
01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us





2019  | | آفاق الهند  |             |  

الصفحة األخيرة

الموسيقى...أسلوب حياة 
بالنسبة لسكان قرية سري بهيني ساهيب في منطقة لودهيانا بوالية 
البنجاب فإن يومهم يبدأ وينتهي بالموسيقى. ولكن أهم ما يميز قرية 
سري بهيني ساهيب عن غيرها من القرى هو التقاليد الموسيقية 

الفريدة من نوعها، حيث يبدأ كل طفل بدراسة الموسيقى الكالسيكية 
في سن مبكرة من العمر. ويتنوع التعليم ما بين التدريب الصوتي 
على الغناء إلى تعلم العزف على اآلالت التقليدية مثل: سيلروبا و 
سارانجي و السيتار و تار شيهناي و الربابة. ومن هنا يمكن القول 
إن الموسيقى في هذه القرية هي أسلوب حياة. وبالنسبة لألطفال 

في هذه القرية فإنه ال يغيب عنهم حضور فصول الموسيقى تماما 
كحرصهم على الذهاب إلى إلى المدرسة واالستمتاع باأللعاب.

أخذ المبادرة
أجريت أول انتخابات عامة في الهند خالل الفترة من 	 

25 أكتوبر 1951 إلى 21 فبراير 1952. وصوت 
في تلك االنتخابات أكثر من 75 مليون ناخب 

لالختيار ما بين 1949 مرشحاً كانوا يتنافسون على 
489 مقعداً في مجلس اللوك سابها، األمر الذي 

جعلها أكبر عملية انتخابية في ذلك الوقت.

وصل أول فريق بحثي هندي يتكون من 21 عضواً 	 
إلى القارة القطبية الجنوبية في 9 يناير 1982. وقام 

ذلك الفريق البحثي بقيادة الفريق إس. زاد. قاسيم 
مدير المعهد الوطني لعلوم المحيطات بتأسيس أول 

محطة أبحاث هندية في القارة القطبية الجنوبية 
وأطلق عليها اسم داكشين جانجوتري.

أصبح سير شاندراسيخارا فينكاتا رامان أول هندي 	 
يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء في عام 1930 نظراً 

لمساهماته الجليلة في مجال تشتت الضوء الذي 
أطلق عليه “تأثير رامان”.

عقلية فذة
كان عالم الرياضيات والفلكي 

الهندي أرياباتا أول شخص 
يقول إن األرض كروية وأنها 

تدور حول الشمس.

ينحدر براهماجوبتا، الذي اشتهر 
بعمله في علوم الفلك الرياضي 

ويٌعرف باسم براهماسفوتا 
سيدهانتا، من والية راجستان 

الهندية.وقد كان براهماجوبتا هو 
أول من استخدم الصفر كرقم عالوة 

على وضع القواعد االحصاء 
باستخدام الصفر.

ولدت شاكونتاال ديفي عام 1939، وكانت 
براعة بصورة كبيرة في الحسابات الرياضية. 
وبمرور الوقت وتحديدا عند بلوغ ديفي عامها 

الثامن، أظهرت مهاراتها في جامعة ميسور 
وجامعة أناماالي. وفي عام 1980، تمكنت 
من حساب حاصل ضرب رقمين عشوائيين 
يتكون كّل منهما من 13 رقماً وذلك في 28 
ثانية فقط ، والذي تم تسجيل هذا اإلنجاز في 

موسوعة جينيس لألرقام القياسية.
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الكريكت فقط ، ومع  األطفال لممارسة لعبة 
ذلك فإن هذا السيناريو يتغير واالتجاه يتحول 

مجدداً لرياضة الهوكي.
مدى  على  الهندية  الحكومة  قدمت  قد  و 
لتعزيز  والتحفيز  الدعم  الماضية  السنوات 
رياضة الهوكي في البالد. وبفضل هذا الدعم، 
اآلن،  اإليجابية  النتائج  هذه  مثل  نرى  فإننا 
المستقبل.  في  أفضل  أداء  نتوقع  أن  ويمكننا 
إنديا” حصل  “كهيلو  تدشين حملة  تم  عندما 
على  سواء  عادلة  فرص  على  الرياضيون 
تغيير  وتم  الجامعة،  أو  المدرسة  مستوى 
البنية  كفاءة  تطوير  و  السياسات  من  العديد 
وكذلك  بالرياضيين  االرتقاء  لتسهيل  التحتية 

أعضاء األجهزة الفنية والتدريبية.

أن  الالعب  على  يجب  رياضة  أي  في 
أن  بمعنى  الميادين،  في جميع  يكون مستعداً 
عليك  السابقة.  الليلة  من  للمباراة  نفسلك  تعد 
الكافي  القدر  أنك حصلت على  تتأكد من  أن 
اللعب  على  قادراً  لتكون  والتغذية  المياه  من 
على  ينبغي  كما  الملعب.  في  سليمة  بطريقة 
نسبة  ويحدد  إستراتيجيته  يضع  أن  الالعب 
المخاطرة، التي يجب أن يواجهها وغير ذلك 

من األمور.
بالقدر  نفسك  أعددت  قد  تكون  أن  بمجرد 
بشكل  وتؤدى  ثقة  بكل  تتقدم  فسوف  الكافي، 
ضغوط  وجود  من  الرغم  وعلى  ج��داً.  جيد 
خاصة  والنساء،  الرجال  فريقي  على  كبيرة 
األولمبياد  مباريات  جدول  إعالن  بعد  اآلن 
أمام  جولته  السيدات  فريق  سيبدأ  )حيث  
منتخب  يواجه  بينما  العالم،  بطالت  هولندا 
المنتخب  األولى  مباراته  في  الهندي  الرجال 
مستوى  على  الخامس  المصنف  النيوزيلندي 
بأن تحصل  قوية  اآلمال  تبقى  ولكن  العالم(، 

الهند على الميداليات في هذه المنافسات.

شارك دراج بيالي ألول مرة مع المنتخب الوطني 
الهندي عام 1989. وخالل قيادته للمنتخب، 
استطاع الفوز بدورة  األلعاب األسيوية عام 

1998 وعام 2003 وحصل على جائزة “راجيف جاندي خيل راتنا” 
)أعلى تكريم رياضى هندي( و وسام بادما شارى

أعلى: صورة تذكارية 
لهارمانبرييت سينج ) الثاني 

من اليسار( و كومار فارون ) 
أقصى اليمين( بعد الفوز بلقب 

هيرو توب سكور عقب المباراة 
النهائية بين الهند وجنوب 

أفريقيا.

أسفل: مانديب سينج )يمين( 
يحتفل مع زميله بالفريق بعد 
إحراز هدف خالل تصفيات 

األولمبياد 2020
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الفنيين  ال��م��دراء  باستطاعة  ك��ان  ف��إذا 
أفضل  وال��م��درب��ي��ن وض���ع  واإلداري���ي���ن 
من  عدد  أكبر  وتسجيل  ممكنة  إستراتيجية 
الضربات الركنية الجزائية، فإن ذلك سيمكن 
من  والسيدات  الرجال  منتخبي  من  العبينا 
رياضة  فى  للهند  الذهبى  العصر  استعادة 
الحالي  الهندي  الهوكي  منتخب  إن  الهوكي. 
للرجال والسيدات ال ينقصه المهارة أو القيادة 
المدربين.  أو  الالعبين  مستوى  على  سواء 
ريد  جراهام  مثل  مدربين  اليوم  الهند  تمتلك 
ماريجني  وسجورد  الرجال  فريق  م��درب 
بنجاح  استطاعوا  الذين  النساء،  مدربة فريق 
ليكونوا أكثر قوة وثقة  تغيير عقلية الالعبين 

في مهاراتهم و أدائهم.
لقد أصبحنا نتملك واحدة من أفضل 
الرجال  ف��رق  في  لالعبين  تشكيلة 
حالياً، حيث يعد مانبرت سينج باور 
قائد المنتخب الوطني الهندي للهوكي 
إلى  باإلضافة  الالعبين  أق��وي  من 

الالعبين الخبرة من أمثال سيريجيش باراتو 
ريفيندران، وإس. في. سونيل، وتشينجلنزانا 
وأميت  روهيداس،  وأميت  كانجوجيم،  سينج 
على  رائعاً  أداًء  الفريق  هذا  قدم  وقد  جودا. 
قوية  مهارات  وأظهر  ال��دول��ي،  المستوى 
فرصة  نتملك  اليوم  إننا  رأي  في  و  للغاية. 
ممتازة في األولمبياد.فقد رأينا في التصفيات 
بسهولة  فازوا  الرجال  فريق  من  العبينا  أن 
أمام روسيا وكان ضعف الفريق الروسي في 

اللعب واضحاً للغاية في السنوات الماضية.
وعلى مستوى الناشئين، فإننا نرى العديد 
الهوكى.  في رياضة  الموهوبين  األشبال  من 
بتوجيه  خاللها  نقوم  كنا  بمرحلة  مررنا  لقد 

تقدم الالعبات الشابات أداًء رائعاً، وإنني 
لعلى ثقة من أنهن سوف يتألقن في 

أولمبياد 2020

ماندييب سينج مهاجم 
الفريق الهندي أثناء 

المباراة النهائية بسلسة 
اإلتحاد الدولي للهوكي.
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بالميداليات  ف��ازت  الهند  أن  المعروف  من 
بلد  أى  أكثر من  الهوكى  في  األولمبية  الذهبية 
ذهبية  ميداليات  ثمانى  حصدت  ،حيث  أخر 
يعد  وهذا  األولمبياد،  تاريخ  عبر  الهوكى  في 
أن  صحيح  العالم.  مستوى  على  قياسياً  رقماً 
تكرار  الهند  تريد  ولكن  منذ عقود،  ذلك حدث 
الالعبين  أن  يبدو  ما  الفوز مجدداً. وعلى  ذلك 
ظهر  حيث  االنجاز،  هذا  لتحقيق  متحمسين 
طوكيو  ألولمبياد  المؤهلة  التصفيات  في  ذلك 
من  والثانى  األول  في  أقيمت  التي   ،2020
والية  عاصمة  بوبانيسوار  مدينة  في  نوفمبر 
الهندي  منتخبي  استطاع  ، حيث  بالهند  أوديشا 
منافسيهم  سحق  والنساء  الرجال  من  للهوكي 
الكبار من روسيا والواليات المتحدة األمريكية 
كبيرة  بأريحية  الفوز  لهم  الذي ضمن  األمر   ،
بمقعد لفريقي الرجال والنساء بمقعد في أولمبياد 

طوكيو.
على الرغم من شعور فريق هوكي الرجال 
لتسليط  الوقت  ذات  في  واالبتهاج  بالتخوف 

إلى  الثالثة  من  السنوات  خالل  عليه  الضوء 
األربعة الماضية، إال أن فريق سيدات الهوكي 
حصل  عالمياً  التاسعة  المرتبة  على  الحاصل 
ذلك  ومع  الضوء  تسليط  من  أقل  درجة  على 
السنتين  خالل  الفريق  أحرزه  الذى  التقدم  فإن 
األخيرتين لم يترك مجاالً للشك في قوة ومهارة 
الالعبات، أضف إلى ذلك فوزهن الرائع ببطولة 
أسيا عام 2017 وحصولهن على المركز الثاني 
الثامن  والمركز  األسيوية  األلعاب  بطولة  في 
في كأس العالم والفوز بنهائيات سلسلة االتحاد 
الدولي للهوكي ضد اليابان الحاصلة على دورة 
األلعاب األسيوية، ليشق فريق هوكي السيدات 
نحو  النظير  منقطعة  بحماسة  طريقه  الهند  في 

األولمبياد.
الالتي  الفريق  في  الالعبات  من  هناك عدد 
الالعبة  الفريق  قائدة  خاصة  اإلشادة  يستحقن 
أداًء  الشابات  الالعبات  تقدم  رامبال”.  “رانى 
يتألقن  أنهن سوف  من  ثقة  لعلى  وإنني  رائعاً، 

في أولمبياد 2020.

أسفل ) من اليسار إلى اليمين(: 
العبات منتخب الهوكي الهندي 
نافجوت كور و سافيتا بونيا و 

قائدة الفريق راني رامبال و 
نافنيت كور بعد الفوز بنهائى 

بطولة كأس أسيا للسيدات ضد 
الصين؛ راني رامبال أثناء 

ورشة عمل بأكاديمية خالسا 
للهوكي في مدينة أمريستار

قدمت الحكومة الهندية على مدى السنوات الماضية الدعم 
والتحفيز لتعزيز رياضة الهوكي في البالد
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تذكرة أولمبياد طوكيو
ترتفع اآلمال و الضغوط عقب تأهل منتخب الهوكي الهندي للرجال 

والسيدات، حيث يتطلع الجميع إلى استعداد الفريقين للتألق العام 
المقبل في أولمبياد طوكيو 

بقلم: دانراج بيالي
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أعلى: يتعاون الفنان إبراهيم غالباً 
مع معاهد الرقص الهندية.ونراه 
في هذه الصورة مع المشاركين 

فى عرض “أوديسي أون آي 
ليه”،وهو عرض مشترك في 

إطار التعاون بين مؤسسة سوترا 
الماليزية للرقص ومؤسسة 

رودراكشيا في باهوبانيسوار 
التي أسسها الفنان الكبير ومصمم 

رقصات األوديسي الشهير 
بيتشيتراناندا سوايان

الكاتبة خرجية المعهد الهندي لإلعالم.وعملت لفترة في 
جريدة ماي سيتي لينكس في بوهانيشوار وكذلك في 

جريدة بايونيير.وهي تعسق الموسيقى وتهوى الكتابة عن 
رحالتها وعن الموسيقى والموضوعات التي تستهويها

اختار  راملي إبراهيم أن يسير وفقا لمنهج الفنان األسطوري ديبا براساد داس 
الذي ارتبط اسمه بتقديم فن األوديسي للعالم وإحيائه بصورة عصرية

، باعتباره راقص ذكر إبراهيم أنه 
يواصل العمل على دمج أسلوب رقص 

المعاصرة  الرقص  األوديسي مع أساليب 
المقدمة  وإعادة تخيل عروض الرقص 

سألناه عن  العالمي. وحين  للجمهور 
مصدر إبداعه الدائم، قال إبراهيم 

بينما  البالغ من العمر 66 عاماً  الفنان 
تلمع عينيه: “أعتقد أنه ال يوجد شئ 

ولكنها  مطلقة،  بصورة  تحديده  يمكنني 
قوة أكبر مني تدفعني للمضي قدماً. إن 
اآلخرين  العصر وضرورات  متطلبات 

لها األولوية دائماً. ومع ذلك ادركت أنه 
كلما قدمت أكثر، زادت المكافآت التي 

أحصدها من الحياة. فكما يقول المثل كل 
إناء بما فيه ينضح...”

في الوقت الحالي ومع انضمام الفنانين 
جميع  في  التقليدية  الفنون  م��دارس  إلى 
يسهم  سوف  األمر  هذا  فإن  البالد،  أنحاء 
من  كشكل  ال��رق��ص  ونشر  تطوير  ف��ي 

الفن. أشكال 
بعض  للفن  جديد  راق��ص  ك��ل  يقدم 
االبتكارات الجديدة على سبيل المثال دمج 
جديد  ابتكار  أو  الرقص  من  جديدة  أنماط 
التقليدية  بالممارسات  خلل  إحداث  دون 
من  شكل  بكل  المرتبطة  العريقة  والقيم 

الرقص. أشكال 
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إنني أشعر دوماً أن الفنون المعاصرة تمثل المستقبل، 
وأن الفنون األدائية البارزغة  ستصبح جزءاً من 
التطور الطبيعي للحركة الفنية. وتعد هذه الفنون 

بمثابة نتاج تطور فن الرقص.” راملي إبراهيم
المدير الفني لمؤسسة سوترا 

ذلك  إلى  وأخذنا  التطور  في  الموضوع 
بما  فقط  قمنا  أننا  أعتقد  ولكني  المصير. 

القيام به بحماس.” أردنا 
الماليزي  الفنان  خلفية  اكسبت  لقد 
إبداعية  ميزة  الباليه  رقص  في  إبرهيم 
جديدة، حيث مكنته من االندماج في األداء 
عن  إبراهيم  ويقول  كبيرة.  بصورة  الفني 
الفنانين  من  العديد  “يعتبر  األم��ر:  هذا 
أنفسهم  الكالسيكيين  الرقص  ومصممي 
معاصرة  أعماال  يبدعون  فهم  معاصرين، 

وبيئتهم.” تتوافق 
الهندية  ال��رق��ص��ات  مبتكرو  ك���ان 

الكالسيكية من أمثال: الراقصة  روكميني 
سارابهاي  مريناليني  والراقصة  ديفي 
الذين  الفنانين  من  الكهيا   وكوموديني 
الموضوعة،  التقاليد  إطار  في  يعملون 
اإليجابي  التطور  في  أيضا  ساهموا  لكنهم 
على  أسير  أيضاً  أنا  االفنية.  التقاليد  لتلك 
بأسلوبي  يتعلق  فيما  والسيما  الدرب  نفس 

التقليدية.” األعمال  تقديم  في 
 وح���ول م��ق��ارن��ة أش��ك��ال ال��رق��ص 
وتطورها،  والهند  ماليزيا  في  الكالسيكي 
يقول إبراهيم: “تعيد كل من ماليزيا والهند 
رسم وتشكيل هويتهما المعاصرة الخاصة 
وليس  اآلسيوي  منظورهما  من  بالرقص 
الرقصات  أن  كما  الغربية.  المصادر  من 
إبداعية  بتطورات  تمر  التقليدية  الهندية 
إمكانية  على  المثل  اآلن  وتضرب  هائلة، 
خالق  بشكل  التقليدية  الرقصات  ازدهار 

الحديث. “ المجتمع  في 

سوترا مؤسسة 
بإنشاء مؤسسة مسرح  إبراهيم  قام 

سوترا للرقص في عام 1983 
الفن إلى كواالالمبور  لينقل هذا 

التقاليد  أن  بماليزيا إلدراكه 
تتطور حول  بالرقص  المرتبطة 
العالم بسرعة كبيرة مع مرور 
الوقت. ومن ثم، يحتاج مركز 

الفنون األدائية أن يكون متصالً 
باإلبداعات ليس فقط على مستوى 

الهند ولكن في مراكز الرقص 
األخرى.

الرقص مع القدر
في عام 2018 تجاوزت الجهود 

التي قام بها راملي إبراهيم الحدود 
ليحصل على وسام بادما شري، 

وهو أعلى وسام مدني بالهند 
قائمة طويلة  إلى  الجائزة  لتضاف 

التي حصل  الدولية  من الجوائز 
أكاديمية  اعترفت  كما  عليها. 
الهيئة  ناتاك ، وهي  سانجيت 

األعلى في مجال فنون األدائية في 
إبراهيم  وإسهامات  بجهود  الهند 

في فن أوديسي والتي ساهمت في 
إحداث تحول ملموس في سيناريو 

البلدين. في  الرقص 

االنتقال الزمني 

رئيس الهند رام ناث كوفيند يقدم جائزة بادما شيري إلى داتوك راملي إبراهيم خالل حفل في القصر الرئاسي راشتراباتي بهافان

84



2019  | | آفاق الهند  |             |  

والرقص.  الحركة  فن  في  الكامنة  القوه 
يعد  الذالذي  األمر  ذلك  دراس��ة  وتابعت 
إلى  انضممت  ولذلك،  الحياة.   في  قدري 
مهتماً  كنت  لكنني  للرقص.  سيدني  شركة 
وتاريخها  اآلسيوية  بالحضارة  كذلك 
وأساطيرها، وهذا األمر جذبني إلى الهند 

“ وتقاليدها. 
باليه  فرقة  في  عضواً  إبراهيم  ولكون 
ولكنه  اإلبداعي،  نسيجه  يحدد  لم  كبيرة، 
البهاراتاناتيام  لرقص  دراس��ت��ه  تابع 
الكالسيكي الهندي تحت إشراف الراقصة 

أديار كيه. الكشمان.  الهندية 
ويقول إبراهيم: “كانت الرؤى المتعمقة 
الغربي  الباليه والرقص  التي استقيتها من 
التي  المؤثرة  العالمات  م��ن  الحديث 
مع  ذلك  وتزامن  توجهي.  في  ساعدتني 
المعاصرة  الغربية  للموسيقى  تقديري 
للفلسفة  تعرضي  وكذلك  والكالسيكية 
باعتبارها  المسرح  وأشكال  واألساطير 

حية.” معاصرة  فنية  تعبيرات 
في  بحثه واكتشف  إبراهيم واصل  لكن 
النهاية شغفه برقص األوديسي، حيث قال: 
الكالسيكية  النماذج  تعلم  أن  أعلم  “كنت 

تحدياً  يكون  أن  يمكن  وتنفيذها  الهندية 
كان  لذلك،  الحياة.  مدى  التفاني  ويتطلب 
أكن  لم  ألنني  أكبر  بقوة  أحاول  أن  علّي 

الهند.” من 
اختار إبراهيم أن يتابع ويالزم راقص 
األودي��س��ي األس��ط��وري دي��ب��ا ب��راس��اد 
رقص  فن  لتقديم  معه  تعاون  الذي  داس، 
“لم  إبراهيم:  ويقول  للعالم.  األوديسي 
كنا  اآلن.  يُكتب  التاريخ  أن  نعرف  نكن 
لقد  جيد.  بشكل  نحبه  ما  بفعل  نقوم  فقط 
وب��دأ  فقط.  ونمارسه  األم��ر  نتابع  كنا 

يمين: إبراهيم مع طالبه 
في أكاديمية سوتر 
للرقص في ماليزيا

أسفل: إبراهيم يقدم 
ورشة عمل لألطفال 

بمدرسة ورلي فى 
مومباي
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عروض إبراهيم المبهرة 
التي يمزج فيها فن البالية 

بالرقص األوديسي؛ 
الفنان المبدع إبراهيم 
خالل إحدى عروضه 

المعاصرة لرقص 
األوديسي في ماليزيا
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الفنانون المبدعون في الرقص الكالسيكي الهندي مثل روكميني ديفي و 
مريناليني سارابهاي و كوموديني الكيا الذين يمارسون هذه الفنون التقليدية 

ساهموا في انتشاره وتطويره بصورة كبيرة

وممارستها  التقاليد  دراس��ة  علينا  يتعين 
وتحسينها،  تعديلها  من خالل  عليها  والحفاظ 
مستويات  بها  توجد  التي  الهند  في  خاصة 
وال��ع��ادات  التقاليد  م��ن  ومختلفة  متعددة 
عليها  االعتماد  يمكن  التي  الفنية،  واألشكال 

األمر. استدعى  كلما 
الفنانين  ألهم  الذي  السبب  هو  هذا  ولعل 
لتبني  العالم  أنحاء  جميع  من  والمفكرين 
أن  التقليدية. ونجد كذلك  الهندية  الممارسات 
ثروات الهند الثقافية  ارتبطت على المستوي 
العالمي بموجة من التطوير المستمر، األمر 
مع  الفني  التراث  نمو  في  سبباً  كان  الذي 

الوقت. مرور 
ويعد الماليزي داتوك راملي إبراهيم أحد 
بادما  جائزة  منحه  تم  الذي  الفنانين  هؤالء 
في  إسهاماته  نظير   2018 عام  في  شري 
الهندي  الكالسيكي  الرقص  بفن  االرتقاء 

وهو   ، األوديسي  الرقص  باسم  المعروف 
يقدم  حيث  األدائية،  الرقص  فنون  من  نوع 
قصة  والموسيقيون  الفنانون  خالله  من 

القديمة. الهندية  النصوص  أسطورية من 
رقصات  ومصمم  فناناً  إب��راه��ي��م  يعد 
متخصص في رقص األوديسي )أحد أشكال 
الرقص الكالسيكي الهندي( على مدى العقود 
بتجارب  إبراهيم  وق��ام  الماضية.  الثالثة 
مع  الكالسيكي  الفن  دمج  حيث  رائعة،  فنية 
على  الجماهير  لجذب  المعاصرة  القدرات 
على  إبراهيم  تدرب  كما  العالمي.  الصعيد 
إبراهيم  استكشافات  ساعدت  وقد  الباليه. 
أكثر  األوديسي  رقص  جعل  في  المعاصرة 

العالمي. المستوى  اليوم على  أهمية 
مع  رحلتي  “ب���دأت  إب��راه��ي��م:  وي��ق��ول 
أدرس  كنت  فقد  باليه.  كطالب  ال��رق��ص 
اكتشفت  عندما  أستراليا،  ف��ي  الهندسة 

روكميني ديفي
بجانب  العديد من التعديالت في رقص 

البهاراتاناتيام التي يعود الفضل فيها للراقصة 
روكيميني، أبدت روكيميني ديفي اهتماماً خاصاً 
بالموسيقي المصاحبة للعرض و عملت بنفسها 
على اختيار األغاني واألزياء و طريقة العرض 

المسرحي.

كوموديني الكيا
حاولت كوموديني الكيا  من خالل تصميماتها الفنية 
تحقيق توليفة بين األساليب التقليدية والموضوعات 
الحديثة. وتعد هذه الرقصات التي صممتها اآلن 
رقصات كالسيكية. عالوة على  أن العديد من 

االبتكارات، التي قدمتها ألول مرة في هذه الرقصات، 
أصبحت راسخة في عروض رقص الكاتاك.

