباح  فى  واالستيقاظ  الجانجا 
مياه النهر، باإلضافة إلى االستمتاع فى المساء بالجلوس حول 
أفضل  من  و  حية.  موسيقى  عزف  إلى  االستماع  مع  النار 
فبراير  بين  ما  الفترة  هى  الرحلة  بهذه  لالستمتاع  األوق��ات 

ويونيو  و كذلك الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر. 

المنعش  بالماء  االستمتاع  يمكنك  كما  ممارستها:  من  البد  رياضات 
القيام بقفزة فى الماء من أعلى تالل يتراوح ارتفاعها  البارد من خالل 

ما بين 30-40 قدم
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ممارسة رياضة التزلج على منحدرات من كشمير 
القيام  المرء  ينسها  أن  يمكن  ال  التى  الخاصة  المتع  من  و 
بممارسة رياضة التزلج من فوق منحدرات جولمارج المشمسة 
فى  الرياضة  هذه  لممارسة  الذروة  موسم  ولعل   ، كشمير  في 
بين شهري ديسمبر ومارس. وهذه  الفترة ما  المنطقة هى  هذه 
العميقة.  يمكن للمرء أن  الناعمة و  بثلوجها  المنطقة معروفة  
يركب التلفريك للوصول إلى هذه المنحدرات العليا ليبدأ رحلته 
المثيرة في التزلج هبوطا عبر أشجار األلب واالستمتاع بنسمات 
الهواء الباردة المنعشة. و يتواجد فى أماكن مختلفة عبر البالد 
العديد من القمم الشاهقة التى لم يكتشفها أحد بعد و التى يصل 
لممارسي  رائعة  فرصة  يوفر  مما  متر   5000 إلى  ارتفاعها 
ويمكن  الرياضة.  هذه  فى  الخبرة  ذوي  من  التزلج  رياضة 
للمبتدئين فى رياضة التزلج أن يقوموا بممارستها فى األماكن 
ذات االرتفاعات المنخفضة التى تتمتع بحماية و رقابة و التى 
ال يزيد طولها عن بضعة كيلومترات. كما يتوافر أيضا خدمة 
الوصول إلى المرتفعات من خالل طائرات هليكوبتر خاصة و 
تنقل  أن  التى يمكن  الجليد، و  التزلج على  لممارسة  القفز منها 
المرء إلى أماكن للتزلج قلما ما يصل إليها أحد. و من األماكن 
الشهيرة لممارسة رياضة تزلج الجليد: سريناجار و وباهالجام  

و سونمارج.

رياضات البد من ممارستها: ويمكنك أن تشاهد خالل رحلة الهبوط من 
أعلى هذه المرتفعات العديد من الحيوانات مثل القرود والثعالب وغيرها 

من المشاهد األخرى المثيرة.
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 ركوب سيارات الدفع الرباعي فوق الكثبان الرملية في 
والية راجستان 

المرء  تجعل  التى  الخاصة  المغامرات  من  المغامرة  هذه  تعد 
الدفع  سيارات  إحدى  يركب  هو  و  التشويق  و  باإلثارة  يشعر 
بينما  الرملية فتتمايل صعودا و هبوطا  الكثبان  الرباعي  عبر 
المحرك  السائق  يوقف  عندما  الهواء  فى  الرمال  ذرات  ترتفع 
عند الدوران. كما يمكن للمرء أيضا أن يأخذ دورة مكثفة في 
الكثبان  فوق  بالسيارة  المناورة  كيفية  و  الرمال  فوق  القيادة 
القيادة  بعجلة  تمسك  لكي  مؤهال  تصبح  وعندما  الرملية 
مع  الخاصة  بمهاراتك  للتعامل  بنفسك  التجربة  لتخوض 
الرحلة  هذه  عرض  يتضمن  و  هبوطا.  و  صعودا  المنحنيات 
الخاصة  والوجبات  الشعبية  بالرقصات  االستمتاع  المتميزة 
بوالية راجستان. و توجد أفضل الكثبان الرملية لممارسة هذه 
بالرحلة  للقيام  المثالي  والوقت  جايسالمير  مدينة  في  الرياضة 

هو الفترة ما بين شهري نوفمبر و أبريل.

فى  بالبيات  المغامرة  هذه  متعة  تكتمل  و  ممارستها:  من  البد  رياضات 
الليل فى إحدى القرى و االستمتاع باألطباق المحلية الشهية. و يجب أن 
ينسى المرء أن يستمتع برحلة على ظهر أحد الجمال قُبيل غروب الشمس.
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Arunachal Pradesh

Nagaland

Manipur

Assam

Mizoram

Tripura

Meghalaya

رحالت السفاري فى الجزء الشمالي الشرقي من الوالية 
من بين األسباب الكثيرة التي تشد المرء للمشاركة فى رحالت 
الوالية هي مشاهدة  الشرقي  من  الشمالي  الجزء  السفاري فى 
أن  للمرء  ويمكن  النادرة.  والحيوانات  النباتات  من  مجموعة 
يستأجر أحد المرشدين الذين سوف يصطحبونك وال تنسى أن 
تحمل معك ما يلزم من طعام و غيره من االحتياجات األخرى 
الشالالت  و  التالل  برؤية  أثنائها  ستستمع  التي  الرحلة  خالل 
من  كبيرة  مجموعة  براديش  أروناشال  والية  تضم  و  الرائعة. 
أنواع النباتية النادرة، بينما تتميز ميجااليا بتضاريسها الوعرة. 
و مما يضيف إلى جمال المناظر و الخضرة المورقة فى ميجااليا 
وجود زهور رودودندرون األمر الذى يجعل من ناجاالند مكانا 
السفاري  رحلة  تستمر  أن  يمكن  و  زيارته.  المرء  على  يجب 
بالطبيعة خالل  للمرء فرصة االستمتاع  يتيح  أيام، مما  لبضعة 
فترة اإلقامة داخل الخيام فى فترات الليل والجلوس حول النار 
و  الغناء.  طيورها  و  الجميلة  الطبيعة  عناصر  كافة  مشاهدة  و 
تعد الفترة بين شهري أكتوبر وفبراير هي أفضل األوقات للقيام 

بهذه الرحلة.

رحلة  بتجربة  يقوم  أن  للمرء  يمكن  و  ممارستها:  من  البد  رياضات 
السفاري على ظهر الثور اآلسيوي ليختبر قدرته على التحمل و سيتعين 

على المرء أن يسير عبر دروب وعرة التضاريس بدون طرق معبدة!
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توفر الهند خيارات متعددة لكل عشاق رياضات المغامرة 
التى تجعل الجسم من فرط اإلثارة و التشويق يفرز هرمون 

األدرينالين. وتتنوع هذه الرياضات ما بين ركوب القوارب فى 
المياه الصافية والتزلج على الجليد و رحالت السفاري و ركوب 

سيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية باإلضافة إلى عدد 
كبير من الرياضات المائية...

الرياضات المائية في جوا 
أكتوبر و مايو جوا مناسبا  بين شهري  ما  الفترة  البحر فى والية جوا خالل  يوفر 
لممارسة رياضات المغامرة، حيث يمكن للمرء االختيار ما بين التزلج على األمواج 
بقوة دفع الرياح، و هى رياضة تمزج بصورة فريدة بين ركوب األمواج واإلبحار، 
أو محاولة التزلج على لوح على سطح الماء وراء قارب سريع )و الذي يمكن أن 
بتلطف  المرء  حينها  الساعة(، ويشعر  في  كيلومترا  إلى حوالي 50  تصل سرعته 
األجواء بفعل زخات مياه البحر التي تنثرها األمواج على جسده بينما يمسك بقوة 
القارب الذي يشده ورائه... و من الخيارات األخرى  فى عقدة الحبل المربوط فى 
ممارسة رياضة اإلبحار بالمظالت التى توفر للمرء متعة رائعة و إطاللة من نوع 
خاص على المنظر العام للبحر بصورة عامة و الشاطئ بصورة خاصة- و خالل هذا 
النوع من الرياضة يكون هناك حبل يبلغ طوله 300 قدم مربوط فى المظلة من ناحية 
و مربوط فى القارب السريع من الناحية األخرى. ويمكن للمرء أن يختار ركوب أحد 

موتوسيكالت البحر برفقة شريكه والتنقل بسرعة بين األمواج.

تجربة  االتزان من خالل  قدراته على  يختبر  أن  للمرء  يمكن  و  ممارستها:  البد من  رياضات 
ركوب  لعبة بنانا بووت و هو عبارة عن قارب مطاطي أسطواني على شكل ثمرة الموز. وال 
يجب أن ينسى المرء ارتداء سترة النجاة، حيث أن االحتمال األكبر هو أن ينتهى بك الحال و 
أنت متعثر فى مياه البحر الزرقاء بعد أن تفقد القدرة على السيطرة على توازنك على ظهر هذا 

القارب األسطواني!

Baga 
Beach

Colva Beach

متعة خاصة لعشاق
رياضات المغامرة
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مظاهر التقدم األخيرة فى الوالية 
شهدت الوالية مؤخرا و تحديدا في ابريل 2014 إقامة أول 
ناهارالجون.  إل��ى  هارموتي  من  حديد  سكة  خط 
االنتهاء  تم   2012 عام  في  أنه  بالذكر  الجدير 
من إنشاء  هذا الخط الرابط  الذى يبلغ طوله  
هذا  القطار على  كم و عرض عربات   33
الخط 46   يضم  و  ملم.  الخط هو 1676 
جسرا  إلى 11  باإلضافة  جسرا صغيرا 
رئيسيا. و جعل هذا الخط مدينة ايتاناجار 
الثانية بين مدن واليات شمال  هي العاصمة 
شرق الهند بعد أن يتم وضع جواهاتي على خريطة 
لربط  خطط  كذلك  وتوجد   الهند.  في  الحديد  السكك 
المناطق المرتفعة من والية أسام و والية أروناتشال براديش.

إدارة األزمات
تتميز أروناتشال براديش بطبيعتها الجغرافية المتنوعة. و من 
إدارة  بالوالية بوضع سياسة  األزمات  إدارة  هيئة  قامت  ثم، 
الخاصة بوالية أروناتشال براديش بغرض إرساء  األزمات 
األنظمة الضرورية و الموارد و المبادئ اإلرشادية للحد من 
على  وعالوة  والممتلكات.  األرواح  إنقاذ  و  أزمة  أي  وطأة 
ذلك، تركز السياسة على كيفية تجنب حدوث أي أزمة للنشاط 

االقتصادي أو إلحاق أي ضرر بالبيئة.

منطقة ممر سيال في تاوانج

امرأة تقوم بغربلة حبوب
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المحاصيل التى تشتهر بها هذه الوالية األرز والذرة والدخن 
وقصب السكر والزنجبيل والبذور الزيتية .

السياحة 
تعد والية أروناتشال براديش موطن الجبال الخالبة والبحيرات 
السياحي  الجذب  مناطق  من  و  الشهيرة.  واألدي��رة  الهادئة 
ناجار وبحيرة  تاوانج، و روخميني  دير  الوالية كل من:  فى 
جانجا.و يعرض متحف جواهرالل نهرو في ايتاناجار جوانب 
مختلفة من الحياة القبلية. و تشتهر حديقة نامدافا القومية بوجود 
الفهود المخططة والدببة اآلسيوية السوداء. و من ناحية أخرى، 
مثل:  حيوانات  بوجود  البرية  للحياة  باخوي  محمية  تُعرف 
النمور اآلسيوية وابن آوى. أما محمية ميهاو للحياة البرية فتضم 
حيوانات مثل قطط الغابات و حيوان النيص الهندي الذى يشبه 
القنفذ بأشواك على ظهره. و توفر الوالية العديد من الخيارات 
الزوارق،  الصيد، وركوب  مثل:  المختلفة  الرياضات  لمحبي 

ورحالت السفاري والتجديف فى مجاري األنهار الوعرة.

التعليم
معدل  في  كبيرا  تحسنا  براديش  أروناتشال  والية  شهدت 
الوالية  حكومة  وتقوم  األخيرة.  السنوات  في  األمية  محو 
بتوسيع  الحكومية  غير  المنظمات  بعض  إلى  باإلضافة 
العالي.  التعليم  فرص  من  المزيد  توفر  و  التعليم  نظام 
راجيف  جامعة  الوالية:  فى  الرئيسية  الجامعات  بين  ومن 
المعهد اإلقليمي الشمالي  الهيمااليا. ويلعب  غاندي وجامعة 
التعليم  مجال  في  هاما  دورا  والتكنولوجيا  للعلوم  الشرقي 

الفني واإلدارة.
و يوجد فى الوالية العديد من المعاهد الشهيرة مثل معهد 
الديانة  أبناء  إدارته مجموعة من  يتولى  الذي  فيديابيثي  بالي 
القديمة  وخامتي  بالي  لغات  نصوص  يعلمون  الذين  البوذية 
خامتي  قبيلة  تعد  و  المعتادة.  األخرى  المواد  إلى  باإلضافة 
لغتها  التي  براديش  أروناتشال  الوحيدة في والية  القبيلة  هي 
الخاصة. وهناك العديد من المكتبات في منطقة لوهيت التى 

تعد أكبر منطقة في شواخام.

لحاء نبات الخيزران المقلي و 	 
شربة السمك و طبق ثوكبا )من 

المأكوالت الشهيرة بين أبناء 
قبيلة “مونبا” (، و هي أصناف 
يجب أن يجربها الزائر للمكان. 

تتوافر فى الوالية فرص هائلة 	 
لالستمتاع بمشاهدة الطيور.  وتم 

العثور فى الوالية على أكثر 
من 500 نوع من أنوع الطيور 

المهددة باالنقراض.

Tawang

Dibang Valley

أمور يجب أن يقوم بها المرء

Itanagar
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أرض  باسم  المعروفة  براديش،  أروناتشال  والية  تعد 
و  الهند.  شرق  شمال  في  دولة  أكبر  المتأللئة،  الجبال 
 93.570 بحوالي  الحالي  المحلي  الناتج  إجمالي  يٌقدر 

هي  الزراعة  وتعتبر  هندية،  روبية  مليار 
المصدر الرئيسي للدخل. و شهدت الوالية 

هذا العام إقامة أول خط سكة حديد.

السياسة الصناعية و الزراعية
من  ب��رادي��ش  أرون��ات��ش��ال  والي��ة  تعتبر 
من  عالية  بنسبة  تتمتع  التى  ال��والي��ات 
الطاقة  إنتاج  مجال  فى  الهند  إمكانيات 
يعد  األمر  هذا  فإن  ثم،  الكهرومائية. ومن 
مشجعا إلنشاء المشروعات الصناعية من 
جنب القطاعين الخاص والتعاوني من أجل 

تحقيق التنمية المستدامة. قد قامت حكومة الوالية في عام 
2008  بالتوقيع على عدد من الصفقات لعدد حوالي 42 
مشروع فى مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية لتوليد كهرباء 
أن  المتوقع  من  و  ميجاوات.   27000 على  تزيد  بقدرة 

بدأ  الذى   - الكهرومائية  للطاقة  سيانج  آبر  مشروع  ينتج 
العمل فيه فى إبريل 2009- طاقة تتراوح قدرتها ما بين  

10000 إلى 12000 ميجاوات.
على  الهندية  الحكومة  أك��دت  وق��د 
على  تشجع  التى  شرقا”  التوجه  “سياسة 
أغراض  لخدمة  كبيرة  أساسية  نية  بناء 
وزارة  قامت  وقد  التجارة.  و  الصناعة 
التجارة والصناعة فى الحكومة المركزية 
الترويج  سياسة  بصياغة  الهند  ف��ى 
الصناعي و االستثماري للمنطقة الشمالية 
التنمية  لعام 2007 بهدف تحقيق  الشرقية 

في المنطقة.
إستراتيجية  تركز  أخر،  جانب  من  و 
تحقيق  على  الزراعية  للتنمية  ال��والي��ة 
وتسويق  الغذائية  الحبوب  إنتاج  من  الذاتي  االكتفاء 
 61000 حوالي  الوالية  تمتلك  و  الزراعية.  المنتجات 
و  الغابات  هذه  فإن  ثم  من  و  الغابات  من  مربع  كيلومتر 
المنتجات التى تأتي منها تمثل قطاعا هاما للوالية. و من 

يٌ���ق���در إج��م��ال��ي 
المحلي  ال��ن��ات��ج 
بحوالي  الحالي 
مليار   93.570
روب��ي��ة ه��ن��دي��ة، 
الزراعة  وتعتبر 
ه���ي ال��م��ص��در 

الرئيسي للدخل
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تعد والية أروناتشال براديش أكبر الواليات السبع المتجاورة الموجودة في شمال 
شرق الهند، حصلت أورناتشال على مرتبة والية في 20 فبراير 1987. و تعمل 

الوالية باستمرار من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

الضوء
تحت دائرة

بقلم: سوبريا أجاروال
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14-15 أغسطس 
1947: تم سن قانون 

استقالل الهند، وبذلك 
أصبحت الهند دولة 

مستقلة

1908: في أغسطس من ذلك العام، قام غاندي 
و 2000 شخص من أبناء الهندي بحرق بطاقات 
تسجيلهم. و تم القبض على غاندي و بعض القادة 

اآلخرين و شهدت البالد احتجاجات واسعة النطاق.

1919: قامت الحكومة البريطانية بإنفاذ قانون 
روالت الذى يسمح لها بالقبض على اإلرهابيين 

المشتبه فيهم، و الزج بهم فى السجن دون محاكمة. 
و بدأ حزب المؤتمر الهندي القومي إضراب عام 

)هارتال(، حيث توقف اآلالف من الهنود عن العمل 
و كذلك توقفوا عن شراء أو بيع البضائع البريطانية. 

و وقعت فى تلك الفترة أحداث شغب واسعة. و تم 
قتل ما يقرب من 400 من أبناء الهند باإلضافة إلى 

إصابة ألف شخص فى أمريتسار.

1920: غاندي يشجع 
الهنود على مقاطعة 

البضائع البريطانية و 
يطلب منهم صناعة 

مالبسهم بأيديهم.

1942:غاندي يقوم بتدشين حملة 
“أتركوا الهند” تمهيدا لإلعالن عن 
استقالل الهند. جعلت الحملة الحكام 
يستشيطون غضبا مما جعلهم يلقون 

بغاندي فى السجن.

1944: خوفا من وفاة غاندي داخل السجن 
نظرا لتدهور صحته، تم اإلفراج عن غاندي 
و رفاقه من الزعماء اآلخرين.

30 يناير 1948:
 قام ناثورام جودس 
بإطالق ثالث 
رصاصات على المهاتما 
غاندي من على مسافة 
قريبة فى حوالي الساعة 
5:17 مساء عند بيراال 
هاس فى نيودلهي. 

1930: قام البريطانيون 
بتمرير قانون الملح الذي جعل 
قيام الهنود بصناعة الملح أمرا 

غير قانونيا. و فى يوم 12 
مارس قام غاندي الذى كان يبلغ 
من العمر 61 عاما آنذاك بقطع 

مسافة 320 كم سيرا عى األقدام 
فى رحلة استغرقت 24 يوما 

متوجها إلى مدينة داندي ليقوم 
بصناعة الملح احتجاجا على 

القانون. و انضم إلى غاندي فى 
تلك المسيرة الماليين من أبناء 

الهند.  بسبب ذلك تم إلقاء القبض 
على غاندي. 

1943: بدأ غاندي البالغ من العمر 
73 عاما آنذاك فى إضراب عن 

الطعام استمر لمدة 21 يوما احتجاجا 
منه على تقسيم الهند.
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بمناسبة احتفاالت الهند بالذكرى 145 لميالد المهاتما غاندي التى تحل فى 2 أكتوبر، نقدم 
من خالل هذا المقال إطاللة سريعة على حياته الحافلة باألحداث الجليلة و اإلنجازات

2 أكتوبر 1869:
 ُرزق السيد/ كراماشاند غاندي رئيس 

وزراء والية بورباندار من  زوجته 
الرابعة السيدة/ بوتلي باي بطفل 

صغير فى ذلك العام و أطلقا عليه اسم 
موهنداس كراماشاند غاندي.

يونية 1891:
موهنداس يجتاز اختبار 
نقابة المحامين و أصبح 

محاميا بعد إنهاء دراسته 
فى كلية إينر تيمبل للحقوق 

فى المملكة المتحدة. ثم، 
قام غاندي بتمثيل التجار 

المسلمين فى جنوب أفريقيا 
كوكيل لهم فى القضايا 

الخاصة بهم.

1894: اعتراضا على 
القانون الذى يحرم الهنود 

من حق التصويت فى 
جنوب أفريقيا، قام غاندي 
بإرساء منظمة كونجرس 

ناتال الهندية.  على الرغم 
من عدم قدرة المنظمة  

على إيقاف القانون، إال أن 
غاندي بدأ حملة اعتراض 

قوية ضد مظاهر الظلم.

1906: تم سن قانون تسجيل السكان اآلسيويين، 
الذى يتطلب قيام كافة المقيمين من أبناء آسيا القيام 
بتسجيل بياناتهم الشخصية و حمل بطاقة تتضمن 
بصمات أصابعهم. و طالب غاندي الناس بعدم تسجيل 
أنفسهم و تحمل أي عقوبة جراء ذلك. و بالتالي، بدأ 
غاندي حركة ساتياجراها )الالعنف( لمساعدة االهند 
على الحصول على استقاللها و حظت الحركة بدعم 
كبير. و على مدى سبع سنوات من بداية الحركة، تم 
سجن و إطالق النار على العديد من المحتجين.

 1897: عندما وصل غاندي إلى 
ميناء ديربان فى جنوب أفريقيا فى 

يناير، قام مجموعة من السكان البيض 
بضربه ضربا مبرحا. وحاولت زوجة 
رئيس شرطة ديربان أن تنقذه من بين 

أيديهم. وحظت تلك الحادثة بتغطية 
إعالمية كبيرة، األمر الذى أجبر 

الحكومة االستعمارية على القبض على 
هؤالء األشخاص من البيض المتورطين 
فى تلك الحادثة. و رفض غاندي توجيه 
االتهام الرسمي لهؤالء المتورطين مما 
جعله يلقى إعجاب عامة الشعب هناك. 

وقام هؤالء المهاجمون بتقديم اعتذار 
عام لغاندي عما بدر منهم. 

1893: تم إلقاء المهاتما غاندي من 
القطار فى محطة بيتيرماريتسزابورج 
فى جنوب أفريقيا بعد رفضه أن يترك 

مكانه فى الدرجة األولى و أن ينتقل 
للجلوس فى الدرجة الثالثة. اعترض 

غاندي على تلك المعاملة و حصل 
على كرسي فى الدرجة األولى اليوم 
التالي، لكنه تعرض للضرب على يد 
سائق القطار لرفضه أن يخلي مكانه 

لصالح أحد المسافرين األوروبيين الذى 
كان على متن القطار. قرر غاندي أن 
يعارض تلك المعاملة من خالل قيامه 

بالعمل على بث مشاعر األلفة بين الناس 
من الدول المختلفة الذين يعيشون فى 

جنوب أفريقيا.

 طريق الهند نحو الحرية 
خطوات الالعنف قادت
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جديدة  آفاقا  تفتح  التكنولوجيا  أن  كما  حياتهم.  تغير  و  الناس 
لتحقيق التنمية. و توفر التكنولوجيا كذلك وسائل جديدة  تجعلنا 
يبدو  قد  نواجهها.  التي  التحديات  مع  التعامل  على  قادرين 
الفضاء بعيد لكنه فى حقيقة األمر جزء ال يتجزأ من حياتنا 

فى  هاما  دورا  التكنولوجيا  تلعب  و  اليومية. 
التواصل بين الناس فى العصر الحديث، حتى 
فرقت  إن  و  الواحدة  األسرة  أفراد  تجمع  أنها 
تمكين  فى  التكنولوجيا  تساهم  كما  السبل.  بها 
الطفل  الصغير في القرى النائية، حيث تساهم 
فى توفير تعليم بمستوى عال من خالل التعلم 
رعاية صحية  التكنولوجيا  توفر  و  بُعد.   عن 
على مستوى عال من الجودة لألفراد من خالل 
التكنولوجيا  بٌعد. وتتيح  العالج عن  تكنولوجيا 
الصغيرة  البلدان  من  بلدة  أي  في  للشباب 
جديدة.  عمل  فرص  على  للحصول  الفرصة 
وأخيرا و ليس آخر تساعدنا التكنولوجيا على 
التواصل من خالل عالمها االفتراضي عندما 

يكون التواصل المادي أمرا صعبا.”
الصناعية  األقمار  من  كبير  عدد  اليوم  الهند  تمتلك  و 
توفير  ات��ص��االت  أقمار   10 وتوجد  للتشغيل.  الجاهزة 

على  كذلك  ساعد  الذي  األمر  الهائلة  الهند  لمساحة  تغطية 
يوجد  كما  الهند.  في  اإللكترونية  اإلع��الم  قطاع  ازده��ار 
كذلك 12 قمرا صناعيا لالستشعار عن بعد لمتابعة األرض 
الهند  األقمار  ه��ذه  وتساعد  عالمية  بجودة  ص��ورا  توفر 
نوعان  هناك  ح��دوده��ا.  تأمين  على  أيضا 
المدار  في  الخاصة  الصناعية  األقمار  من 
الهندي  اإلقليمي  المالحة  نظام  من  كجزء 
يكون  سوف  و  الصناعية  باألقمار  الخاص 
جاهزا للعمل بحلول عام 2016 وسيكون هذا 
األمريكي  المواقع  تحديد  لنظام  مشابه  النظام 
الهند  بمقدور  سيكون  ولكنه  )جي.بي.إس.(، 

فقط التحكم فيه.
عن  حديثه  فى  نصا  مودي  السيد/  وقال 
رؤية جديدة فى برنامج الفضاء الهندي: “إن 
جوهري  و  محوري  مكون  هى  التكنولوجيا 
الحديث  ه��ذا  وأوض��ح  التنمية”،  لتحقيق 
حاسما  دورا  ستلعب  التكنولوجيا  إن  قائال:” 
في تحقيق رؤية الهند كدولة تقوم على التكنولوجيا الرقمية 
عددهم  البالغ  الهند  أبناء  يجمع  الذي  الهدف  هو  وهذا    -

1.25 مليار نسمة”

نظرة سريعة على مركبة إطالق األقمار الصناعية المدارية الهندية )سي-23(
(Vehicle lift-off Mass 230 tonne  Height 44.4m)

HTPB: Hydroxyl Terminated Poly Butadiene
UH25: Unsymmetrical Dimenthyl Hydrazine + 25% Hydrazine Hydrate

N2O4: Nitrogen Tetroxide
MMH: Mono Menthyl Hydrazine, MON-3: Mixed Oxides of Nitrogen

Stage 1

Solid
(HTPB based)

Liquid
UH25 + N2O4

Solid
(HTPB based)

Liquid
MMH + MON-3 Propellant

Stage 2Stage 3Stage 4

PS1 NomenclaturePS2PS3PS4

138 Mass (tonne)427.62.5

4787 Max thrust (kN)8042427.3 x 2

102 Burn time (s)148110526

2.8 Stage diameter (m)2.82.82.8

20 Stage length (m)12.83.63.0

بعثة  تكلفة  تبلغ 
األول��ي��ة  المريخ 
 4,500 ح��وال��ي 
م��ل��ي��ون روب��ي��ة، 
فى  ش��ارك  بينما 
صناعة هذه البعثة 
بمختلف  الفضائية 
مكوناتها ما يقرب 

من 500 عالم

كاتب المقال هو مؤلف كاتب متخصص فى الموضوعات العلمية وقام بتأليف كتاب 
“وجهة القمر: الوصول إلى القمر و المريخ و ما ورائهما”
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رئيس وزراء الهند يتحدث إلى العلماء فى منظمة أبحاث الفضاء الهندية 

إطالق األقمار الصناعية الهندية المدارية و التى ستضع  14 
قمرا صناعيا أجنبيا فى المدارات المحددة لها خالل السنوات 
المنتدب لشركة  اإلدارة والعضو  المقبلة. وقال رئيس مجلس 
أنتريكس السيد/ في.إس. هيدج: “إننا أصبحنا بالفعل قوة  يمكن 

االعتماد عليها  إننا بالتأكيد فى سبيلنا للنمو بصورة أكبر.”
في أول زيارة لرئيس الوزراء السيد/ مودي لمؤسسة علوم 

المؤسسة  علن  المسئولون  قام  الهندية  الفضاء 
بعرض  أحدث صاروخ ضخم صنعته المؤسسة 
و هو مركبة إطالق الصواريخ المتزامنة مارك-
3 وهي عبارة عن  صاروخ ضخم  يزن 630 
طن و قادر على نقل رواد الفضاء إلى الفضاء. 
و خالل األشهر المقبلة، سيتم القيام بعمل تجربة 
للصاروخ الذي يستطيع حمل طاقم فضائي يتألف 
من اثنين إلى ثالثة رواد فضاء هنود. و لكن لن 
يتم وضع طاقم بشري فى أول رحلة تجريبية 
لهذا الصاروخ، وبعد إطالق، سيتم استعادته من 
البحر. و تعد هذه المبادرة هي جزء من برنامج 
الفضاء  لرحالت  الحساسة  التكنولوجيا  تطوير 
من  هنود  فضاء  رواد  سترسل  التي  البشرية 
األراضي الهندية باستخدام صاروخ الهندي حتى 
الوصول بهم فى في مدار األرض المنخفض. 
الفضاء  إلى  البشرية  الرحلة  هذه  أن  يُعتقد  و 

سوف تتكلف 125,000 مليون روبية. ومن الجدير بالذكر أن 
الدول التى لديها قدرات إرسال عناصر بشرية إلى الفضاء على 

مستوى العالم هي: روسيا والواليات المتحدة والصين فقط.
كما أشاد رئيس الوزراء السيد/ مودي ببعثة الهند األولى 
السيد مودي.  التى حملت اسم مانجاليان  المريخ  إلى كوكب 

لقد بدأت رحلة الهند أو باألحرى مسيرتها منذ استقاللها من 
القلعة الحمراء حتى وصلت اليوم المسيرة إلى كوكب المريخ 
بصورة  تنطلق  الرحلة  هذه  تزال  وال  األحمر،  الكوكب  أو 
طيبة لتحقق أحالم أبناء شعب الهند الذين يزيد عددهم على 
المريخ  كوكب  إلى  الهند  بعثة  حلم  هو  ها  و  نسمة.  المليار 
و  كجم   1,350 وزنه  يبلغ  صناعي  قمر  متن  على  ينطلق 
سطح  على  المحدد  الموعد  فى  يصل  سوف 
الكوكب في يوم 24 سبتمبر 2014. وبحلول 
ذلك الموعد، ستصبح الهند أول دولة آسيوية 

تطلق بعثة تصل إلى مدار المريخ.
حوالي  األولية  المريخ  بعثة  تكلفة  تبلغ  و 
4,500 مليون روبية، بينما شارك فى صناعة 
هذه البعثة الفضائية بمختلف مكوناتها ما يقرب 
من 500 عالم. قال رئيس الوزراء الهندي: “إن 
برنامجنا ال يزال حتى اليوم هو أكثر البرامج 
وفرا فى التكلفة على مستوى العالم. إن مشروع 
بعثتنا الفضائية إلى المريخ تكلف أقل من ميزانية 
أصبح  الذي  “جرافيتي”  هوليوود  فيلم  إنتاج 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  متاحا 
الفترة األخيرة. وقد  قدم علمائنا لعالم نموذجا 
جديدا في الهندسة  التى تقوم على االقتصاد فى 

العمل و اإلبداع فى الفكر.”
وحاول السيد/ مودي أن يضح حدا للجدل القائم من زمن 
بعيد الذى يستند إلى فكرة أن الفضاء مجال يقتصر على الدول 
الغنية و الكبيرة فقط. و فى هذا الصدد ، قال رئيس الوزراء 
أساسي  بشكل  ترتبط  الفضاء  تكنولوجيا  أن  “أعتقد  الهندي: 
بحياة عامة الشعب، حيث أن تكنولوجيا تستطيع تمكين هؤالء 

حلم بعثة الهند إلى 
المريخ  ك��وك��ب 
متن  على  ينطلق 
قمر صناعي يبلغ 
 1,350 وزن����ه 
س��وف  و  ك��ج��م 
الموعد  فى  يصل 
على  ال���م���ح���دد 
سطح الكوكب في 
سبتمبر   24 ي��وم 

2014
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تم إطالق مركبة إطالق الفضاء المدارية الهندية 	 
سي-23 من مركز ساتيش داوان للفضاء فى  

سريهاريكوتا بوالية أندرا براديش.
وتعد هذه الرحلة هى الرحلة العاشرة التى تقوم 	 

بها مركبة إطالق األقمار الصناعية المدارية 
الهندي من خالل اإلعدادات الخاص بها )أي 

دون االعتماد على محركات(.
قامت مركبة إطالق األقمار الصناعية المدارية 	 

الهندية )سي-23( بإطالق القمر سبوت-7 وهو 
قمر فرنسي يزن 714 كجم ليصل إلى مدار 

الشمس المتزامن الذى يبلغ مداه 655 كم.
تم بناء القمر الصناعي سبوت-7 على يد شركة 	 

تكنولوجيا الفضاء األوروبية إيرباص لشئون 
الدفاع والفضاء

2.2 ميجا. وقد قام مؤسسة إيرباص الفرنسية للدفاع و الفضاء 
بصناعة هذا القمر لصالح القطاع الفرنسي الخاص. و باإلضافة 
إلى ذلك فقد حملة المركبة أربعة أقمار صناعية أخرى منهما 
قمرين من كندا هما: إن.إل.إس. 7.1 و 7.2 و ذلك الستخدامهما 
ألغراض اختبار نظام تحديد المواقع العالمي )جي.بي.إس.(؛ 
و الثالث هو قمر صناعي ألماني )أيسات(  الستخدامه لرصد 
حركة السفن و أخيرا القمر الصناعي السنغافوري فيلوكس-1.  
و توضح هذه التكنولوجيا التى تمتلكها الهند أن صناعة األقمار 

سوف تصبح أصغر و أرخص و أخف وزنا فى المستقبل.
و شعر عمالء منظمة أبحاث الفضاء الهندية بسعادة كبيرة 
القمر  البرنامج  مدير  جيسكير  فيليب  السيد  قال  حيث  للغاية، 
الصناعي سبوت-7 التابع لمؤسسة ايرباص للدفاع والفضاء، 
المحدد  المدار  فى  القمر  وضع  تم  لقد   “ فرنسا:  فى  بتولوز 
بصورة دقيقة وكانت انطالقته في الوقت المحدد تماما. فى حالة 
رغبتنا فى القيام بعملية إطالق أخرى بتكاليف معتدلة  فبالتأكيد 

سوف نأتي إلى منظمة أبحاث الفضاء الهندية.”
الفضاء  أبحاث  منظمة  رئيس  راداكريشنان  كيه.  د/  قال 
الهندية إنه قد تم تجهيز الصاروخ الذى قام بإطالق مركبة إطالق 
األقمار الصناعية المدارية سي-23 خالل وقت قياسي لم يتعد 
50 يوما. وأكد قائال أن “هذه هى الطريقة التى يجب أن ننتهجها 
للمضى قدما في عملية اإلنتاج  فى منظمة أبحاث الفضاء الهندية 
إذا ما أردنا أن النجاح فى بيئة المنافسة فى سوق إطالق األقمار 
الصناعية العالمي.” لقد كانت لحظة فخر لفريق عمل منظمة 
أبحاث الفضاء الهندية البالغ عددهم 16000 موظف عندما قال 
السيد /مودي إن الهند استطاعت أن تتحدى كل الصعاب فى هذا 

المجال، ولكنه أضاف قائال:” إننا نريد المزيد و المزيد”.
الفضاء  برنامج  على  القائمين  من  أطلب  “اليوم،  وقال: 
خاصة  صناعي  قمر  صناعة  فى  بالبدء  يقوموا  أن  الهندي 
يكون  و  لجيراننا  نخصصه  أن  يمكن  حيث  السارك  لرابطة 

إننا نريد قمرا صناعيا  الهند.  بمثابة هدية من 
يوفر مجموعة متكاملة من التطبيقات والخدمات 
منكم  أطلب  أن  أيضا  وأود  جيراننا.  لكافة 
بأقمارنا  الخاص  المالحة  نظام  نطاق  توسيع 
الصناعية ليغطى منطقة جنوب آسيا بالكامل.” 
وحتى اآلن ال تتوفر المزيد من التفاصيل عما 
الخاص  الصناعي  “القمر  شكل  عليه  سيكون 
برابطة السارك”، ولكن رئيس منظمة أبحاث 
الفضاء الهندية السابق د/ كيه. كاستوريرانجان  
يقترح بأنه يمكن أن يتألف من مجموعة أقمار 
صناعية صغيرة لالستشعار عن بُعد التي تقدم 
الدعم السريع و اليسير خالل أوقات الكوارث؛  
النباتي والمساعدة في  و كذلك مراقبة الغطاء 

تتبع حدوث أي تغير فى المناخ.
لرابطة  الصناعي  القمر  موضوع  فعل حول  رد  أول  في 
السارك، رحبت بنجالديش بفكرة  وجود قمر صناعي خاص 
للرابطة. الجدير بالذكر أن رابطة السارك تضم فى عضويتها 
حاليا كل من: أفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند والمالديف 
ونيبال وباكستان وسريالنكا، و تعد الهند هي الدولة الوحيدة 
تمتلك قدرات متقدمة فى  التى  بين هؤالء األعضاء  فقط من 

مجال تكنولوجيا الفضاء.