مريناليني سارابهاي
مريناليني سارابهاي هي راقصة هندية بارزة متخصصة 
في الرقص الكالسيكي، وهي واحدة من أوائل مصممي 

الرقصات المعاصرة. اشتهرت سارابهاى بتجربتها 
أشكال الرقص الكالسيكي المختلفة، حيث تدربت على 
رقصات البهاراتاناتيام والموهيني ياتيام والكوتشيبودي 

والكاتاكالي.

فنانون معاصرون 
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الرقص عبر العصور
بالنسبة لمايسترو الرقص الماليزي الفنان راملي إبراهيم، فإن 

الرقص هو عملية تتطور مع مرور الوقت. يرى الفنان راملي، 
الذي تدرب علي أشكال الرقص المعاصر مثل البالية، أن الشكل 
المعاصر للرقصات الهندية الكالسيكية أفضل مثال على الجمع 

بين الحداثة واألصالة في تقاليد فن الرقص. وكان راملي قد حصل 
جائزة بادما شري إلبداعه هذا المزج الفني الرائع في الرقص.

بقلم: شرباتي ماليك

الراقصان الماليزيان 
راملى إبراهيم 

وجانيوري لو يؤديان 
رقصة أوديسى خالل 
حفل افتتاح مهرجان 

الرقص الدولي في 
نيودلهي
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إيشيتا جويل هي صحفية مقيمة في نيودلهي. 
وبعد العمل لفترة وجيزة في صحيفة “إنديان 

إكسبريس” ، بدأت جويل تكتب بصورة كبيرة في 
مختلف الموضوعات المرتبطة بالتراث الهندي 

والشؤون الجارية.

الناتج  تحسن  التي  األمور  وهي  تصحيحية 
بنسبة 20 في المائة.

العمل في مخيمات الالجئين
العديد  إلى  عمله  خالل  أوبادهياي  انتقل 
ومناطق  الحرب  مزقتها  التي  المناطق  من 
الجنوبية.  وأمريكا  إفريقيا  في  الالجئين 
وعن تلك التجارب يقول أوبادهياي: “ من 
الخطير للغاية أن تتخلى النساء واألطفال في 
إنهم حقا بحاجة  الليل عن اإلضاءة.  فترات 
تقوم  عندما  معقولة.  بأسعار  حلول  إل��ى 
رؤية  يمكنك  بأنفسهم،  بنائها  على  بتدريبهم 

تغيير فوري. إنهم يشعرون بالتمكين! “

خلق فرص عمل 
تشارك شركة ليد سافاري لالبتكار بصورة 
كبيرة في مجال تدريب الشباب المحلي على 

واأللواح  الشمسية  الطاقة  شبكات  صيانة 
أوبادهياي:  ويقول  فعال.  بشكل  الشمسية 
المستخدمون  ه��م  المحليون  “ال��س��ك��ان 
نقدمها،  التي  التكنولوجيا  لهذه  الرئيسيون 
مشاريع  كأصحاب  أيضا  تدريبهم  ويمكن 
متناهية الصغر للحفاظ على توافر الكهرباء 
نحن  ش��يء،  كل  وقبل  مستدامة.  بصورة 
التي ال يتوفر فيها سوى قدر  المواقع  نحدد 
ضئيل من الطاقة النظيفة والوظائف األقل. 
استخدام  كيفية  على  الناس  ن��درب  نحن 
أن  يمكن  معيشتهم.  لتحسين  التكنولوجيا 
كيفية  بين  ما  تدريبهم  عمليات  تتراوح 
على  ومساعدتهم  البطارية  نظام  تصميم 
واستخدامها  الشمسية  الطاقة  تسخير  كيفية 
والمصابيح  الشمسية  األل��واح  خ��الل  من 
بناء  على  نساعد  الطريقة  وبهذه  ...ال��خ. 

أنشطة اقتصادية في المنطقة.”
من  لالبتكار  سافاري  ليد  شركة  وتعمل 
جميع  من  األشخاص  من  محترف  فريق 
على  بااللتزام  جميعا  يتسمون  العالم  أنحاء 
أجل  من  التكنولوجيا  استخدام  على  العمل 
الطريق  تمهيد  على  نظافة،  أكثر  مستقبل 
إليجاد حلول متكاملة وشاملة تمنح األجيال 
المقبلة فرصة مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

“يحتاج األشخاص 
حقاُ إلى حلول 

التكلفة،  ميسورة 
وعندما تدربهم على 

بنائها بأنفسهم، فإنهم 
يقدرونها أيما تقدير. 

ومن ثم، يمكنك أن 
ترى تغييراً فورياً، 
حيث أنهم يشعرون 

بالتمكين! “
جوفيندا أوبادهياي
المؤسس و المدير التنفيذي لشركة 
سافاري لالبتكار

من اليسار إلى اليمين )في اتجاه 
عقارب الساعة(: أوبادهياي 
يمنح جوائز ألفضل الطالب 

في ورشة تدريبية في بيهار ؛ 
أوبادهياي أثناء دورة تدريبية 

مماثلة في رواندا ؛ فانوس 
شمسي مصنوع باستخدام 

زجاجة بالستيكية قديمة في مخيم 
لالجئين الروانديين ؛ أوبادهياي 

بعد دورة تدريبية ناجحة في 
كينيا
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الوصول إلى المناطق النائية
آثار  من  الحد  نحو  العالمي  التحول  ظل  في 
الكربون، تحتل الهند موقع الصدارة في هذا 
على  الحصول  إلى  تهدف  حيث  المسعى، 
بحلول  المتجددة  الطاقة  من  جيجاوات   175
عام 2022، وهذا ما ذكَّر به رئيس الوزراء 
األمم  قمة  خ��الل  العالم  م��ودي  ناريندرا 
 2019 لعام  المناخ  أجل  من  للعمل  المتحدة 

في نيويورك.
تستثمر شركات مثل تاتا باور و مؤسسة 
المجال  هذا  في  كبيرة  بصورة  روكيرفيلير 
عن  أعلنتا  حيث  كبيرة،  بصورة  المزدهر 
يقرب  لما  النظيفة  الطاقة  توفير  اعتزمهما 
 10 إنشاء  خالل  من  أس��رة  ماليين   5 من 
في  و  المتجددة.  للطاقة  شبكة صغيرة  أالف 
ظل  مثل هذا السيناريو ، يصبح دور شركة 

ليد سافاري لالبتكار أكثر فاعلية.
في  مشكلة  أكبر  “إن  أوبادهياي:  يقول 
من  غيرها  أو  الصغيرة  الشبكات  فعالية 

في  الشمسية  بالطاقة  الخاصة  التجهيزات 
المناطق النائية هي متابعتها، حيث أن عملية 
للغاية.  ومرهقة  مكلفة  والمتابعة  الصيانة 
لدمج  فورية  حاجة  هناك  أن  نجد  ثم،  ومن 
بتكنولوجيا  مدعومة  بحلول  الشبكات  هذه 
األشياء،  وإنترنت  االصطناعي  ال��ذك��اء 
وبالتالي يمكن زيادة العمر االفتراضي لهذه 

األجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية.”
شركة  قامت  ال��غ��رض،  لهذا  وتحقيقا 
يدعم  جهاز  بتطوير  لالبتكار  سافاري  ليد 
مستشعر  وهو  االصطناعي،  الذكاء  أجهزة 
هيليوهيلث ، وهو حل فعال من حيث التكلفة 
المركب  المنازل  أسطح  يساعد على مراقبة 
المصغرة  والشبكات  الشمسية  األلواح  بها 
الطاقة  توفير  عن  المسئولة  والصغيرة 
النظيفة ؛ ويتابع الطاقة المخرجة من األلواح 
لمقدمي  بٌعد  عن  تقارير  ويبعث  ؛  الشمسية 
 ، البيانات  بتحليل  يقوم  و  الصيانة؛  خدمات 
ويقدم توصيات عند الحاجة التخاذ إجراءات 

يلتزم مشروع شركة ليد 
سافاري لالبتكار الجديد، 

سمارت هيليو، بفكرة توفير 
“الضوء بدون حرارة” 

من خالل تسريع االعتماد 
على الطاقة المستدامة. 

ومن خالل الحلول الذكية 
، يعمل المشروع على 

تحويل الموارد المجانية 
وغير المحدودة ألشعة 

الشمس إلى مصادر طاقة 
قابلة للحياة.

استغالل 
“الشمس” 

بطريقة  ذكية

أعلى )من اليسار إلى اليمين(: أطفال فخورون أثناء التقاط الصور بمصابيحهم 
الشمسية المصنوعة من مواد يومية مهملة مثل الزجاجات والجرار.
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النائية  المناطق  إحدى  في  صغيرة  مدرسة  في 
اليوم  بداية  الجرس  يعلن رنين  بيهار،  في والية 
الدراسي. وبينما يتدافع الطالب في طريقهم إلى 
وهم  رؤيتهم  يمكنك  ال��دروس،  لتلقي  الفصول 
يحملون معهم علب الصفيح المستعملة والجرار 
الزجاجية المتشققة واألسالك من مختلف األنواع 
إلعادة  القابلة  المواد  من  متنوعة  ومجموعة 
بالتزام  المعلم  يأمرهم  ما  وف��ور  االستخدام. 
شديد  بحماس  العمل  في  يتسابقون  الصمت، 
ويقومون بتجميع موادهم القابلة إلعادة االستخدام 
الليجو،  مكعبات  مثل  خبرتهم  يعكس  نحو  على 

لصنع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية.
يصعب تصديق وجود هذا المشهد، الذي يقع 
والية  في  بالكهرباء  مزودة  غير  بعيدة  قرية  في 
بيهار. ومع ذلك، فإن األطفال يقدمون مصابيحهم 
بكل فخر إلى المدرس، ويشعرون بسعادة غامرة 
الصطحابهم ما صنعت أيديهم إلى المنزل. يوضح  
التنفيذي  والرئيس  المؤسس   ، أبادهياي  جوفيندا 
لشركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة 
نهدف  ما  هو  االجتماعي:”هذا  المستوى  على 
تحقيق  لالبتكار  سافاري  ليد  شركة  في  به  القيام 
وإتاحة  الشمسية  بالطاقة  يتعلق  فيما  الالمركزية 
الوصول إلى التكنولوجيا لجميع أنحاء العالم من 
خالل تقاسمها بشكل ابتكاري في أبسط شكل من 
العلب الصفيح واألسالك ، والتي يمكن تجميعها 
حتى من جانب األطفال. لقد  جاء االسم من اللغة 
السواحيلية )إحدى اللغات التي يتحدث بها الناس 
في شرق إفريقيا( ويعني رحلة الضوء. نحن نعلم 
الناس كيفية صناعة مصدر الضوء الخاص بهم، 
ثم يقومون بتدريسه لآلخرين. وبهذه الطريقة، يتم 

إضاءة العالم كله وينتشر التمكين.”

إضاءة الزوايا المظلمة
أدرك أوبادهياي، الذي ينحدر من قرية مادانبور 
الكهرباء  من  محرومة  كانت  التي  الصغيرة 

أهمية  بيهار،  بوالية  آراه  منطقة  في  والواقعة 
هذا  وعن  حياته.   من  مبكر  وقت  في  الطاقة 
المستدامة  الطاقة  خبير  أوبادهياي،  يقول  األمر 
الذي ظهر في مجلة فوربيز 30 في عام 2016: 
“لقد كان واضحاً  بالنسبة لي أنه إذا أردنا جلب 
طاقة نظيفة ، فيجب أن يكون هذا نهجاً تصاعدياً 
التكنولوجيا  تحتاج  حيث  الهدف،  إلى  للوصول 
إلى أن تتسم بالديمقراطية في توافرها وانتشارها. 
على  تغيير  إح��داث  يمكننا  الطريقة،  وبهذه 
بدأت  الهدف،  هذا  من  وانطالقا  القرية.  مستوى 
الناشئة لالبتكار  ليد سافاري  فكرة تدشين شركة 
السكان  لتدريب  المستويات  متعددة  برامج  مع 
المحليين على استخدام الطاقة النظيفة، مما ساهم 
بدوره في توفر فرص عمل واستخدام التكنولوجيا 

لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.”

أعلى: جوفيندا أبادهياي 
أثناء دورة تدريبية في 
قرية مادانبور بوالية 
بيهار حول مصابيح 

تعمل بالطاقة الشمسية

حصل جوفيندا أبادهياي على جائزة آسيا 21 للقادة الشباب لعام 2016 
، وهي الشبكة األولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم مختلف 

صناع التغيير، الذين يكرسون جهودهم من أجل عالم أفضل
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في العصر الذي نعيش فيه بدأت الشركات الناشئة تلعب دوراً بارزاً. وفي هذا الصدد، نجد 
الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة بدأت حاليا تعالج القضايا االجتماعية، 

التي تؤثر بصورة مباشرة على مسيرة التنمية في المناطق الريفية في كافة أنحاء الهند 

رحلة تضئ
مصابيح األمل

بقلم: إشيتا جويل

أعلى )من اليسار إلى اليمين(: 
مبتكرون من الشباب أثناء حضور 

ورشة عمل حول المصابيح الشمسية 
أجرتها شركة ليد سافاري لالبتكار
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فيناياك سوريا سوامي هو صحفي يقيم في 
دلهي.  وحاصل سوامي على شهادة الهندسة 
قسم ميكانيكية. وعمل كمتدرب بناء سفن في 

البحرية الهندية.  كان سوامي يمتهن الكتابة بصورة غير متفرغة. 
وتحول بعد ذلك إلى مهنة الصحافة لمتابعة أعماله في الكتابة حول 

الرحالت والسفر.

الجميل. الوادي 
لقد أدركت هنا على هذا الطريق الضيق 
يتخلله  ال��ذي  جيد،  نحو  على  والمصان 
التي جنباتها  القاحلة  الجبلية  الطبيعة  مناظر 
أشعة الشمس الوردية أثناء الغروب، أهمية 
يستغرق  التي  القصيرة،  المسافات  هذه 
الساعة،  من  يقرب  ما  إلى  عبرها  السير 
بل  والثقافة  الناس  بين  الربط  تحقيق  في 

واإلقامة بها في بعض األحيان.
في اليوم التالي، اخترت استئجار دراجة 
وكانت  سيبتي.  وادي  الستكشاف  بخارية 

وهو  جومبا،  كي  دير  هي  األولى  محطتي 
أحد أكبر األديرة في وادي سبيتي. وعندما 
األماكن  جعلتني  الصالة،  قاعة  إلى  دخلت 
واألص���وات  للنظر  المريحة  الداخلية 

الفور. علي  بالسكينة  أشعر  المتناغمة 
التأمل  غرفة  كي  دير  في  الرهبان  وفتح 
الغرفة  تلك  وكانت  أجلي.  من  القديمة 
تمر  التي  الشمس،  بأشعة  فقط  مضاءة 
المكان  يجعلها  مما   ، الصغيرة  النوافذ  عبر 

لنفسه. المرء  الستكشاف  المثالي 
أتساءل  كنت   ، الرحلة  هذه  بدأت  عندما 
إذا ما كنت سأحكي قصة جيدة عن المكان، 
طعام  طاولة  على  جلوسي  أثناء  لكنني 
 ، الليلة  تلك  في  والضخمة  القديمة  روهيت 
قصتي  ألروي  أحتاجه  ما  كل  أن  أدركت 
عن الرحلة هو مجرد أن أروي كل ما جاء 

المختلفة! تفاصيلها  في 

يمين: على ارتفاع 14200 
قدم فوق مستوى سطح البحر 

، تعد قرية كايبير واحدة 
من أعلى القرى المأهولة 

بالسكان في آسيا

أسفل: الطريق المؤدي من 
قرية مودها في منتزه وادي 
بين الوطني.  وتعتبر قرية 

مودها مثلها مثل معظم 
القرى في منطقة الهيمااليا 

النائية، فهي واحة من 
الحقول الخضراء المروية 

في مشهد جبال صخري رائع
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يمكنك زيارة قرية النجزا الشهيرة التي تضم تمثاالً ضخماً 
لإلله بوذا أو المستوطنة الصغيرة في حيكيم التي تضم 

أعلى مكتب بريد في العالم

حديقة وادي بين القومية
تقع حديقة وادي بين القومية بين قمم الجبال 

المرتفعة، وهي موطن لمجموعة واسعة 
من النباتات والحيوانات. وتوفر الحديقة 

الراحة بالنسبة للمرء من خالل ما تضمه 
من مناظر طبيعية في وادي سيبتي. ويوجد 

كذلك طريق يمتد حتى قرية مودها في 
محيط الحديقة.

المسافة من مدينة كازا: 49 كم

بحيرة شاندرتال
تقع هذه البحيرة الجليدية على ارتفاع 

4270 متراً على الطريق من منالي إلى 
كازا. وتوفر البحيرة مناظر خالبة للقمم 

المحيطة مع انعكاسات لمشاهد مثالية على 
صفحات المياه النقية الصافية.  ويمكنك 
القيام بالتخييم ليالً في الخالء لالستمتاع 

بتجربة ساحرة تحت سماء مليئة بالنجوم.  
ويجب كذلك السير ألعلي بارتفاع 10-12 

كم لتصل إلى البحيرة.

المسافة من مدينة كازا: 85 كم

دير كي
دير كي جومبا كما يطلق على المستوى 

المحلي، وهو أكبر دير في سبيتي، بني حول 
رصيف مخروطي. ويبدو أن المستوطنة 
بأكملها أشبه بقلعة محصنة بفضل أسلوب 

بنائه الفريد.  ويضم دير جومبا ما يقرب من 
350 من الرهبان والطالب.

المسافة من كازا: 16 كم

أماكن جديرة بالزيارة

يسار: أطفال مدارس 
يستمتعون بلحظة جميلة 

بالقرب من دير كونجري 
جومبا في وادي بين

أسفل: مدخل إلى دير تابو 
جومبا - الذي يرجع تارخيه 
إلى 1000 عام بالقرب من 
مدينة كازا في وادي سبيتي
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الذي تجمعني به اليوم عالقة صداقة قوية.
واقترح  الوقت،  لبعض  قاطعني روهيت 
بين  وادي  حديقة  ب��زي��ارة  أق��وم  أن  علي 
كم   70 حوالي  بُعد  على  تقع  التي  القومية، 
البخارية  دراجته  ضيافة  بكرم  وع��رض 

اليوم. إينفيلد الستخدامها ذلك  ماركة 27 
الدراجة  تلك  تشغيل  ب��دأت  ث��م،  وم��ن 
وشرعت  عاماً   50 عمرها  البالغ  البخارية 
في رحلة قد تكون هي أجمل رحلة قمت بها 
في حياتي إلي وادي واقع بين القمم الشاهقة 
مغطاة  أنها  حيث  سيبتي،  قمم  تشبه  ال  التي 
كانت  ثم،  ومن  األل��وان.  متعددة  بالزهور 
لطيفة.  مفاجأة  لي  بالنسبة  المشاهدة  تلك 
السيارات  لسير  الصالح  الطريق  واستمر 
قمت  حيث  موده،  قرية  حتى  الدراجات  و 
بركن الدراجة واتجهنا إلى األمام نحو ممر 
بين- بهابا سيراً على األقدام الختبار لياقتي 

البدنية.
على  النقي  الهواء  أن  من  الرغم  وعلى 

وأنا  ألهث  أكاد  جعلني  متر   4000 ارتفاع 
أتنفس على مدى أقل من ساعة، فقد أتيحت 
أشاهد  أن  الهيمااليا   جبال  في  الفرصة  لي 
ساللة  وهي  الرائع،  الهيمااليا  منطقة  وعل 
نادرة من الماعز من جبال األلب لها قرون 
ما  كل  ولألسف،  المنطقة.  في  ومتواجدة 
ألنها  ص��ورة،  التقاط   هو  فعله  استطعت 
فوق  الركض  قبل  بغرابة  إلي  تنظر  كانت 

المحيطة. للجبال  الشديدة  المنحدرات 
كازا  بمدينة  وفي طريق عودتي مررت 
على  تقع  التي  حيكيم،  قرية  إلى  وتوجهت 
وتعد  كازا،  مدينة  عن  كم   25 حوالي  بُعد 
على  العالم  في  بريد  مكتب  ألعلى  موطن 

ارتفاع 15 ألف قدم.
الطريق  على  السير  في  بدأت  وعندما 
كان   ، كازا  إلى  المؤدي  المتعرج  المنحدر 
التي  القمم  ونفس  بالفعل  الظالم  حل  قد 
اآلن  تبدو  ال��وادي  أسفل  في  تظهر  كانت 
ذلك  جنبات  من  الشيء  بعض  التالشي  في 

أعلى: صورة فوتوغرافية لوعل 
صغير  في المناطق القاحلة 

حول منتزه وادي بين الوطني

أسفل: مكتب البريد في قرية 
حيكيم الذي يقع على ارتفاع 

14567 قدم، ويعد أعلى منطقة 
وظيفية في العالم
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جومبا  تابو  دير  كان  حيث  بالمشاهدة، 
أماكن  في  الضخمة  األدي��رة  عكس  على 
البوذية  عن  تواضع  نظرة  يعكس  أخرى 
مع المعابد الملحقة به المنخفضة االرتفاع.
وصلت إلى مدينة كازا في تمام الساعة 
موستاتشي  فندق  إلى  وتوجهت  مساًء،   8
التالي.  األسبوع  حتى  به  نزلت  الذي   ،
الفندق  صاحب   ، روهيت  قابلت  وهناك 
من  شاي  لي  وقّدم  اله��اول،  من  المبتسم 
البحر  نبق  نبات  من  مصنوع  خاص  نوع 
يزرع  محلي  توت  نبات  عن  عبارة  وهو 
الترحيب  بمثابة  ذلك  وكان  المنطقة.  في 
الضيافة على  الترحيب وكرم  لقواعد  وفقاً 

المحلي. المستوى 
الساخن،  العشاء  لتناول  جلست  عندما 
من  واح��دة  عبر  الرحلة  هذه  أن  أدرك��ت 
أعلى الصحارى الباردة في العالم ارتفاعا 
ذات المناخ المتقلب قد تمثل تحدياً صعباً، 
مثيل  لها  يكن  لم  البهجة  مشاعر  لكن 
وضع   أثناء  الدافئ  الشاي  احتساء  عند 

بطانية مريحة وأنت على ارتفاع 3800 
كنت  البحر.  سطح  مستوى  ف��وق  متر 
من  مجموعة  رفقة  عاٍل  بصوت  أضحك 
األشخاص، الذين لم أعرفهم منذ أسبوع، 
قلوبهم  لي  وفتحوا  أنا  كما  تقبلوني  لكنهم 

ومنازلهم.
على  التالي  اليوم  في  عيني  فتحت 
القمم  بمشاهدة  لالستمتاع  مشرق  صباح 
جو  هناك  وكان  سيبتي.  ل��وادي  الهائلة 
من النشاط في جميع أنحاء الفندق، حيث 
عدد  أكبر  وزيارة  الخروج  الجميع  أراد 
لالستفادة  السياحية  المواقع  من  ممكن 
القصوى من الطقس المثالي في المناطق 

القريبة.
مختلف  نهج  ابتاإتباع  قررت  ولكني 
بتناول  االستمتاع  قررت  حيث  عنهم، 
في  وحملته  الساخن  الشاي  من  ك��وب 
وتناول وجبة  الشرفة  إلى  وتوجهت  يدي 
وجبة  شاركني  ذلك  وبعد  خفيفة.  إفطار 
روهيت  السيد/  الفندق  مالك  اإلفطار 

يقدم دير تابو جومبا على عكس األديرة الضخمة في أماكن أخرى يعكس 
نظرة تواضع عن البوذية مع المعابد الملحقة به المنخفضة االرتفاع 

يمين: المنظر الخالب 
لدير كي جومبا )على 

ارتفاع 4166 متر( 
وقت غروب الشمس

أسفل: لقطة لبحيرة 
تشاندراتال الشهيرة 

في فصل الصيف في 
مشهد رائع من المناظر 

الطبيعية الخالبة
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Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes
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Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. Be 

it skiing at Narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

Tabo monastery    

Tabo
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 Hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

يتضح جمال الطبيعة الخالبة في المكان مما يجعل وادي 
سبيتي وجهة مثالية للتأمل والطاقة اإليجابية

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

nearest airport: Shimla 
nearest rail head: Shimla 

via Manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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الفريدة  المعمارية  الفلسفة  إلى  عن  معي 
أنني  من  الرغم  وعلى  التبت!  لمنطقة 
الكثيرون  وصفها  منطقة  إلى  مسافراً  كنت 
التضاريس  ذات  المناطق  من  واحدة  بأنها 
بدأت  أنني  إال  بالسكان،  اآلهلة  الوعرة 
لمسته من دفء من جانب  لما  بالثقة  أشعر 

المحليين. السكان 
الزي  يرتدون  الذين  األطفال  من  بداية 
بزيهم  الرهبان  إل��ى  وص���والً  المدرسي 
بي  يرحبون  الجميع  ك��ان  األرج��وان��ي، 
رحلة  وبعد  واإلرشاد.  النصح  لي  ويقدمون 
الحافلة، التي استغرقت ست ساعات، قررت 