الرحلة  ه��ذه  تعد 
األخ����ي����رة ه��ي 
 114 رقم  المهمة 
الفضاء  ل��وك��ال��ة 
الهندية التى قامت 
قمرا   40 بإطالق 
لصالح  صناعيا 

19 دولة مختلفة

و خالل خطابه الذى استغرق أكثر من 24 
دقيقة و الذى ألقاه من داخل مركز ساتيش داوان 
الهندي  فى نبرة  للفضاء، قال رئيس الوزراء 
متمسكة  الهند  “إن  بالسعادة:  شعوره  تعكس 
فى  األزل  قديم  منذ  المتأصلة  القيم  و  بالمبادئ 
العالم من بينها المبدأ الذي يقول إن العالم أسرة 
الهندي  الفضاء  برنامج  فإن  وبالتالي  واح��دة. 
اإلنسانية  خدمة  على  تعمل  رؤي��ة  إلى  يستند 
نجد  هنا  ومن  السلطة.  في  رغبة  إلى  وليس 
أداة هامة  لنا- بمثابة  بالنسبة  البرنامج يعد-  أن 
لتحقيق التقدم البشري. و يالتالي،يجب علينا أن 
نجعل اآلخرين- الذين ال يتمتعون بنفس الخبرات 
التقدم  ثمار  يشاركون  جيراننا-  والسيما  النامي  العالم  دول  و 

التكنولوجي الذى حققنه”.
لوكالة   114 رقم  المهمة  هي  األخيرة  الرحلة  هذه  تعد  و 
الفضاء الهندية التى قامت بإطالق 40 قمرا صناعيا لصالح 19 
دولة مختلفة. و تحقق شركة أنتريكس ذات المسؤولية المحدودة- 
التى تعد القسم التجاري لمنظمة أبحاث الفضاء الهندي- إيرادات 
كما حصلت الشركة على  سنوية تبلغ حوالي 15.000 مليون.̀ 
أوامر  تنفيذ  ثالث عمليات إطالق تجارية  باستخدام مركبة 
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رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي فى منظمة أبحاث الفضاء الهندية 

وزن  وي����ص����ل 
المركبة 230 طن، 
صاروخ  طول  أما 
ب�  فيقدر  المركبة 
مع  و  متر    44.4
بدء عملية اإلطالق 
ب��������دأت غ���رف���ة 
االشتعال فى إخراج 
كم هائل من النيران 
خ��ل��ف��ت وراءه�����ا  
من  كثيفة  سحابة 
ال���دخ���ان ام��ت��دت 

لمئات الكيلومترات

يعد برنامج الفضاء الهندي- الذى تم تطويره اعتمادا على 
كفاءات و تكنولوجيا محلية خالصة- هو أحد الدرر التى تزين 
إطالق  مركبة  حققت    ،2014 يونيو   30 وفي  الهند.  جبين 

خطوة  )ب��ي.إس.إل.ف��ي.(  المدارية  األقمار 
المركبة  قامت  عندما  المجال،  هذا  فى  جديدة 
سي-23 برحلة ناجحة وضعت خاللها  خمسة 

أقمار صناعية في المدار  المحدد لهم.
و األمر الذى جعل هذا اليوم مناسبة خاصة 
الفضاء  أبحاث  لمنظمة  بالنسبة  ذاتها  حد  فى 
ال��وزراء  رئيس  وج��ود  هو  )إس��رو(  الهندية 
السيد/ نارندرا مودي الذي وصل إلى محطة 
سريهاريكوتا  في  الهندية  الفضاء  أبحاث 
لحضور عملية إطالق. و يقول السيد/ مودي: 
“لقد استطاع برنامج الفضاء الهندي المتقدم أن 
يضع الهند فى مصاف نخبة مكونة من خمسة 
هذا  فى  السبق  قصب  أحزت  دول  ست  إلى 
المجال. لقد تمكنا من الوصول إلى مكانة دولية 
مرموقة فى هذا المجال، الذى قطعنا فيه أشواطا 

بعيدة أوصلتنا إلى مرحلة متقدمة من التميز.”
من  الهندي  ال��وزراء  رئيس  من  وطلب 
بناء  على  بالعمل  المنظمة  فى  العلماء  

دول  من  تستفيد  أن  يمكن  جديد  صناعي  قمر 
اإلقليمي  للتعاون  آسيا  جنوب  رابطة 
اسم  يحمل  أن  و  )السارك( 

“قمر السارك الصناعي”.  قال مودي: “اآلن يمكننا أن نفتخر 
بأن لدينا برنامج فضائي هندي يقوم على كوادر محلية خالصة. 
التى  العقبات  من  الرغم  على  البرنامج  هذا  بتطوير  قمنا  لقد 
صادفتنا على المستوى الدولي “. و قد انطلقت 
المدارية  الصناعية  األقمار  إطالق  مركبة 
الساعة  تمام  فى  السماء  عنان  لتشق  الهندية 
ويصل   .2014 يونيو   30 يوم  فى    09:52
أما طول صاروخ  المركبة 230 طن،  وزن 
المركبة فيقدر ب� 44.4 متر  و مع بدء عملية 
اإلطالق  بدأت غرفة االشتعال فى إخراج كم 
هائل من النيران التى خلفت وراءها  سحابة 
كثيفة من الدخان امتدت لمئات الكيلومترات، 
ثم سرعان ما توارت عن األعين بين السحب. 
األقمار  إط��الق  مركبة  أن  الذكر  الجدير 
كلفت  )سي-23(  الهندية  المدارية  الصناعية 
خزانة الدولة ما يقرب من  ، في تكوين ونقل 

ذلك، يكلف خزينة الدولة 1,000 مليون.
و تعد هذه الرحلة هي الرحلة الناجحة رقم 
26 على التوالي التي تقوم بها مركبة إطالق 
األقمار الصناعية المدارية الهندية و هي أيضا 
الرحلة التجارية الرابعة بشكل كامل للمركبة. 
كان القمر الرئيسي على متن المركبة هو القمر الصناعي سبوت-
7 الذى يبلغ وزنه 714 كجم وهو قمر بغرض متابعة الطيور 
على األرض عن طريق كاميرا قادرة على تحليل صور حتى 
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نجحت مركبة إطالق األقمار الصناعية 
الهندية س-23 -البالغ وزنها 230 طن- فى 

وضع خمسة أقمار صناعية فى المدار المحدد 
بصورة أكدت للجميع خبرة الهند و قدراتها 

فى مجال تكنولوجيا الفضاء

بقلم: بهاالفا بجال

مسيرة نحو
 القمة 
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حيوان وحيد القرن
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كيلومترا   858 مساحة  على  القومية  كازيرانجا  حديقة  تمتد 
آسام.  براهمابوترا في والية  مربعا، وتقع على ضفاف نهر 
وتنقسم الحديقة إلى خمسة مناطق: المنطقة المركزي )نقطة 
)نقطة دخول عند  الغربية  والمنطقة  الدخول عند كوهورا(، 
باجوري(، و المنطقة الشرقية )نقطة دخول عند أجراتولي(، 
والمنطقة الغربية القريبة من بورها باهار )نقطة دخول عند 
جوراكاتي( و المنطقة الشمالية. أفضل وسيلة الستكشاف ما 
تضمه حديقة كازيرانجا من جمال هو القيام بجولة على ظهر 
الحشائش  علي  بسهولة  تسير  أن  تستطيع  ألنها  األفيال  أحد 

وهو  أال  الحديقة  هذه  به  تشتهر  الذى  الحيوان  أما  الطويلة. 
تضم  و  الغزالن.  مراعي  من  بالقرب  فنجده  القرن  وحيد 
الحديقة أكثر من 70 في المائة من أعداد حيوان وحيد القرن 
الحديقة تضم  أن  المثير لالهتمام،  العالم. ومن  على مستوى 
57 في المائة من أعداد الجاموس البري اآلسيوي في العالم. 
التى  الحماية  بجهود  الطيور  لحياة  الدولية  المنظمة  تشيد  و 
تقوم بها الحديقة للحفاظ على منطقة الطيور الهامة الموجودة 
بها. و يوجد فى الحديقة 35 نوعا من الثدييات منها 15 هي 

األنواع المعرضة لخطر االنقراض.

موطن وحيد القرن 

Kaziranga 
National Park

مجموعة من الفيلة البرية 
تهمك  معلومات 

  أفضل أوقات لزيارة المنطقة 
  شهري سبتمبر و أكتوبر 

كيفية الوصول إلى المنطقة   
  يعد مطار روراياه )جورهات( هو أقرب 
مطار حيث يبعد عن المنطقة بحوالي 97 

كم. أما أقرب محطة للسكة الحديد فى المكان 
هي محطة فوركاتنج التى بعد 80 كم.. كما 

يمكن للمرء أن يصل إلى المنطقة عن طريق 

البر من مناطق بوكاكهات )46كم( و 
ناجاون )75 كم( و جواهاتي )200 كم(.

حيوانات يمكن مشاهدتها   
  من الحيوانات األخرى التى يمكن مشاهدتها 

فى هذه الحديقة: الفهد و القط الصياد و 
األيائل البنية الصغير و الغزالن و قرود 

المكاك من والية آسام و دلفين المياه العذبة 
الشهير فى نهر الجانجا
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مجموعة من األسود اآلسيوية
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ساسان-جير  غابة  حديقة  تشتهر 
القومية بأنها المأوي الوحيد لألسود 
الحديقة  مساحة  يبلغ  اآلسيوية،و 
1412 كم مربع من الغابات الجافة 
باإلضافة  الخضرة  الوارفة  الرائعة 
النباتية  الحياة  أشكال  من  العديد 
يتم  لم  و  المراعي.  من  الكثير  و 
األسود  من  النوع  هذا  على  العثور 
أفريقيا  سوى مرة واحدة في شمال 
وجنوب غرب آسيا وشمال اليونان. 
من  النوع  ه��ذا  من  يوجد  ال  اآلن 
تركت   411 حوالي  سوى  األسود 
في  البرية  الحياة  فى  لتعيش  جميعا 
حديقة جير و المنطقة المجاورة لها. 
والية  إمارة  وزراء  رئيس  كان  و 
جوناجاند في جوجرات قد أعلن فى 
حوالي 1900 قد أعلن غابة جير و 
المناطق  من  بها  الموجودة  األسود 
أيضا  الحديقة  فى  ويوجد  المحمية. 
الظباء،  مثل:  الحيوانات  العديد من 
نظرا  والغزالن  آوى  وابن  والفهود 
الحديقة من تضاريس  به  تتمتع  لما 
كما  أجزائها.  بعض  فى  جبلية  
تعتبر الحديقة أيضا موطنا للتماسيح 
وباإلضافة إلى وجود أكثر من 300 

نوعا من الطيور.

الجمال اآلسيوي 

بومة رأسها تشبه السمكة 

تهمك  معلومات 
  أفضل أوقات لزيارة المنطقة 

  خالل الفترة ما بين منتصف أكتوبر و 
منتصف يونية

كيفية الوصول إلى المنطقة   
  أقرب مطار للحديقة هو مطار كيشود الذى 
يعد عن الحديقة بمسافة 40 كم. فى الوقت 

الذى تبعد فيه محطة سكة حديد ساسان 
حوالي 5 كم عن حديقة جير القومية. و 

تتوافر خدمة الحافالت وسيارات األجرة من 
مناطق أحمد آباد و راجكوت وجوناجاره

حيوانات يمكن مشاهدتها   
  من الحيوانات التى يمكن مشاهدتها فى 

الحديق: الحمار البري اآلسيوي والضباع 
والثعالب و نقار الخشب الصغير و البومة 

البنية اللون ذات رأس تشبه السمكة و الدب 
والظباء السوداء

Sasan-Gir Forest 

National Park
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الباندا األحمر
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جارو  تالل  منطقة  في  القومية  نوكريك  حديقة  تقع 
من  الحديقة  هذه  وتُعد  ميجااليا.  منطقة  فى  الغربية 
محميات المحيط الحيوي لما تتمتع به من جو رائع وقد 
قائمة  إلى  اليونسكو في عام 2009  إضافتها من جانب 
محميات المحيط الحيوي. ويغطي المكان مظلة خضراء 
تقع حديقة  و  األشجار.  وارفة  كثيفة خصبة  غابات  من 
سطح  مستوى  فوق  قدم   4650 ارتفاع  على  نوكريك 
البحر، و بذلك تعتبر أعلى قمة في تالل جارو وتعتبر 
فيها  بما  الحيوانات،  من  نادرة  ألنواع  موطنا  كذلك 

الفيلة اآلسيوية والباندا األحمر.وتعد حديقة نوكريك من 
و  األحمر.  الباندا  لحيوانات  المتبقية  المواطن  آخر  بين 
في ضوء حقيقة أن حيوان الباندا األحمر من الحيوانات 
الحديقة  فقط وضعت  االنقراض،  على  أوشكت  قد  التى 
الحيوان.  هذا  فيها  يقيم  التي  المنطقة  فى  للتجول  قواعد 
 ، القرود  من  أنواع  سبعة  نوكريك  حديقة  فى  ويوجد 
من بينها قرود جيبونز الشهيرة. وخالل زيارة الحديقة، 
و  الجميلة  نوكريك  طاووس  مشاهدة  أيضا  للمرء  يمكن 

شالالت روانجبانج داري.

الطبيعة فى المرتفعات الشاهقة 

تهمك  معلومات 
  أفضل أوقات لزيارة المنطقة 

  بين أكتوبر ومارس. يتميز المناخ في هذا الوقت 
بروعته و من ثم يمكن للمرء أن يتمتع بمشاهدة 

ما تتميز به الحياة النباتية و الحيوانية من جمال.  

كيفية الوصول إلى المنطقة   
  يوجد أقرب مطار ومحطة السكك الحديدية 

إلى المكان في جواهاتي، و تبعد عن المكان 
بمسافة 128 كم. وعالوة على ذلك تتوفر 

بعض القرود من فصيلة هولوك

Nokrek 
National Park

خدمة الحافالت وسيارات األجرة من 
جواهاتي وشيلونج.

حيوانات يمكن مشاهدتها   
  و من الحيوانات التى يمكن االستمتاع 

بمشاهدتها القط الرخامي اآلسيوي و قرد 
المكاك النادر و قرد المكاك صاحب ذيل 

الخنزير و نقار الخشب ذو الظهر ذهبي اللون 
الشهير فى الهيمااليا.
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منطقة  من  الشرقي  الجزء  في  القومية  هيمس  حديقة  تقع 
هي  الحديقة  هذه  تعتبر  و  وكشمير.  جامو  بوالية  الداك 
الحديقة  تشتهر  و  آسيا.  جنوب  في  قومية  حديقة  أكبر 
 200 من  أكثر  كذلك  الحديقة  تضم  و  الجليد،  فهد  بوجود 
نوع من فصائل الحيوانات. و تعد الحديقة أفضل مكان في 
الهيمااليا.كما  فى  الشهير  التبت  ديك  طائر  لمشاهدة  الهند 
المقدسة  األديرة  من  العديد  أسوارها  داخل  الحديقة  تحوي 
تلك  بين  ومن  التشوريتنز.  و  جومباس  باسم  المعروفة 
إلى  بنائه  تاريخ  يرجع  الذى  الشهير،  هيمس  دير  األديرة  
400 سنة. وتعلن الحديقة  عن عدد من رحالت السفاري 

منتصف  إلى  يونيو  منتصف  من  الفترة  خالل  داخلها 
فى  األبصار  تسحر  التي  الخالبة  المناظر  أكتوبر.ومن 
التى  األل��ب  والغابات  الشاهقة  الجبال  الحديقة  منطقة 
من  الحديقة  تعد  الجافة.كما  والبتوال  العرعر  أشجار  تضم 
الجارحة  والطيور  الهيمااليا  جبال  لدراسة  الجيدة  األماكن 
يمكن  التى  الجارحة  الطيور  بين  الهيمااليا.  لجبال  العابرة 
ذقن  أبو  النسر  الذهبي،و  النسر  هناك:  المرء  يشاهدها  أن 
و  الهيمااليا.  جبال  فى  الشهير  األصلع  جريفون  نسر  و 
المشاهد  من  زانسكار  و  اإلندوس  نهري  التقاء  مشهد  يعد 

الحديقة. يمثل حدود  الرائعة و هو 

روعة الثلوج

Hemis 
National Park

  أفضل أوقات لزيارة المنطقة 
  الفترة ما بين شهري 

مايو و سبتمبر 

كيفية الوصول إلى المنطقة   
  يعد مطار ليه )الذي يبعد 32 كم 
عن الحديقة( هو أقرب مطار. و 

يمكن الوصول إلى حديقة هيميس 
القومية عن طريق البر من خالل 

طريقين: من سريناجار عبر 
كارجيل على  طريق سريناجار 
- ليه السريع و كذلك من منالي.

حيوانات يمكن مشاهدتها   
  عصفور الثلج الشهير فى التبت 

و طائر الحجل و العصفور 
األسود الكبير والغراب ذو 

المنقار األحمر و ماعز 
األولاير الشهير فى الداك 
و حيوان الغرير في جبال 

الهيمااليا، و حيوان اِبُن ِعرس 
الجبلي و األرنب البري في 

جبال الهيمااليا.

تهمك  معلومات 

ديك التبت من الهيمااليا
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فهد الثلوج 
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النمر الهندي
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قررنا أن نأخذ القارئ العزيز فى رحلة مثيرة إلى أفضل المتنزهات القومية فى الهند نشاهد 
خاللها أنواعا نادرة وأخرى مهددة باالنقراض من الحيوانات وهى تعيش في بيئتها الطبيعية

  أفضل أوقات لزيارة المنطقة 
شهر أكتوبر  

كيفية الوصول إلى المنطقة   
  يعد مطار جايبور- الذى يبعد عن 

المنطقة  145 كم- هو أقرب مطار.
أما أقرب محطة للسكك الحديدية فهي 

محطة أودايبور و هي تبعد 11 كم 
عن موقع الحديقة.عالوة على ذلك، 

توجد شبكة ربط على مستوى جيد من 
الحافالت التى تربط منطقة ساواي 

مادهوبور بجميع المدن الرئيسية.

حيوانات يمكن مشاهدتها   
  من بين الحيوانات األخرى التى 

من الممكن مشاهدتها فى هذه 
الحديقة الضباع المخططة والظبي 
البقري والقطط البرية، الوشق،و 

الدببة والثعالب الهندية و عناق 
األرض)ساللة تشبه القطط البرية 

الضخمة المتوحشة( و طائر 
الرفراف الشهير والقنافذ صاحبة 

األذنين الطويلتين.