التوقف ليالً في قرية صغيرة تسمى ناكو.
حيث  ممتعة،  ناكو  قرية  زيارة  وكانت 
من  المبنية  التقليدية  المنازل  بعض  توجد 
الطين على طراز منطقة التبت حول بحيرة 

وبالرغم  المكان.  في  شهير  دير  على  تطل 
التي  الراحة  وسائل  كل  توفر  ناكو  أن  من 
بأجواء  تتميز  أنها  المسافر، إال  إليها  يحتاج 
أول  على  ناكو  ف��ي  وتعرفت  سرمدية. 
على  ظلوا  الذين  ال��وادي،  في  أصدقائي 

اتصال إلى اليوم.
التالي،  اليوم  من  الباكر  الصباح  في 
المركز  كازا وهي  مدينة  إلي  بدأت رحلتي 
بتجربة  لالستمتاع  سيبتي  لوادي  اإلداري 
وقررت  الطبيعة،  على  الوادي  في  الحياة 
أن أركب شاحنة نقل محلية تتوقف عند كل 

قرية في طريقها إلى كازا.
وسومدو  بتشانجو  مررنا   طريقي  وفي 
بعض  لتناول  المجموعة  توقفت  حيث   ،
الحكايات  وتبادلنا  الخفيفة  ال��وج��ب��ات 
المركزية  الشرطة  ق��وات  من  أف��راد  مع 

هناك. الموجودين 
األدي��رة،  عند  أيضاً  الشاحنة  وتوقفت 
وتبادلنا  اإلم��دادات،  لجمع  الرهبان  وجاء 
منحني  مما  الدافئ  الحديث  أطراف  معهم 
حياتهم  على  قرب  عن  للتعرف  الفرصة 

البسيطة.
إلي  تاريخه  يرجع  الذي  الدير،  وكان 
الجديرة  األماكن  من  تابو،  في  عام  ألف 

أسفل يمين: جسر صغير 
يربط قرية تيلينج بالطريق 
الرئيسي عبر منتزه وادي 
بين الوطني

أسفل: طريق درب التبانة 
كما شوهد في محازاة 
تمثال بوذا في قرية النجزا 
وهي قرية رائعة تقع في 
الروافد العليا لوادي سبيتي
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من  والكثير  بالكثير  سبيتي  وادي  حبى هللا 
عن  عبارة  هو  وسبيتي  الطبيعة،  خيرات 
براديش.  هيماشال  في والية  وادي صغير 
من  رائعة  قطعة  بمثابة  بأنه  ويوصف 
الهيمااليا  جبال  قمم  الوادي  ويقسم  الجنة 
عبر  أراض��ي��ه  وتتحد  بالثلوج  المغطاة 
وفي  االنحدار.  شديدة  الجبلية  الممرات 
عن  أعلمه  كنت  ال��ذي  الوصف  هذا  ظل 
نيودلهي  من  رحلتي  في  انطلقت  الوادي،  
متوجهاً إلى وادي سبيتي.  وبينما كنت أعد 
حقائب السفر وحيدا ، قررت زيارة بعض 
الطريق  طول  على  شهرة  األقل  الوجهات 
عن  مختلفة  تجربتي  تكون  أن  وعزمت 
أولئك، الذين ساروا في هذه الطرق  قبلي.
أخذتني أولى محطاتي في رحلتي، التي 
إلى  ساعة،  إلى36   20 بين  ما  استغرقت 
وكانت  نيودلهي.  من  شانديجاره  مدينة 
ركونج  مدينة  هي  ذلك  بعد  التالية  محطتي 
كانت محطة  بيو.  مدينة  باختصار  أو  بيو، 
مع  بسيط  مبني  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ح��اف��الت 

بشركة  التذاكر  مكتب  يدير  مبتسم  موظف 
البري. للنقل  هيماشال 

قرن  شكل  علي  بوليوود  شعار  ك��ان 
الحافلة  زواي��ا  من  زاوي��ة  كل  في  يظهر 
سيبتي  وادي  باتجاه  لتنطلق  صعدتها  التي 
مروراً بالمناظر الطبيعية الخالبة. وعندما 
المنظر  تغير  انحداراً  أشد  الطريق  أصبح 
من  ب��دالً  البني  اللون  إلي  النافذة  خ��ارج 
التي  القمم  اقتربت  حيث  األخضر،  اللون 
تلوح في األفق وأصبح الهواء أكثر ندرة.

تالل  فبعد  النافذة  من  المشهد  وتبدل 
بدأت أشاهد جبال  الجميلة  بالغابات  المليئة 
الفرق  أن  لدرجة  االنحدار  شديدة  قاحلة 

بين السماء واألرض كان غير واضح.
أبيض  لونها  صغيرة  بقع  تظهر  بدأت 
وأح��ي��ان��ا ذه��ب��ي م��ن وق��ت آلخ��ر على 
نقترب  بينما  لنا  لتتضح  فقط   ، المنحدرات 
وتطوع  البوذية.  األدي��رة  أنها  ذلك  بعد 
الرهبان-  من  شاب  وهو   - مسافر  زميل 
يتحدث  وبدأ  رحلتي.  في  مرشدي  ليكون 

األولى للموضوع: قرية 
ناكو الجذابة وبحيرة ناكو 

في وادي سبيتي

أسفل: مشهد لطريق 
إن-إيتش5 وهو يجري 

عبر األراضي الوعرة بين 
قريتي ناكو وتابو



سياحة وسفر

2019  | | آفاق الهند  |             |  68

قصص حول االستمتاع
بالعزلة والهدوء

في ظل ما يتمتع به وادي الهاول النابض بالحياة من أشكال رائعة من الحياة النباتية 
و ما يضمه وادي بين من تنوع الحياة الحيوانية ووجود كل من وادي كولو في 

الغرب و واداي كيناور في الجنوب، يمكن القول إن الصحراء الباردة في سبيتي 
هي وجهة مثالية ليقوم فيها المرء برحالت استكشافية للنفس

بقلم: فيناياك سوريا سوامي
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التوابل  مع  وتحميصها  اليرقات  عن 
البرية. األساسية ملفوفة في األوراق 

على  تعتمد  المطابخ  هذه  ألن  نظًرا 
العبء  تقلل  فهي  المحلية  المنتجات 
على القطاع الزراعي.  نظراً الهتمامها 
المنتجات  م��ن  ج��زء  ك��ل  ب��اس��ت��خ��دام 
الهدر  من  جداً  القليل  فهناك  الغذائية، 
ولهذا  ال��وج��ب��ات.   إع���داد  طريقة  ف��ي 
المطبخ  عن  الحديث  يتم  أصبح  السبب 
له في مهرجانات  والترويج  اليوم  القبلي 
الطعام في جميع أنحاء البالد من األمور 
الحفاظ على  الطهاة  البارزة. كما يحاول 
لتناسب  وتعديلها  القبلية  المأكوالت  هذه 

الحضرية. األطباق 

سانجيتا خانا حاصلة على درجة الماجستير في 
علم النبات وهي عالمة مدربة في علم األحياء 
الدقيقة.  عملت كخبيرة للتغذية في جميع أنحاء 

العالم، وساعدت الكثير من الناس على إدارة 
األمراض الناتجة عن نمط الحياة الخاطئ من خالل جعلهم يعودون 

إلى أسلوب الطهي المنزلي القديم.

يمين: تجفيف أنواع 
مختلفة من األرز والحبوب 

األخرى تحت أشعة 
الشمس في قرية جاكاما 

القبلية في ناجاالند

أسفل: امرأة تبيع مجموعة 
متنوعة من األسماك 

المجففة في سوق دروة 
القبلي في تشهاتيسجاره
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Wild Food Festivals

BaiF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

unying Giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

به  تجود  ما  على  معيشتهم  في  يقتاتون 
الغابات. تلك 

مادهيا  مثل  أخ��ري  والي��ات  وهناك 
أساليب  لديها  وتشهاتيسجاره  براديش 
القبلي مثيرة لالهتمام.  المطبخ  طهي من 
المحلي  روتي  بانيا  طبق  بينها  من  فنجد 
والمربى  ال��ذرة  دقيق  من  المصنوع 
والذي  المحلية  البوتيا  نبات  أوراق  على 
حفرة  شكل  على  مفتوح  فرن  في  يخبز 
الدجاج  كاري  مع  رائًعا  مزيًجا  ليصبح 

األحمر. والصوص 
طبق  المماثلة  األخرى  األطباق  ومن 
القمح  فطائر  عن  عبارة  وه��و  بافلي 
أوالً  البخار  على  تُطهى  التي  الكاملة، 
 ، نوعه  من  فريد  طبق  لتصبح  تُخبز  ثم 
العدس  من  المصنوع  دال  طبق  بجانب 

والسمن.
يعد الماهوا )أو شجرة الزبدة الهندية( 

في  وف��رة  المنتجات  أكثر  من  واح��دة 
زهور  وتنتج  الهند.  وسط  أنحاء  جميع 
كحولي.   مشروب  تخميرها  عند  الشجرة 
المجففة،  الماهوا  زه��رة  تُستخدم  كما 
في  تحلية  كعامل  الزبيب،  تشبه  التي 
طبق  مثل  الخفيفة  والوجبات  الحلويات 

والميثي روتي. خير 
 تعتبر قبيلة جوند أو جوندواناس هي 
للتقاليد،  الهند. ووفقاً  باقية في  أكبر قبيلة 
الغابات  سكان  ه��م  القبيلة  أه��ل  يعد 
الطبيعة.   مع  ت��ام  س��الم  في  ويعيشون 
جوند  لقبيلة  الغذائي  النظام  في  ويوجد 
 - الدخن  حبوب  من  أساسيان  نوعان  
الطبقان  هذان  ويعد  وكوتكي.   اسكودو 
من األطباق الغنية بالبروتينات، غالبا ما 
شكل  في  تقدم  أو  المرق  مثل  طهيها  يتم 
وتقوم  الخضروات.   مع  الجافة  الحبوب 
قبيلة ماديا من والية ماهاراشترا بالبحث 

يقطن شبه القارة الهندية أكثر من 
53 مليون قبيلة ينتمون إلى أكثر 

من 550 مجتمعاً مختلفاً تحت 
227 مجموعة عرقية ، ويقيمون 

في حوالي 5000 قرية، حيث 
أنواع النباتات المختلفة في الغابات 
والصالحة لألكل.وتستخدم القبائل 

الهندية أكثر من 9500 من النباتات 
البرية ألغراض مختلفة، بما في 
ذلك األعشاب الطبية واألعالف 

واأللياف والوقود واألكل والعطور 
والثقافة واألغراض األخرى.  ومن 

هذا العدد الكبير من النباتات ، يتم 
استخدام ما يقرب من 3900 من 

النباتات البرية في الطعام.

الحياة القبلية 

مزارع من قرية 
قبلية في والية ماديا 

براديش يقوم بتجفيف 
الذرة 
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والية  في  أما  سيكيم.   والي��ة  في  ج��داً 
غ��ارو  قبيلة  أف���راد  يفضل  ميجااليا 
يستخدمون  حيث  النباتية،  األط��ب��اق 
البطاطا والخضروات الطازجة بكميات 
أيضاً  األس��م��اك  تحظى  كما  كبيرة.  
حيث   ، المنطقة  هذه  في  كبيرة  بشعبية 
شويه  ويتم  الطازج  السمك  صيد  يتم 

علي أوراق الموز في عدة واليات.
من  وال��ق��م��ح  ال��ع��دس  م��ن  ك��ال  يعد 
الريفي  المطبخ  في  الشائعة  األطعمة 
شمال  في  الجبلية  المناطق  في  التقليدي 
الجونساري  لمجتمع  وبالنسبة  الهند.  
طبق  ف��إن   ، أوت��اران��ت��ش��ال(  )قبيلة 
الحليب  مع  روت��ي(  )خبز  كوبروتي 
كاملة  وج��ب��ة  ه��ي  الملح  و  ال��ط��ازج 
يسمي  الذي  الجبلي  بالليمون  مصحوبة 
في  الوجبات  هذه  تقديم  ويتم  جلجال. 
المجففة  األوراق  من  مصنوعة  أطباق 
طبق  على  أو  بالعصي  معاً  المثبتة 
مع  ثالي   كانسا  باسم  يعرف  معدني 
من  أرضية  على  بالجلوس  االستمتاع 

أثناء تناول هذه األطعمة. الخشب 
في  مكان  أي  في  مسافراً  كنت  إذا 
والية هيماشال براديش وصادفت وليمة 
إلى  االنضمام  في  تتردد  فال   ، خارجية 
هي  الطعام  قائمة  تكون  سوف  العشاء. 
طبق   - الوالئم  هذه  من  كل  في  نفسها 
بالكاري(  األس��ود  )ال��ع��دس  م��اه  تيليا 
وط��ب��ق ش���ان ك��ا م����ادرا )ال��ح��م��ص 
)الحمص  ماهاني  وطبق  بالكاري( 
)أرز  الميثا  وطبق  بالكاري(  األس��ود  

بالمكسرات(. مزين  محلى 
في  القبائل  جميع  تعتبر   ، الواقع  في 
مقدس،  طعامها  أن  البالد  أنحاء  جميع 
القبلية  للثقافة  حقيقياً  انعكاساً  يمثل  وأنه 
المقدسة  بساتينهم  تحمي  كانت  التي 
أنهم  من  الرغم  على  الغابات،  وتغذي 

في اتجاه عقارب الساعة من 
أعلى اليسار: امرأة قبلية تقلي 

فطائر بهاجي الملفوفة في ورقة 
شجر في سوق قرية باندريباني 

في باستار بوالية تشهاتيسجاره ؛ 
نساء من قرية قبلية يقمن بطحن 

األعشاب في مطحنة حجرية 
تقليدية في جزيرة ماجولي في 

والية آسام ؛  وجبة تشابورا 
)النمل األحمر( تباع كوجبة خفيفة 
في سوق توكابال في تشهاتيسجاره
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الذين  ال��ص��ي��ادي��ن،  م��ن  تتألف  ك��ان��ت 
الكثير  مع  الغابات  من  بالقرب  يعيشون 
من الحيوانات البرية ، فإن اللحوم جزء 
وبالتحديد  القبلي  المطبخ  من  يتجزأ  ال 
في  المأكوالت  أن  كما  الخنزير.   لحم 
المناطق الشمالية الشرقية غنية باألطباق 
هي  التخمير  ويعتبر  أيضاً،   النباتية 

الطهي. في  السائدة  الطريقة 
مخمر  طبق  وهو  سينكي  طبق  ويُعد 
الشائعة  األطباق  من  الفجل  من  مصنوع 

االختالفات  من  العديد  وج��ود 
في طرق تحضيره - سواء من 
أو  البخار  على  طهيه  خ��الل 
أو وضعه  الحساء  مثل  مطبوخ 
في أنابيب البامبو )وتسمى هذه 

خوالم(. الطريقة 
اللزج  األرز  طبق  يعتبر  ذلك  ومع 
في  يوجد  شعبية.  األط��ب��اق  أكثر  هو 
يسمي  شعبي  أرز  طبق  ميجااليا  والية 
يعد طبق  آس��ام  وف��ي والي��ة  ج���ادوه.  
مطحون  أرز  عن  عبارة  وانجخراي 
مع شرائح دجاج، هو الطبق الشائع في 
أروناتشال  والية  في  أما  بودو.  منازل 
أو  بو  دونج  طبق  جدا  ينتشر  براديش 

البخار. المطهو على  كعكة األرز 
الغالب  في  المجتمعات  ه��ذه  وألن 

يدرك الطهاة في المطاعم الرئيسية في جميع 
أنحاء البالد األهمية والفوائد الغذائية لهذه 

التقليدية المتوازنة المأكوالت 

أسفل: أفراد من جماعة 
أنجامي العرقية يتناولون 
الطعام والمشروبات في 

مهرجان هورنبيل السنوي 
في كيساما في ناجاالند.
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عبارة  ه��و  الطبق  وه���ذا  ل��ل��غ��اي��ة.”  
المخمر  الصويا  فول  من  عجينة  عن 
بذور  مع  هادئة  نار  علي  والمطبوخ 
والصلصة  الخنزير  ولحم  السمسم 
طبق   ويعتبر  ال��م��ج��ف��ف��ة.  السمكية 
في  الشائعة  األطباق  من  تونجريمباي 
الوالية.   في  خاسي  قبيلة  أفراد  منازل 
مميزة  رائحة  على  الطبق  هذا  ويحتوي 
لفترة  بنكهته  تشعر  تجعلك  وق��وي��ة  

الوجبة. انتهاء  بعد  طويلة 
ل��ل��ع��دي��د من  ت��ع��د ال��ه��ن��د م��وط��ن��اً 
المجتمعات القبلية، التي يفتخر كل منها 
مجموعة  يتضمن  عريق  ثقافي  بتراث 
العديد  تعكس  التي  المأكوالت  من  غنية 

والسكان  بالمكان  الخاصة  األبعاد  من 
س���واء ك��ان��ت ال��ج��غ��راف��ي��ا أوال��م��ن��اخ 
أوالتاريخ أوالدين أو الفولكلور الشعبي.
كانت هذه القبائل تعتمد على األطعمة 
منذ  والمزروعة  والطبيعية  الصحية 
األط��ب��اق  ه��ذه  طهي  وي��ت��م  ع��ص��ور. 
التوابل  من  جدا  قليل  عدد  باستخدام 
مطبوخ  شبه  أو  طازجاً  يكون  معظمها 
هذه  فإن  لذلك،  مخمر.  أو  محمص  أو 
على  الحفاظ  تستطيع  القبلية  األطباق 

مكوناتها. نكهات 
شرق  شمال  في  المثال  سبيل  علي 
زراعته  يتم  الذي  األرز  يعتبر   ، الهند 
مع  األساسية  العناصر  من  هناك  بكثرة 

في اتجاه عقارب الساعة من 
اليسار: نباتات الكينوا المحلية 

وحبوب الدخن السوداء معروضة 
للبيع في سوق دوروا القبلي 
في قرية باندريباني بوالية 

تشهاتيسجاره ؛ بوندو )بوندا( 
امرأة قبلية تتسوق في السوق 

األسبوعي في مالكانجيري بوالية 
أوديشا ؛  امرأة من قبيلة جوند 

تجمع زهور نبات الماهوا في قرية 
ماركاديدا بوالية تشهاتيسجاره
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أطباق ذات نكهات قبلية 
تعتبر المأكوالت التقليدية التي تقوم القبائل الهندية بإعدادها من األكالت الصحية والمتوازنة من 

حيث العناصر الغذائية، ويمكن تعديل هذه األكالت من خالل المزيد من اإلضافات لتقليل الضغوط 
المتزايدة على البيئة المحيطة بمعيشة تلك التجمعات البشرية. وتلقي  الكاتبة سانجيتا خانا من خالل 

السطور التالية نظرة متعمقة على الفروق الدقيقة لهذا التراث الغذائي الثري

علي  تحتوي  اليوم  الطعام  قائمة  كانت 
طبق دال أي العدس وطبق أرز وطبق 
ونجد  الصويا.   فول  أو  تونجريمباي 
أن أول طبقين من المأكوالت األساسية 
وكانت  تقريباً  الهندية  البيوت  كافة  في 
الثالث  الطبق  لكن،  لي.  بالنسبة  مألوفة 

هو الطبق الذي أثار فضولي.
شيلونج  مدينة  مشارف  على  كنت 
تعد  التي  ميجااليا،  والي��ة  عاصمة 

حيث  الصور،  اللتقاط  مثالية  وجهة 
مطعم  ف��ي  ال��غ��داء  ل��ت��ن��اول  ت��وق��ف��ت 
السيدة  وضعت  المحلي.  “ك��ون��ج” 
من  كبيرة  كمية  المطعم  تدير  التي 
من  القليل  مع  نظيف  طبق  على  األرز 
الكاري  من  ومغرفتين  )العدس(  الدال 

اللون. الداكن  السميك 
طبق  “إن  م��رش��دت��ي:  ل��ي  ق��ال��ت 
اللذيذة  األط��ب��اق  م��ن  تونجريمباي 

أعلى: نساء من قبيلة 
ناجا يطبخن فوق موقد 

تقليدي بالحطب في قرية 
تراث كيساما في كوهيما 

بوالية ناجاالند
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مهرجان كا بومبالنج 
نونجكريم

يُعد مهرجان كا بومبالنج نونجكريم 
احتفاال ببدء موسم الشتاء، حيث 

يجتمع أفراد قبيلة خاسي من ميجااليا 
لالحتفال بهذا المهرجان القديم الذي 

يستمر لمدة خمسة أيام. تقع قرية 
خاسي على بُعد 20 كيلومتراً فقط 
عن مدينة شيلونج، التي تستضيف 

مهرجان نونجكريم السترضاء اإللهة  
كا بلي سينشار من أجل أن تنعم على 

السكان بحصاد وفير و أن تجعل 
حياة الناس في ازدهار مستمر.
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قصة صورة

مهرجان هامبي
يُعد مهرجان هامبي أحد أكبر االحتفاالت في المنطقة ، حيث يتخلله مجموعة متنوعة 

من رياضات المغامرة إلى جانب فاعليات ثقافية مثل: عروض الدمى والمواكب 
االستعراضية والعروض النابضة بالحياة للتقاليد المحلية. وتقام بعض الفعاليات 

الخاصة، التي تعرض الرياضات الريفية والحرف األصلية المحلية.

يُعرف مهرجان هامبي أو هامبي أوتساف أيضاً باسم فيجايا أوتساف، وقد بدأ 
االحتفال به منذ عهد أسرة فيجاياناجار )1336-1614(. وتنبض المنطقة بأكملها 

بالحياة خالل فترة هذا المهرجان، الذي تستمر فاعلياته على مدى ثالثة أيام. 
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مهرجان راجستان كبير ياترا
يعد مهرجان راجستان كبير ياترا مهرجاناً ثقافياً عصرياً موسيقيًا 
متنقاًل يعيد إحياء التراث الفني للمنطقة من جايبور إلى جايسالمر 

من خالل مشاركة العديد من الموسيقيين والمغنين الشعبيين. ويهدف 
المهرجان إلى إحياء التراث الفني الثري في والية راجستان من 

خالل االرتقاء فوق حواجز الطبقة والعرق والدين والهوية.

يستمد مهرجان كبير ياترا إلهامه من العديد من 
الممارسات المجتمعية المتوارثة مثل السامر 

المعروف باسم جاجران/ساتسانج، وهو عبارة 
عن ملتقى ثقافي يستمر طوال الليل، حيث يجتمع 
أهل الفن من المجتمعات المختلفة للغناء ومناقشة 

الصوفيين. الشعراء 
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قصة صورة

مهرجان وانجاال
يُعرف مهرجان وانجاال أيضاً باسم 
مهرجان المائة طبلة، وهو احتفال 
يقام في فترة ما بعد الحصاد لشكر 

اإلله ميسي ساليونج  وهو إله 
الشمس على المحصول الوفير. 

ومن أبرز فاعليات المهرجان إقامة 
عرض المائة طبلة بمشاركة 10 

عازفين على الطبول من كل قبلية 
من القبائل ال�10 الموجودين في 

المنطقة بإجمالي 100 فنان.
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مهرجان كافيلونج بوينت 
لركوب األمواج 

بدأ مهرجان كافيلونج بوينت في تقديم 
رياضة ركوب األمواج للشباب الهندي ، 
وأصبح أحد أكبر فعاليات رياضة ركوب 

األمواج وعشاق االستمتاع بالشواطئ 
في الهند. وعلى مر السنين، استوعب 

المهرجان مجموعة من أفضل الفاعليات 
الرياضية والثقافية األخرى مثل: المشي 

على الحبال واليوجا وركوب القوارب.
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قصة صورة

مهرجان ران أوتساف
يعد مهرجان ران أوتساف من بين المهرجانات األكثر شهرة في 

الهند ، وهو احتفال سنوي يحتفي بالتقاليد والعادات وأسلوب الحياة 
في صحراء ران الكبرى في كاتش. يتم تصميم فاعليات المهرجان 

بعناية بحيث تلقى إعجاب الزائرين من جميع األعمار. ويقام 
المهرجان خالل الفترة من أكتوبر إلى فبراير من كل عام.