Ranthambore 
National Park

من  واحدة  القومية  رانثامبوري  حديقة  تعد 
أكبر وأشهر الحدائق القومية الموجودة في 
ساواي  منطقة  في  تقع  حيث  الهند،  شمال 
هذه  وتشتهر  راجستان.  بوالية  مادهوبور 
من  واحدة  تعتبر  كما   ، بالنمور  الحديقة 
الحيوانات  لرؤية  الهند  في  األماكن  أفضل 
الطبيعية.  بيئتها  في  تعيش  وهى  المفترسة 

أثناء  حتى  بسهولة  النمور  رؤي��ة  ويمكن 
عن  بحثا  النمور  تسعى  حيث  النهار،  فترة 
الصغار.  رعاية  على  تقوم  كذلك  و  فرائس 
تم  رانثامبوري  حديقة  أن  بالذكر  الجدير 
الشهيرة  ال��ت��راث  مواقع  كأحد  تصنيفها 
أشكال  بعض  جنابتها  فى  تضم  ألنها  نظرا 

القديمة. التصوير 

الحيوانات المفترسة فى محمية طبيعية

طائر الرفراف الشهير

محميات طبيعية تضم 
عجائب البرية

تهمك  معلومات 
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عمل من مجموعة من الباحثين.ولكن نظرا لبعض االعتبارات 
كان  والنتائج،  المتاحة  والموارد  الوقت  عامل  مثل:  العملية 
الرأى األفضل هو التفكير فى شكل إخراج  مجلد واحد شامل أو 
مجلدين على األكثر كبداية يمكن بعد ذلك أن تمثل أساس صلب 
لمجلدات الحقة  فى الموسوعة تتناول مختلف  الموضوعات إذا 
اقتضى األمر. و خالل التخطيط إلخراج هذا المجلد، تم االتفاق 

على ترتيب أجزائه كالتالي:
الترتيب الزمني للوقائع: تقدم لمحات عامة فى بداية 	 

كل قسم يتم من خاللها استعراض التطورات الرئيسية 
في  الهندية-الصينية  التواصل  أوج��ه  شهدتها  التى 

فترات زمنية مختلفة. 
الترتيب حسب الموضوعات: عبارة عن مقاالت تحت 	 

المتخصصين.  من  مجموعة  يكتبها  متنوعة  أقسام 
هذه  تتنوع  أن  يمكن  الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى 
الموضوعات ما بين: التبادل التجاري والتجارة والفلك 
والحساب و الموسيقى و اآلالت الموسيقية و اللغات 
والحرير  المعمارية  والهندسة  والطب  االتصاالت  و 
الرحالة...الخ. و فى هذا  الرهبان و  الشاي و  وإنتاج 
حتى  للغاية  هامة  المرجعية  اإلش��ارات  تعد  الصدد، 
يتمكن المطالع للموسوعة العثور على الموضوع تحت 

أكثر من قسم واحد.
وبعد أن تم االتفاق على األهداف العامة للمشروع والهيكل 
الخاص به ووضع اللمسات األخيرة ، كانت الخطوة التالية هي 
العمل على وضع قائمة كاملة من الموضوعات بشكل منفصل 
المراجع  فهارس  على  الذهاب  خالل  من  الجانبين  قبل  من 
هذه  فحص  تم  األخرى.ثم،  المنشورة  األعمال  و  األساسية 

القائمة لوضع اللمسات األخيرة  و اإلجماع على 
قائمة الموضوعات.

مجموعة  تشكيل  على  االتفاق  كذلك  وتم 
اجتمعوا  الذين  الجانبين،  م��ن   الخبراء  من 
على فترات منتظمة لمناقشة األفكار والقضايا 
المتعلقة بمهمة تجميع هذه الموسوعة، وتحديد 
معايير تحديد الموضوعات إلدراجها بها. و بعد 
القيام بهذا األمر، قرر الجانبان تخصيص  بعض 
العمل  الموضوعات لكل جانب. و كان أساس 
الذي تم االتفاق عليه هو على أن يتم تجهيزها 
لدي  المتاحة  والموارد  للسجالت  وفقا  المواد- 
البداية  )المادية والبشرية(- في  البلدين  أي من 

يتم ترجمتها.  بعد ذلك  الصينية و  باللغة  أو  باللغة اإلنجليزية 
الوقت و  الُمثلى من  الهدف من ذلك ضمان االستفادة  و كان 
الجهد والموارد المتاحة. و فى النهاية، التقى فريق الخبراء في 
الموضوعات  كتابة  تحديد  و  لتوزيع  أخرى  مرة  البلدين  كال 
إلى  التوصل  تم  آخرا،  وليس  وأخيرا  الباحثين.  مختلف  بين 
إطار زمني واقعي لالنتهاء من العمل على أن يتم االلتزام به 

بصورة تعكس التحلي بالمسئولية. و تم تنفيذ العملية فى الوقت 
الموافقة على  المحدد مع االنتهاء من كتبات الموضوعات و 
من  مكونة  المشتركة  تجميع  لجنة  تشكيل  تم  موضوع.و  كل 
خبراء و مسئولين من كال الجانبين و كانت هي السلطة النهائية 
التي فحصت و أقرت كل األعمال المكتوبة فى 

شكلها النهائي باللغتين اإلنجليزية والصينية.

كلمة ختامية
العالقات  لقد كانت عملية تجميع موسوعة 
وكان  شاقا،   والصين جهدا  الهند  بين  الثقافية 
العالقات  “تنشيط  على  العمل  هو  منه  الهدف 
تقديم   إعادة  خالل  من  الجانبين  بين  الثقافية” 
تجربتنا الثقافية المشتركة و التأكيد عليها. وكان 
الهدف من المشروع أيضا هو العمل على توليد 
زيادة  و  حديقة  بحوث  إنتاج  و  جديدة،  أفكار 
المشتركة  التاريخية  التجربة  بأهمية  الوعي 
بين الهند والصين. وبعبارة أخرى، كان هدف العمل هو تقديم 
مادة يمكن أن تمثل استفادة للدراسات األخرى التى يقوم بها 
التجربة  هذه  خلفية  أن  نجد  ذلك،  إلى  باإلضافة  و  الباحثون. 
المشتركة تساعدنا على فهم كامل  و تقدير حقيقي لإلمكانيات 
الهائلة التى توفرها استمرار هذه الرحلة الثقافية المشتركة فى 

هذا العالم متعدد القطبية الذى نعيش فى كنفه اليوم.

لجنة  تشكيل  ت��م 
المشتركة  تجميع 
خبراء  من  مكونة 
من  مسئولين  و 
و  الجانبين  ك��ال 
السلطة  لها  كانت 
للموافقة  النهائية 
الموسوعة  على 
فى شكلها النهائي

لوحة شيويوي جوانيين الجدارية في دير فاهاي ، بكين

كاتب المقال يعمل فى وظيفة بروفيسور فى جامعة جواهرالل نهرو و حاصل على 
درجة الزمالة الفخرية بمعهد الدراسات الصينية فى نيودلهي
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نطاق التعاون الثقافي و أنشطته
يزيد  ما  إلى  والصين  الهند  بين  الثقافي  التواصل  تاريخ  يرجع 
على 2,000 سنة. ويرجع الفضل فى معظم ما كتب حول ذلك 
الموضوع إلى جهود الباحثين الفردية أو المجموعات من الباحثين 
الذين دفعهم اإلرث األكاديمي والثقافي للبدء في هذه المشروعات 

البحثية. وقد ساهم المرحوم األستاذ/ جي شيانلين 
من الجانب الصيني، و البروفيسور/ تان تشونج 
من الجانب الهندي وغيرهم الكثير و الكثير فى هذه 
المشروعات نظرا اللتزامهم األكاديمي النابع من 
قناعتهم الشخصية بأهمية العمل على نشر رحلة 
الصين  و  الهند  بين  المشتركة  الثقافية  العالقات 
على أوسع نطاق ممكن. وكانت عملية توثيق هذه 
الفترة القديمة أكثر شموال على الجانب الصيني 
المثيرة  الروايات  بعض  هناك  كانت  حين  في 
الباحثين  يد  على  عنها  الكشف  تم  التى  لالهتمام 
الفترة االستعمارية والحديثة.و كان  الهنود حول 
يتعين أن تضم الموسوعة كل ما تم انجازه فى هذا 
المجال الثقافي مع العمل كذلك على  سد بعض 

الثغرات التي ال تزال موجودة.
الفرعية  الموضوعات  و  العامة  الموضوعات  بين  من  و 

األخرى التي تم الحديث عنها للعمل على تضمينها هي: 
التواصل بين الجانبين عبر الديانة البوذية 

 التواصل من خالل الفلسفة واللغة واألدب والفن والعلوم 	 
والتكنولوجيا 

 طريق الحرير: الطرق و المسارات البرية و البحرية  	 

عالقات 	  التاريخ:  عبر  الجانبين  بين  التواصل   أوجه 
التجارة واالتصاالت الدبلوماسية والزوار 

التكيف 	  الصين:  في  والهنود  الهند  في  الصينيون 
الثقافي والتفاوض 

الخطاب الحضاري والتأثير الثقافي 	 
سفراء الثقافة ومساهمتهم	 

التبادل األكاديمي؛ و الدراسات الصينية في 	 
الهند؛ والدراسات الهندية في الصين

الموضوعات  هذه  كل  أن  المعروف  من  و 
يمكن  ولكن  بالشمولية،  ح��ال  أي  على  تتسم 
يتم  التى  األقسام  و  المعايير  فى  منها  االستفادة 
و  للموسوعة  النهائية   التقسيمة  فى  تقريرها 

ترتيب أجزائها المختلفة.
“التاريخ  نهج  تعزيز  على  العمل  أجل  من 
المتصل” واستكشاف  أوجه التفاعل و الترابط 
التي سهلت اإلثراء المتبادل للثقافات و المجتمعات 
فى بلدينا، نجد أن الموسوعة تركز على ما يلي:

حركة التواصل: الشعب / أفكار / األشياء 	 
التفاعل: طبيعة التفاعل ومواقع شاهدة على التفاعل 	 
ترتيب: عمليات التثاقف / التكيف / التفاعل	 

المنهج و طرق التواصل:
كان الهدف من الموسوعة هو أن تتسم بالواقعية وموضوعية  فى 
تقديم الحقائق و المواد قدر اإلمكان. وكان من المتوقع أن يعزز 
العمل جهد  العمل بصورة دائمة باعتبار  التوجه قيمة هذا  هذا 

تحتل  ال��ث��ق��اف��ة 
بعد  هامة  مكانة 
على  إع���الن���ه���ا 
المستوى الرسمي 
ك��أح��د م��ج��االت 
القائمة  الشراكة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 
بين  االستراتيجي 

الهند والصين

)اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار( العالقات الدبلوماسية بين  الهند 
والصين، تجمع ديني لبعض الرهبان الصينيين، راقصة الصينية تؤدي 
رقصة هندية، والهندسة المعمارية تجسد التبادالت الفلسفية بين البلدين، 

و منظر من الدخل لقاعة  إجزوانزانج التذكارية -الصين
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خلفية حول العالقات الثقافية بين البلدين
الرسمي  المستوى  على  هامة  مكانة  تحتل  الثقافة  أصبحت 
التعاون  على  القائمة  الشراكة  مجاالت  كأحد  إعالنها  بعد 
االستراتيجي بين الهند والصين. وذكر بيان مشترك صادر 
ورئيس  باو  جيا  ون  الصيني  ال��وزراء  مجلس  رئيس  عن 

أبريل   11 يوم  فى  سينغ  مانموهان  الهندي  ال��وزراء 
بالعمل  قناعتهما  عن  الجانبان  2005:”أع��رب 

على تعزيز التبادل الثنائي فى مجال الثقافة. 
وأكدا كذلك أن التفاهم بين الجانبين والتبادل 
التعاون  تنمية  فى  يساهما  الثقافية  سوف 
البلدين.” و ذكر  بين  فى مجاالت أخرى 
البيان المشترك الذي صدر في 21 نوفمبر 
قام  التى  الرسمية  الزيارة  خالل   2006

بها رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد/ 
هو جين تاو إلى الهند: “إن العمل على دعم 

التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة للهند 
والصين سوف يساهم فى  االستفادة من كافة أشكال 

المجاالت،  المتاحة فى مجموعة كبيرة من  الممكنة  التعاون 
الهندية- العالقات  بمسوى  االرتقاء  إلى  بدوره  يؤدي  مما 
اإلستراتيجية  الشراكة  يعزز  جديد  مستوى  إلى  الصينية 
والصين  الهند  تتبع  سوف  و  البلدين”  بين  التعاون  شكل  و 
إستراتيجية للتعاون بينهما تتألف من 10 محاور و من بين 

هذه االستراتيجيات المذكورة “إعادة إحياء العالقات الثقافية 
و دعم التواصل على مستوى شعبي البلدين”.

عن  موسوعة  تجميع  على  العمل  فكرة  فإن  وبالتالي، 
هامة  خطوة  تعتبر  والصين  الهند  بين  الثقافية  العالقات 
بالذكر  الجدير  من  و  الصحيح.  الطريق  فى  قدما  للمضى 
البيان  تم طرحها في  قد  الموسوعة  أن فكرة هذه 
المشترك  الذى صدر أثناء زيارة جمهورية 
إلى  باو  جيا  ون  السيد/  الشعبية  الصين 
كان   .2010 ديسمبر   16 في  الهند 
الموسوعة  هذه  تجميع  من  الهدف 
التواصل  أشكال  تجميع  فقط  ليس 
الثقافي بين الهند و الصين على مدى 
الهدف هو  لكن  الزمان و  قرون من 
سهولة  اطالع أبناء البلدين على هذا 
اإلرث الثقافي األمر الذى من شأنه أن 
المبذولة  للجهود  الالزمة  الدفعة  يعطى 
بين  الثقة  من  جسور  و  شعبي  وع��ي  لبناء 
وباإلضافة  المشتركة.  الثقافية  بتجربتنا  يتعلق  فيما  الجانبين 
إلى كون المشروع مبادرة رسمية تم اتخاذها على المستوى 
الحكومي، إال أنه من المتوقع أن يحمل المشروع و نتائجه 
بصمة اإلرادة السياسية و أن يحصل على دعم الجهات التابع 

للدولة  من خالل المساهمة فى نشره بصورة كبيرة.

)أعلى( انعكس التبادل البوذي بين الجانبين في الهندسة المعمارية )أسفل( الرمز الموسوعة
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الثقافة المشتركة
وضع خريطة

تشترك حضارتي الهند و الصين -الضاربتين بجذورهما فى عمق التاريخ- فى قواسم مشتركة 
من نوع خاص تتمثل في التبادل الثقافي و األدبي و التواصل على مستوى شعبي البلدين

بقلم: ساباري ميترا

كبيرا  زخما  الهندية-الصينية  العالقات  شهدت 
الجانبان  أعزى  حيث  الماضي،  العقد  مدى  على 
المشترك  التعاون  لإلمكانيات  متزايدة  أهمية 
هذا  وفي  القضايا.  من  كبير  عدد  في  المتوفرة 
السياق، أشار الكثير من الباحثين مرارا وتكرارا 
العقبات  تجاوز  على  القدرة  تمتلك  الثقافة  أن  إلى 
المستوى  على  الدول  بين  موجودة  تكون  قد  التى 
الرسمي، و تحول العالقة إلى عالقة أوسع نطاقا 
على مستوى الشعوب. وعلى الرغم من كل ذلك، 
إال أن الثقافة ظلت حتى وقت قريب فى أخر قائمة 
والصين  الهند  بين  العالقة  إطار  فى  األولويات  
القول إن ذلك كان هو الحال حتى على  أو يمكن 
الجانبين.  فى  السياسات  لواضعي  بالنسبة  األقل 
ومع ذلك، ونظرا لإلمكانيات الجديدة التى شهدتها 
تم  فقد  األطراف،  ومتعدد  الثنائي  التعاون  فرص 
تجاه  الجانبان  ينتهجها  التى  السياسة  تقييم  إعادة 
بعضهما البعض. وقد القى هذا التطور فى نظرة 
اتساع  أن  بعد  كبيرين  تقديرا  و  ترحيبا  الجانبين 
نطاق تيسير التعاون من التجارة و االقتصاد ليشمل 
حاليا المجال الثقافي. و الجدير بالذكر أن الهند و 
الصين كانت تربطهما عالقة ثقافية منذ قديم األزل 
تستند إلى اإلحضار الحضاري للبلدين. و استنادا 
أن  نجد  األمور،  فهم  فى  الكالسيكي  المنطق  إلى 
التواصل الحضاري يقوم على عنصرين هامين: 
التبادل الثقافي والعالقات التجارية، التي كثيرا ما 
أثرت  فى عضها البعض، لدرجة أنها تصبح في 

كثير من األحيان تجربة مشتركة.
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بإنتاجه  قامت  تسجيلي  فيلم  هو  البارسية”  الطائفة  “قصة 
هيئة اإلذاعة العامة و تقع أحداث الفيلم فى  30 دقيقة. وهذه 
وزارة  في  العامة  الدبلوماسية  إدارة  اتخذتها  التى  المبادرة 

قصة  تقدم  ال  الهندية  الخارجية  الشؤون 
أحداثا  تعرض  لكنها  و  فحسب،  تاريخية 
و  طريقة.  من  بأكثر  المشاهد  قلب  تمس 
ما  لكل  عرضه  فى  بالبساطة  الفيلم  يتسم 
و  تاريخها  و  البارسية  بالطائفة  يتعلق 
الديانة الزرادشتية، وتحفظات هذه الطائفة 
مختلفة  أنشطة  من  به  تقوم  ما  و  الدينية، 
وصوال إلى حس الفكاهة و غير ذلك من 
األمور األخرى التى يعينهم على العيش و 

االستمرار و التفوق فى حياتهم.
مشهد  من  الفيلم  مشاهد  انتقال  مع  و 
ديفيا  الفيلم:  مخرجا  ي��أخ��ذن��ا   ألخ��ر، 
رحلة  في  جوالتي،  شيلبي  و  كواسجي 
على  الحفاظ  أن  كيف  توضح  مفصلة 

حس الفكاهة يعد من األمور الهامة ألفراد الطائفة البارسية 
للحفاظ على زيادة أفراد الطائفة المتراجعة أعدادها بصورة 
البارسية  الطائفة  أفراد  ارتباط  على  الفيلم  يركز  و  معينة. 
البارسية  الطائفة  أبناء  التي ساهم  بالهند، والسيما مومباي، 

اتفاق  الفيلم  أحداث  تروي  و  كبيرة.  بصورة  إرساءها  فى 
مع  ولكن  الرأسمالي  النهج  على  البارسية  الطائفة  أبناء 
من  العديد  على  الفيلم  يٌجيب  و  بالمسؤولية.  إحساس  وجود 
التساؤالت الهامة من بينها: لماذا يحب أبناء 
الطائفة الطعام الخاص بهم؟ لماذا بدأ أفراد 
على  اإلبقاء  مع  أعدادهم  يتقلص  الطائفة 
معدل ثابت فى نمو الطائفة؟ ولماذا ال يقبل 
أي فرد من أفراد الطائفة البارسية أي شئ 
العملة  دون المستوى ... وال حتي أوراق 
الممزقة و إن كانت من فئة 10 روبيات. 
كافة  أن  هو  العمل  هذا  فى  شئ  أفضل  و 
من  منها  التحقق  تم  فيه  الواردة  التفاصيل 

خالل التواصل مع أبناء الطائفة.
و تأتي فى أحداث الفيلم فكاهة مرتبطة 
الممثل  لسان  على  هى  و  الطائفة  بهذه 
دوتيواال إي بومي، الممثل الذي لعب دور 
الفيلم  فى  البارسية  الطائفة  أبناء  من  عم 
الهندي الشهير مونا بهاي إم.بي.بي.إس.. كما يقص صاحب 
بالملكة  تعارفه  طريقة  كوهينور  بومان  بريتانيا  مطعم 
إليزابيث. و من ثم، يمكن القول باختصار إن هذا الفيلم من 

األفالم الجديرة بالمشاهدة.