يستعرض مهرجان صحراء ران الكبرى في كاتش التراث البيئي والثقافي الثري في 
المنطقة. ويحتفي مهرجان ران أوتساف بجمال و روعة هذه المنطقة من خالل عرض 
بعض الرقصات الشعبية المتميزة والفنون والحرف الدقيقة التي تعكس مهارة عالية.
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سوق ومهرجان بوشكار للِجمال
بدأ سوق ومهرجان بوشكار ميال في البداية 

كسوق للماشية فقط، ولكنه تطور عبر 
الزمن ليصبح من خالل فاعلياته المتعددة 
و المتنوعة واحداً من أكبر االحتفاالت و 
أكثرها شهرة على مستوى الهند والعالم، 

التي تحتفي بتقاليد والية راجستان. يبدأ هذا 
المهرجان الثقافي الرائع بسباق الهجن، 
الذي يعتبر بمثابة االفتتاح الرسمي لهذا 

المهرجان الذي يتخلله العديد من الفاعليات 
المرتبطة بالفنون والحرف والمنسوجات 

عالوة على العديد من األنشطة الثقافية.
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قصة صورة

االحتفاء بالتقاليد
تساهم المهرجانات المحلية في الغالب في عرض كنوز التراث و التقاليد الثرية للهند، 

حيث إنها من أهم النوافذ للتعرف على المعالم الثقافية للبالد. ونحاول عبر السطور التالية 
السفر إلى مختلف أنحاء البالد للتعرف على بعض المهرجانات األكثر شعبية هذا الموسم، 

التي تعكس الموروثات الثقافية والفنية على نحو رائع
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وتعد  وألسرهم.  لهم  مستدامة  عيش  سبل 
النفيسة  الفنون  بمؤسسة  الخاصة  المنصة 
التي  التخصصات  متعددة  المنابر  هذه  أحد 
تحاول العمل على جعل الفن شامالً ومتاحاً 

. للجميع

التغيير تمويل 
على  الحفاظ  أن  ن��درك  أن  يجب  ولكن 
بالمهمة  ليست  به  واالرتقاء  الثقافي  التراث 
فالعقبة األولى هي أن األمر ليس  البسيطة. 
على  األقل  على  المادية  الناحية  من  مجزياً 
نقص  أن  ونجد  والمتوسط.  القصير  المدى 
الفنون  وأصحاب  الحرفيين  يجبر  األموال 
فإن  ثم،  ومن  مهاراتهم.  عن  التخلي  على 
ال  النفيسة  الفنون  مهرجان  مثل  مهرجان 
المتقدمين  مستوى  تقييم  على  فقط  يقتصر 

أيضا  ولكن  والحرف،  الفنون  في مختلف 
حقيقية  اقتصادية  فرص  خلق  على  يعمل 

الفنانين. لهؤالء 
فإذا تمكنا من خالل البرامج والفعاليات 
والمهرجانات من المساعدة في جعل الفن 
من  مادية  المجزية  األمور  من  والثقافة 
والمساعدة  بالسوق  الفنون  ربط  خالل 
واألفكار  التكنولوجيا  على  الحصول  في 
من  األشخاص  هؤالء  فسيتمكن  المناسبة، 
من  الذاتي  االكتفاء  تحقق  صناعة  إرساء 

والربحية. التمويل  حيث 

لمستقبل ا
تغييرات  المستقبل  في  يحدث  أن  أتوقع 
للفنون  الحاضنة  المنظومة  في  كبيرة 
في  بدوره  سيساهم  ذلك  فإن   ، وبالتأكيد 
في  وإننا  للفنون.  العامة  القيمة  إع��الء 
والية  كل  في  مماثلة  حركات  إلى  حاجة 
إلحداث تأثير فعلي. و تجدر اإلشارة إلى 
الرائعة  المبادرات  من  العديد  هناك  أن 
البالد  أنحاء  جميع  في  تدشينها  يتم  التي 
عن  النظر  بغض   ، منها  واح��دة  وكل   ،
الفنون  إلعادة  مهمة   ، التركيز  أو  الحجم 

اليومي.  إلى محور حديثنا  والثقافة 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم عقد الدورة الرابعة من 
مهرجان الفنون النفيسة في باناجي ، بوالية جوا 

 خالل الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر 2019.
(serendipityartsfestival.com)

يعد السيد/ إس.كيه. مونجال أحد مؤسسي 
مجموعة هيرو الصناعية ويرأس العديد 

من مجالس إدارات المؤسسات األكاديمية 
والثقافية. وقد قدم إسهامات جليلة للحفاظ على الفنون األدائية 

ونشرها في كافة أنحاء الهند.

يجب بذل جهود مشتركة وموحدة بشكل مثالي من جانب القطاع الخاص 
والقطاع العام واألفراد القادرين على دعم ورعاية التراث الثقافي في الهند 

أعلى: عرض من 
مهرجان ماهيندرا بلوز 

في مومباي. برعاية 
ودعم مجموعة ماهيندرا 

الصناعية، هو أكثر 
مهرجانات البلوز شهرة 

في آسيا
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لدعم  طرق  إليجاد  السكانية  والتجمعات 
االنتباه  وجذب   ، الهندية  الفنون  منظومة 
للفنون  والدولي  الوطني  المستوى  على 

الهند. في  والثقافة 

جهود موحدة
شكل  أي  على  بالحفاظ  األمر  يتعلق  عندما 
من أشكال الفنون، فإن األمر يتطلب رعاية 
مشتركة  جهود  بذل  يجب  ثم،  ومن  شديدة. 
القطاع  جانب  من  مثالي  بشكل  وموحدة 
القادرين  واألف��راد  العام  والقطاع  الخاص 
على دعم ورعاية الفنون. ويجب أن يصبح 
هذه  من  يتجزأ  ال  ج��زءاً  الخاص  القطاع 
المجتمعية  المسؤولية  خالل  من  العملية 
والمنظمات  للهيئات  ويمكن  للشركات. 
مستقبل  خلق  أجل  من  تعمل  التي  الكبري، 
اقتصادي أفضل لألمة والشعب، أن تتضمن 
في  للمساعدة  اقتراحاً  التنظيمية  خططها 
بناء مجتمع يتطور في كافة الجوانب وليس 

فقط. اقتصادياً 

اليوم  نحتاجه  ما 
في  نعيش  الذي  العصر  في  حاجة  في  إننا 

اندماجاً  أكثر  الفنون  جعل  إلى  اليوم  كنفه 
الممارسة  مستوى  على  سواء  المجتمع  في 
واالمتهان. ومن ثم، فإننا في حاجة إلى بناء 
قاعدة جماهيرية ونقل المعرفة والمعلومات 
عبر  جيل  بعد  جيل  األجيال  توارثتها  التي 
السرد الشفهي. وعندما يبدأ عامة الناس في 
اليومية،  محادثاتهم  في  الفنون  عن  الحديث 
فحينئذ سنتأكد أننا قد أحدثنا تأثيراً واضحاً.
حاجة  هناك  فإن  الهدف،  لهذا  وتحقيقاً 
المتخصصة  المنصات  من  العديد  إلرساء 
التقليدية  والحرفية  الفن  أشكال  لعرض 
وذلك  بالدنا  في  المختلفة  والمعاصرة 
في  ونساعدهم  الحرفيين  مع  نتفاعل  حتى 
التصميمات  و  المعلومات  على  الحصول 
لربط ما يقومون به من عمل باألسواق في 
إيجاد  على  كذلك  والعمل   ، والخارج  الهند 

أنشأت مؤسسة جودريج مراكز مثل: 
مركز جودريج للثقافة الهندية داخل 

مقرها. وأنشأت مؤسسة إيسار هيئات 
مثل أفيد ليرنينج للتعليم، وهي تقوم 
بتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية 

وبرامج أخرى لتشجيع التعلم اإلبداعي 
في المجاالت الثقافية المختلفة.

قامت مجموعة أبيجاي بدمج الثقافة في 
أنشطتها التجارية، حيث بدأت سالسل 
مكتبات أكسفورد تضم بشكل روتيني 
قراءات للكتاب ، في حين تقوم سلسلة 
بارك الجديدة للفنادق بتنظيم مهرجان 
ثقافي سنوي. وتقوم شركة ماهيندرا 

آند ماهيندرا برعاية مهرجانات مثل: 
مهرجان ماهيندرا بلوز وأعلنت عن 
جوائز للحفاظ على ارتباط المجتمع 

بصورة مستمرة مع الثقافة.

االستثمارات في مجال 
الثقافة

أعلى: معرض “أيفيميرال” للتصوير 
الفوتوغرافي برعاية رهاب أالنا في 
مهرجان الفنون النفيسة لعام 2018.

أسفل: عمل فني بتقنية التجهيز في 
الفراغ بعنوان “جمداني أكروس نيو 

هوريزونز” برعاية برامود كومار في 
مهرجان الفنون النفيسة لعام 2019 
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu
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s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.inTotal increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

INR

INR

INR

INR

INR

و  األسرة  منزل  في  الفنون  على  التعرف 
تقدير  تعلمت  أن  وبعد  المدرسة.  في  كذلك 
في  الفني  التعبير  أشكال  جميع  في  الجمال 
لتجربة  الفرصة  لي  أتيحت   ، مبكرة  سن 
من  مبكر  وق��ت  في  الفنون  على  الحفاظ 
في  س��اع��دُت   ،  1999 ع��ام  ففي  حياتي. 
اسم  تحت  األدائية  للفنون  منصة  إط��الق 
وجعلتني  ساماجام.  سانسكريتيك  لوديانا 
هذه التجربة أفكر بصورة أعمق في الحفاظ 
ظهرت  هنا  وم��ن  الهندي.  التراث  على 
عام  في  النفيسة  الفنون  رعاية  مؤسسة 
2014 ، بهدف استعادة أشكال الفنون التي 
فكرة  وتوسيع   ، االنقراض  على  أوشكت 
مختلف  في  التخصصات  بين  التواصل 
للفنانين  منصة  وتوفير  الفنية  التيارات 
المؤسسة  مهمة  وتتمثل  والتالقي.  للتجربة 
على  العمل  في  النفيسة  الفنون  ومهرجان 
والمناطق  التخصصات  جميع  في  البحث 

الممثل أميتاب باتشان 
والممثلة جايا باتشان 

أثناء تدشين كتاب 
المؤلف سيدهارث 

شانجهافي )في الوسط( 
الطبعة التاسعة من كتاب 
“تاتا ليتيراتشر اليف”! 

في مدينة مومباي.

عندما يبدأ عامة الناس في الحديث عن الفنون 
في محادثاتهم اليومية، فحينئذ سنتأكد أننا قد 

أحدثنا تأثيراً واضحاً

51



اإلقتصاد

2019  | | آفاق الهند  |             |  

االستثمار في الثقافة
أصبحت اليوم هناك تزايد واضح في أعداد الشركات التي تدعم التراث الثقافي في الهند من 

خالل استثمارات ملموسة وغير ملموسة. يتحدث إلينا من خالل السطور التالية عن أهمية هذا 
الدعم رجل الصناعة السيد/ إس. كيه. مونجال، الذي يرعى و يدعم مهرجان الفنون النفيسة، 

وهو حدث يختص بمختلف أنواع الفنون. 

امتلكت  الهند  أن  نجد  التاريخ  امتداد  على 
تقاليد ثرية فيما يتعلق برعاية الثقافة و الفن. 
بداية من الهندسة المعمارية والزخارف في 
تشوال  أسرة  ملوك  حكم  فترة  المعابد خالل 
وصوال إلى الموسيقار األسطوري تانسين، 
الهندي  الثقافي والفني  التراث  لنا أن  يتجلى 
كان يحظى دوماً بدعم ورعاية عامة الناس 
اليوم،  إلى  التقليد  هذا  واستمر  والملوك. 
والفنون  الثقافة  ازدهار  مع  حتى  أنه  فنجد 
والشركات  األفراد  فإن   ، الدولة  من  بدعم 

الثقافة  أش��ك��ال  رع��اي��ة  على  يحرصون 
الهندية.

الماضية  عام  الثالثمائة  فترة  مدار  على 
بالمائة من تراثها  الهند حوالي 30  ، فقدت 
ألسباب  وال��ح��رف  الفنون  م��ن  الثقافي 
بالنسبة  الهام جداً  لذلك، أصبح من  مختلفة. 
على  الحفاظ  و  رعاية  على  نعمل  أن  لنا 

التقليدية. الفنية  األشكال 
بأنني  خالل فترة نشأتي، كنت محظوظا 
تلقيت قدرا من التعليم الذي اتاح لي فرصة 

سونيل كانت مونجال 
)في الوسط( مع منظم 
الحفل الموسيقار أنيش 

برادهان وعازفين 
على اآلالت الموسيقية 

اإليقاعية من مختلف 
أنحاء البالد في حفل 

مهرجان الفنون النفيسة
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نزيه.  شرطي  دور  يلعب  حيث   ،”15
ويذكر إلى أي مدى كان الدور يتعارض 
حديثه  ويواصل  الحقيقية.  شخصيته  مع 
خشبة  علي  أمثل  كنت  “عندما  قائالً: 
المسرح في مدينة شانديجار، كنت دوماً 
وعدوانية،  سلبية  شخصيات  دور  ألعب 
بهذه  يتصورني  أن  ألح��د  يمكن  وال 
أنوبهاف  الواقع. كما أن  الشخصيات في 
لم   ”15 “ال��م��ادة  فيلم  مخرج  سينها 
القاسي.  الشرطي  دور  في  يتصورني 
األمر بالنسبة لي لم يكن مجرد دور أقوم 

به في فيلم، فقد كان شيء يستهويني.”
كل  بعد  يشعر  كيف  خورانا  سألت 

أعمال  من  قدمه  لما  واإلشادة  اإلطراء 
فرد  ال��م��اض��ي��ة،  ال��س��ن��وات  م��ر  على 
أطب  قائالً:”لم  شديد  وخجل  بابتسامة 
لقد  قط.  لنفسي  التقدير  من  القدر  هذا 
صغيرة،  بلدة  في  أعيش  صبياً  كنت 
من حب  قدر صغير  يكفيني  كان  وحتى 
الجماهير. ولكن ما أحظى به اليوم كثير 

للغاية ؟ إنني حقا مندهش بذلك.”
كامل  بشكل  مستعداً  خورانا  أصبح 
“باال”  فيلم  بعد  جديدة  بأعمال  للقيام 
موضوع  ح��ول  دار  ال��ذي  الكوميدي 
فيلم  مثل  أفالم  أن  ونجد  المبكر.  الصلع 
شوجيت  إخراج  من  سيتابو”  “جوالبو 
زي��اده  منجال  “ش��وب  وفيلم  سيركار 
كواليا  هيتيش  إخ��راج  م��ن  س��اف��دان” 
بدأ  الذي  الفني  االتجاه  نفس  في  تسيران 

خورانا في المضي قدماً على دربه.

لقد نشأت في مدينة صغيرة 
، وكنت أتجول مع فرقتي 
المسرحية، وقد ساعدتني 

هذه التجارب على البقاء على 
اتصال بالواقع

الممثل المبدع خالل 
انطالق الدعاية 
الترويجية لفيلمه 
“بادهويا هو”  
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آرتي هي كاتبة مستقلة تمتلك خبرة صحفية تصل 
إلى ما يقرب متن عشرين عاماً في وسائل اإلعالم 
المختلفة. وبعد حصولها على درجة الدكتوراة في 
الدراسات السينمائية، اتجهت إلى تحقيق شغفها اآلن باكتشاف العالم. 
وتكتب آرتي في موضوعات مختلفة مثل: الطعام والترفيه واألفالم 

والسفر والصحة وحياة المشاهير.
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لقد  بالواقعية.  حالياً  أعمالها  من  الكثير 
أصبحت األعمال الفنية أقل اعتماداً علي 
االستعراض بشكل كبير. ويرجع الفضل 
أفالمي  عن  اإليجابية  اآلراء  مجمل  في 
إلى أنها أفالم تحكي الواقع و تعبر عنه. 
كما تحظى أفالمي بشهرة تجارية بسبب 

النقاد.” إشادة 
قد يعتقد المرء أن سيناريو الفيلم يجب 
أن يكون مناسباً ويرقى إلعجاب الممثل. 
الرأي  هذا  على  اعترض  خورانا  لكن 
بأدب مشيرا إلى أن األهم دائما هو تقديم 
ما هو جديد و فريد من نوعه في العمل. 
القصة  تكون  أن  “يجب  قائال:  أوضح  و 
مختلفة. فعلي سبيل المثال، فيلم )بادهاي 
شخصية  والدي  حول  قصته  كانت  هو( 

هنا  فالسيناريو  لذلك،  ]خورانا[.  البطل 
يأتي أوال، ودوري بعد ذلك.”

وهب كل شيء للفن 
النهج  يسير علي  ممثالً  يعتبر خورانا  ال 
أن  يجب  بأنه  يعترف  لكن  المألوف، 
يبذل الكثير من الجهد ليتمكن من تقمص 
شاشة  على  يلعبها  التي  الشخصيات، 
ال  قد  األدوار  “إن  يقول:  فهو  السينما. 
الموجود  للشخص  بالضرورة  تكون 
أكثر  تتعلق  ولكنها  الواقعية،  الحياة  في 
مررت  التي  التجارب  من  باالستفادة 
الحياة  في  الزمن  من  ما  مرحلة  في  بها 

الواقعية.”
“المادة  فيلمه  إل��ى  خورانا  ويشير 

ال يريد خورانا أن يغفل 	 
للمخرجين  الشاق  العمل 
الذين عمل معهم، حيث 

ألنني  قال:”لقد كنت محظوظاً 
مع مخرجين شجعوا  تعاملت 
تجاه  العفوي  أسلوبي  ظهور 

جسدتها.  التي  الشخصيات 
وسواء كان المخرج شارات 
كاتاريا أو سريرام راجافان، 

الذين  المخرجين  فإن جميع 
لي  عملت معهم سمحوا 

الشخصية.  عن  التعبير  بحرية 
المخرج  المثال،  سبيل  فعلى 

راجافان ال يعطيني في 
بل  الدقيقة،  الخطوط  الغالب 
كان يطلب مني أن أرتجل 

بطريقتي.” ذلك  وأفعل 

قد يكون خورانا لم يلعب دور 	 
الشرطي في أفالم بوليوود من 
قبل، ولكن فيلم “المادة 15”، 

قدم فيه الممثل هذا الدور 
على نحو رائع عكس جديته 

في األداء. لقد قرأ خورانا 
كتاب جوثان ألوم براكاش 
فالميكي. وأضاف خورانا 

قائال: “إن الكتاب يدور عن 
أشكال من اإلجحاف واجهها 

المؤلف فى حياته. مما جعلني 
استغرق وقتاً طويالً في 

القصة ولم أستطع  التفكير في 
الفيلم.  النوم حتى تصوير هذا 
بموظفي شرطة  أيضاً  والتقيت 

السجون على أرض الواقع 
في نيودلهي و أوتار براديش. 

التي  الطريقة  بدقة  والحظت 
تسير بها اإلجراءات في 

الشرطة.” مركز 

أيوشمان خورانا...
حديث من القلب 

)من اليسار إلي اليمين( نجم بوليوود شاروخ خان والمخرج أنوبهاف سينها أثناء حضور العرض الخاص لفيلم “المادة 15” 
مع أيوشمان خورانا بطل الفيلم
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قصص الرعب، وهذه الشخصيات جعلته 
قرباً  أكثر  و  الجمهور  الهتمام  موضع 
لهم. ويعود الفضل في ذلك إلي نشأته في 
األمر  للواقع”  “معايشته  و  صغيرة  بلدة 
الذي أكسبه القدرة الفنية لجعل شخصياته 

الشاشة. تبدو حقيقية و واقعية على 
مدينة  في  نشأت  “لقد  خورانا:  يقول 
فرقتي  م��ع  أت��ج��ول  وك��ن��ت   ، صغيرة 
من  أشخاص  مع  وأتفاعل  المسرحية 
أعمل  كنت  بينما  الحياة،  مناحي  جميع 
أمور  وهي  الراديو،  في  أغاني  كمقدم 
مضيفًا  شخصيتي”،  تكوين  في  ساعدت 
البقاء  على  ساعدته  التجارب  هذه  أن 

بالواقع. اتصال  على 
سمحت  ال��ت��ي  ه��ي  األم���و  ه��ذه  إن   
س��ل��وك��ي��ات  ي��س��ت��وع��ب  أن  ل��خ��وران��ا 
وأشار  معهم.  تفاعل  الذين  األشخاص، 

ورشة  أكبر  هي  :”الحياة  قائال  خورانا 
عمل، لذا عليك مراقبة الحياة. ويجب أن 
أكثر  اجتماعياً  و  متفاعال  شخصاً  تكون 

من أي شيء آخر.”

التيار السباحة عكس 
في  كذلك  ساهمت  ربما  التي  األمور  من 
قبول موهبة خورانا هي ظهور تيار فني 
الذي حققه  النجاح  ثقافي جديد. جزء من 
من  جديد  نوع  إلى ظهور  يرجع  خورانا 
في  إنتاجها  تم  التي  المستقلة،  األف��الم 

بوليوود.
يلقى  ال  خورانا  حققه  الذي  والنجاح 
ولكن  والنقاد،  المفكرين  استحسان  فقط 
ويقول  السينما.  وعشاق  الجماهير  أيضا 
هذه  أن  “أعتقد  تواضع:  بكل  خورانا 
يرتبط  حيث  الهندية،  للسينما  جيدة  فترة 

واحد من أكثر الفنانين 
تنوعاً في بوليوود 

اليوم، لم يتوقف خورانا 
عن تجربة اختيار 

السيناريوهات على مر 
السنين.
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أمر رائع، وأشعر  وجهه قائالً: “إنه حقاً 
جائزة  على  لحصولي  للغاية  بالفخر 

القومية. السينما 
أدعم  أن  كفنان  دائماً  حاولت  ولقد   
لجودته.  إبرازه  يستحق  الذي  المحتوى 
ب��ال��ج��ائ��زة على  ف���وزي  ع���الوة ع��ل��ى 
يوضح  ذلك  فإن  الشخصي،  المستوى 
الناس في بالدنا يرغبون في مشاهدة  أن 
أفالم سينمائية تقدم الرفاهية وتحمل فكرة 

ونناقشها ونطبقها. بها  نعتز  أن  يمكن 
في  خورانا  الفنان  مسيرة  بدأت 
عام 2012 عندما ظهر في بوليوود 
ألول مرة في فيلم “فيكي دونور”. 
شارك  فيلم  كل  مع   ، ال��واق��ع  في 
خورانا  يقم  لم  الحين،  ذلك  منذ  فيه 
من  العديد  تغيير  على  بالعمل  فقط 
يكون  أن  يجب  لما  النمطية  الصور 

أعطى  ولكنه  المثالي،  بوليوود  بطل  عليه 
التي  المهارات  عن  لمحة  أيضاً  الجمهور 

كفنان. يمتلكها 

إعادة تقديم صورة بطل بوليوود 
حاول خورانا تغيير صورة بطل بوليوود 
المشاكل  من  الفتاة  ينقذ  الذي  الكالسيكي، 
شخصيات  خورانا  قدم  األشرار.  ويقاتل 
متجر  صاحب  بين  ما  تنوعت  أفالمه  في 
فيديو وصاحب مطبعة وحتى كاتب يخرج 

قد يعتقد المرء أن سيناريو الفيلم يجب أن يكون 
مناسباً ويرقى إلعجاب الممثل. لكن خورانا اعترض 

على هذا الرأي بأدب مشيرا إلى أن األهم دائما هو 
تقديم ما هو جديد و فريد من نوعه في العمل

المطرب البارع والفنان 
متعدد المواهب خورانا 

خالل حفل جوائز هندوستان 
تايمز لألكثر أناقة في الهند 

لعام 2019 في مومباي
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أكثر من مجرد نجم
يعد الفنان أيوشمان خورانا بمثابة شهادة حية على المقولة الشعبية، التي 

يرددها الكثيرون:”ال تقلل من شأن قوة الرجل العادي”. لقد استطاع 
الفنان خورانا أن يحقق حلمه في عالم الفن والسينما

بقلم: آرتي كابور سينج

خورانا  أيوشمان  الفنان  استطاع 
يفوز  أن  واجتهاده  وجده  بشخصيته 
تألقه  نظير  الرفيعة  الهند  بجائزة 
السينمائي وتحديدا عن أدائه في فيلم 
بالمشاركة  خورنا  حصل  أندادون. 
فيلم  عن  كوشال  فيكي  الممثل  مع 
ستريك”  سورجيكال  “ي���وري:ذا 
ألفضل  القومية  السينما  جائزة  على 

ممثل.
اعترف  بالجائرة،  ف��وزه  وبعد 
بينما  التواضع  من  بشيء  خورانا 
قسمات  الفرحة  و  االبتسامة  اعتلت 

كمثال للتواضع ، غالبا ما 
نجد أيوشمان خورانا وهو 

يتصفح صفحات كتبه المفضلة 
في منزله الجميل في مدينة 

أندهيري في مومباي
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بل  األف��الم،  عروض  لتقديم  منبر  مجرد 
هو أيضاً منتدى مستقل للمناقشات وتبادل 

اآلراء اإلبداعية.
مختلف  من  قوية  أصوات  وبمشاركة 
على  اإلب��داع��ي��ة  الفنية  المجموعات 
الهند  مهرجان  يسمح  الدولي،  المستوى 
السينمائي الدولي بتحقيق الهدف األساسي 
للسينما، أال وهو أن تعكس السينما طبيعة 
المخرج  كلمات  يؤكد  ما  وهذا  المجتمع 
للسينما هي  الخام  “المادة  ساتياجيت راي 

نفسها”. الحياة 

جاجانان خرجامكر هو محرر ومحامي 
وصانع أفالم وثائقية ، ويرأس مركز 

الفكر العالمي “درافت كرافت”. 
وهو محرر ومؤسس جريدة “ذا درافت” االلكترونية، 

وله كتابات علي نطاق واسع حول القانون والدبلوماسية 
والسياسة العامة والشؤون الدولية.

محور االهتمام
كانت روسيا الدولة “موضع 
التركيز” في مهرجان الهند 

السينمائي الدولي لعام 2019 
، حيث تم عرض ثمانية أفالم 

تصور التميز السينمائي ومساهمة 
البالد في السينما العالمية.  أما 
المخرج السينمائي، الذي كان 
محور االهتمام في المهرجان 

هذا العام، هو المخرج تاكاشي 
ميكي من اليابان، والذي يوصف 

بأنه أحد أبرز المخرجين في 
العالم.  وتتنوع مجموعة أعمال 
المخرج ميكي، التي تم عرضها 
خالل المهرجان، ما بين األفالم 

الدرامية و األفالم العائلية.

التعبير بدون كلمات
كانت األفالم الصامتة مع 

الموسيقى الحية إحدى أبرز 
المسات المميزة في دورة 

المهرجان هذا العام، حيث تم 
تخصيص قسم لتكريم هذا النوع 

من األفالم، التي كانت مفضلة من 
قبل.  وفي هذا القسم تم عرض 

ثالثة أفالم كالسيكية صامتة 
هي: فيلم “اإلبتزاز” للمخرج 

ألفريد هيتشكوك وفيلم “باتيشيب 
بوتيمكين” للمخرج سيرجي 
إيزنشتاين وفيلم “باندوراز 

بوكس” للمخرج جورج فيلهلم 
بابست.

أعمال جذابة

كان المهرجان يركز دائماً على الترويج لألفالم الهندية اإلقليمية، وهذا 
ما تم التأكيد عليه مرة أخرى في دورة هذا العام من خالل عرض أفالم 

من جميع أنحاء البالد
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بوراه-  مانجو  اآلسامية  للمخرجة  وومن” 
قومية.  جوائز  مجموعة  على  الحائزة 
الفيلم  ه��ذا  في  التمثيل  فريق  يستخدم 
إنها  القول  يمكن  التي  بانجيتشنبا  لهجة 
فيلم  أما  تندثر.  أن  تكاد  التي  اللهجات  من 
األسامي  السينمائي  للمخرج  “بوهوبريتا” 
تصويره  ت��م  فقد  دوت��ا  أوت��ب��ال  الشهير 
فيلم  بينما  فريد،  شعري  أسلوب  باستخدام 
براديب  لود  للمخرج  “ليودوه”  فيلم  انتخ 

كارو/خاسي. بلغة  كورباه 

نظرة إلى الوراء
بين  الفترة  في  الهندية  السينما  شهدت 
من  السبعينيات  وأواخ��ر  الخمسينيات 
جديدة  مجموعة  ظهور   ، الماضي  القرن 
أفالمهم  جسدت  الذين  المخرجين،  من 
من  التجارية  األفالم  عن  واضحاً  اختالفاً 
ومن  والميزانية.  والممثلين  القصة  حيث 
أنصار هذا االتجاه المخرجة مرينال سين 

بينيجال  وشيام  جوباالكريشنان  وأدور 
وماني كول.

المهرجان  ف��ي  قسم  تخصيص  ت��م 
في  الجديدة  الموجة  على  “نظرة  بعنوان 
فيلماً   12 عرض  حيث  الهندية”،  السينما 
تجرؤوا  الذين  المخرجين،  من  لثمانية 
السينما  في  المألوف  النمط  تغيير  على 
األرقام  بلغة  تحقق  لما  وبالنسبة  الهندية. 
في هذه الدورة من المهرجان يمكن القول 
إن المهرجان شهد تقديم العروض األولى 
األولى  العروض  و  هندياً  فيلماُ   90 لعدد 
لعدد  األولى  والعرض  عالمية  أفالم  لستة 
11 فيلماً آسيوياً عالوة على عرض ثالثة 

بموسيقى حية. أفالم صامتة مصحوبة 
ليس ذلك فحسب. بل شهدت دورة هذا 
مسابقة  تقديم  أيضاً  المهرجان  من  العام 
الهوس  “مسابقة  بعنوان  األفالم  لصناعة 
مهرجان  إن  القصيرة”.  األف��الم  بإنتاج 
من  أكثر  هو  ال��دول��ي  السينمائي  الهند 

“لقد مررت بلحظات رائعة 
في حياتي العملية، من 

الصعب تذكر واحدة بعينها. 
لقد عملت مع الكثير من 

األشخاص الرائعين، 
والمخرجين العظماء 

...أدعوكم دوما لالستمتاع 
بمشاهدة األفالم فهي تقدم 

رسالة جيدة.”
إيزابيل أوبير
 ممثلة فرنسية

“لقد اعتدنا على اإلنتاج 
السينمائي المشترك، ومن 

الجيد تبادل الخبرات بين 
مختلف األشخاص. على 
الرغم من أننا بعيدون ، 
لكننا ننتمي في النهاية 

لنفس األسرة الفنية الكبيرة 
و من ثم نفهم أفالمكم.”

جوران باسكالجيفيتش
مخرج الفيلم الصربي “على الرغم من الضباب”

 يسار: المخرج بيما تسيدن يتسلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الهند السينمائي الدولي لعام 9102 عن فيلمه “بالون” ، 
الذي يروي قصة محاولة عائلة من التبت التعامل مع حادثة وقوع زلزال.

يمين: فيلم “ ليه بارتيكوليه”  )أو الجسيمات( للمخرج باليز هاريسون يحصد جائزة الطاووس الذهبي في المهرجان.
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iFFi 2019: the winners
award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)

السينمائي  اإلن��ت��اج  على  التركيز 
اإلقليمي

على  دائ��م��اً  يركز  المهرجان  ك��ان  لقد 
وهذا  اإلقليمية،  الهندية  لألفالم  الترويج 
دورة  في  أخرى  مرة  عليه  التأكيد  تم  ما 
أفالم  خمسة  ع��رض  تم  فقد  العام.  ه��ذا 
األفالم  بانوراما  قسم  في  الماراثية  باللغة 
)األف��الم ال��روائ��ي��ة(، األم��ر ال��ذي جعل 
دورة هذا المهرجان هي األكبر من حيث 
اإلقليمية.  السينمائية  األعمال  ع��رض 
الهند  في  العام  التراث  على  الحفاظ  ويعد 
من  للعديد  األساسية  المحاور  من  محوراً 
األفالم اإلقليمية، حيث أبرزت ثالثة أفالم 
تم عرضها في المهرجان اللغات المفقودة 

من شمال شرق الهند.
عليها  تركز  التي  األعمال  أكثر  وكان 
بويزن  أوف  الند  ذا  “إن  فيلم  الحديث 

عرض ثقافي من مهرجان الهند السينمائي الدولي لعام 2018 أثناء انطالق الدورة الخمسين للمهرجان
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عاًما   50 قبل  ب��دأ  ال��ذي  المهرجان 
كمنصة لعرض بعض من أفضل األفالم 
السينمائية الدولية في الهند أصبح اليوم 
شهرة  السينمائية  المعارض  أكثر  أحد 

العالم. في 
في  للسينما  الدولي  المهرجان  انطلق 
 20 ف��ي  الخمسين  دورت���ه  ف��ي  الهند 
نوفمبر في بانجيم في والية جوا بإقامة 
النجوم  من  كوكبة  حضره  افتتاح  حفل 
السينما  أساطير  بالتواجد  وش��رف��ه 
باتشان  أميتاب  أم��ث��ال:  من  الهندية 

وراجنيكانت.
السينمائي  الهند  مهرجان  يُعد  ال 
اإلعالم  وزارة  تنظمه  الذي  الدولي، 
الهند وحكومة والية  بحكومة  واإلذاعة 
جوا، واحداً من المهرجانات السينمائية 
بل  فقط،  آسيا  مستوى  على  األول��ى 
يمكن القول إنه األكثر أهمية في القارة 

على اإلطالق.

وأحالمهن النساء 
 76 من  فيلم   200 من  أكثر  تم عرض 

ولكن  المهرجان.  فاعليات  خالل  دولة 
األعمال األبرز كانت األفالم التي لعب 
أو  األهم  الدور  النسائي  العنصر  فيها 
بلغ  حيث  المرأة،  على  قصتها  ركزت 
فيلماً   50 من  أكثر  األف��الم  ه��ذه  ع��دد 
هذه  وسلطت  العالم!  أنحاء  مختلف  من 
رائعة  قصص  على  ال��ض��وء  األف��الم 
أب��رز  بين  وم��ن  وأح��الم��ه��ا.  للمرأة 
للمخرج  ثانية”   37“ فيلم  األفالم  هذه 
الخامسة  “في  وفيلم  هيكاري  الياباني 
سميرة  اإليرانية  للمخرجة  الظهر”  بعد 

مخملباف.
ك��ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن األع��م��ال 
النساء  على  رك��زت  التي  األخ���رى، 
احالمهن  تحقيق  استطعن  ال��ل��وات��ي 
فيلم هيالرو ألبهيشيك شاه وفيلم  ومنهم 
.يقوم  فيدوانس  لسمير  جوبال  أناندي 
انتاجه  تم  ال��ذي  جوبال،  أناندي  فيلم 
باللغة الماراثية، على قصة حياة أناندي 
الهند  في  طبيبة  أول  جوشي  جوبال 
للبنات في والية  درست في كلية الطب 
بنسلفانيا في أواخر القرن التاسع عشر.

يشرفني أن أكون 
متواجدا في مهرجان 

السينمائي  الهند 
الدولي لعام 2019. 

أتوجه بالشكر لحكومة 
الهند وحكومة والية 

جوا على دعوتي. 
لطالما كانت األفالم 

دائماً جزءاً ال يتجزأ 
من الحياة االجتماعية. 

إن إقامة مهرجان 
بهذا الحجم في جوا 

يخدم أهل الوالية 
لمتابعة ما يحدث 

في العالم. ويتيح لنا 
كذلك الفرصة لاللتقاء 
واالختالط باآلخرين.”

“الهدف من مهرجان الهند السينمائي الدولي هو التأكيد على أن أصل 
ثقافة الترفيه نبع من الهند، وهو األمر الذي يمكن التحقق منه بالرجوع 
إلى  نص )ناتيا شاسترا( باللغة السنسكريتية حول الفنون األدائية وهو 

نص يرجع تاريخه إلى أكثر من 2200 عام.”

أميتاب باتشان
 الممثل السينمائي الهندي الحاصل علي 
جائزة بادما فيبهوشان

أميت خاري
 مساعد وزير-  وزارة اإلعالم واإلذاعة- حكومة الهند
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االحتفاء بإرث
الشاشة الذهبية
قدم مهرجان الهند السينمائي الدولي في دورته الخمسين العديد من األعمال 

المتميزة أكثر من مجرد أفالم سينمائية على مستوى جيد، حيث عرض مجموعة 
من األفالم العالمية الكالسيكية ومقتطفات حول بعض المخرجين الهنود 
المشهورين باإلضافة إلى عدد من األفالم اإلقليمية الحائزة على جوائز 

بقلم: جاجانان خيرجامكر
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مذبذبة.
في  ال��ح��ي��اة  ف��ي  ال��ص��راع  ويستمر 
كانت  إذا  ما  للتعرف  المستمرة  رحلتنا 
ملحمة  الحب.  أم  األنا  على  تتغذى  أفعالنا 
الفهم. ماهابهاراتا هي ملحمة ليست سهلة 
أيضا  ولكن  إجابات  القصيدة  تقدم   
تطرح  بعض األسئلة.  وبالرغم من ذلك 
تحفز  ألنها  جيد  أمر  الشكوك  وجود  فإن 
الناضج  الفرد  يحتاج  ولكن  البحث  روح 

الفهم. لفهم نصوصنا حق  والحكيم وقتاً 
يعاملونك  ال  النصوص  هذه  في  ألن 
بل  م��ح��ددة  أوام���ر  إل��ى  يحتاج  كطفل 
إلى  يحتاج  ب��ال��غ  كشخص  يعاملونك 
الدائرة  هي  وهذه  يتطور.   حتى  التشجيع 

الحياة قيد  القديمة على  ثقافتنا  أبقت  التي 
بالسرمدية  متسماً  تاريخنا  يبقي  ولذلك 
والخلود، ألن تاريخيا  لم تكن هناك حالة 

الهند. الدين والليبرالية في  بين  صراع 
المختلفة  األديان  تعلمت  لذلك  ونتيجة 

إننا  حيث  ومنفتحة  متعايشة  تكون  أن 
حين  في  التحديث،  و  بالتأصيل  نحتفي 
القدماء  تقاليد  بأفضل  بشدة  نتمسك 
أصول  على  الحفاظ  نستطيع  وبالتالي 

التراث. هذا 
أن  الممكن  المتوقع من  وعلي عكس 
والعكس صحيح.  التدين  الليبرالية  تغذي 
البلد  ه��ذه  دوم��اً  الهند  ظلت  ول��ذل��ك، 

العجائب!! الجميل وستظل أرض 

أميش تريباثي هو مؤلف حائز على جائزة علي 
كتبه ثالثية شيفا وسلسلة رام شاندرا.  ويعد 
آميش قارئ وباحث نهم يملؤه الشعف، وهو 

المدير الحالي لمركز نهرو )لندن( الذي يعزز التبادالت الثقافية بين 
الهند والمملكة المتحدة.

أعلي: مركز جاتايو الرائع 
لألرض الذي سمي على 

اسم النسر اإللهي من ملحمة 
رامايانا في كوالم بوالية كيراال  

والذي يعد موطناً لتمثال طائر 
ضخم منحوت طوله 200 

قدم يقال إنه أكبر تمثال لطائر 
في العالم.
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نفسه  توليداس  الحكيم  السادس عشر. لكن 
ملحمة  نص  من  مهمة  تغييرات  بعمل  قام 
تحديث  تم  وبالتالي  األصلي،  رامانيا  
الذي  الوقت  لتناسب  رام��ا  اإلل��ه  قصة 
رامايانا من  كامبا  الشاعر  وقام  فيه  عاش 

خالل  الملحمة  بكتابة   الجنوب 
الثاني عشر. القرن 

بإستمرار  ت��ط��ورت  وه��ك��ذا 
قصص اآللهة واآللهات في الهند، 
على  الحفاظ  خالل  من  فقط  ليس 
أفضل ما في التاريخ القديم، ولكن 
الجاذبية  عناصر  بإضافة  أيضاً 
الحفاظ  وبالتالي  ال��م��ع��اص��رة، 
بالترابط  يتسم  الذي  تاريخنا  على 

والمعاصرة وال يزال حياً في االذهان.

التي  السنسكريتية  المالحم  في  تأمل 
أحضان  ف��ي  الحكم  بريق  ع��ن  تبعدنا 
يمكن  حيث  والتفاهم؛  بالرحمة  الترحيب 

الفارق بسيط. ان يصبح 
نرى نقاط ضعف باندافاس ونقاط قوة 
بالضيق  نشعر  كاورافاس.  أسطورة  في 
حتى  أنه  المحير  ومن  كريشنا  اإلله  تجاه 
للغاية  ذكية  شخصية  )يعد  شاكوني  الملك 
ملحمة  نص  في  جاء  كما  مخادع  ولكنه 
يتوسل،  جعلته  قصة  له  كان  ماهابهاراتا( 

قد ، االنتقام المفهوم.
ومع ذلك ، لو فازت كاورافاس وخسر 
باندافاس ، قد ال يبدو هذا الشيء صحيحا 
... ويظل الجدل مستمر ، والحياة ال تزال 

إننا نحتفل بالتحديث والتوطين، في حين نتمسك بشدة بأفضل 
تقاليد القدماء وبالتالي نستطيع الحفاظ على األصول وجعلها 

ذات صلة بالواقع

يسار: لوحة من أواخر القرن 
الثامن عشر تصور اإلله راما 
والسيدة سيتا واإلله الكشمانا 
في دير بهارادفاجا

أسفل: جداريات قديمة تصور 
مشاهد من ملحمتي رامايانا 
وماهاباراتا على سقف معبد 
شيناكيشوارا في بيلوربوالية 
كارناتاكا
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األخرى  القديمة  الحضارات  بثقافات 
سأتجنب  لكنني  ومصر.  اليونان  مثل 
أن  ش��ك  ال  فيه.  المبالغ  الفخر  ه��ذا 
تعتبر  كذلك  ولكن  مبهجة  قصصنا 
وأتباعه  لزيوس  اليونانية  األساطير 
وعميقة  رائعة  أوليمبوس  جبل  من 
الذي  ثور  االله  كان  ايضاً.  معناها  في 
في  ملهمة  شخصية  يمثل  مطرقة  يحمل 
البعض  )يعتقد  اإلسكندنافيا  األساطير 
أن مصدر يوم الخميس يرجع في الواقع 
ترغب  لم  لماذا  ث��ور(.  اإلل��ه  يوم  الي 
عن  الكشف  عدم  في  القوية  اآللهة  هذه 

هويتها؟
أهميتهم  فقدوا  ألنهم  ذلك  أن  أعتقد، 

في حياة شعبهم.
الهند؟  في  لم يحدث هذا  لماذا  ولكن 
وفقاً العتقادي كان ذلك بسبب مجموعة 
المؤلفين  عباقرة   من  الهند  أبناء  من 
األساطير  تجديد  في  ساهموا  الذين 
لي  اسمحوا  لذا  وترجمتها.   الهندية 

أكثر  من  واحدة  في  رأيي  لكم  أقدم  أن 
ملحمة  وه��ي  شهرة  الهندية  المالحم 
في  تلفزيوني  مسلسل  قام  الرامايانا. 
إلى  راما  اإلله  قصة  بتجديد  الثمانينات 

الحالي. عصرنا 
على  كبير  حد  إلى  السلسلة  استندت 
“رامتشاريتماناس”  األدبية  القصيدة 
القرن  في  توليداس  الحكيم  كتبها  التي 

أعلى: إنتاج معاصر لملحمة 
رامايانا التاريخية )عرض درامي 

لرامايانا(. من المعروف في الهند أن 
مثل هذه االعمال تبقي ذكرى هذه 

المالحم حية

 أسفل: البركة المقدسة في جيوتيسار 
والتي تعد أحد أكثر األماكن المقدسة 
في كوروكشترا بوالية هاريانا حيث 

ألقى اإلله كريشنا خطبة بهجافاد جيتا 
إلى أرجونا، وال يزال يأتي اآلالف 
من المريدين على شواطئها كل عام
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تمثل هذه القصص القديمة، و 
المالحم، دعوة لالنخراط في 

البحث عن إجابات تكون معاصرة 
وذات صلة بالواقع

أعلى: ممثل بوليوود أميتاب 
باتشان مع المؤلف آميش 

تريباثي خالل االحتفال بالنجاح 
الكبير لواحد من كتبه.

أسفل: نقش صخري كبير 
محفور في ماماالبورام بوالية 

تاميل نادو يعرض فنجان 
أرجونا. ال تزال ماهاباليبورام 

)ماماالبورام( واحدة من 
مناطق الجذب السياحي 

الرئيسية في الوالية
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بنا  العودة  خالل  من 
إل��ى أف��ك��ار أج��دادن��ا 
هذه  وتمثل  القدماء. 
في  القديمة  القصص 
واق���ع األم���ر دع��وة 
البحث  في  لالنخراط 

ومناسبة   معاصرة  إجابات  إلى  للوصول 
تساعدنا على فهم الحياة و أدوارنا فيها.

ونابضا  باقياً  التاريخ  السبب يظل  لهذا 
إلى   وبالنظر  مخيلتنا.  ف��ي  بالحياة  
أنه  نجد  األخ��رى،  القديمة  الحضارات 
منطقة  من  االلماني(  )اإلله  ثور  نفي  تم 
الملك  تنصيب  تم  وقد  االسكندنافيا  الدول 
ودفن زيوس  في مصر،  للشمس  إلها  رع 

الثلج في جبل أوليمبوس. في 
فهي  راما،  اإلله  لقصص  بالنسبة  أما 
من القصص المتأصلة في الهند. وال تظل 

اإلنتباه  اإلله كريشنا كذلك تجذب  قصص 
إليها ولم يتوقف أسلوب رقص اإلله شيفا 
العظيم عن لمس قلوبنا. في حين أن قراءة 
باللغة  الهندوسي  راميان”  “أخاند  نص 
السنسكريتية  تجعل األسر الهندية العادية 
الوقت  في  حتى  يتباطئ  الوقت  أن  تشعر 
أعلى  الهنود  يمل  وال  المزدحم،  الحاضر 
الملهمة  الشخصيات  تحليل  من  اإلطالق 

ماهابهاراتا. ملحمة  في 
غني  إل��ى  الوافي  التحليل  يشير  قد 
مقارنة  التاريخية  وقصصنا  ثقافتنا 

تتضمن عمليات 
التصوير الفني الحديثة 

في ماهابهاراتا 
ورامايانا القيم األصلية 
للبر والحب والرحمة، 

بينما تعرضهم 
من خالل أدوات  

المعاصرة.

تطورت باستمرار قصص اآللهة واآللهات في الهند، 
ليس فقط من خالل الحفاظ على أفضل ما في القديم، 

ولكن أيضا بإضافة عناصر معاصرة جذابة
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ندرة
الثقافة الحية

يعد أميش أحد المؤلفين من أصحاب الكتب األكثر رواجاً 
في الهند، حيث يتعمق في قراءة علم األساطير بحثاً عن 

اإللهام. وتعتبر سلسلة كتبه “ثالثية شيفا” هي أكثر سلسلة 
كتب مبيعاً في تاريخ النشر في البالد. ويتحدث أميش 

لمجلة “آفاق الهند” من خالل السطور التالية حول مدى 
ارتباط النصوص الهندية القديمة بالعصر الحالي 

كتاب  ف��ي  ورد  ال���ذي  ال��ه��ام،  ال��س��ؤال 
الحقيقة؟    هي  ما  هو  ابانيشاد”،  “مونداكا 
في  تكمن  الحقيقة   ، القدماء  أش��ار  كما 
شك.   دون  التقليدية  الهندية  الفلسفات 
هي  ه��ل  الحقيقة؟   تلك  ه��ي  م��ا  ولكن 
يمثل  شيء  هناك  هل  حقيقتك؟  أم  حقيقتي 
نقيض  هو  الباطل  هل  الكونية؟   الحقيقة 
بالحقائق؟   الحقيقة؟  وهل الحقيقة مرتبطة 
وهل هي تعني بيانات يمكن التحقق منها؟  
األصلي  النموذج  هي  تكون  أن  يمكن  أو 

النوايا؟ لألشياء؟  أم تعني حقيقة 
وجه  على  اإلج��اب��ة  أع���رف  ال  أن��ا 
الثري  بالدنا  تاريخ   لدينا  لكن،  التحديد.  
لألمر  تعمقا  أكثر  فهم  إلى  نتوصل  يجعلنا 

المالحم الهندية القديمة مثل رامايانا وماهاباراتا 
خالدة ليس فقط من حيث الفن اإلبداعي ولكن 
أيًضا من خالل النماذج المجسدة، مثل تمثال 
شري كريشنا في ترينفين جات في مدينة 
ريشيكيش بوالية أوتاراخاند
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د/راستوجي هو المدير المساعد في المجلس 
المركزي لبحوث اليوجا والعالج الطبيعي التابع 
بوزارة أيوش في دلهي. وقام بتأليف العديد من 

الكتب حول اليوجا مثل كتاب “سوريا ناماسكار” وكتاب “مبادئ 
غذائية من أجل حياة صحية”.

في  سوامي  ت��درب   .1966 ع��ام  في 
جبال  في  التقليدية  الكهوف  أدي��رة 
األوبانيشاد  كتاب  الهيمااليا،ودرس 
المقدس  البوذي  والكتاب  الهندوسي 

التبت. ودرس أيضا فلسفات 

جمعية الحياة اإللهية )مركز سيفاناندا( 
تأسست  )أوتارخاند(:  ريشيكيش  في 
الجمعية في عام 1936 على يد سوامي 
شيفاناندا الذي كان طالبا يدرس الطب. 

المعهد إلى  وانضم 

م��ان��دي��رام  ك��ري��ش��ن��ام��ش��اري��ا  معهد 
تم  نادو(:  )تاميل  تشيناي  في  لليوجا 
تريومالي  المعلم  اسم  ليحمل  تأسيسه 
اليوجا  م��درس  وه��و  كريشنامشاريا 
ال��ه��ن��دي وال��م��ع��ال��ج وال��ب��اح��ث في 

يد  علي   1976 ع��ام  في  األيورفيدا 
ويعمل  ديسكاشار.  في.  كي.  تي.  ابنه 

اليوجا كعلم شامل. المعهد على نشر 
الماضي  العقد  في  اليوجا  علم  تحول 
من مجرد تمرين يمارسه المرء مرة كل 
أسبوع إلى نمط حياة صحي. وتسعى نقل 
تقديم  إلى  باليوجا  المرتبطة  المعاهد  هذه 
المصممة  التدريبية  ال��دورات  أفضل 
خصيصا لتلقي اهتمام التالميذ من جميع 

األعمار.