فى مبادرة جديدة اتخذتها إدارة الدبلوماسية العامة التابعة لوزارة الشئون الخارجية الهندية، 
تم إنتاج فيلم تسجيلي قصير بعنوان “قصة الطائفة البارسية” تبلغ مدة عرضه نصف 

ساعة. وتتناول أحداث الفيلم كل ما يتعلق بالطائفة البارسية و تاريخها

بقلم: سوماناثا راثور

قصة الطائفة
البارسية
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يشغل  منتج  أي  الحرة  باألعمال  العامالت  جمعية  وترعى 
عمالة من الحرفيين بهدف توفير عمل دائم لهم وضمان االستدامة 
دلهي  في  المؤسسة  موول  أنوال  وتشتري شركة  لهم.  المعيشية 
مصنوعة   – الكتان  أو  القطن  أو  الحرير  من   – أقمشة  حديثا 
في  حرفيين  يد  على  يدوية  أن��وال  باستخدام 
بهاجالبور )بيهار( كما تشتري منتجات صباغة 
جودهبور  في  حرفيين  من  المربوطة  األقمشة 
كبيرة  ساكسينا،  ميرا  وتقول  )راجاستان(. 
تخاطب  أن  “نريد  موول:  بأنوال  المصممين 
الذوق  يقدر  الذي  العالمي  المستهلك  منتجاتنا 
أفضل  تجربة  نقدم  وأن  العصرية  والمالبس 

لمستخدمي هذه المالبس”.
كبرى  إح��دى  دهاكا-  رينا  أدخلت  قد  و 
مصممات األزياء الهندية - أقمشة ماهاراشترا 
الجانب  إلثراء  تصميماتها  على  )الهيمرو( 
القطن  من  المنسوجة  الهيمرو  أقمشة  وتعد  فيها.  الجمالي 
والحرير تطورا لطرق النسج القديمة المعروفة باسم جاماوار 
مصدر  دائما  ستظل  الهند  تقاليد  أن  الواضح  فمن  كشمير.  في 

البلد. المبدعين في هذا  الهام 

الباتيك  مثل  التقليدية  األنماط 
صناعة  فى  بها  االستعانة  يتم 

القمصان والسراويل

أع���ل���ن م��ج��ل��س 
الهندي  ال��ت��واب��ل 
مؤخرا عن أقمشة 
لها  للبيئة  صديقة 
خصائص عالجية 
التوابل و  تستخدم 
العالجية  النباتات 

في مكوناتها
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عن أقمشة صديقة للبيئة لها خصائص عالجية تستخدم التوابل 
في مكوناتها، حيث تحتوي أصباغها على نسبة تتراوح بين 
40 و 60 في المائة من األعشاب والنباتات والزهور والجذور 
“األعشاب”  لمالبس  أورا  شركة  وتنتج  األشجار.  ولحاء 
القطن  من  )مصنوعة  عضوية  أقمشة  آب��اد  أحمد  ومقرها 
بألوان  وتعالجها  كيميائية(  مبيدات  استخدام  دون  المزروع 
مستخرجة من األعشاب بوسائل صديقة للبيئة لتقدم منتجات 
لها “مكانة عالمية في الجودة والتصميم” على حد قول مدير 

الشركة المؤسس سونال بايد.
الكبير جاتين كوتشكار  الهندي  األزياء  ابتكر مصمم  كما 
األزياء  من  مجموعة  وهي  فاسترام”  “تاتها  ب�  يسمى  ما 
رئيس  كانوريا،  ديفيتا  مع  بالتعاون  وذلك  العضوية  القطنية 
شعبة الجودة بمجموعة فيديك. وتعتمد القيمة العالجية لمالبس 
ديفيتا  يقول  حيث  اللمس،  مبدأ  على  واستخداماتها  األعشاب 
أنها تمتص السموم من الجسم وتعزز من كفاءة عملية األيض.
استعادت  كيف  يطلعنا  آخ��ر  جانب  للقصة  ي��زال  ال 
التصميمات والنماذج التقليدية أرضيتها من جديد واستخدمت 
أصبحت  ثم،  من  حديثة.و  عصرية  تصميمات  إنتاج  في 

الجونالت والسراويل تصنع من أقمشة منسوجة يدويا.
و تستخدم شركة أنوال موول -وهي عالمة تجارية تنصح 
بها الجمعية غير الحكومية المعروفة باسم العامالت بأعمال 
حرة )سيوا بهارات( ومقرها دلهى - الفنون والحرف الهندية 
والمالبس  الحريمي  المالبس  صناعة  في  عصري  بشكل 

الرجالي ومالبس األطفال والكماليات المنزلية.

و  هادئة  بألوان  للبيئة  الصديقة  األقمشة  تتوافر 
تساعد على تنفس مسام الجل
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الجذور
العودة إلى

سحرت المنسوجات الهندية القديمة الهند 
“الحديثة”، حيث أصبحت هي أحدث 
صيحات األزياء وطغت التصميمات 

التقليدية على األزياء العصرية

بقلم: نيهاريكا ماثور سينها 

العصور، ال تزال حكمة  بعد تجارب عديدة على مر 
الهند القديمة حقيقة قائمة حتى اليوم. فمن أهم المجاالت 
التي تفوق فيها أجدادنا هو األيورفيدا، وهو علم الطب 
الذي يمارس منذ خمسة آالف عام، وتطبيقاته المهمة في 
مجال المنسوجات. حيث كانت األصباغ المصنوعة 
من األعشاب تستخدم في صناعة أقمشة خاصة لها 
تلك  فكانت  لمرتديها.  عالجا  توفر  طبية  خصائص 
المالبس تمنع حر الصيف وتمنع الحساسية وتعالج 
بعض األمراض مثل التوتر المفرط واعتالل القلب 

والربو والتهاب المفاصل وأمراض البشرة.
وبعد أن تراجع هذا  التقليد لعدة قرون، أعيد 
األزي��اء  مصممي   كبار  وضع  عندما  إحياؤه 
فوائد  تقدم  تصميمات  بها  المعنية  والمؤسسات 
فى  أيورفاسترا  شركة  تستخدم  حيث  صحية 
طبية  أعشاب  من  مصنوعة  أصباغا  كيراال  
وسرطان  السكري  مرض  تعالج  أنها  يعتقد 
الجلد. وقد أعادت رابطة النساجون إحياء هذا 
لحكومة  قدمته  مشروع  خالل  من  المفهوم 
كيراال، و بدأوا عام 1992 في تصنيع هذه 
من  تخلو  حيث  البيئة”  “صديقة  األقمشة 
قابلة  أنها  الصناعية كما  الكيميائية  المواد 
لحديثي  أنتجوا مالبس  أنهم  كما  للتحلل. 

الوالدة تعزز مناعتهم ضد األمراض.
أعلن مجلس التوابل الهندي مؤخرا 
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وركوب الدراجات. وهذه األقدام الصناعية مصنوعة من مادة 
البالستيك المهندس بصورة عالية مقاوم للصدمات وظروف 
يستعملها  لمن  أيضا  القدم  هذه  تسمح  و  والرطوبة،  الطقس 

بالسير فى الطرق الوعرة غير الممهدة.
مبتوري  األشخاص  عدد  إجمالي  فإن  للتقديرات،  وفقا 

 20000 يبلغ  كولومبيا  فى  السفلية  األطراف 
كمينا  ماهافير  مؤسسة  ساعدت  وقد  شخص. 
األطراف  مبتوري  مواطن   2000 من  أكثر 
وتشيلي  اإلك��وادور  و  كولومبيا  في  السفلية 

وترينيداد و توباجو وبنما
ويقول مونكاليانو :”في البداية،قامت مؤسسة 
بهاجوان ماهافير ساهاياتا ساميتي )بي.إم.في.
الفنيين  من  اثنين  بتدريب  جايبور(  إس.إس.- 
الكولومبيين في جايبور.  نظرا للتقدم الهائل فى 
هذا المجال فقد تم إعادة تدريب هذين الفنيين مرة 
أخرى لمواكبة التطور. و تعتمد طريقة تركيب 
األطراف الصناعية التى تنتهجها مؤسسة )بي.
إم.ف��ي.إس.إس.- جايبور( على توازن الجسم. 

وبالتالي، فإن عملية تركيب الطرف الصناعي ال يأخذ وقتا أطول 
من 36 ساعة. و استطاعت مؤسسة ماهافير كمينا فى تحقيق دقة 
عالية فى مسألة تحقيق التوازن عند التركيب و بعد ذلك قامت 
المتكامل  النظام  بتقديم  جايبور(  )بي.إم.في.إس.إس.-  مؤسسة 
فى تركيب الطرف الصناعي لمؤسسة ماهافير.”الجدير بالذكر 

أن  أداء األطراف الصناعية من جانب المؤسسة و قدم جايبور 
الصناعية حائزة على اعتراف من جانب مستشفى رويال بجامعة 
ليفربول فى انجلترا. و قد استطاعت المؤسسة أيضا أن تتوصل 
إلى صناعة أطراف صناعية لمبتوري القدم حتى ما فوق الركبة، 
حيث يتم تزويد الطرف الصناعي بجهاز ثني الركبة الذي طورته 

جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية.
ماهافير  بهاجوان  مؤسسة  استطاعت  “لقد 
ساهاياتا ساميتي )بي.إم.في.إس.إس.- جايبور( 
جامعة  طورتها  التى  الركبة  صناعة  تجيد  أن 
 50 أعظم  من  واحدة  تعد  التى  و  ستانفورد، 
لتصنيف  وفقا  العالم  مستوى  على  اختراعا 
مجلة التايم، وساهم هذا األمر فى توحيد علمية 
واسع،  نطاق  على  القدم  من  النوع  هذا  إنتاج 
الحديثة  الصناعية  القدم  هذه  تحل  أن  ونأمل 
محل قدم ساش الصناعية  )قدم صناعية تتميز 

بكاحل صلب ووسادة للكعب(.” 
بها  تقوم  التى  الكبيرة  الجهود  حازت  لقد 
ساميتي  ساهاياتا  ماهافير  بهاجوان  مؤسسة 
الكولومبيانو  صحيفة  بإشادة  جايبور(  )بي.إم.في.إس.إس.- 
الكولومبيانو  جائزة  المؤسسة  بمنح  كذلك  قامت  التى 
كمينا  ماهافير  مؤسسة  وتواصل  المرموقة.  إجيمبالر 
حياتهم استعادة  على  ومساعدتهم  المحتاجين  لتحديد   مهمتها 

 بصورة طبيعية.

يعتمد أسلوب  مؤسسة بي.إم.في.إس.إس. فى تركيب األطراف الصناعية على توازن الجسم

ه��ذه  ت��س��اع��د  ال 
الصناعية  األقدام 
فقط  السير  على 
القيام  لكن على  و 
أخ��رى  بأنشطة 
م��ث��ل ال��ج��ري و 
و  األشجار  تسلق 

الرقص
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تم نقل أحدث أنواع تقنية صناعة و تركيب األطراف الصناعية  من مؤسسة بي.إم.في.إس.إس. )الهند( إلى  مركز ماهافير كمينا

ال تعترف التكنولوجيا بأي حدود يقف أمام انطالقاتها المذهلة. 
من  كل  حذو  واألف��راد  الخاص  القطاع  كيانات  حزت  ما  إذا 
مؤسسة بهاجوان ماهافير ساهاياتا ساميتي )بي.إم.في.إس.إس.- 
في  االصطناعية  لألطراف  كمينا  ماهافير  مركز  و  جايبور( 

ميديلين )كولومبيا( ألصبح العالم مكانا أفضل للعيش فيه. 
)بي. ساميتي  ساهاياتا  ماهافير  بهاجوان  مؤسسة  تقوم 

اشتهرت  التى  جايبور(-  إم.ف���ي.إس.إس.- 
جايبور  بقدم  يُعرف  ما  بإنتاجها  مؤخرا 
القدم  بتركيب   1975 عام  منذ  الصناعية- 
الصناعية بالمجان ألبناء الطبقات االجتماعية 
الفقيرة في الهند. وقد قامت المؤسسة بتطوير 
التركيبة  لتشبه  الصناعية   جايبور  ق��دم 
الخارجي  )الشكل  اإلنسان  لجسم  الخارجية 
أكثر  اليوم  أصبحت  حتى  العظمي(  للهيكل 

األطراف االصطناعية تطورا في العالم.
تماشيا مع حركة التقدم و التطور الهائلة التى 
تعاونت  العالم،  من  اآلخر  الجانب  في  تحدث 
كولومبيا  في  الخاصة  الشركات  من  مجموعة 
من أجل تحقيق نقلة فى حالة أصحاب األطراف 

ميدلين  النقلة فى محافظة  فبدأت هذه  المبتورة فى مجتمعهم. 
إنشاء مركز ماهافير كمينا لألطراف  تم  في كولومبيا، حيث 
الصناعية فى عام 2007. وبدأ المركز فى تصنيع و تركيب 
أطراف صناعية للناس أصحاب األطراف المبتورة. وقد ساعد 
استعادة  المبتورة على  العديد من أصحاب األطراف  المركز 

مؤسسة  ساعدت 
كمينا  م��اه��اف��ي��ر 
أكثر  اآلن  حتى 
 2000 م������ن 
مبتوري  مواطن 
السفلية  األطراف 
في العديد من دول 

أمريكا الجنوبية 

القدرة على الحركة، ومنحهم فرصة ليعيشوا حياة شبه طبيعية.
ساميتي  ساهاياتا  ماهافير  بهاجوان  مؤسسة  والحظت 
من  و  الطيبة،  الجهود  هذه  جايبور(  )ب��ي.إم.ف��ي.إس.إس.- 
المتطورة  التكنولوجيا  نقل  في عام 2007  الهند  ثم عرضت 
الجدير  الصناعية.  األط��راف  تركيب  و  صناعية  مجال  فى 
المبتورة  للشخص  تسمح  الصناعية  جايبور  قدم  أن  بالذكر 
الجديدة  الصناعية  القدم  التكيف مع  قدمه على 
و التعافي بشكل أسرع من آخرين ال يمتلكون 
نفس القدم الصناعية. ويقول السيد/ مونكاليانو 
فرانسيسكو - عضو ماهافير كمينا-: “أما فيما 
يتعلق بمقارنة سعر و جدوى و تكلفة هذا القدم 
أفضل  صناعي  قدم  نجد  لن  فإننا  الصناعية، 
من قدم جايبور الصناعي التى تقوم بتصنيعها 
مؤسسة بهاجوان ماهافير ساهاياتا ساميتي )بي.
إم.في.إس.إس.- جايبور(. كما قامت المؤسسة 
بنقل هذه التكنولوجيا  إلى كولومبيا بشرط أن 
هذا العمل االجتماعي مجانا كما هو الحال فى 
الهند و أن المؤسسة التى تتولى  اإلشراف على 
ذلك في كولومبيا هي مؤسسة ماهافير كمينا “.
)بي. ساميتي  ساهاياتا  ماهافير  بهاجوان  مؤسسة  تمتلك 
إم.ف��ي.إس.إس.- جايبور(  أكثر من 30 عاما من الخبرة في 
مجال بحوث و تطوير قدم جايبور. و تقوم المؤسسة كل عام  
بتركيب ما يقرب من 16000 قدم صناعية تساعد األفراد على 
والرقص  والتسلق  والجري  المشي  مثل  بأنشطة  القيام 
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مجموعة من األشخاص استطاعوا أن يستأنفوا حياتهم مرة أخرى بصورة شبه طبيعية بعد أن حصلوا على هذه األطراف االصطناعية فى الجزء األسفل من أجسادهم 

 قدم جايبور الصناعية من الهند تحمل أماال جديدة ألبناء كولومبيا

بقلم: فاندانا فاسوديفان

األطراف الصناعية
 ثورة قوية فى عالم

ابتكارات
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المعلومات، تقوم مجموعة من المنظمات الرائدة في مجال 
والبرامج  األجهزة  بتوفير  المتقدمة  المعلومات  تكنولوجيا 

الدول. لمختلف  للتدريب  المتقدمة 
آيتك  و يجري كذلك تضمين دورات جديدة فى برنامج 
الحوسبة  مثل  المتقدمة  التكنولوجيات  على  التدريب  مثل 
عالية األداء. الجدير بالذكر أن جهاز الحاسب اآللي سوبر 

فى  المتقدمة  األجهزة  أحد  )ب��ارام(-  بارام 
الهند  طورته  ال��ذى  اآلل��ي  الحاسب  مجال 
تركيبه  تم  قد  خاصة-  محلية  بتكنولوجيا 
هناك  و  أخرى.  ودول  وتنزانيا  أرمينيا  في 
ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
ال��ت��ي اس��ت��ف��ادت من 
تكنولوجيا  مهارات 
الهندية  المعلومات 
م����ث����ل: روس����ي����ا 
ال��ب��ي��ض��اء وروس��ي��ا 
ط��اج��ي��ك��س��ت��ان  و 

الدول  من  وغيرها  وأوزبكستان 
األخرى في منطقة دول الكومنولث 
في  واإلك��وادور  وبيرو،  المستقلة، 
وكمبوديا  الالتينية  أمريكا  منطقة 

وفيتنام. والوس 

تدشين  قريبا  يتم 
إلنشاء  مقترحات 
تكنولوجيا  مراكز 
فى  المعلومات 
دول   10 حوالي 
قارة  فى  معظمها 

أفريقي

التواجد الدولي لمركز التنمية للحوسبة المتقدمة 
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تكنولوجيا  مراكز  إلنشاء  مقترحات  تدشين  قريبا  وسيتم 
أفريقيا.  قارة  فى  معظمها  دول   10 حوالي  فى  المعلومات 
المدى  على  باالستمرارية  المشروعات  هذه  تتمتع  حتى  و 
الطويل، سيتم تبادل الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
بين الهند وهذه الدول المستفيدة سواء من الزيارات الميدانية 
المتبادلة و التواصل عبر أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات 
تواصل  يوفر  الذى  كونفرنس  الفيديو  مثل: 