ينظم معهد  باتانجالي يوجبيث دورات 
للحصول علي الشهادات والدراسات 

 العليا في اليوجا واأليورفيدا.
divyayoga.com 

تعقد جمعية الحياة اإللهية جلسات 
يومية في فترة الظهيرة وبعد الظهر. 
وتجرى جلسات نقاشية  في الجمعية 

 حول اليوجا.
sivanandaonline.org 

يوفر معهد مانديرام في تشيناي لليوجا 
جلسات مخصصة للعالج باستخدام اليوجا 

للبالغين واألطفال. كما يتم تنظيم العديد 
 من برامج تدريب المعلمين.

kym.org 

يقدم مركز ساندهانا ماندار ترست 
خلوات قصيرة وطويلة، حيث يشتهر 

بتظيم رحالت للعزلة لمدة ٥ أيام 
اليوجا.  لممارسة 

sadhanamandir.org 

تقع أكاديمية فيباسانا الدولية 
والمعروفة أيًضا باسم داما 

جيري- التي هي في األساس 
عبارة عن مركز فيباسانا 

للتأمل-  في ايجاتبوري في 
ناسيك بوالية ماهاراشترا. 
ويعد مركز فيباسانا للتأمل 
األول من نوعها في الهند 

لتدريس هذا األسلوب، وتم 
إنشاؤه في ايجاتبوري  على يد 

إس. إن. جوينكا
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أول ظهور لكلمة “يوجا” بنفس المعنى المعروف في 
العصر الحديث كان في كتاب “كاثا أوبانشياد” الذي ُكتب 

في القرن الثالث قبل الميالد

الجنوبية المنطقة 
مركز سري أوروبيندو في بودوتشيري )تاميل 
نادو(: أسس هذا المركز سري أوروبيندو في 
أجل  من  المناضلين  أحد  وهو   ،1926 عام 
وحكيم  لليوجا  وممارس  وفيلسوف  الحرية، 
يوجا  جلسات  المركز  هذا  ويجري  وشاعر. 
مركزا  يضم  كما  أوروفيل؛  لسكان  منتظمة 
جلسات  ويقدم  أرمودا  يسمى  اليوجا  لممارسة 

اليوجا. ألشكال مختلفة من 

الشمالية المنطقة 
ه��اري��دوار  في  يوجبيث،  باتانجالي  معهد 

هذا  رامديف  بابا  أسس  )أوت��اراك��ان��د(: 
باتانجالي  ويعد   .2006 عام  في  المعهد 
يوجبيث واحدا من أكبر معاهد اليوجا في 
مهاريشي  المعلم  اسم  على  وسمي  الهند. 
المعهد  من  الغرض  ويعتبر  باتنجالي. 
اليوجا  مجال  في  والبحث  الممارسة  هو 

واأليورفيدا.

في  ت��رس��ت  م��ان��دي��ر  س��اده��ان��ا  معهد 
سوامي  أسس  اكاند(:  )اوتار  ديهرادون 
ومعهد  ترست  ماندير  سادهانا  معهد  راما 
اليوجا  وفلسفة  لعلوم  الدولي  الهيمااليا 

المركز الدولي لتعليم وبحوث اليوجا 
في بودوتشيري: أسس هذا المركز 

سوامي جيتاناندا جيري في عام 
1967، وينظم هذا المعهد دورات 

تدريبية منتظمة لمعلمي اليوجا. وتوجد 
 مراكز تابعة له في جميع أنحاء العالم.

moc.reyci

معهد فيباسانا لبحوث اليوجا في 
إيجاتبوري )ماهاراشترا(: أنشئ في 
عام 1985 على يد إس. إن. جوينكا.

ويعد معهد فيباسانا للبحوث أحد أكبر 
المراكز في العالم لممارسة التأمل 
)يشير مصطلح فيباسانا في التقاليد 

البوذية باللغة السنسكريتية  إلى 
النظرة على طبيعة الحقيقة( حيث يقدم 
دورات للتأمل لمدة 10 أيام على مدار 

العام. يضم المعهد أيضا مركزا يقدم 
دورات طويلة األجل يسمي مركز 

داما تابوفانا.كما يقدم دورات متقدمة 
 لفترات طويلة.

vridhamma.org

معهد سوامي فيفيكاناندا أنوساندانا 
سامستانا لليوجا في بنجالور 

)كارناتاكا(: أنشئ هذا المعهد في عام 
2002 على يد د/ إتش. آر. ناجيندرا 

وهو معهد متخصص في األبحاث 
الرائدة في اليوجا. وكان الهدف من 
إنشاء المعهد هو فهم وتوثيق األدلة 

العلمية الكامنة وراء ممارسات 
اليوجا. وبدأ المعهد في البداية باسم 
فيفيكاناندا لليوجا منذ ما يقرب من 

52 عاما مع أرجويادهاما )ممارس 
المداواة الطبيعية(، وهي اآلن تعتبر 

جامعة لليوجا تقدم دورات على 
المستوى الجامعي والدراسات العليا 
 في اليوجا والعلوم الروحانية والطب.

svyasa.edu.in

معهد مورارجي ديساي الوطني 
لليوجا في نيودلهي: يعد هذا المعهد 

الذي أنشأته وزارة األيورفيدا في 
عام 1970 ، أحد أكثر مراكز تعليم 

وبحوث اليوجا شهرة في الهند. 
ويشجع هذا المعهد فلسفة اليوجا. 
كما يقدم التدريب والبحث المتقدم 

حول هذا الموضوع. ويقدم دورات 
تدريبية أساسية  ودورات تدريبية 

متقدمة،ويقدم كال من الشهادات 
 والدرجات العلمية في علم اليوجا.

yogamdniy.nic.in

نقل الحكمة

منظر لمركز التأمل في أوروفيل، حيث كانت منطقة بودوتشيري مقر إقامة سري أوروبندو وهي اآلن القاعدة الفعلية لمركز سري أوروبيندو لليوجا.
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الغربية المنطقة 
معهد راماماني إينجار لليوجا التذكاري 
تأسس  )ماهاراشترا(:  بوني  مدينة  في 
معلم  يد  على   1975 ع��ام  في  المعهد 
اليوجا بيلور كريشناماشار سونداراراجا 
جوهر  بمثابة  المعهد  ويعتبر  إينجار. 
لليوجا.  الشهير  إينجار  مدرسة  نمط 
لليوجا،  تدريبية  دورات  المعهد  وينظم 
من  المعتمدين  اليوجا  معلمو  ويقوم 
جميع  في  اليوجا  بنشر  إينجار  مدرسة 

أنحاء العالم. 

مومباي  في  لليوجا  سانتاكروز  معهد 
أقدم  هو  المعهد  يعد  )ماهاراشترا(: 
شري  أسسه  الهند  في  لليوجا  مركز 
رؤيتة  لنشر   1918 عام  في  يوجندرا 
عن اليوجا. ويقوم المعهد بعقد العديد من 

دورات اليوجا للمتعلمين والمدربين على 
من  به  معترف  معهد  وهو  س��واء،  حد 
والطب  واليوجا  األيورفيدا  وزارة  قبل 
الطبيعي  وال��ع��الج  وسيدهو  اليوناني 
هذه  تدريس  ويتم  الهندية.  الحكومة  في 

الدورات باللغتين الهندية واإلنجليزية.

في  لليوجا  ولونافال  كايفياداما  معهد 
المعهد  هذا  يركز  )ماهاراشترا(:  بونيه 
عام  في  كوفالياناندا  سوامي  أسسه  الذي 
العلم  مع  اليوجا  تقاليد  دمج  على   1924
 . العلمي.  والنهج  الفهم  مع  الحديث 
قبل  من  بها  معترف  لليوجا  كلية  ويضم 
دراسية  دورات  تقدم  والتي  الحكومة 
قصيرة  دبلومة  شهادة  على  للحصول 
دورات  يقدم  كما  األجل.  وطويلة  األجل 

للمعلمين. تنشيطية 

يتم تقديم دورات قصيرة وطويلة 
في معهد إينجار التذكاري. 

وتحظى دورات تدريب المعلمين 
بشعبية كبيرة. تقع مدينة بونيه 
على بعد حوالي 150 كم عن 

 عاصمة والية مومباي.
bksiyengar.com

 كما ينظم المعهد في سانتاكروز 
دورات تدريبية لمعلمين اليوجا 

باإلضافة إلى فصول العالج 
 باليوجا بصفة دورية للجماهير.

theyogainstitute.org

 وتُعقد جلسات يوجا دورية 
للجماهير من جانب مركز 
كايفياداما لبحوث الصحة 

 واليوجا في لونافال.
kdham.com

معلم يدرب  طالبه 
على أحد دروس 

اليوجا على شاطئ 
فاركاال عند غروب 

الشمس
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المنطقة شرق وشمال شرق
كولكاتا  في  راماكريشنا  س��ري  مؤسسة 
فيفيكاناندا  سوامي  أسس  الغربية(:  )البنغال 
تقوم  وهي   ،1897 عام  في  المؤسسة  هذه 
بأنشطة مكثفة في مجاالت الرعاية الصحية 
واإلدارة  ال��ك��وارث  ح��االت  في  واإلغ��اث��ة 
االبتدائي  والتعليم  القبلية  والرعاية  القروية 

والتعليم العالي والتنمية الثقافية في الهند.

مونجر  مدينة  في  لليوجا  بيهار  مدرسة 
عام  في  بيهار  مدرسة  تأسست  )بيهار(: 
1963 على يد سوامي ساتياناندا ساراسواتي 

للترويج لليوجا والثقافة الهندية.وتعد مدرسة 
لدراسات  مشهورا  مركزا  لليوجا  بيهار  
للرعاية  دورات  تنظم  كما  اليوم.  اليوجا 
الصحية ودورات سانياسا التدريبية ودورات 
المدرسة  وتعلم  لليوجا.  المتقدمة  سادهانا 

األساليب األساسية التقليدية لليوجا.

مدينة  ف��ي  ي��وج��اش��رام  أم��ش��ال  مؤسسة 
سيفاناندا  سوامي  أسسها  )آسام(:  جواهاتي 
وقد   .1929 عام  في  مهراج  ساراسواتي 
في  علمياً  مقبولة  أبحاثا  المؤسسة  أج��رت 

مجال اليوجا.

في معهد راماكريشنا في كلكتا يتم 
تدريس اليوجا كل صباح بصورة 

يومية. كما يتم تقديم دورات قصيرة 
األجل )معظمها لمدة 6-3 أشهر(

والتي تمارس اليوجا كأسلوب حياة. ويعد  
أسبوع ستانسانج لليوجا من أهم األحداث التي 
تنظم في مدرسة بيهار لليوجا. وينظم المعهد  

كذلك دورات أكاديمية. وتقع مدينة مونجر 
على بعد حوالي 190 كم عن عاصمة الوالية 

مدينة باتنا.

 وتنظم العديد من المؤسسات التابعة 
لمعهد أوماتشال لليوجا دورة للحصول 

على دبلومة في اليوجا وهي تحظى 
بشعبية كبيرة بين السكان المحليين 

والطالب الدوليين.

سوامي نيرانانداناندا )في 
الوسط( مع معلمين أخرىين 

من أستراليا ومن مختلف 
أنحاء العالم يمشون في أرض 

مركز مانجروف الجبلي 
في )أستراليا(. كان سوامي 

نيرانجاناناندا ساراسواتي مديراً 
لمدرسة بيهار لليوجا.
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في  ج��ذوره  تأصلت  قديم  علم  هي  اليوجا 
العامة  اإلنسان  بصحة  يعنى  وه��و  الهند 
بين  من  واحدة  كذلك  اليوجا  وعافيته.وتعد 
واكتسبت  الكبرى.  الست  الهندية  الفلسفات 
اليوجا في اآلونة األخيرة شعبية هائلة على 
الوقائية  قدرتها  بسبب  الدولي،  المستوى 
الرعاية  على  عالوة  والعالجية  والتأهيلية 
بسبب  باليوجا  االهتمام  وتجدد  الصحية. 
زي��ادة  مثل:  المتنوعة  الصحية  الفوائد 
اللياقة  وتحقيق  التوتر  وتخفيف  المرونة 
البدنية الشاملة وهو أمر مشهود  لليوجا في 

جميع أنحاء العالم حتى بين جيل الشباب.

اليوجا  وعشاق  محبي  من  المئات  يذهب 
لتعلم  العالم  أنحاء  جميع  من  الهند  إل��ى 
كونه  من  تطور  ال��ذي  القديم،  العلم  ه��ذا 
باللغة  وتعني  )دهيان  للتأمل  فيدية  ممارسة 
السنسكريتية التأمل والتفكير في النفس( إلى 
تحقيق  إلى  يهدف  الذي  الكلي،  اإلنضباط 
العديد  توجد  حين  في  للفرد.  العامة  الصحة 
اليوجا  مجال  في  العاملة  المؤسسات  من 
بعض  هناك  ف��إن  وخارجها،  الهند  داخ��ل 
المؤسسات التي تستحق إشادة خاصة والتي 
ال تحافظ فقط على تقاليد اليوجا، ولكن أيضاً 

تضع فلسفاتها  لمالئمة  العصر الحديث.

من كشمير إلى كانياكوماري ومن دونج إلى دواركا يتم ممارسة علم 
اليوجا الروحاني بإيمان شديد كأيديولوجية. إن اليوجا ليست مجرد 

تمرين بدني ،ولكنها أسلوب حياة

رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي يشارك 

في جلسة اليوجا 
الجماعية مع ممارسين 
آخرين خالل االحتفال 
باليوم العالمي لليوجا 

في نيودلهي

29
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مدارس اليوجا
وضعت اليوجا الهند على خريطة العالم للعافية ويرغب اآلالف من جميع أنحاء 
العالم في معرفة المزيد عن هذا العلم القديم. فيما يلي نبذة عن بعض المؤسسات 

التقليدية في البالد، التي تقدم خدمات التدريب والدراسات المتعلقة باليوجا.
بقلم: د/ راجيف راستوجي

يمارس محبو اليوجا أوضاع 
التأمل منذ آالف السنين. 

صورة مظللة تعكس ممارس 
لليوجا يتأمل عند غروب 

الشمس في والية جوا

28
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كندا )خالل الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر(
قام د/ جايشانكار بزيارة إلى كندا يوم 20 ديسمبر 
في زيارة استغرقت يومين، حيث عقد اجتماعات 

مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباني في 
أوتاوا. وخالل اجتماعهم، ناقش الوزيران القضايا 
المتعلقة باإلرهاب واألمن عبر الحدود. كما التقى 

وزير الخارجية الهندي برئيس الوزراء الكندي 
جوستين ترودو ووزيرة التجارة ماري نج، 

حيث تم مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري 
واالستثمارات الثنائية بين البلدين.

سلطنة ُعمان )خالل الفترة من 23 إلى 25   ديسمبر(
قام وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار بزيارة 

مسقط في 23 ديسمبر في زيارة استغرقت ثالثة أيام. كانت 
الزيارة األولى التي يقوم بها وزير الشئون الخارجية الهندي إلى 

سلطنة عمان بعد توليه المسؤولية في مايو 2019 . وركزت 
الزيارة على  سبل تعزيز التواصل مع منطقة الخليج والتعاون مع 
سلطنة عمان في مجال النقل البحري. أكد كل من وزير الخارجية 

الهندي و نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد هللا على 
اهتمامهما المشترك باستقرار وأمن منطقة الخليج.

إيران )خالل الفترة من 22 إلى 23 ديسمبر(
قام وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار بزيارة 
إيران يومي 22 و 23 ديسمبر للمشاركة في رئاسة االجتماع 

المشترك التاسع عشر لللجنة الهندية-اإليرانية مع وزير 
الخارجية اإليراني الدكتور محمد جواد ظريف. وناقش وزيرا 
خارجية البلدين التقدم المحرز فيما يتعلق بميناء شهيد بهشتي. 
وتطرق الوزيران كذلك إلى الجهود المتسارعة إلكمال ميناء 

تشابهار، الذي سيكون األول جزءاً ال يتجزأ من نفس المشروع. 
ستعمل كل هذه الموانئ البحرية كبوابة بين شبه القارة الهندية 

وإيران وأفغانستان وآسيا الوسطى وأوروبا.

وزير الشئون الخارجية د/. 
إس. جيشانكار خالل لقائه  

بوزيرة التجارة الكندية ماري 
نج في تورنتو بكندا

وزير الشئون الخارجية د/. إس. جيشانكار خالل لقائه مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي

وزير الشئون الخارجية د/. إس. جيشانكار خالل اجتماعه مع وزير خارجية إيران 
محمد جواد ظريف
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قام وزير الشئون الخارجية د/إس. جيشانكار كذلك بزيارة إيطاليا و الواليات المتحدة 
األمريكية و إيران و عمان خالل شهر ديسمبر  

زار وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار صربيا وهولندا 
وفرنسا خالل شهر نوفمبر

صربيا )خالل الفترة من 7 إلى 9 
نوفمبر(

التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. 
جايشانكار برئيسة الجمعية الوطنية الصربية 

مايا جويكوفيتش في بلغراد. عقد وزير 
الخارجية محادثات لتعزيز التعاون البرلماني 

وتعزيز العالقات الدفاعية بين البلدين.

هولندا )خالل الفترة من 9 إلى 11 
نوفمبر(

التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. 
جايشانكار خالل زيارته إلى هولندا مع ستيف 
بلوك وزير الشؤون الخارجية لهولندا، حيث 
ناقشا سويا االستراتيجيات اإلقليمية والعالمية 

ذات النفع المشترك للبلدين.

فرنسا )خالل الفترة من 11 إلى 12 
نوفمبر(

التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. 
جايشانكار مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون 

خالل زيارته للعاصمة الفرنسية باريس ، 
حيث ألقى كلمة خالل فاعليات منتدى باريس 

للسالم حول فوائد اليقظة الرقمية والحكم.

ايطاليا )خالل الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر(
قام وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. 

جايشانكار بزيارة روما ، إيطاليا ، يومي 6 و 
8 ديسمبر لحضور فاعليات الدورة الخامسة من 

جولة الحوارات المتوسطية ، التي نظمتها وزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية. ألقى 

د/ جيشانكار كلمة في جلسة خاصة عن الهند في 
المؤتمر، حيث سلط الضوء على اهتمامات الهند 
في المنطقة. كما اجتمع وزير الشئون الخارجية 

الهندي برئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 
وناقشا سويا سبل تعزيز العالقات بين البلدين.

من  الفترة  )خالل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
18 إلى 19 ديسمبر(

قام وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار 
بزيارة رسمية للواليات المتحدة مع وزير الدفاع الهندي 

راجناث سينج، حيث وصل المسئوالن رفيعا المستوى 
إلى العاصمة واشنطن لحضور الحوار الوزاري الثاني 

بمشاركة وزيري خارجية ودفاع البلدين في 18 ديسمبر. 
شارك في اللقاء وزير الخارجية األمريكي  مايك بومبيو 

و وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر. واتفق الجانبان 
على تعميق التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتهديدات 

العالمية واإلرهاب واإلغاثة في حاالت الكوارث واألمن 
المتقدم. البحري 

يسار: د/. إس. جيشانكار 
ووزير الدفاع راجناث سينج 

مع وزير الخارجية األمريكي 
مايكل آر. بومبيو ووزير الدفاع 

األمريكي مارك تي إسبر

أسفل: وزير الشئون 
الخارجية د/. إس. جيشانكار 
مع رئيس الوزراء اإليطالي 
جوزيبي كونتي
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قام نائب رئيس الهند فينكايا نايدو بزيارة دول جزر القمر 
وسيراليون وأذربيجان

جزر القمر )خالل الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر(
في أول زيارة رفيعة المستوى من نوعها لدولة اتحاد جزر القمر، وصل نائب 

الرئيس الهندي فينكايا نايدو إلى العاصمة موروني في يوم 10 أكتوبر في زيارة 
استغرقت ثالثة أيام. القى نائب الرئيس ترحباً شديدا واستقبله رئيس اتحاد جزر 

القمر آزالي أسوماني إلى جانب أعضاء في مجلس وزرائه. وأكد نائب رئيس 
الهند خالل االجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود على المنح التنموية التي 
قدمتها الهند إلى الدولة الجزيرة والحاجة إلى إرساء روابط استراتيجية أقوى 

لتعزيز الشراكة الدبلوماسية بين البلدين.

 25 من  الفترة  )خالل  أذربيجان 
إلى 26 أكتوبر(

ترأس نائب الرئيس الهندي في. نايدو 
الوفد الهندي لحضور قمة حركة عدم 
االنحياز الثامنة عشرة التي عقدت في 

أذربيجان. وكان موضوع هذا العام 
هو “التمسك بمبادئ باندونج لضمان 
استجابة منسقة وكافية لتحديات العالم 
المعاصر”. وصل نائب الرئيس إلى 

باكو عاصمة أذربيجان في 24 أكتوبر 
وألقى كلمة أمام أبناء الهند في المهجر 

قبل إلقاء كلمة الهند الرسمية خالل 
الجلسة العامة لقمة حركة عدم االنحياز 

يومي 25 و 26 أكتوبر. وتعد الهند 
من األعضاء المؤسسين لحركة عدم 

االنحياز ، التي تعتبر أكبر تجمع لزعماء 
العالم بعد األمم المتحدة. وحظى موقف 
الهند خالل فاعليات القمة باحترام كبير.

سيراليون )خالل الفترة من 12 إلى 
14 أكتوبر(

وخالل المحطة التالية من جولته الخارجية، 
وصل نائب الرئيس فينكايا نايدو إلى مدينة 
فريتاون عاصمة سيراليون في 12 أكتوبر، 

والتي تأتي في إطار سياسة التواصل بين 
الهند و أفريقيا، حيث تسعى الهند إلى 
تعزيز العالقات الدبلوماسية مع الدول 
األفريقية في مختلف القطاعات. خالل 

الزيارة، التي استمرت ثالثة أيام ، التقى 
نائب الرئيس الهندي برئيس جمهورية 

سيراليون العميد متقاعد/ يوليوس معادا 
ووني بيو والتقى برئيس البرلمان 

السيراليوني عباس تشيرنور بوندو ووزيرة 
الخارجية نبيلة فريدة تونيا.

نائب رئيس برلمان سيراليون ماثيو ساهر نيوما يلتقي نائب الرئيس نايدو

يسار: مراسم منح نائب الرئيس فينكايا نايدو “وسام 
الهالل األخضر” ، أعلى وسام مدني في جزر القمر من 

جانب رئيس جزر القمر آزالي أسوماني في موروني

أسفل: نائب الرئيس نايدو يلتقي إلهام علييف رئيس 
أذربيجان في باكو



2019  | | آفاق الهند  |             |  

شراكات

24

زيارة الفلبين )خالل الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر(
تتمتع الهند بصورة دائمة بعالقات ودية على المستوى الدولي مع دولة 

الفلبين. وقد ساهمت الزيارة، التي قام بها الرئيس الهندي رام ناث كوفيند 
خالل الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2019، وهي األولى بعد الزيارة التي 

قام بها الرئيس الهندي الراحل د/ أيه. بي. جيه. عبد الكالم في عام 2006، 
في تعزيز التواصل رفيع المستوى األمر الذي حافظ على عالقات طيبة مع 

جيران الهند في المنطقة الشرقية. تعد الفلبين الشريك االستراتيجي للهند 
من بين كافة الدول األخرى األعضاء في رابطة اآلسيان، حيث بلغ إجمالي 
عائدات التبادل التجاري 2.3 مليار دوالر أمريكي )منها 1.7 مليار دوالر 
أمريكي صادرات هندية(. وفي ظل النمو السريع الذي تحرزه البلدان على 

المستوى االقتصادي، فقد بدأتا يوليا اهتماماً خاصاً لوضع برامج تنمية 
تكاملية على المستوى المحلي مثل برنامج “البناء ثم البناء ثم البناء” في 

الفليبين وبرنامج “اصنع في الهند” وقد قام الرئيس الهندي، خالل الزيارة، 
بإلقاء كلمة رئيسية خالل قمتي الهند-اآلسيان وكذلك خالل لقاء رجال 

الهندي-الفليبين. األعمال 

زار رئيس الهند رام ناث كوفيند الفلبين واليابان

 جوالت دبلوماسية
من  الفترة  )خالل  لليابان  الرئيس  زيارة 

21 إلى 23 أكتوبر(
وصل الرئيس رام ناث كوفيند إلى طوكيو في 12 
أكتوبر لحضور حفل تنصيب اإلمبراطور الياباني 
ناروهيتو. وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة التي قام 

بها الرئيس راماسوامي فينكاترامان لليابان في عام 
1990 لحضور احتفاالت تنصيب اإلمبراطور 
اإلمبراطور إيميريتوس أكيفوتو ، الذي استقال 
من منصبه في إبريل 2019. وخالل زيارته، 

زار الرئيس كوفيند معبد تسوكيجي هونجوانجي 
البوذي، وزرع شجرة جلبها من معبد بودي الشهير 

في تسوكيجي في الهند. وبعد حضور مراسم 
التنصيب، ألقى الرئيس خطاباً أمام أفراد الجالية 
الهندية في اليابان، حيث أكد لهم أنه نقل أفضل 

لإلمبراطور. تمنياتهم 

أعلى: رئيس الهند رام ناث كوفيند مع رئيس الفلبين  رودريجو دوترت

يسار: الرئيس رام ناث كوفيند يصل إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو ، اليابان
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إلى  2022، مع وضع هدف جديد برفعها 
تحديات  هناك  تزال  وال  جيجاوات.   450
قائمة فيما يتعلق بهذا األمر بسبب الطبيعة 
إلى  والحاجة  المتجددة  للطاقة  المتقطعة 
التكلفة.  حيث  من  فعالة  تخزين  حلول 
مجال  في  التعاون  على  البلدان  واتفقت 
تحقيق  لتسهيل  التحتية  البنية  تعزيز 
المتقطعة  المتجددة  للطاقة  الشبكي  التكامل 
واسعة  التخزين  حلول  مجال  في  وكذلك 

المتجددة. للطاقة  بالنسبة  النطاق 
دوري  حوار  إجراء  على  االتفاق  وتم 
كذلك  البلدين،وتم  في  الدفاع  وزيري  بين 
التوقيع  العام  ه��ذا  من  سابق  وق��ت  في 
في  الثنائي  للتعاون  تنفيذ  ترتيب  على 
في  يأمالن  الجانبان  وكان  الدفاع.  مجال 
في  لتعاونهما  دفعة  األمر  هذا  يعطي  أن 

من  كل  وأعربت  األمني.  المجال 
لترشيح  تأييدهما  عن  وألمانيا  الهند 
دائمين  كعضوين  البعض  بعضهما 
لألمم  ال��ت��اب��ع  األم���ن  مجلس  ف��ي 
إلى  الحاجة  على  وأكدتا  المتحدة، 
أعربت  كما  األمن.  لمجلس  فعال  إصالح 
في  الهند  لعضوية  دعمها  ع��ن  ألمانيا 

النووية. المواد  مجموعة موردي 
أشارت الهند وألمانيا إلى عزمهما على 
االستراتيجية  تعزيز شراكتهما  على  العمل 
قد  الذي  الوقت  وفي  المقبلة.  الفترة  خالل 
الطموح  األعمال  ج��دول  تنفيذ  فيه  يمثل 
أن  إال  تحدياً،  الزعيمان  وضعه  ال��ذي 
ممكناً  يزال  ال  المنشودة  األهداف  تحقيق 

من خالل التعاون المستمر و الوثيق.

شغلت ميرا شانكار منصب سفيرة الهند لدى الواليات 
المتحدة األمريكية خالل الفترة من 2009 إلى 2011، ثم 

لدى ألمانيا خالل الفترة من 2005 إلى 2009. التحقت 
السيدة/ ميرا بالسلك الدبلوماسي الهندي في عام 1973 وترأس قسمين مهمين 

يختصا بشئون رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي )السارك( .

رئيس الوزراء مودي 
والمستشارة ميركل قبل 
االجتماع في مقر إقامة 
األول في نيودلهي

تصدرت مسائل تكثيف التعاون االقتصادي بين 
البلدين المناقشات بين رئيس الوزراء مودي 
والمستشارة ميركل
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إال  المتوقفة،  األوروب��ي  واالتحاد  الهند 
على  اتفاقا  واأللماني  الهندي  الجانبان  أن 
الهدف  هذا  تحقيق  أجل  الجهود من  تعزيز 

المنشود.
عليه  التركيز  تم  ال��ذي  المجال  ك��ان 
المشتركة  القيادة  هو  المناقشات  تلك  خالل 
للتحول الرقمي من خالل االبتكار و أنواع 
الذكاء االصطناعي.  التكنولوجيا، وخاصة 
وحدد الجانبان مجاالت مثل الصحة والنقل  
تعزيز  يتعين  كمجاالت  والزراعة  والبيئة 
التعاون فيها في إطار الذكاء االصطناعي. 
وتقرر تشكيل فريق خبراء رقمي كمبادرة 
السياسة  لمبادرات  توصيات  لتقديم  أعمال 
البلدان  واتفق  المجال.  هذا  في  المستقبلية 
مجال  ف��ي  التعاون  تعزيز  على  كذلك 

الناشئة. الشركات 
كما كان التعاون في مجال تغير المناخ 
التي  األخ��رى  الرئيسية  المجاالت  من 
 ، ألمانيا  ورك��زت  المناقشات.  تناولتها 
للمساعدات  مزود  أكبر  ثاني  باعتبارها 
اإلنمائية للهند، على تعزيز كفاءة استخدام 
ألمانيا  وافقت  و  المتجددة.  والطاقة  الطاقة 
مليار  بقيمة  إضافية  مساعدة  تقديم  على 

للبيئة  الصديقة  التحتية  البنية  لدعم  يورو 
التنقل  لحلول  المؤسسية  القدرات  وتعزيز 
المستدامة والشاملة والذكية للمدن الهندية.
عن  وألمانيا  الهند  من  كل  وأعربت 
المستدام  االنتقال  بتشجيع  التزامهما 
وتعد  األحفوري.  الوقود  عن  بعيداً  للطاقة 
الطاقة  مجال  في  الرائدة  الدول  من  ألمانيا 
رئيس  أعلن  جانبه،  م��ن  و  المتجددة. 
المخطط  ال��ه��دف  ع��ن  م��ودي  ال���وزراء 
الطاقة  توليد  حيث  م��ن  إليه  ال��وص��ول 
المتجددة وهو 175 جيجاوات بحلول عام 

يمين: المستشارة األلمانية تلتقي 
بالرئيس الهندي رام ناث كوفيند

أسفل: رئيس الوزراء مودي 
والمستشارة ميركل أثناء متابعة 
عملية تبادل االتفاقيات الموقعة 

بين البلدين في نيودلهي
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االستفادة من قوة الهند العالية و المهارات 
في  الكبير  الهند  تفوق  على  عالوة  الفنية 
تعزيز  بغية  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
الذي  اليوم  عالم  وفي  التنافسية.  قدرتها 
التوترات  و  االستقطاب  بحاالت  يتسم 
ترى  الحادة،  واالقتصادية  اإلستراتيجية 
وأوروب��ا  ألمانيا  مع  شراكتها  أن  الهند 
يحقق  عامل  بمثابة  تصبح  أن  شأنها  من 

العالمية. البيئة  االستقرار في هذه 
أكبر  بوصفها  ألمانيا،  اكتسبت  لقد 
اقتصاد في أوروبا، ثقالً أكبر في الشؤون 
 ، السياسية  الناحية  فمن  األوروب��ي��ة. 
المستشارة  قيادة  تحت  ألمانيا-  وصفت 
الثقل  صاحبة  ال��دول  من  بأنها  ميركل- 

تحقيق  على  تعمل  التي  الواضح 
تدرك  ناحيتها،  ومن  االستقرار. 
اإلستراتيجية  شراكتها  قيمة  ألمانيا 
شريك  األخيرة  باعتبار  الهند،  مع 
متنامية  سوقاً  يمتلك  اقتصادي 
في  وبارز  حيوي  دور  لها  ودولة 
مسيرة  ودعم  العالمية  التحديات  مواجهة 
مستقر  عالمي  نظام  إرس��اء  نحو  العمل 
وضابطة.  حاكمة  وق��واع��د  أس��س  وف��ق 
للهند  تجاري  شريك  أكبر  هي  ألمانيا  تعد 
للتعاون  مصدر  أكبر  وثاني  أوروب��ا  في 
في  وت��وج��د  الهندية.  للشركات  التقني 
ألمانية  شركة   1800 من  يقرب  ما  الهند 
المستشارة  الزيارة  وخ��الل  استثمارية. 
تكثيف  مسائل  تصدرت  للهند،  األلمانية 
المناقشات  البلدين  بين  التعاون االقتصادي 
والمستشارة  مودي  ال��وزراء  رئيس  بين 
ميركل. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك 
المفاوضات  استئناف  على  بالعمل  التزام 
بين  واالستثمار  التجارة  اتفاقية  ح��ول 

أسفل يسار: المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل مع رئيس الوزراء 
مودي في القصر الرئاسي 
الهندي)راشتراباتي بهافان(

أسفل يمين: المستشارة األلمانية 
تتلقى نموذجاً من المغزل اليدوي 
الهندي التقليدي )تشارخا( كتذكار 
في راجهات

ركزت ألمانيا  على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة 
والطاقة المتجددة، وهي من الشراكات االستراتيجيين 
للهند في العديد من المشروعات التنموية
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شراكة استراتيجية
قامت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل مؤخراً بزيارة للهند إلجراء جولة 
المشاورات بين حكومتي البلدين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 

وتُلقى السفيرة الهندية السابقة ميرا شانكار من خالل السطور التالية الضوء على 
أهم وأبرز ما جرى خالل تلك الزيارة

ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة  قامت 
 31 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��الل  الهند  ب��زي��ارة 
إطار  في   2019 نوفمبر   1 إلى  أكتوبر 
المشاورات  من  الخامسة  الجولة  عقد 
اجتماع  رأس  وقد  البلدين.  بين  الحكومية 
اللقاءات  من  نوعه  من  الفريد  الشكل  هذا 
مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس 
بحضور  ميركل  األلمانية  والمستشارة 
كال  من  الرئيسيين  الوزراء  من  مجموعة 
الجانبين في إطار نهج من التواصل يمكن 

“كامل  مستوى  على  بتواصل  وصفه 
البلدين. في  الحكومة” 

وتيرة  تسريع  أجل  من  الهند  وتعمل 
قطاع  قاعدة  وتوسيع  االقتصادي  النمو 
لماليين  العمل  ف��رص  وخلق  التصنيع 
كل  العمل  سوق  يدخلون  الذين  الشباب، 
ترى  السيناريو،  ه��ذا  إط��ار  وف��ي  ي��وم. 
الهند أن ألمانيا تعد بمثابة شريك طبيعي، 
الشهيرة  الصناعة  قالع  من  أنها  حيث 
األلمانية  للشركات  يمكن  كما  العالم.  في 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
)الرابع من اليمين في الصف األول( 
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
)على يمين رئيس الوزراء مودي( 

إلى جانب أعضاء الوفد خالل الجولة 
الخامسة من المشاورات على مستوى 
الحكومتين في نيودلهي. كان كل من 
وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. 

جيشانكار )الصف األمامي، الثاني 
من اليمين( ووزير الخارجية األلماني 
هايكو ماس )الصف األمامي، الثالث 

من اليمين( من الوفد المشارك في 
المشاورات.
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وأعني  العربي  العمالق  نظر  وجهة  ومن 
رئيس  زيارة  فإن  السعودية،  العربية  المملكة 
غاية  في  زي��ارة  هي  م��ودي  الهندي  ال��وزراء 
تسعى  السعودية  العربية  المملكة  ألن  األهمية، 
اقتصادها  في  كبير  تنويع  و  توسيع  تحقيق  إلى 
ليشمل  النفط  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  ال��ذي 
والتكنولوجيا  التصنيع  مثل  أخ��رى  قطاعات 
والسياحة. وقد ساهمت اإلصالحات األخيرة في 
تخفيف القيود المفروضة على االستثمار األجنبي 
في  والترفيه  السياحة  مجاالت  وكانت  المباشر. 
الشراكة  اتفاقية  العمل في إطار  مقدمة مجاالت 
العهد  ولي  وقعها  التي  التاريخية  االستراتيجية 
ورئيس  سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي 
زيارة  خالل  مودي  ناريندرا  الهندي  ال��وزراء 
مذكرة  هي  البداية  وكانت  للمملكة.  األخير 
ونيودلهي  الرياض  بين  توقيعها  تم  التي  التفاهم 
بين  المتجددة  الطاقة  مجال  في  التعاون  حول 
الجديدة  الطاقة  السعودية ووزارة  الطاقة  وزارة 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  الهند.  في  والمتجددة 
واردات الهند من المملكة العربية السعودية من 
النفط تمثل %17 من إجمالي واردات الهند من 
السعودية  العربية  المملكة  تحركت  كما  النفط. 
بسرعة لملء الفراغ في واردات الهند من النفط 
وكذلك  إيران  على  المفروضة  العقوبات  بسبب 
في  الثاني  االستراتيجي  النفط  احتياطي  إلنشاء 
الهند بمخزون يقدر بحوالي 6.5 مليون طن من 

النفط.
إلى  مودي  الوزراء  رئيس  زيارة  مهدت  لقد 

شغل السفير أنيل وادوا منصب نائب وزير الخارجية 
)لشئون الشرق( بوزارة الشؤون الخارجية الهندية. وشغل 

كذلك في السابق منصب سفير الهند لدى دول بولندا 
وسلطنة عمان وتايالند وإيطاليا. وعمل كذلك في البعثات الدبلوماسية الهندية 

في هونج كونج والصين وسويسرا وعمل أيضا في منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية في الهاي.

المملكة العربية السعودية الطريق إلرساء شراكة 
بديلة ومتنوعة وأكثر شموالً مع المملكة. وتهدف 
الحكومة الهندية الحالية إلى تعزيز عالقاتها مع 
 ، السنين  مر  وعلى  السعودية.  العربية  المملكة 
بين  تجمع  التي  الدبلوماسية  الشراكة  تطورت 
البلدين سواء في قطاعات الدفاع أو االقتصاد أو 
على مستوى العالقات الثقافية. وسيعقد االجتماع 
أخرى  مرة  الرياض  في  الزعيمين  بين  القادم 
لقمة  المقبل  االجتماع  لحضور   2020 عام  في 

مجموعة العشرين.

يمين: رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي وولي عهد المملكة 

العربية السعودية األمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود يوقعان على اتفاقية مجلس 
الشراكة االستراتيجية

أسفل: رئيس الوزراء مودى 
يلتقي عبد الرحمن بن عبد 

المحسن الفضلي وزير البيئة 
والمياه والزراعة في المملكة 

العربية السعودية
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إلى  أدى  الذي  آسيا، األمر  في منطقة غرب 
األجنبية  االستثمارات  في  واضحة  زي��ادة 
المنطقة  هذه  الهند من  التي جذبتها  المباشرة 
يوضح  األمر  هذا  ولعل  التحديد.  وجه  على 
التي  المسارات  في  تحقق  الذي  الكبير  التقدم 
الموقع  الرياض”  “إع��الن  في  تحديدها  تم 
بين الهند والمملكة العربية السعودية في عام 
2010. وخالل زيارته األخيرة ، ألقى رئيس 
الثالث  المؤتمر  أمام  خطاباً  مودي  الوزراء 
لمبادرة مستقبل االستثمار أو ما يٌعرف باسم 
المملكة  في  الصحراء”  في  “دافوس  مؤتمر 
جذب  إلى  يسعى  ال��ذي  السعودية,  العربية 
العربية  المملكة  إلى  واالستثمار  التكنولوجيا 
السعودية لتنويع اقتصادها في القرن الحادي 
والعشرين. وخالل زيارة الملك سلمان للهند 
في فبراير 2019 ، تم إصدار إعالن أوضحت 
خالله المملكة العربية السعودية عن اعتزامها 
دوالر  مليار   100 إلى  يصل  ما  استثمار 
والطاقة  التحتية  البنية  مجاالت  في  أمريكي 
الهندية  الشركات  الهند. وتعمل  في  والتعدين 
العديد  في  السعودية  العربية  المملكة  في 
عن  والتنقيب  استكشاف  مثل  المجاالت  من 
تكنولوجيا  مثل  قطاعات  على  عالوة  النفط 
والرعاية  الدوائية  والصناعات   ، المعلومات 
الصحية. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين 
الشراء  مجاالت  في  التعاون  لتعزيز  البلدين 
المجال  في  والتطوير  والبحث  واإلن��ت��اج 
العسكري. وقد تم اإلعالن عن توقيع اتفاقيات 
بين شركات القطاع الخاص في البلدين بقيمة 
أمريكي وذلك على هامش  مليار دوالر   15
وسوف  االستثمار.  مستقبل  مبادرة  مؤتمر 
تفيد مذكرة التفاهم الموقعة حول بطاقة روبي 
للمدفوعات ما يقرب من 2.6 مليون حاج من 
الخارج عالوة على  في  المقيمين  الهند  أبناء 
مجلس  إرساء  كذلك  تم  كما  الهنود.  الحجاج 
الشراكة اإلستراتيجية بين البلدين برئاسة كل 

من رئيس الوزراء مودي و األمير 
محمد بن سلمان، مما سيضمن تنفيذ 
وكذلك  عليها  المتفق  المشروعات 
الوقت  في  المرتقبة  المشروعات 
التي  العقبات  المناسب وإزالة كافة 

قد تواجهها عملية التنفيذ.

في كلمته الرئيسية أمام منتدى مبادرة مستقبل االستثمار في 
الرياض ، تحدث رئيس الوزراء مودى عن هدف الهند بأن يصل 

حجم اقتصادها إلى 5 تريليون دوالر أمريكي

أعلى: رئيس الوزراء ناريندرا مودي خالل لقائه مع محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية في الرياض

أسفل: التقى مودي خالل زيارته إلى المملكة العربية السعودية بجاللة الملك 
عبد هللا بن الحسين عاهل األردن- الرياض
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عالقات تقوم على

أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، خالل زيارته الرسمية التي استمرت يومين 
)30-29 أكتوبر( إلى المملكة العربية السعودية ، مناقشات مع جاللة الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود حول مسائل التعاون وفرص االستثمار بين البلدين.

استطاعت الهند على مدى عقود من الزمان أن ترسي 
العالقات مع دول منطقة الشرق  لتعزيز  قوياً  أساساً 
األوسط. وخالل السنوات القليلة الماضية، كانت الهند 
تسير على نفس النهج وتضيف إليه المزيد وذلك من 
االستراتيجية  العالقات  تعزيز  على  التركيز  خالل 
والدبلوماسية مع دول مثل المملكة العربية السعودية 
وإيران والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وغيرها 

من دول هذه المنطقة.
ال��وزراء  رئيس  فيها  قام  تقريباً  مناسبة  كل  في 
تكريمه ومنحه بعض  تم  الدول،  بزيارة هذه  الهندي 

إلى  األخيرة  زيارته  الكبرى. خالل  المدنية  الجوائز 
المملكة العربية السعودية في أبريل 2016 ، تم منح 
رئيس الوزراء مودي جائزة وشاح الملك عبد العزيز 
المملكة  تمنحه  المدني  للتكريم  وسام  أعلى  وهي   ،
العربية السعودية من جانب الملك الحالي سلمان بن 
أقيم  الذي  االحتفال،  سعود.وعكس  آل  العزيز  عبد 
في القصر الملكي، مثاالً على االتجاه اإليجابي الذي 

تسير فيه العالقات الدبلوماسية بين البلدين.
قام   ،  2014 عام  منذ  أنه  إلى  اإلش��ارة  وتجدر 
دول  ثماني  بزيارة  مودي  ناريندرا  الوزراء  رئيس 

الثقة المتبادلة

رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي )يمين( 

أثناء لقائه مع العاهل 
السعودي الملك سلمان 

بن عبد العزيز آل 
سعود في الرياض

شراكات
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في  الهندية-الصينية  العالقات  إلرس��اء 
كافة  على  التبادالت  لتعميق   2020 عام 

المستويات.”

الطريق إلى األمام
غير  القمة  أكدت  المستقبل،  إلى  وبالنظر 
على  والصين  الهند  بين  الثانية  الرسمية 
أهمية الدور الذي يلعبه التواصل المباشر 
بين  العالقات  توجيه  في  البلدين  قادة  بين 
أفاق  إلى  األوجه  متعددة  والصين  الهند 
بينج  جين  أكد شي  جانبه،  من  و  أرحب. 
الرسمية  غير  القمم  تلك  عقد  أن  على 
مودي  ال��وزراء  رئيس  ودع��ا  سيستمر 
غير  القمة  لحضور  الصين  ل��زي��ارة 

المقبل. العام  الثالثة  الرسمية 
الثانية  الرسمية  غير  القمة  وشكلت 
الهند  بين  العالقات  في  ج��دي��داً  واق��ع��اً 
العمالقين  أن  على  أكدت  حيث  والصين، 
جدول  متابعة  سيواصالن  اآلسيويين 

التجارية  بالقضايا  الخاص  أعمالهما 
أحياناً.  تتعارض  قد  التي  واإلستراتيجية 
التقارب  لكن أهم ما تمخضت عنه عملية 
بين زعيمي البلدين في ووهان و تشيناي 
التعاون  مجاالت  على  التركيز  أهمية  هو 

المنافسة والصراع. بدال من 
أجندة  الزعيمان  وضع  قدماً،  للمضي 
قاعدة  توسيع  م��ن  تمكنهما  طموحة 
هذا  في  النجاح  يظل  ولكن  التعاون. 
التي  التوافق  حالة  على  متوقفاً  المسعى 
تحققت في قمتي ووهان وتشيناي وإدراك 
لالهتمامات  األخر  منهما  كل  حساسية 

األساسية. والمصالح 

مانيش تشاند هو رئيس تحرير مجلة “الهند 
والعالم” وشبكة إنديا رايتس، وهي بوابة اليكترونية 

تركز على الشؤون العالمية

اعتبر الزعيمان أنه 
من المهم العمل على 

تعزيز الحوار من أجل 
تعزيز التفاهم الثقافي بين 
الشعبين. واتفق الزعيمان 
على أنهما يمكنهما العمل 
سويا لتعزيز التفاهم بين 

الثقافات والحضارات في 
أنحاء أخرى من العالم. 
وتبادل الزعيمان كذلك 

وجهات النظر حول 
القضايا المعلقة من بينها 

مسألة الحدود.

مناقشات 
ونقاط أخرى 

أجرى رئيس الوزراء 
مودي والرئيس جين 
بينج حواراً هادئاً في 
مجمع بانشا رثا )أي 
المركبات الخمسة( 

في ماماالبورام

16



2019  | | آفاق الهند  |             |  

الصدد  هذا  وفي  البلدين.  لكال  االهتمام 
التعاون  تعزيز  على  الجانبان  اتفق   ،

األمني   والعسكري.
القول  يمكن  اتساعاً  أكثر  وبمنظور 
العزم  عقدتا  قد  اآلسيويتين  القوتين  إن 
العالمية من خالل  تعزيز شراكتهما  على 
زيادة تعاونهما حول مجموعة واسعة من 
المناخ  تغير  بينها  من   ، الشاملة  القضايا 
جدران  ظل  في  و  المستدامة.  والتنمية 
البلدان  ق��ررت  المتصاعدة،  الحمائية 
ترتيبات  وضع  أجل  من  سوياً  “العمل 
بالنفع على  تعود  تجارية مفتوحة وشاملة 

الدول.” جميع 
  

الثقافي التواصل 
قمة  خالل  إليه  التوصل  تم  ما  على  بناًء 
آلية  إرس��اء  إل��ى  أدت  والتي  ووه���ان، 
للتبادل رفيع المستوى بين الهند والصين 
على الصعيد الشعبي و وضع آلية للتبادل 
تشيناي  قمة  إن  القول  يمكن  الثقافي، 
شعبي  بوضعها  ج��دي��داً  زخماً  أعطت 
الشراكة  هذه  اهتمام  ب��ؤرة  في  البلدين 
ال��زع��ي��م��ان على  وات��ف��ق  ال��م��زده��رة. 

نطاق  لتوسيع  العام  الرأي  ضرورة حشد 
قرر  السياق،  هذا  وفي  الثنائية.  العالقات 
منهما  كل  في  مناسبة  تنظيم 35  الجانبان 
إلحياء الذكرى السبعين إلرساء العالقات 
بيان  وذك��ر  البلدين.  بين  الدبلوماسية 
الخارجية:  الشؤون  وزارة  عن  صادر 
 2020 عام  إعالن  الزعيمان  قرر  “لقد 
والشعبية  الثقافية  التبادالت  عام  باعتباره 
االستفادة  واتفقا على  والصين،  الهند  بين 
السبعين  ال��ذك��رى  حلول  من  بالكامل 

أعلى الصفحة: الزعيمان 
يقفان مع مجموعة من 

الفنانين المحليين بعد عرض 
ثقافي

 أعلى مباشرة: قام 
الزعيمان بزيارة معرض 

لألنوال اليدوية وبعض 
منتجات الحرف اليدوية من 
والية تاميل نادو في منتجع 

كوفاالم

15
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القطاعات،  كافة  في  التعاون  مجاالت 
واإلستراتيجية  االقتصادية  ذلك  في  بما 

والثقافية.

التجاري العجز  سد 
القمة  تناولتها  التي  النقاط  أهم  من  وكان 
االقتصادي  ال��ح��وار  آلية  إنشاء  ق��رار 
البلدين  بين  المستوى  رفيعة  والتجاري 
وتعزيز  ال��ت��ج��اري  العجز  لتخفيض 
والخدمات  السلع  في  التجاري  التبادل 
اآللية  هذه  تساهم  أن  ويمكن  واالستثمار. 
الهندي  المالية  وزيرة  سترأسها  التي   ،
مجلس  رئيس  ونائب  سيتارامان  نيرماال 
الدولة الصيني هو تشون هوا، في إحداث 
االقتصادية  العالقات  في  محتمل  تغير 
الصين  تفي  أن  حال  والصين،  الهند  بين 
وتكنولوجيا  لألدوية  سوقها  بفتح  بوعدها 
اآللية  هذه  وستساعد  الهندية.  المعلومات 
مع  التجاري  العجز  تقليص  على  الهند 
مليار   50 من  أكثر  يبلغ  والذي  الصين 
الشركات  تمكين  على  ع��الوة  دوالر، 
األس���واق  إل��ى  ال��وص��ول  م��ن  الهندية 

أكبر. بشكل  الصينية 

االستراتيجية الثقة 
غير  للقمة  األخرى  المهمة  النتائج  ومن 
تعميق  على  العمل  الثانية  الرسمية 
بين  وتعزيزه  االستراتيجي  االت��ص��ال 
الشعور  تجنب  يمكن  بحيث  الجانبين 
ذات  بالقضايا  يتعلق  فيما  الثقة  بانعدام 

من النتائج المهمة األخرى للقمة غير الرسمية الثانية العمل على تعميق االتصال 
االستراتيجي وتعزيزه بين الجانبين بحيث يمكن تجنب الشعور بانعدام الثقة فيما يتعلق 

بالقضايا ذات االهتمام لكال البلدين.