أكثر فاعلية  بين األطراف.
مختلف  في  القدرات  بناء  إلى  باإلضافة 
الهند  تسعى  االقتصادية،  التنمية  مجاالت 
من  النامي  العالم  دول  من  الناس  تمكين  إلى 
خالل ما تتميز به من قدرات عالية فى مجال 
ناعمة.  قوة  بأنها  توصف  التى  التكنولوجيا 
كما قال نائب وزير الخارجية الهندي السابق 
شيام ساران في كلمته في كامبريدج بجامعة 
“إن  العام:  هذا  من  سابق  وقت  في  هارفارد 
رفع  هو  نقدمها  التى  المساعدة  من  الهدف  
الشريكة  الدول  في  البشرية  والمهارات  االقتصادية  القدرة 
النمو.”  تحقيق  على  قدراتها  تعزيز  يساهم  أن  يمكن  بحيث 
القائم  التعاون  هذا  روح  عن  وبحق  تعبر  الكلمات  هذه  إن 
بتقدير كبير  الذى يحظى حاليا  التنمية و  على هدف تحقيق 

على نطاق واسع.
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مدة معظم الدورات ما بين أربعة إلى 12 أسبوع.  تتحمل 
مصاريف  من  بداية  المصروفات  كافة  الهندية  الحكومة 
السفر والرسوم الدراسية صوال إلى بدل المعيشة والنفقات 
الهند  وتحرص  الكتاب.  بشراء  الخاصة  والمنح  الطبية 
كاهل  على  لها  مبرر  ال  مالية  أعباء  أي  وضع  عدم  على 

الشريكة الدول 
قد حصل اآلالف من الرجال والنساء من الدول النامية 

 250 حوالي  بين  من  االختيار  فرصة  على 
من  يفضلونها،  التى  المجاالت  في  دورة 
على  وعالوة  المعلومات.  تكنولوجيا  بينها 
خبرات  صقل  و  المعرفي  الجانب  إث��راء 
ال��دورات  ه��ذه  ساعدت  فقد  المشاركين، 
أفضل  بصورة  الترقي  على  األفراد  هؤالء 

المهنية. حياتهم  في 
و عند عودتها إلى بالدها أشادت زيفاناي 
آيتك، حيث  ببرنامج  زيمبابوي  من  مانويكي 
كانت قد شاركت فى دورة تصميم  و تطوير 
الذى  خطابها  فى  وذكرت  اإلنترنت.  مواقع 
بيانات  قاعدة  بضع  قمت  “لقد  قائلة:  أرسلته 
فى  تعمل  التى  الحكومية  غير  للمنظمات 
بسمعة  أتمتع  أصبحت  و  بالدنا  فى  األقاليم 
فيليهاو  فريدا  أما  كبير.”  نطاق  على  طيبة 

مهارات  لتعليم  بدورة  التحق  قد  الجديدة  بيساو  غينيا  من 
هذه  إن  وقال   ، المعلومات  وتكنولوجيا  االنجليزية  اللغة 
المستوي  على  حسنا  بالء  يُبلي  أن  فى  ساعدته  ال��دورة 
الجديدة  بيساو  غينيا  سفارة  فى  حاليا  يعمل  هو  و  المهني، 
يقول  ثالث. و من جانبه  فى سنغافورة فى وظيفة سكرتير 
اكتسبها  التى  المعرفة  إن  إثيوبيا  من  ميليس  تيكاليجن 
خير  ويقول  مخيلته.  في  كانت  التى  التوقعات  كل  تفوق 
بدورة  التحق  الذي  اندونيسيا،  من  الرزاق  عبد  هيسيام  هللا 

إنه  المعلومات-  وتكنولوجيا  االنجليزية  اللغة  مهارات  فى 
الهند حيث ساعده ذلك  يشعر أن استفاد كثيرا مما تعلم فى 
الماجستير  درجة  على  للحصول  ببرنامج  االلتحاق  على 
من  عودتي  “بعد  الرزاق:  عبد  يقل  الصدد،  هذا  فى  و    .
على  للحصول  بطلب  تقدمت  آيتك،  برنامج  فى  المشاركة 
منحة مباشرة في أستراليا. اآلن أنا أقوم بإعداد الماجستير 
في مجال التربية وعلم النفس في جامعة فلندرز باستراليا. 
آيتك  برنامج  فى  مشاركتي  أن  متأكد  إننى 
هذه  على  الحصول  على  ساعدتني  التى  هى 

.“ الماجستير  لبرنامج  المنحة 
من  أزياكو  رودريجو  كولمان  ويضيف 
الهندية  الحكومة  أحسنت  إن  قائال:”  بنين 
خالل  من  جهودها  استثمرت  عندما  صنعا 
فقط  ليس  نجح  أنه  حيث   ، آيتك  برنامجي 
من  المشاركين  األف��راد  ق��درات  تعزيز  فى 
لكن  و   ، عامة  بصورة  العالم  أنحاء  كافة 
النامية  ال��دول  م��ن  ي��أت��ون  ال��ذي��ن  األف���راد 

بصورة خاصة.”
شهدتها   التى  الهامة  الخطوات  بين  من  و 
هو  األخ��رى  النامية  للدول  الهند  مساعدة 
تكليف  تم  وقد  التنمية.  شراكة  إدارة  إقامة 
تنفيذ  مسئولية  بتولي  التنمية   شراكة  إدارة 
المشروعات بصورة فعالة و فى المواعيد المحددة و من بين 
تكنولوجيا  للتميز في مجال  إنشاء مراكز  المشروعات  تلك 
لتوفير  باإلضافة  المشروعات-  هذه  تساعد  و  المعلومات. 
على  األخ��رى-  للدول  التدريب  مستلزمات  و  األجهزة 
و  االستمرار  على  قادرة  المقامة  التدريب  مراكز  جعل 
األمر  فقط  عامين  فترة  خالل  أنفسها  على  الذاتي  االعتماد 
المعلومات.  تكنولوجيا  مجال  في  الهند  تميز  يظهر  الذى 
تكنولوجيا  على  األساسي  التدريب  توفير  إلى  وباإلضافة 

ه��ذه  ت��س��اع��د  و 
ال��م��ش��روع��ات- 
ب�����اإلض�����اف�����ة 
األجهزة  لتوفير 
م��س��ت��ل��زم��ات  و 
للدول  ال��ت��دري��ب 
على  األخ�����رى- 
ج���ع���ل م���راك���ز 
المقامة  التدريب 
ق��������ادرة ع��ل��ى 
االس���ت���م���رار و 

االعتماد الذاتي
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البرنامج،  هذا  إطار  ففي  كبيرة.  زيادة  فى  البرنامج  لهذا 
وصقلهم  النامية  الدول  ألبناء  التدريب  بتوفير  الهند  تقوم 
العالمي  العمل  المطلوبة وتهيئتهم لسوق  المهنية  بالمهارات 

الذى تستعر فيه المنافسة. و فى ضوء ذلك، 
نجد أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت- على 
من  الزمان-  من  مضى  عقد  من  أكثر  مدى 
برنامج  و  آيتك  برنامج  فى  الهامة  العناصر 

أفريقيا. لمساعدة  الخاص  الكومنولث 
العاملة  الرائدة  المعاهد  نصف  من  أكثر 
الهند  فى  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  فى 
المعلومات  لتكنولوجيا  القومي  المعهد  مثل: 
)إن.آي.آي.تي.( و معهد سي.إم.سي. ومعهد 
الحوسبة  تطوير  ومركز  المحدود  آبتك 
التدريب  توفير  )سي.دي.آيه.سي.(  المتقدمة 

لعدد متزايد من الطامحين من الدول النامية. وقد تم وضع 
على  الحصول  من  المشاركين  تمكين  بصورة  دورات 
و  المعلومات   تكنولوجيا  أساسيات  مجال  في  التدريب 

الشبكات،  وتصميم  وتطوير  اإلنترنت،  استخدام  مهارات 
الجرافيك،  وتصميم  األن��دروي��د   شبكات  و  وتطبيقات 
الحاسوب، ومهارات  متقدمة في شبكات  أساسية و  ودورة 
ذلك  في  بما  التجارة  مجال  فى  االتصاالت 
التدريب  وبرنامج  اإللكترونية،  التجارة 
الشبكات،  أم��ن  و  المعلومات  مجال  في 
حول   متخصص  برنامج  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
اإللكترونية،  الحكومة  تطبيقات  تطوير 
أرق��ام  تقنية  و  االت��ص��ال  وتكنولوجيات 
اإلنترنت،  شبكة  على  األج��ه��زة  تعريف 
والحوسبة  والشبكات  الحاسوب  وأجهزة 
في  المعلومات  تكنولوجيا  وتطبيق  السحابية 
الحد  ذلك  في  بما  األخرى  المجاالت  مختلف 
من الجرائم عبر اإلنترنت من خالل التعرف 
التشغيل  أنظمة  وحماية  ومصطلحات  األمن،  مفاهيم  على 
اإلنجليزية  اللغة  إجادة  مهارة  تعد  و  ويندوز.  لينكس  مثل 
من األمور األساسية فى العديد من هذه الدورات. وتتراوح 

الحكومة  تتحمل 
ال��ه��ن��دي��ة ك��اف��ة 
المتعلقة  النفقات 
تدريب  ب���دورات 
من  آيتك  برنامج 
السفر  بينها تذاكر 
م��ص��اري��ف  و 

التدريس...

لقطة خالل إحدى محاضرات التدريب على تكنولوجيا المعلومات 
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الشموع  لآلخرين  فأنر  المعرفة،  شعلة  تمتلك  كنت  إذا 
الطريق. ليتلمسوا 

 مارجريت فولر

القطاعات  أكثر  كأحد  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  برز  لقد 
التنمية  منظومة  في  ديناميكية  و  مساهمة 
هذه  أن  نجد  واليوم،  الهند.  في  االقتصادية 
االقتصادي  النمو  فقط  تدعم  لم  الصناعة 
صورة  تغير  على  عملت  لكنها  الهند،  في 
الدولي.  المستوى  على  كلية  بصورة  الهند 
صناعة  حققته  ال��ذى  النمو  إجمالي  إن 
تكنولوجيا المعلومات فى الهند- وهو القطاع 
نموا  كان   - الناعمة”  ب�”القوة  يُصف  الذى 
الخمس  السنوات  مدى  على  كبير  و  مذهال 
من  تقترب  إجمالية  زيادة  مسجال  الماضية، 
من  الهند  عائدات  تقدر  و  المائة.  في   10.3
الخدمة  و  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت 
مليار دوالر في  بها بحوالي 105  المرتبطة 

مثل:  حديثة  تكنولوجيا  أصبحت  كما   .2013-2014 عام 
والسحاب  والتحليالت  والتنقل   االجتماعية  اإلعالم  وسائل 
الرئيسية  القوة  من  يتجزأ  ال  - جزءا  االصطناعي  والذكاء 

تصدير  قطاع  يصبح  أن  المتوقع  ومن  الصناعة.  لهذه 
التعهيد  خدمات  باستثناء    - المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
ومنتجات  التطوير  و  البحث  و  الهندسية،  الخدمات  و 
تحقيق  ظل  فى  اإلط��الق  على  نموا  أسرع  البرمجيات، 

لنسبة نمو سنوية تبلغ أكثر من 14 في المائة.
وتواصل الهند العمل للحفاظ على موقعها 
مجال  فى  العالمية  الساحة   على  الريادي 
حجم  من  الهند  نسبة  تصل  حيث  التعهيد 
سوق هذه الصناعة فى عام 2013 هو  55 
المتقدمة  األسواق  تقوم  و  تقريبا.  المائة  في 
تكنولوجيا  خدمات  بتعهيد  اليوم  الكبري 
القائمة على تكنولوجيا  الخدمات  المعلومات/ 
لتحسين  الهندية   السوق  إلى  المعلومات 
قدراتهم التنافسية. و تتطلع الدول النامية إلى 
الهند باعتبارها مصدر لبناء القدرات وتنمية 

المعلومات. تكنولوجيا  قطاع  في  المهارات 
والمهارات  المعرفة  تبادل  ي��زال  وال 
أهداف  أحد  هو  الشقيقة  النامية  ال��دول  مع 
لكونه  و   .1964 عام  في  الهند  دشنته  الذى  آيتك  برنامج 
يحقق  بما  والشراكة  بالتعاون  األساس  فى  يعتني  برنامجا 
االستجابة  منحنى  أن  نجد  للمشاركين،  المتبادلة  المنفعة 

مجموعة من طالب برنامج آيتك في مركز التنمية للحوسبة المتقدمة

صناعة  ح��ق��ق��ت 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���م���ع���ل���وم���ات 
التى  ال��ه��ن��دي��ة- 
ب�”القوة  تُوصف 
ال���ن���اع���م���ة” - 
ن��م��وا م��ذه��ال و 
مدى  على  كبيرا 
الخمس  السنوات 

الماضية
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إن الهدف الرئيسي من برنامج التعاون الفني واالقتصادي الهندي )آيتك( هو تبادل المعرفة والمهارات 
مع الدول النامية الشقيقة. وتوفر أكثر من نصف المعاهد الكبرى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات 

فرص للتدريب للطامحين فى هذا المجال

بقلم: ساريتا برارا

خبرات الهند فى مجال تكنولوجيا
 المعلومات تساعد في تمكين العالم
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أبعاد إستراتيجية 
شهدت القمة السادسة لمجموعة البريكس تدعيم البُعد االستراتيجي 
تقارب في  إلى  التوصل  والعمل على  المجموعة  بين دول  للعالقة 
واإلقليمية،  العالمية  القضايا  من  مجموعة  حول  النظر  وجهات 
والتي تمتد من أفغانستان إلى أفريقيا، بما في ذلك القرصنة البحرية 
واإلرهاب و أمن المعلومات. و تكمن أهمية مجموعة البريكس في 
و  الشاملة  الدبلوماسية  على  تقوم  حلول  إلى  التوصل  إلى  الدعوة 
تقدم وجهة نظر معاكسة للنهج الغربي السائد الذى يقوم على فكرة 
العقوبات كوسيلة للتعامل مع األزمات اإلقليمية. و قد انعكس ذلك 
على  بالعمل  المجموعة  لدول  الجماعي  الموقف  في  الجديد  النهج 
تناول القضايا الساخنة بما فيها تلك المتعلقة بإيران والعراق والعنف 

في غزة وسوريا وعملية السالم في الشرق األوسط وأفغانستان.

مشروعات مجموعة البريكس
و فى ظل استمرار حالة عدم اليقين االقتصادي على المستوى العالمي 
بدعم   دولها  قادة  قيام  القمة  هذه  شهدت  االقتصادي،  النمو  وضعف 
لمجموعة  االقتصادي  التعاون  “إستراتيجية  إرساء  حول  مقترحات 
البريكس” و إرساء “إطار الشراكة االقتصادية لدول البريكس” و هما 
المبادرتين اللتين من شأنهما رسم خطوات ملموسة بهدف تعزيز التعاون 
االقتصادي والتجاري واالستثماري فيما بين دول مجموعة البريكس . و 
يعمل مجلس أعمال دول بريكس، الذي يضم الرؤساء التنفيذيين لكبرى 
الشركات فى الدول الخمسة، على تذليل العقبات التى تعرقل هذا التعاون 
مثل: تسهيل الحصول على تأشيرات العمل والعقبات االجرائية  من 

أجل االرتقاء بحجم التعاون االقتصادي بين دول البريكس.

البريكس تجعل  الشعوب محور اهتمامها 
وكان آخر الخطوات الهامة التى قامت بها الهند هو دعم قادة باقي 
السيد/  الهندي  الوزراء  رئيس  أفكار  و  لمقترحات  البريكس  دول 
المجموعة و “نقطة  اهتمام  الشعوب محور  لجعل  الجاهزة  مودي 
في  الحقيقي  العمل  سيكون  و  مقدراتها”.  على  التأثير  فى  هامة 
المستقبل للجموعة هو العمل على تدشين مبادرات تكون الشعوب 
هي محورها األساسي فى مجاالت مثل التعليم والصحة و يتخللها 
البريكس ومدارس  العلماء فى دول مجموعة  إنشاء منتدى صغار 

لغات تابعة لمجموعة البريكس و جامعة البريكس.

الطموح  ي��زال  وال  البريكس  لمجموعة  السادسة  القمة 
مستمرا

فى الوقت الذى عقدت فيه مجموعة البريكس قمتها السادسة،فإنها 
ال تزال مجموعة وليدة متعددة األطراف ترمي إلى استكشاف آفاق 
على  حيا  مثاال  للمجموعة  التابع  الجديد  التنمية  بنك  يعد  و  جديدة. 
التحول الكبير فى مقاليد الهيمنة و القوة من الغرب إلى باقي دول 
البريكس  دول  قادة  جانب  من  جماعي  كذلك عزم  ويعكس  العالم، 
أكثر  عالمي  نظام  وتشكيل  النامي،  للعالم  حقيقية  مؤسسات  إلقامة 
شمولية وديمقراطية. و إذا تكاملت هذه المبادرات مع دعم العالقات 
القائمة على  التعليم و الشراكة  على مستوى الشعوب و فى مجال 
كيان  إنشاء  البريكس  مجموعة  بمقدور  يكون  فسوف  االبتكارات، 
الطموحات  يجسد  الذي  الحقيقي  الكيان  يكون  أن  شأنه  من  قوي 

المتزايدة لدول العالم النامي.

الهند و أمريكا الالتينية: حان وقت 
التعاون بين الجانبين 

فى إطار االحتفاء بحالة الزخم التى تشهدها أمريكا 
الالتينية، عقدت مجموعة البريكس أولى اجتماعاتها 

الخارجية  فى البرازيل يوم 16 يوليو، حيث التقوا 
مع العديد من قادة دول أمريكيا الجنوبية من بينهم: 

البرازيل واألرجنتين وفنزويال واإلكوادور، وكولومبيا، 
واألرجنتين، وبيرو، وأوروجواي، وباراجواي، 

وغويانا وسورينام.
مقتبسا أبيات من أعمال الشاعرين رابندرانات 

طاغور وبابلو نيرودا، تحدث رئيس الوزراء الهندي 
السيد/ نارندرا مودي إلى قادة أمريكا الجنوبية، حيث 

أكد التزام نيودلهي لتدعيم مشاركة الهند مع هذا 
القطب الناشئ من العالم الذى يفخر بتحقيق إجمالي 

ناتج محلي يقارب من خمسة تريليونات دوالر 
وباإلضافة إلى كونها موطنا لجالية هندية كبيرة. وقال 

رئيس الوزراء الهندي إنه اقترح تعزيز التعاون بين 
الجانبين فى مجاالت التجارة وتكنولوجيا المعلومات 
و العالج عن بُعد وبناء القدرات، حيث صف أمريكا 
الجنوبية بأنها “قارة عظيمة” تتميز بالجمال و توافر 
الفرص و دفء مشاعر أبنائها.” و عقد السيد/مودي 

اجتماعات منفصلة مع قادة دول غويانا وسورينام 
وبيرو بغرض إجراء محادثات ثنائية.

إن بناء شراكة تقوم على المعرفة هو الهدف الذى 
يجب العمل على تحقيقه. وفى هذا الصدد، أكد رئيس 

الوزراء لقادة أمريكا الجنوبية أن الهند سوف تعمل على 
إنشاء مراكز للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات 

في بالدهم. و عرض رئيس الوزراء أيضا إطالع هذه 
الدول على خبرات الهند في مجاالت العالج عن بُعد، 

والتعليم عن بُعد، والحكومة اإللكترونية واستغالل 
تطبيقات الفضاء فى مجاالت التنبؤ بالطقس، ورسم 

خرائط الموارد الطبيعية وإدارة الكوارث.

كاتب المقال هو رئيس تحرير شبكة كتاب الهند- الموقع على 
www.indiawrites.org اإلنترنت
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تعكس التضامن بين دول المجموعة نجد أن كل بلد ستحصل 
على شئ فى المقابل فى ضوء روح األخذ و العطاء التى يقوم 
عليها البنك. وقد تقرر أن يكون مقر البنك فى مدينة شانجهاي 
بامتالكها  التجمع  اقتصاد في  في الصين -أكبر دولة صاحبة 
تريليون  ثالثة  على  يزيد  أجنبي  نقد  احتياطي 
مجلس  رئيس  أول  يكون  أن  تقرر  و  دوالر- 
إدارة البنك من البرازيل، بينما يكون أول رئيس 
وسوف  روسيا.  من  البنك  إدارة  لمجلس  عام 
فى  اإلقليمي  المركز  أفريقيا  تستضيف جنوب 

أفريقيا لبنك التنمية الجديد.
و بالنسبة لنيودلهي، فإن إنشاء هذا البنك يمثل 
حالة خاصة حيث أن بزوغ الفكرة و اقتراحها 
عام  في  نيودلهي  فى  المجموعة  قمة  تم خالل 
2012. وفي الكلمة التى ألقاها في الجلسة العامة 
الهند  وزراء  رئيس  تحدث  البريكس،  للقمة 
السيد/ نارندرا مودي عن أهمية و جوهر فكرة 
حيث  البريكس،  بمجموعة  خاصة  بنك  إنشاء 
تم  التى  الجديد  التنمية  بنك  تم ترجمة رؤية إرساء  قال: “لقد 
تناولها في مؤتمر قمة دلهي قبل عامين إلى حقيقة على أرض 
الواقع. وسوف تستفيد دول مجموعة البريكس من هذا البنك 
باإلضافة إلى تقديم الدعم لدول نامية أخرى. وسوف 
نعمل على أن تكون هذه التجربة جزءا أصيال من 

خبراتنا كدول نامية.”

وضعت  أن  بعد  وودذ  بريتون  التفاقية  وفقا  تأسيسها  تم  التى 
الحرب العالمية الثانية أوزارها.  لقد تناولت المفاوضات كافة 
بنك  البريكس على  هيكل  قادة مجموعة  اتفق  التفاصيل حتى 
التنمية الجديد التابع للمجموعة  و الذى يقوم على أساس مبدأ 

القمة السادسة أيضا  المساواة الشاملة. وشهدت 
الطوارئ  التوقيع على معاهدة إلنشاء صندوق 
إلى  قيمته  يصل  مبدئي  مال  برأس  االحتياطي 
سيكون  ال��ذى  و  أمريكي،  دوالر  مليار   100
بمثابة صمام األمان المالي في حالة حدوث أي 
فيما  الرؤية  ووضوح  تبلور  مع  سيولة.  أزمة 
يتعلق بهاتين المبادرتين اللتين تم التوقيع عليهما، 
أثبت نادي مجموعة البريكس الذى يتم مجموعة 
من القوى الناشئة بصورة ال تدع مجاال للشك أن 
مجموعة البريكس ليس محفال للتباهي و الحديث 
رسم  إلعادة  تسعى  قوية  أداة  لكنها  و  األجوف 

خارطة النظام العالمي.

الرئيس التنفيذي األول لبنك التنمية الجديد من الهند 
الهند،  الجديد من  التنمية  لبنك  التنفيذي األول  الرئيس  سيكون 
مليار   100 البنك  لهذا  المصرح  األولي  المال  رأس  سيبلغ  و 

دوالر أمريكي. أما رأس المال المكتتب األولي فسيصل إلي 
50 مليار دوالر أمريكي، على أن يكون هذا المبلغ 
في صورة  و  المؤسسين.  األعضاء  بين  بالمناصفة 

التنفيذي  الرئيس 
األول لبنك التنمية 
الهند،  من  الجديد 
ال��م��ال  رأس  و 
المصرح  األول��ي 
 100 يبلغ  للبنك 
دوالر  م��ل��ي��ار 

أمريكي

رئيس وزراء الهند السيد/ نارندرا مودي مع رئيس روسيا السيد/ فالديمير بوتين
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شهدت القمة السادسة لدول مجموعة البريكس التى ُعقدت في مدينة فورتاليزا في البرازيل العديد 
من القرارات التي مهدت الطريق التخاذ مجموعة من القرارات الهامة، من بينها تدشين بنك 

مجموعة البريكس الجديد للتنمية و ذلك بغرض تمويل االقتصادات الناشئة

من اليسار إلى اليمين: رئيس روسيا السيد/ فالديمير بوتين ؛و رئيس وزراء الهند السيد/ نارندرا مودي؛ورئيسة البرازيل السيدة/ ديلما روسيف؛ و رئيس جمهورية 
الصين الشعبية السيد/ شي جين بينج، و رئيس جنوب أفريقيا السيد/ جاكوب زوما خالل قمة مجموعة البريكس

إن أشعة الشمس القوية فى مدينة فورتاليزا تجعل الرؤية ضبابية 
فال يميز المرء تفاصيل األشياء من حوله. و لكن تحدى قادة دول 
البريكس الخمسة صاحبة االقتصادات الناشئة كل ما كان يدر بخلد 
المشككين حتى أنهم لم يستطيعوا فقط أن يتلمسوا الطريق الصحيح 
بكافة تفاصيله و لكنهم استطاعوا أن يرسموا سويا صورة مشرقة 
للغاية يسطروا من خاللها خطوة هامة أال وهي قيامهم فى 15 

يوليو بتدشين بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس.

إعادة رسم خريطة التمويل على المستوى العالمي 
فى خطوة رئيسية تعد بمثابة إعادة رسم خريطة المنظومة المالية 
العالمية التى يتحكم فيها الغرب، أعلنت قمة مجموعة البريكس 
للمجموعة مما  التابع  الجديد  التنمية  بنك  السادسة عن تدشين 
يوفر بديال لتمويل البنية التحتية في االقتصادات الناشئة والدول 
النامية الكبرى أخيرا، استطاع العالم النامي أن يكون لديه بنك 
تنمية خاصة به دون النواقص التى كانت تتسم بها مؤسسات 

بقلم: مانيش تشان

مجموعة البريكس: خطوة
نحو نظام عالمي جدي

الشراكة
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المغولي  اإلمبراطور  زوجه  محل  ممتاز  الملكة  نذرت 
ا ومروحة من  أكبر شاه الثاني أن تقدم لوحاً
يوجمايا  ومعبد  كاكي  عند ضريح  الزهور 
في مهرولي إذا عاد ابنها ميرزا جيهانجير 
ض للنفي إلى مدينة »هللا  ا بعد أن تعرَّ سالماً
البريطاني  السامي  المندوب  يد  على  أباد« 
أرشيبالد  السير  حينها؛  األحمر  للحصن 
ا،  سالماً عاد  قد  ميرزا  إن  ويقال  سيتون. 

ومن هنا كانت بداية هذا الحتفال.
الحتفال  البريطانيون  أوقف  ذلك  رغم 
و   ،1942 ع��ام  ف��ى  ال��م��ه��رج��ان  ب��ه��ذا 
عام  في  ثانية  مرة  الحياة  إلى  أعيد  لكنه 
آنذاك  الهند  وزراء  رئيس  يد  على   1961
الصدع  رأب  أجل  من  نهرو  جواهرلل 
بين الهندوس والمسلمين. طرأ تطور جديد 

أيام، وذلك عندما طلب  الذي يستمر ثلثة  المهرجان  على 

الوليات  كل  من  السبعينيات  في  الهندي  الوزراء  رئيس 
منطلق  من  الحتفال  في  تشارك  أن  الهندية 

الوطنية. الوحدة  تعزيز 
في  األج���واء  الحتفال  يسود  وال��ي��وم 
الي – وهي  الضريح. يتم أداء عروض القوَّ
ثقافية  وعروض  دينية  تواشيح  عن  عبارة 
الشوارع  في   – خاص  طابع  ذات  راقصة 
لمسة  بالنار  ال��راق��ص��ون  يضيف  حيث 
الحدث  إن  الحتفالت.  أجواء  إلى  صوفية 
وولء  امتنان  كلفتة  الماضي  في  بدأ  الذي 
مسلم  وليٍّ  ضريح  عند  مسلمة  ام��رأة  من 
مدار  على  للحتفال  مناسبة  إلى  ل  تحوَّ قد 
ا أثناء ذلك  القرون القليلة الماضية، متجاوزاً
والطبقية.  والعقائدية  المجتمعية  الحواجز 
يبدأ مهرجان فولوالون كي سير في العاشر 

من شهر أكتوبر هذا العام.

)أعلى و أسفل يسار( تمثل عروض إنشاد القوالي و برامج ثقافية أخرى جزاء من 
مظاهر الحتفال )يمين( الموكب يصل دارجاه

البريطانيون  أوقف 
الح���ت���ف���ال ب��ه��ذا 
عام  فى  المهرجان 
أعيد  ولكنه   ،1942
إلى الحياة مرة ثانية 
يد  عام 1961 على 
الهند  وزراء  رئيس 
آن���ذاك ج��واه��رلل 
ن���ه���رو م���ن أج��ل 
بين  ال��ص��دع  رأب 
الهندوس والمسلمين
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حافلاً  موكباًا  دلهي-   – الوطنية  العاصمة  تشهد 
موكب  إن��ه   ... ال��ع��ط��رة  وال��روائ��ح  ب��األل��وان 
الزهور(  بائعي  موكب  )أو  سير«  كي  »فولوالون 
بهذا  يحتفل  القلوب.  كل  إلى  طريقه  يشق  الذي 
ِمهُرولي  حي  في  األديان  كافة  من  أناس  الموكب 
وهو  منار«،  »قطب  التاريخي  المعلم  بجوار 
رة  ينطلق من سوق شاندني شوك في المدينة الُمسوَّ
بازار  عبر  يوجمايا  معبد  إلى  القديمة  دلهي  أو 
مهرولي من أجل وضع لوح مصنوع من الزهور 
عند قبر وضريح واحد من أشهر مشايخ الصوفية 

الدين بختيار كاكي. وهو قطب 
تأثير  صاحب  كاكي  أن  التاريخ  كتب  في  ورد 
األفكار  ر  طوَّ فقد  الهند.  في  الصوفية  على  كبير 
أنه  األمر  وحقيقة  واإلخ��اء.  باإلحسان  الخاصة 
التي  الصوفية  الحركة  من  ا  مهّماً ا  ج��زءاً يشكل 
اإلسلم  اعتناق  إلى  األشخاص  من  الكثير  جذبت 
عشر.  والرابع  عشر  الثالث  القرنين  في  الهند  في 
كان ضريح قطب الدين بختيار كاكي المكان الذي 
والذي  السنوي  فولوالون كي سير  فيه موكب  يقام 
في  األديان  من  للعديد  رئيسيّاًا  احتفالاً  اآلن  أصبح 
دلهي. يرجع أاًصل الحتفال إلى عام 1812 عندما 

عكس عقارب من أعلى: شكل من الزهور تم تقديمها 
يحملون  المشاركين  من  مجموعة  يوجامايا؛  معبد  فى 

األزهار؛ الموكب يبدأ عند دلهي القديمة- الهند
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يلعب مهرجان فولوالون كي سير فى نيودلهي دور هاما فى دعم الروابط بين أفراد المجتمع 
من مختلف الديانات و يؤصل روح المشاركة بين الجميع

مجموعة من الزهور يتم وضعها سنويا عند ضريح الناسك الصوفي قطب الدين بختيار كاكي

زهور تجسد روابط
الوحدة و السلم
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نستعرض فى هذا المقال مجموعة من المنحوتات لشخصيات نسائية هندية 
فى معرض بالمتحف القومي فى نيودلهي

بقلم و تصوير: كومود موهان

فى  خاصة  بمكانة  األنثوية  الهيئة  و  الهندية  المرأة  تحظى 
تحظى  كانت  أنها  حيث  الزمان،  قديم  منذ  الهندي  المجتمع 
بعض  فى  العبادة  لدرجة  يصال  كبيرين  تقدير  و  بتبجيل 
من  العديد  خالل  من  المكانة  تلك  انعكست  قد  و  األحيان. 
الجانب  أو  المرأة  تجسد  التى  الرائعة  و  الدقيقة  المنحوتات 
ولكن  عديدة.  ذلك  على  األمثلة  و  عامة،  بصورة  األنثوي 
المنحوتات األنثوية، يجب  الكامن وراء هذه  الغموض  لفهم 
و  التاريخ  من  شديد صفحات  بتمعن  لنقرأ  نتوقف  أن  علينا 

نبحث فى أعماق األساطير.
من الناحية الفنية، نجد أن النصوص الهندية القديمة المنحوتة 
توضح المواصفات الخاصة لكل جزء من أجزاء جسد المرأة. 
النحو  المثالية على  المرأة  أن سمات  إلى ذلك، نجد  باإلضافة 
الموضح في النصوص األدبية هي: موهيني )تأسر القلوب(، 
عيون  مثل  عيون  )لها  وميناكشي  )اإلغ���راء(،  كاماكشي  و 
المها( وشاندراموخي )صاحبة وجه مليح كالقمر(. و وتجسد 
األعمال المنحوتة لشخصيات أنثوية أمور دقيقة مثل: المالبس، 
والمجوهرات، وتصفيف الشعر، وتعبيرات الوجه و حتي وقفة 
التمثال األنثوي المماثل لوقفة المرأة فى الحقيقة وغيرها ذلك من 

التفاصيل الدقيقة األخرى.
بين  ما  المنحوتات  هذه  منها  المصنوع  المادة  تتنوع  و 
الصلصال والخشب والحجر و المعدن. و كانت التماثيل الفخارية 
تصنع فى األساس من طين الصلصال ثم يتم وضعه فى الفرن 
مع األلعاب الفخار التى يتم صناعتها ليلهوا بها األطفال و أدوات 
أخرى مصنوعة من طين الصلصال مثل أواني الطهي والتخزين 

و األباريق و الِجرار أو القُلل التى تستخدم كزجاجات في تخزين 
مياه الشرب.

و من بين المنحوتات  المصنوعة من الخشب وأكثرها شهرة 
على اإلطالق هو تمثال منحوت لإلله كريشنا و شقيقتيه باالرام و 
سوبهادرا و هو موجود في معبد جاجاناث بمدينة بوري في والية 
أوديشا. و يتم استبدال هذه المنحوتات الخشبية فى إطار طقوس 

تعبدية كل فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 19 سنة.
و لعل أفضل المنحوتات الصخرية التى يمكن أن يشاهدها 
المرء على مستوى كافة أنحاء الهند هي تلك الموجود فى الكهوف 
مثل كهوف اجانتا و ايلورا )والية ماهاراشترا( باإلضافة إلى 
نادو(،  تاميل  )والية  ماالمابورام  مدينة  في  الصخرية  النقوش 
والية  في  بايجناث  مثل  المعابد  بعض  فى  المنحوتات  وكذلك 
هيماتشال براديش، معابد ديلوارا في والية راجاستان، و معبد 
خاجوراهو في والية ماديا براديش، و معبد كونارك في والية 
أوديشا و معبد هاليبيد في والية كارناتاكا. و بالنسبة للمنحوتات 
المعدنية فهي تتسم بأنها أخف وزنا. أما التماثيل المصنوعة من 
البرونز فقد قام بإبداعها الفنان كير بيردو باإلضافة إلى منحوتات 
أخرى بطريقة صب الشمع التى وصفت تحت اسم مادهوشيستا 
فيدهانا فى  نصوص شيلبا شاسترا الفنية القديمة حول الفنون 
المختلفة بصورة عامة و هذه الحرفة اليدوية. تعد صناعة طرق 
منذ 6000  الهند  فى  معروفة  كانت  التى  األمور  من  المعادن 
الحجرية  التماثيل  أن  ناحية أخرى نجد  الميالد. ومن  قبل  عام 
والبرونزية تجسد أوضاع خاصة للمرة بصورة توضح الثنايا 

الرشيقة التى يتسم بها جسد المرأة.

الجاجاوري
لقد خلدت المنحوتات الهندية المختلفة مفهوم األمومة 
و منها هذا تمثال الجاجاوري. و يصور هذا العمل 

المصنوع من  الحجر الرملي- و الذى يعود إلى القرن 
السادس – وضعية الوالدة عند هذه اإللهة األم التى يرتبط 

ذكرها دوما بأفكار مثل الوفرة و الخصوبة. و يعبد هذا 
التمثال في منطقة ديكان في الهند.

المرأة فى عمق
المجتمع الهندي
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أقيم فى كولكاتا كان فى 	  أقدم مهرجان دورجا بوجا 
عام 1610 

من التقاليد المتبعة هي تزيين التمثال باستخدام اللحاء 	 
األبيض الموجود داخل نبات البوص الذى ينمو عادة 

فى المستنقعات 

كاتب المقال هو فنان هندي شهير

برقصة  مصحوبة  المدوية  الطبول  أصًلًلوات 
ناش. دونوتشي 

َشِهَدت خمسة أيام في دورجا بوجا إقامة خمسة 
احتفاالت مختلفة. كانت األغاني التعبدية تُسمع في 
كل أنحاء المدينة. أناس ال حصر لهم من مختلف 
لرؤية  وخرجوا  حللهم  أفضل  ارتًلًلدوا  األعمار 
وسيلة  الراديو  كان  طفولتي  في  دورجًلًلا.  اإللهة 
لالستماع  مبكًرا  أستيقظ  فكنت  الوحيدة،  الترفيه 
انقضت  عندما  ساحًرا.  ذلك  وكان  ماهااليا،  إلى 
المدرسة  اختبارات  ألن  حزني،  زاد  بوجا،  أيام 

كانت بعدها على الفور.
ما ال يمكنني نسيانه قط هو قرع الطبول 

التى كان  البراساد  أكلة  البخور و  ورائحة 
الدينية.  المناسبة  هذه  فى  تناولها  اعتدنا 
عندما أغمض عينّي، يمكنني أن أرى أمي 

لون أحمر(  وعّماتي والسندور )مسحوق ذو 
أجسادهن. يغطِّي 

كان  الفنون،  بكلية  التحقت  عندما 
حماس بوجا قد انطفأت جذوته. اتجهت 

أفكر  ولم  الفترة  تلك  في  للرسم 
أحذية  أو  مالبس  شًلًلراء  فًلًلي 
بالرسم  شغفي  طغى  جديدة. 
جزًءا  أكون  ألن  حماسي  على 

البوجا من 
الحياة  وبدأْت  كولكاتا  غادرت 

مستعمرة  في  هنا  نيودلهي.  في  جديد  من 
يعتبر  البنغالية،  األغلبية  ذات  تشيتارانجان 
بوجا واحًدا من االحتفاالت الكبرى. أذهب إلى 

)المعروفة  الكبرى  االحتفالية  الهياكل  أحد 
من  قريبة  تكون  التى  الًلًلبًلًلانًلًلدال(  باسم 
ومن  مزدحًما  يكون  ال  ما  وعادة  منزلي؛ 
بعض  تكون  و  أكبر.  براحة  فيه  أشعر  ثم 
هياكل الباندال الفخمة الزخارف مجودة في 

نيودلهي و ال يضاهيها فى الزخارف سوى 
يذكرني  ومما  كولكاتا.  في  الموجودة  تلك 

ورائحة  البالونات،  بائع  صافرة  بطفولتي 
على  المقلية  البطاطس  )فطائر  تشوب  األلو 

وهم  واألطفال  البنغالية(،  الطريقة 
اآلن  الجديدة.  مالبسهم  يرتدون 
األشياء  قيمة  إدراك  يمكنني 

الصغيرة في الحياة

أضف إلى معلوماتك
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الثقافة 

سبتمبر- أكتوبر 2014   n        n  8آفاق الهند

فكلما  تنويمية؛  قدرات  لديه  دورجا  تمثال  أن  يبدو 
باندال أسلوبه  أكثر. لكل  شاهدت، أردت أن أشاهد 
مصابيح  بواسطة  ويضاء  الزخرفة،  في  الخاص 
بالتصاميم.  صغيرة ملونة، وله بوابات دخول غنية 
اإليحاء  ذات  الثالثة  العين  منظر  مذهاًل  كان  كم 
أياديها  في  واألسلحة  دورجًلًلا  لتمثال  التنويمي 
المهزوم  أشًلًلورا  اإللًلًله  عند  واقفة  وهًلًلي  العشرة 
أبناؤها  بها  ويحيط  يديها  عند  قوي  أسد  يحرسها 
كانت  وجانيشا.  وساراسواتي  وكارتيك  الكشمي 

الحماس  من  القدر  نفس  على  وكنا  حلوة(،  )عطايا 
أيًضا الرتداء المالبس الجديدة.

المعروف  الشعبي  المسرح  الصيانة  طاقم  نظَّم 
الملك،  شخصية  السباك  تقمص  حيث  جاترا  باسم 
شخصية  والكهربائي  الوزير،  شخصية  والنجار 

الملكة بعد أن حلق شاربه.
أكثر  هناك  البوجا  لنجد  كولكاتا،  إلًلًلى  عدنا 
أن يزور  بيننا على من يستطيع  فيما  تنافسنا  صخبًا. 
عدًدا أكبر من البانداالت ونحن نجر أقدامنا المتعبة. 
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صورة على القماش تجسد انطباع باتاتشاريا الحتفاالت دورجا بوجا
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الثقافة 

سبتمبر- أكتوبر 2014   n        n  6آفاق الهند

 مع سماع أصوات الطبول المدوية، واألغاني التعبدية، 
واالحتفاالت الصاخبة، تأخذ الحياة منًحى مختلفًا لدى المجتمع 

البنغالي في الهند أثناء احتفاالت دورجا بوجا

بقلم: سانجاي بهاتاتشاريا

تتداخل ذكرياتي األولى عن دورجا بوجا )وهو احتفال 
هندي سنوي يقام تخليًدا لذكرى اإللهة دورجا( مع عبادة 
في  كنت  أنني  أذكر  البنغال.  غرب  كولكاتا  في  البوجا 
الثالثة أو الرابعة من العمر حينها. في اليوم الذي وافق 
أطفال  مع  شاحنة  ركبت  دورجا،  اإللهة  تمثال  إغراق 
السن  أكن كبير  لم  لكنني  البحر.  إلى  آخرين في طريقنا 

بما يكفي لالستمتاع بتلك االحتفاالت.
بعد قضاء بضعة أيام في كولكاتا، سافرنا إلى مدينة 
دورجابور التي تبعد 160 كيلومتًرا. تم تنظيم واحد من 
النادي حيث تم تشييد باندال )وهو  البوجا في  احتفاالت 
الرسم  وتم  كبيرة  منصة  فوق  مؤقت(  صوري  هيكل 
عليه يدويًا باأللبانا )رسوم ملونة(. انتظرنا عند الباندال 
البراساد  طعام  على  الحصول  في  أمًلًلاًل  اليوم  طًلًلوال 

 االحتفاالت الصاخبة
خمسة أيام من
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الثقافة  
06 خمسة أيام من االحتفاالت الصاخبة  

الثقافة
10 المرأة فى عمق المجتمع الهندي  

الثقافة
14 زهور تجسد روابط الوحدة و السالم  

الشراكة 
 مجموعة البريكس: خطوة 

17 نحو نظام عالمي جدي 
الشراكة 

 خبرات الهند فى مجال تكنولوجيا 
20 المعلومات تساعد في تمكين العالم 

ابتكارات
25 ثورة قوية فى عالم األطراف الصناعية 

ابتكارات
28 العودة إلى الجذور 

استعراض فيلم
                                  31 قصة الطائفة البارسية 

استعراض فيلم
32 وضع خريطة الثقافة المشتركة 

سياحة وسفر
36 محميات طبيعية تضم عجائب البرية 

قصص نجاح
46 مسيرة نحو القمة  

إشادة وتكريم
 خطوات الالعنف قادت طريق

52  الهند نحو الحرية 
خطوات نحو التقدم

54 تحت دائرة الضوء 
قصة صورة

58 متعة خاصة لعشاق رياضات المغامرة 
التراث 

68 كنوز  مدفونة من الماضي العظيم 
التراث

                                                             72 كم شكال من أشكال التنوع تحضنه الهند؟ 
المطبخ

         77 عشق الهند لثمرة المانجو  
المطبخ

                                                         82 لمسات تجعل التراث ينبض بالحياة  
حوارات

 “ال أشعر بالقلق في الوقت 
                                                         88 الحالي بالنسبة لتحقيق البطوالت” 

المحتويات
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رئيس التحرير: سيد أكبر الدين
نائب رئيس التحرير: نيكليش ديكشيت

وزارة الشؤون الخارجية 
غرفة رقم A‘ ،152’ وينغ، شاستري بهافان، 

India ،110001 - نيودلهي
الهاتف: 91-11-23383316+،
 فاكس: 91-11-23384663+

http://www.indiandiplomacy.in:الموقع على االنترنت
osdpd2@mea.gov.in:للمالحظات/ االستفسارات

تصدر مجلة آفاق الهند باللغات: العربية والبهاسا االندونيسية 
واإليطالية  والهندية  واأللمانية  والفرنسية  واالنجليزية 
والسينهالية  والروسية  والبرتغالية  والفارسية  والباشتو 

واألسبانية، والتاملية. 

وكيل  الدين،  أكبر  السيد  الهند  آفاق  مجلة  وإصدار  بنشر  يقوم 
الشؤون  وزارة  باسم  الرسمي  والمتحدث  الخارجية  ب��وزارة 
شاستري  وينغ،   ’A‘  ،152 رقم  غرفة  دلهي،  الخارجية،نيو 
بهافان، نيودلهي - 110001. وتم اإلصدار في مكتب مجموعة 
 ،F2B رقم الوحدة  المحدوة،  الخاصة  الهندية  ميديا  ماكسبوزر 
و2،   1 القطعة  رقم  التجارية،   MIRA أجنحة  الثاني،  الدور 
إيشوار ناغار، شارع ماتورا، نيو دلهي – 110065 الهند. تصدر 
مجلة آفاق الهند ست مرات في السنة. جميع الحقوق محفوظة. 
يمكن استخدام أو إعادة نشر جميع المقاالت واألعمال الفنية و/أو 
الصور الفوتوغرافية المنشورة بالمجلة مع االشارة إلى اقتباسها 
و  الخارجية  الشؤون  وزراة  تتحمل  ال  الهند”.  “آفاق  مجلة  من 
المسؤولية  المحدوة  الخاصة  الهندية  ميديا  ماكسبوزر  مجموعة 
والمخطوطات،  فيها،  مرغوب  الغير  المنتجات  تلف  أو  لفقدان 
أو  الشفافة  واألوراق  الفنية،  واألعمال  الفوتوغرافية،  والصور 
المواد األخرى. وإن اآلراء التي يتم التعبير عنها في المجلة قد ال 
تكون آراء وزراة الشؤون الخارجية و مجموعة ماكسبوزر ميديا 

الهندية الخاصة المحدوة بالضرورة.

ميديا  ماكسبوزر  مجموعة  لالستفسارات. 
الهندية الخاصة المحدوة

الهاتف: 91-11-43011111+
فاكس: 91-11-43011199+

www.maxposure.in

آفاق الهند
المجلد 28  ■   العدد 4 ■ سبتمبر- أكتوب 2014

مجموعة ماكسبوزر ميديا الهندية الخاصة المحدوة
الناشر ومدير العمليات: فيكاس جوهري

الرئيس التنفيذي والمدير العام: براكاش جوهري
رئيس التحرير التنفيذي: ساوراب تانخا

المقر الرئيسي:
مجموعة ماكسبوزر ميديا الهندية الخاصة المحدوة

الوحدة رقم F2B، الدور الثاني، أجنحة MIRA التجارية،
رقم القطعة 1 و2، إيشوار ناغار،

India ،110065 - شارع ماتورا، نيو دلهي
الهاتف:91-11-43011111+
 فاكس:91-11-43011199+

CIN No: U22229DL2006PTC152087
للمالحظات / االستفسارات:

indiaperspectives@maxposure.in

تابعنا على:

بالبعثة  االتصال  يرجى  الهند  آفاق  مجلة  من  نسخة  على  للحصول 
الدبلوماسية الهندية في دولتكم.

        http://www.facebook.com/IndianDiplomacy

        http://www.twitter.com/IndianDiplomacy

        http://www.youtube.com/Indiandiplomacy
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الفضاء

إطالق مركبة األقمار الصناعية سي-23 

تراث

القديمة 
 بالقلعة 

اكتشافات أثرية جديدة

حوارات

ساينا نيهوال

روعة و جمال االحتفاالت 

بمهرجان دورجا بوجا

آفاق الهند
  العدد 4 ■  سبتمبر- أكتوبر 2014

المجلد 28  ■ 
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دائما ما تكون الهند محط أنظار العالم أجمع  نظرا لما تحققه باستمرار من إنجازات تكنولوجية كبيرة.  و 
يقف- قيام الهند بإطالقها لمركبة حمل األقمار الصناعية )سي-23( لوضع خمسة أقمار صناعية فى المدار 
المحدد- شاهدا على هذه الحقيقة. ويمكن للقارئ العزيز اإلطالع على المزيد حول هذا الموضوع من خالل 
تصفح هذا العدد من المجلة. كما نعرض على صفحات العدد اإلنجازات التى حققتها مراكز التمييز فى مجال 
تكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج التعاون الفني واالقتصادي الهندي )آيتك(. كل هذه المشروعات 
باإلضافة إلى توفير األجهزة و مرافق التدريب لدول أخرى، يجعل من هذه المراكز وسيلة لتحقيق التنمية 
المستدامة للدول تقوم على االعتماد على الذات.و نعرض أيضا التقدم الكبير الذى حققته الهند في مجال 
تكنولوجيا المعلومات. و يمكن للقارئ مطالعة موضوع خاص عن القمة السادسة لمجموعة البريكس التي 

ُعقدت في البرازيل و التى شهدت العديد من التطورات الجديدة، من بينها تدشين بنك التنمية الجديد.
و يلقى أحد موضوعات هذا العدد الضوء على والية أورنشال براديش وهي إحدى الواليات الهندية التى 
شهدت مؤخرا خطوات تقدمية جديدة،من بينها مد أول خط سكة حديد إليها باإلضافة إلى وضعها لسياسة 
تهدف إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب الغذائية. ومن ناحية أخرى، توصلت أعمال التنقيب التى 
تم القيام بها مؤخرا فى القلعة القديمة في نيودلهي إلى اكتشافات مثيرة لالهتمام، من بينها احتمالية وجود 

ملحمة الماهابهاراتا )إحدى المالحم الهندية القديمة( في حرم موقع القلعة.
و بمناسبة حلول الذكرى 145 لميالد المهاتما غاندي التى توافق 2 أكتوبر، نرصد من خالل موضوع 
خاص أهم المحطات فى حياة هذه الشخصية العظيمة. كما نلقي نظرة كذلك على  موكب فولوالون كي 
ساير وهو أحد الموكب الفريدة من نوعها التي تضم عدد هائل من بائعي الزهور فى كرنفال رائع يتخطى 
حواجز الدين والطبقة والعقيدة. ونستعرض كيف استطاعت مؤسسة جايبور الهندية لألطراف الصناعية و 
التكنولوجيا من خالل مركز ماهافير كمينا لألطراف الصناعية.تحسين حياة األشخاص من أصحاب الدخول 

المتدنية فى كولومبيا  الذين تعرضوا لبتر أطرافهم.
و على الصعيد الثقافي، نعرض موضوعا يوضح كيف جسد الفنان الهندي سانجاي بهاتاشاريا عشقه 
العديد من  الرائعة. باإلضافة إلى ذلك، هناك  الفنية  الكلمات واألعمال  لمهرجان دورجا بوجا من خالل 
الموضوعات األخرى التي تتناول: ثراء المنحوتات التي تجسد هيئة المرأة الهندية، و االتجاه نحو ارتداء 
مالبس عصرية يدخل فى صناعتها أعشاب صديقة لجسم اإلنسان. و نعرض للقارئ من خالل باب “قصة 
صورة” لقطات توضح ثراء الحياة البرية فى الهند باإلضافة إلى عرضنا من خالل باب “السياحة و السفر” 

الفرص الكثيرة التى توفرها الهند فى كافة أنحائها لعشاق رياضيات المغامرة و اإلثارة.
اتخذتها  التى  المبادرات  أحدث  العدد  هذا  صفحات  على  كذلك  ونستعرض 
وزارة الشؤون الخارجية  الهندية أال وهي إصدار موسوعة بعنوان “العالقات 
الثقافية بين الهند و الصين” التي تعطي نظرة متعمقة في تاريخ العالقات بين 
حول  عامة  لمحة  براكاش  بي.إس.  السفير/  لنا  يقدم  وكذلك  والصين.  الهند 
ما تتسم به الهند من تنوع فى كافة النواحي مع التركيز بشكل خاص على 

النواحي األدبية.

سيد اکبرالدين
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رام ليال
يمكن للمرء االستمتاع بمشاهدة رام ليال وهي القصة 

التي تجسد كيف استطاع اإلله راما - أمير أيودهيا- أن 
يهزم رافانا- ملك النكا الشرير، و أن ينقذ زوجته 

المختطفة- سيتا. و جرت العادة أن يتم تقديم عرض 
لهذه القصة احتفاال بانتصار الخير على الشر.

المهرجان: من 25 سبتمبر  توقيت 
إلى 21 أكتوبر 

المهرجان: شريرام بهاراتيا كاال  إقامة  مكان 
نيودلهي كيندرا- 

مهرجان جايبور للتسوق
يشارك فى مهرجان جايبور للتسوق أكثر من 7000 
تاجر من تجار التجزئة. و يتخلل المهرجان العديد من 
المظاهر مثل: أداء مسرحيات و رقصات فلكورية و 

أغاني، باإلضافة إلى مسابقة فى التصوير الفوتوغرافي 
و عروض أزياء و إطالق األلعاب النارية.

المهرجان: من 25 سبتمبر  توقيت 
إلى 23 أكتوب 

مكان إقامة المهرجان: جايبور – والية 
راجستان

مهرجان الداخ
يحتفي هذا المهرجان بالتراث الثقافي الثري الذى 
تتميز به مدينة الداخ. يقام هذا المهرجان برعاية 

إدارة السياحة بوالية جامو و كشمير، و يوفر 
الفرصة للسائحين لمشاهدة الرقصات و األغاني 

الفلكلورية المتأصلة فى مدينة الداخ.

توقيت المهرجان: من 20 إلى 26 سبتمب 
مكان إقامة المهرجان: الداخ – والية 

جامو و كشمي

احتفالية مايسور داسارا
تعد احتفالية مايسور داسارا من االحتفاالت 

الضخمة التى تُقام خالل مهرجان نافراتري. 
تقوم العائلة الملكية بأداء صالة تعبدية خاصة 
)بوجا( لإللهة األم نافراتري و ذلك فى معبد 

تشامبونديشواري فى مايسور.

توقيت المهرجان: من 7 إلى 15 أغسطس
المهرجان: مايسور- والية  إقامة  مكان 

كارناتاكاا

معرض الطاقة المتجددة
يقدم معرض الطاقة المتجددة فى الهند فى 

دورته الثامنة مجموعة من الحلول التكنولوجية 
اإلبتكارية فى هذا القطاع. يشارك فى المعرض 

ما يزيد على 500 عارض باإلضافة إلى 
12000 زائر من التجار العاملين فى هذا 

المجال، وكذلك 1000 عضو من أعضاء الوفود 
المشاركة من كافة أنحاء العالم.

توقيت المهرجان: من 3 إلى 5 سبتمبر
الُكبرى- والية  مكان إقامة المهرجان: نويدا 

أوتار براديش

مهرجان الحصاد “أونام”
يُعد مهرجان أونام أكبر مهرجان لالحتفال بالحصاد فى 

والية كيراال،  حيث يحتفي فى األساس بعودة الملك 
األسطوري ماهابالي إلى موطنه. و تستمر االحتفاالت 

لمدة 10 أيام، حيث تعرض مختلف أشكال الثقافة 
المميزة للوالية. و تتضمن مظاهر االحتفال بالمهرجان 

إقامة سباقات القوارب التي تُصنع على شكل ثعابين 
باإلضافة إلى إقامة رقصة كايكوتيكالي غير التقليدية و 

المليئة باأللوان.

المهرجان: 7 سبتمب  توقيت 
مكان إقامة المهرجان: فى كافة أنحاء والية كيراال

الهندالمقتطفات أنحاء  مختلف  في  القادمة  األحداث 
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الفضاء
إطالق مركبة األقمار الصناعية سي-23 

تراث
اكتشافات أثرية جديدة بالقلعة القديمة 

حوارات
ساينا نيهوال

روعة و جمال االحتفاالت 
بمهرجان دورجا بوجا

آفاق الهند
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