الزعيمان عند صخرة اإلله كريشنا 
،وهي صخرة عمالقة من الجرانيت 
تقف بصورة عجيبة على منحدر 
أحد التالل الصخرية

14
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يحيط  منطقة  في  الكريم  ضيفه  باستقبال 
بها مجموعة من اآلثار في ماهاباليبورام 
كأحد  تصنيفها  تم  التي  المواقع  أحد  وهي 
وأعقب  لليونسكو.  العالمي  التراث  مواقع 
ذلك حفل عشاء فاخر غير رسمي أقيم في 

الخالبة. بمناظره  المعروف  معبد شور 

الجديد الحلم 
الرسمية  غير  القم  من  األول  اليوم  في 
قضى   ،2019 أكتوبر   11 في  الثانية 
رئيس الوزراء مودى والرئيس شي جين 
وجهات  تبادل  في  الساعات  بعض  بينج 
واالنتعاشة  التنمية  تحقيق  حول  نظرهما 
وركز  القومي.  الصعيد  على  االقتصادية 
الوزراء  رئيس  خطة  على  كذلك  الحوار 
الجديدة  الهند  بإرساء  المتعلقة  م��ودى 

االحتفال  إط��ار  في   2022 عام  بحلول 
وكذلك  الهند،  الستقالل   75 بالذكرى 
يرغب  الذي  بينج  جين  شي  الرئيس  حلم 
فتح  الذي  األمر  الصين،  في  تحقيقه  في 
نطاق  على  للتعاون  جديدة  سبل  ب��دوره 
مهد  لقد  اآلسيويتين.  الجارتين  بين  واسع 
الزعيمين  بين  الرسمي  غير  الحوار  هذا 
النطاق  الطريق إلجراء محادثات واسعة 

على مستوى الوفود في 12 أكتوبر.
توجت المحادثات، التي استمرت لمدة 
الروح  على  بالتأكيد  تشيناي،  في  يومين 
ووهان  في  الزعيمين  بين  س��ادت  التي 
رسمية  غير  قمة  أول  عقد  شهدت  التي 
 ،2018 إبريل  في  والصين  الهند  بين 
على  العمل  في  الروح  هذه  تمثلت  حيث 
وتوسيع  بحكمة”  ال��خ��الف��ات  “إدارة 

يسار: رئيس الوزراء مودي يهدي 
شاالً من الحرير مصنوع يدوي 

للرئيس الصيني في اليوم الختامي 
للقمة. تميز الشال بوجود نقش 

لصورة الرئيس الصيني جين بينج 
باللون الذهبي على خلفية من القماش 
الحرير األحمر الزاهي، وقد صنعها 

نساجو أحد التجمعات السكانية في 
منطقة كويمباتور.

أعلى: قدم الزعيم الصيني هدية 
تذكارية من الخزف ، مرسوم عليها 

صورة رئيس الوزراء مودي 

عكست القمة من جديد حالة الدفء في العالقة بين رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي والرئيس الصيني شي جين بينج، والسيما أثناء تجولهما في موقع 

تراثي مطل على خليج البنغال
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تعزيز التواصل عبر قمة تشيناي
يمكن القول إن القمة الهندية-الصينية غير الرسمية الثانية، التي ٌعقدت في ماماالبورام بين رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج، تبشر بأن الفترة القادمة تؤذن ببدء 
مرحلة جديدة من التعاون بين الجارتين، حيث ركزت أعمال القمة على موضوعات مثل سد العجز 

التجاري وبناء الثقة المتبادلة. 
بقلم: مانيش تشاند

الساحلية  المعابد  بمدينة  م��ك��ان  ف��ي 
ماماالبورام )ماهاباليبورام( الواقعة على 
نادو  تاميل  بوالية  تشيناي  مدينة  مشارف 
الخلفية  والصين وفي  الهند  اجتمع زعيما 
تاريخها  يعود  صخرية  ومنحوتات  آثار 
زعيما  كان  وبينما  السابع.  القرن  إلى 
كانا  الهند،  ج��وز  م��اء  يحتسيا  البلدين 
مرحلة  بدء  في  مشتركة  آمال  يحدوهما 

رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي والرئيس الصيني 
أمام جدار منحوت بشكل 

جميل في ماماالبورام

والصين  الهند  بين  العالقات  في  جديدة 
بالنفع  بدوره  يعود  الذي  بالتعاون  تتميز 
الثقة  من  ومزيد  الجانبين  على  المتبادل 
األساسية  والتطلعات  للمصالح  والتفهم 
فاعليات  خالل  واتضحت  منهما.  لكل 
بين  الكيمياء  ت��واف��ق  جديد  م��ن  القمة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس 
األول  قام  حيث  بينج،  جين  شي  الصيني 
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الهند بشكل بناء في مفاوضات قمة الشراكة االقتصادية  شاركت 
بدول  الخاصة  االتفاقية  لكن مشروع  بدايتها،  الشاملة منذ  اإلقليمية 

المتفق  التوجيهية  األساسية والمبادئ  الروح  بالكامل  يعكس  لم  القمة 
عليها بين الدول األعضاء ، ألنه لم يعالج بشكل ٌمرضي القضايا العالقة 

الهند. أثارتها  التي  القلق  ونواحي 
ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

مقترحة  حرة  تجارة  اتفاقية  عن  عبارة 
اآلسيان  راب��ط��ة  م��ن  أع��ض��اء   10 تضم 
أستراليا  وهم:  الستة  شركائها  جانب  إلى 
الجنوبية  وكوريا  واليابان  والهند  والصين 
من   61 أصدرت  ذلك،  ومع  ونيوزيلندا. 
نقلت  بياناً  نوفمبر   4 في  المشاركة  الدول 
اختتمت  قد  ال��دول  ه��ذه  من   51 أن  فيه 
وستشرع  بالنصوص  خاصة  مفاوضات 
بعد   .2020 عام  في  االتفاقية  توقيع  في 
في  و  المفاوضات  من  سنوات طويلة  سبع 
ظل وجود قضايا مهمة لم يتم حلها، أصدر 
أن  فيه  ذك��ر  ختامياً  بياناً  الهندي  الوفد 
إلى حل  التوصل  مشاركته “ستتوقف على 
ضوء  في  و  القضايا.”  هذه  بشأن  مرض 
االقتصادية  الشراكة  قمة  دول  أن  حقيقة 

سكان  نصف  يمثلون  الشاملة   اإلقليمية 
العالم 40 في المائة من التجارة العالمية 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   35 و 
اإلجمالي، فإن دول هذه القمة بمقدورهم 
حال تكتلهم سويا أن يشكلوا أكبر منطقة 
تجارة حرة في العالم حال أصبحت الهند 
في  اقتصاد  أكبر  ثالث  صاحبة  الدولة   -

العالم، جزءاً من ذلك التكتل.

رؤساء الدول في قمة 
شرق آسيا الرابعة 

عشرة التي عقدت في 
بانكوك في نوفمبر

شغل السفير أنيل وادوا منصب نائب وزير 
الخارجية )لشئون الشرق( بوزارة الشؤون 
الخارجية الهندية. وشغل كذلك في السابق 

منصب سفير الهند لدى دول بولندا وسلطنة 
عمان وتايالند وإيطاليا. وعمل كذلك في البعثات الدبلوماسية الهندية 

في هونج كونج والصين وسويسرا وعمل أيضا في منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية في الهاي.
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مودي  ال��وزراء  رئيس  واقترح  والدولية. 
آمن  بحري  مجال  إلرس��اء  جديدة  مبادرة 
الهادئ.كما  المحيط  منطقة  في  ومأمون 
اقترح مودي كذلك مبادرة لتعزيز االقتصاد 
األزرق من خالل االستخدام المستدام لموارد 
النمو االقتصادي. ومن  المحيطات من أجل 
آسيا  شرق  قمة  في  المشاركة  ال��دول  بين 
الرابطة  في  األعضاء  الدول  إلى  باإلضافة 
واليابان وجمهورية  الهند والصين  كل من: 
والواليات  ونيوزيلندا  وأستراليا  كوريا 

وروسيا. المتحدة 

موقف حازم
رئيس  ش���ارك  لتايالند،  زي��ارت��ه  خ��الل 
لقمة  الثالثة  ال��دورة  في  م��ودي  ال���وزراء 
تعد  الشاملة.  اإلقليمية  االقتصادية  الشراكة 
الشاملة  اإلقليمية  االقتصادية  الشراكة  قمة 

رئيس الوزراء مودي 
مع رئيس وزراء اليابان 

شينزو آبي خالل قمة 
شرق آسيا في نوفمبر

خالل لقائه مع رئيس الوزراء 	 
الياباني شينزو آبي ، ركز رئيس 
الوزراء مودى على حوار الهند 

واليابان المقبل 2+2 واجتماع القمة 
السنوي بين الزعيمين في ديسمبر.

تحدث رئيس الوزراء الفيتنامي 	 
نجوين شوان فووك ورئيس الوزراء 

مودي حول موضوعات مثل 
التطرف واإلرهاب، وأكدا على 

التزامهما بدعم اتفاقية األمم المتحدة 
لقانون البحار.

أكد رئيس الوزراء األسترالي 	 
سكوت موريسون و رئيس الوزراء 

مودي من جديد على التزامهما 
بالشفافية و الحرية واالنفتاح فيما 
يتعلق بالتعاون بين الدول المطلة 

على المحيط الهندي والهادئ.

تحدث مستشارة دولة ميانمارأون 	 
سان سو تشي و رئيس الوزراء 

مودي عن الربط الجوي بين 
البلدين، وخطة الهند الستضافة 

الملتقى التجاري لتجمع دول كمبوديا 
، والوس ، وميانمار وفيتنام في 

يانجون في ميانمار بنهاية نوفمبر 
.2019

ركز اجتماع رئيس الوزراء مودي 	 
مع رئيس الوزراء اإلندونيسي 

جوكو ويدودو على التجارة الثنائية، 
وأبرز الحاجة إلى فتح السوق 

بصورة أكبر أمام السلع الهندية.

في اجتماعه مع رئيس الوزراء 	 
التايالندي برايوت تشان أوتشا ، أكد 

رئيس الوزراء مودي على تعزيز 
االتصال بين البلدين بما في ذلك 

االتصال المادي والرقمي.

الشراكات الثنائية
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مع  عالقتها  تعزيز  ف��ي  ت��رغ��ب  الهند 
راب��ط��ة اآلس��ي��ان ف��ي م��ج��االت: األم��ن 
والمساعدات  األزرق  واالقتصاد  البحري 
الكوارث.  حاالت  في  واإلغاثة  اإلنسانية 
لدرجة  دراسية  منحة  الهند 1000  وستقدم 
في  اآلسيان  دول  من  للدارسين  الدكتوراة 
يتخذ من  الذي  للتكنولوجيا،  الهندي  المعهد 
معاهد  أكثر  أحد  وهو   ، له  مقراً  نيودلهي 

العالم. التكنولوجيا شهرة على مستوى 
التكامل  تحقيق  إل��ى  الهند  تحتاج 
قوامه  سوق  مع  أكبر  بصورة  االقتصادي 
ال��دول  ت��ع��داد  ه��و  شخص  مليار   1.85
شرق  جنوب  دول  رابطة  في  األعضاء 
الناتج  إجمالي  يبلغ  آسيا )اآلسيان(، والذي 
تريليون   3.8 لدولها  اإلجمالي  المحلي 

حاليا  الثنائية  التجارة  حجم  ويبلغ  دوالر. 
مليار   81.33 الرابطة  ودول  الهند  بين 
فيه  بلغت  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي  دوالر. 
 68.91 الهند  في  اآلسيان  استثمارات  
من  الفترة  خ��الل  أمريكي  دوالر  مليار 
نجد   ،  2018 م��ارس  إلى   2000 أبريل 
دوالر  مليار   36.67 استثمرت  الهند  أن 
ما  الفترة  خالل  اآلسيان  دول  في  أمريكي 

بين عامي 2007 و 2015.
رك���زت ق��م��ة ش���رق آس��ي��ا ال��راب��ع��ة 
مثل:  م��وض��وع��ات  على  أي��ض��اً  ع��ش��رة 
كذلك  وتم  اإللكترونية.  والجريمة  األمن 
بين  للتعاون  المستقبلي  االتجاه  استعراض 
تبادل  على  عالوة  آسيا  شرق  وقمة  الهند 
اإلقليمية  القضايا  ح��ول  النظر  وجهات 

أعلى: رئيس الوزراء 
مع أفراد الجالية الهندية 

قبل حفل الجالية الرسمي 
في بانكوك خالل زيارته 

األخيرة لتايالند 

وتشارك الهند مع رابطة اآلسيان في أكثر من 30 حواراً عال المستوى في 
مجاالت متنوعة مثل: المنتدى اإلقليمي لآلسيان و قمة شرق آسيا و اجتماع 

وزراء دفاع اآلسيان
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في اتجاه عقارب الساعة 
من أعلى: رئيس الوزراء 
مودي أثناء إلقاء كلمة أمام 
الجالية الهندية في بانكوك 

خالل زيارته ؛ رئيس 
الوزراء خالل اجتماعه 

معأون سان سو تشي 
مستشارة  دولة ميانمار ؛ 
و رئيس إندونيسيا جوكو 

ويدودو

أكد رئيس الوزراء من جديد على 
أهمية الطريق السريع الثالثي، الذي 

يربط بين الهند وميانمار وتايالند. 
وأعرب مودي عن أن الهند تعمل 
جاهدة من أجل استكمال المشروع 

في الوقت المناسب.

خالل لقائه مع الجالية الهندية في 
بانكوك، دشن رئيس الوزراء مودي 

الترجمة التايلندية لكتاب الشعر 
الكالسيكي التاميلي “ثيروكورال” 

للشاعر والمؤلف ثيروفاالوفار

على هامش 
الزيارة
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 ، الماضية  القليلة  األع���وام  م��دار  على 
عالقاتها  في  ملموساً  تقدماً  الهند  أحرزت 
مع رابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان( 
أعضاء  دول   10 عضويتها  في  تضم  التي 
الرابطة  بهذه  الصلة  ذات  التعاون  أطر  و 
مثل: منتدى اآلسيان اإلقليمي ، وقمة شرق 
بدأت  اآلسيان.  دفاع  وزراء  وتجمع   ، آسيا 
عام  في  ح��وار  شريك  من  المسيرة  الهند 
1996، وبعدها قطعت شوطاً كبيراً لتصبح 
شريك على مستوى القمة في عام 2002 ثم 
عام  في  اآلسيان  لرابطة  استراتيجياً  شريكاً 
اآلسيان  رابطة  مع  الهند  وتشارك   .2012

عال  ح��واراً   30 من  أكثر  في 
متنوعة.  مجاالت  في  المستوى 
حضر  ذل��ك،  إل��ى  وباإلضافة 
ناريندرا مودي  الوزراء  رئيس 
و  آسيا  ش��رق  قمة  فاعليات: 
الهند  بين  عشر  السادسة  القمة 
آسيا  ش��رق  قمة  و  واآلس��ي��ان 

الرابعة عشرة والدورة الثالثة لقمة الشراكة 
الشاملة. اإلقليمية  االقتصادية 

استراتيجية عالقات 
التي  اآلسيان-الهند،  قمة  فاعليات  وخالل 
نوفمبر   4 إلى   2 من  الفترة  خالل  عقدت 
للتنسيق  تقديره  عن  مودي  أعرب   ،2019
بين  للعالقات  المستقبلية  والنظرة  المتبادل 
المنطقة  في  الواقعة  اآلسيان  دول  و  الهند 
تحدد  والتي  الهادئ،  المحيط  على  المطلة 
شرق  جنوب  لمنطقة  المركزية  ال��رؤي��ة 
أن  على  م��ج��دداً  م��ودي  وأك��د  ككل.  آسيا 

يسار: رئيس الوزراء 
مودى يتفاعل مع أطفال 

من الجالية الهندية في 
بانكوك خالل زيارته

ومن بين الدول المشاركة في قمة شرق آسيا 
باإلضافة إلى الدول األعضاء في الرابطة كل من: 

الهند والصين واليابان وجمهورية كوريا وأستراليا 
ونيوزيلندا والواليات المتحدة وروسيا
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مزيد من التواصل مع
دول شرق آسيا

بذلت الهند على مدار العقد الماضي جهوداً كبيرة نحو إرساء عالقات أقوى مع جيرانها من دول 
شرق آسيا. وقد سافر رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا إلى تايالند لحضور قمة شرق آسيا. 

ويلقي السفير السابق أنيل وادهوا الضوء في هذا الموضوع على أهم معالم تلك الزيارة 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي )السادس من اليسار( تعلو االبتسامة وجه أثناء جلسة التصوير الفوتوغرافية لقادة القمة السادسة عشرة لآلسيان والهند في تايالند



جسور الصداقة
القمة غير الرسمية الناجحة لرئيس الوزراء ناريندرا 

مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينج

اليوبيل الذهبي 

الهند  ب��م��ه��رج��ان  االح��ت��ف��ال 

السينمائي الدولي

مدارس اليوجا

مؤسسات تعليم اليوجا في الهند 

أيوشمان كورانا

اته الفنية
السر وراء نجاح

آفاق الهند
المجلد 33  |  العدد 05  |  2019 

أصبحت الهند في عام 2019 الدولة التي تضم ُخمس شباب العالم ، حيث إن 65 مليون من مجموع سكانها تقل 
أعمارهم عن 25 عاما، األمر الذي يطرح تساؤالً هاماً حول مدى ارتباط هذا الجيل من الشباب من سكان الهند 
بتقاليدنا القديمة. ونتناول على صفحات هذا العدد من مجلة “آفاق الهند” كيف تستوعب و تتناقل األجيال جيل بعد 
جيل في البالد تقاليد و موروثات الحضارة والثقافة الهندية التي تعود بجذورها إلى ما يقرب من خمسة آالف عام. 

لقد كانت الهند خالل األشهر القليلة الماضية محور اهتمام ومحط أنظار العالم، حيث رحب رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي بالرئيس الصيني شي جين بينج خالل القمة غير الرسمية الثانية بين الهند والصين في ماماالبورام و بعدها 
اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء مودي والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل في الجولة الخامسة من المشاورات 
تبنته الهند مؤخراً يعمل على تعزيز عالقات الهند  بين حكومتي البلدين. وشكل هذان اللقاءان توجهاً ونهجاً جديداً 
الدبلوماسية بكافة دول العالم. ونأخذ القارئ العزيز في رحلة سريعة إلى بانكوك لمتابعة لقاء دول شرق آسيا في إطار 
قمة شرق آسيا الرابعة عشرة لنفهم بصورة أكبر كيف تؤثر شراكاتنا مع دول هذه المنطقة من القارة على صورة الهند 
على الصعيد العالمي. ثم نتوجه سوياً إلى المملكة العربية السعودية لنتعرف على ما دار خالل زيارة رئيس وزراء 

الهند ناريندرا مودي إلى المملكة والتي استغرقت يومين.

في ضوء االرتباط الكبير والواضح ألفالم السينما الهندية بالتوجهات المعاصرة ، نسافر على صفحات العدد إلى 
والية جوا لمتابعة فاعليات الدورة الخمسين من مهرجان الهند السينمائي الدولي، الذي يركز أيضاً على تطور األفالم 
اإلقليمية وصناعة األفالم في الهند بصورة عامة. واحتفى المهرجان في هذه الدورة بمجموعة من أفضل األعمال 
السينمائية، التي تم انتاجها في مختلف أنحاء العالم. ونتحاور مع أيوشمان كورانا الممثل الحائز على جائزة أفضل 
ممثل على المستوى القومي، نظراً لما قدمه من أفالم تهدف إلى تقديم المشكالت التي يواجهها الناس في الفترة الحالية 

وكيفية التعامل معها وإيجاد حلول لها.

تتضح أهمية الثقافة الهندية العريقة في القرن الحادي والعشرين بصورة جلية من خالل العديد من المظاهر مثل: 
ممارسة اليوجا التقليدية والحرص على العمل بفخر على االرتقاء بأشكال فنية محلية في أقاصي البالد أو حتى من 
خالل المهرجانات التي تحتفي بتراث الماضي المجيد النابض بالحياة. ويعبر الكاتب والمؤلف الشهير المتخصص 

في األدب الهندي أميش عن رأيه في هذا الموضوع من خالل إحدى المقاالت على صفحات العدد.

ثم نصحب القارئ العزيز في رحلة إلى منطقة سبيتي عبر جبال الهيمااليا للتعرف عن قرب على الثقافة السائدة 
في هذه المنطقة والتي استطاعت االستمرار إلى اليوم على مدى العصور الماضية لتقدم نموذجاً مثالياً على األخوة 
والتنوع و التكامل. وفي طريق عودتنا من هذه المنطقة، نتوقف على صفحات باب “قصة صورة” لمشاهدة مختلف 
الوجهات السياحية المتميزة التي تعكس الثقافة المتنوعة للبالد من خالل مجموعة من المهرجانات الثقافية المليئة 

بالبهجة واأللوان.

رافيش كومار

العدد افتتاحية 
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المحرر: رافيش كومار
مساعد محرر: راجات باتناغار

وزارة الشئون الخارجية الهندية
الشئون  وزارة  مبنى  “أ”-  جناح   ،152 رق��م  غرفة 

الخارجية الهندية “شاستري بهافان”
نيودلهي- 110001 – الهند

هاتف رقم: 23381719, 91.11.23388949+
فاكس رقم: 91.11.23384663+

osdpd2@mea.gov.in :للتعليقات واآلراء

اإلندونيسية  البهاسا  و  العربية  باللغات:  الهند”  “آفاق  مجلة  تصدر 
والباشتو  واإليطالية  الهندي  و  واأللمانية  والفرنسية  واإلنجليزية 
والفارسية و البرتغالية و الروسية والسنهالية واألسبانية والتاميلية 

و الصينية و اليابانية. 

مساعد  كومار-  رافيش  السيد/  المجلة  هذه  نشر  على  يُشرف  الرقمية 
باسم  الرسمي  والمتحدث  الخارجية(  الدعاية  )إدارة  الخارجية  وزير 
غرفة  بالوزارة:  اإلدارة  مقر  ويقع  الهندية.  الخارجية  الشئون  وزارة 
رقم 152، جناح “أ”- مبنى وزارة الشئون الخارجية الهندية “شاستري 
الخارجية  الشئون  وزارة  عن  ونيابة   .110001 نيودلهي-  بهافان”، 
الهندية  المجلة مجموعة ماكسبوجر ميديا  تقوم بطباعة ونشر  الهندية، 
الخاصة المحدودة، التي يقع مقرها في: القطعة رقم رقم 62- أوخال فيز-
3- نيودلهي - 110020- الهند.الرقمية تصدر مجلة “آفاق الهند” ست 
الحقوق محفوظة. يمكن استخدام و إعادة نشر  العام. جميع  مرات في 
أي من المقاالت واألعمال الفنية و/أو الصور الفوتوغرافية المنشورة 
بالمجلة مع اإلشارة إلى اقتباسها من مجلة “آفاق الهند”. ال تتحمل وزارة 
الشؤون الخارجية الهندية أومجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة 
أو صور  أو مخطوطات  أعمال  أي  تلف  أو  فقدان  المحدودة مسؤولية 
فوتوغرافية أو أعمال فنية أو شرائح شفافة مصورة أو أي مواد أخرى 
يتم تقديمها طوعاً بعرض االستخدام في المجلة. كما أن اآلراء الواردة 
أو  الخارجية  الشؤون  وزارة  آراء  بالضرورة عن  تعبر  ال  المجلة  في 

مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة .

التواصل مع مجموعة ماكسبوجر ميديا  لالستفسارات يرجى 
الهندية الخاصة المحدودة

رقم الهاتف: 91.11.43011111+
رقم الفاكس: 91.11.43011199+

www.maxposuremedia.com :الموقع على االنترنت

آفاق الهند
المجلد 33  |  العدد 05  |  2019 

مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة 
المدير التنفيذي والمدير اإلداري: براكاش جوهاري

المدير: فيكاس جوهاري
مدير التحرير: جايتا بانديوبادهياي

عنوان المكتب الرئيسي:
مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة 

 - نيودلهي  فيز-3-  أوخ��ال   -62 رقم  رقم  القطعة  العنوان:   
110020- الهند.

رقم الهاتف: 91.11.43011111+               
رقم الفاكس:  91.11.43011199+

U22229DL2006PTC152087 :رقم سجل المجموعة
لالستفسارات: 

indiaperspectives@maxposuremedia.com

تابعنا على:

المحتويات
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1-17 فبراير 25-292020 

فبراير 2020

فبراير 2020

مهرجان ديكان
 تقيم إدارة السياحة في حيدر آباد مهرجان ديكان بصورة سنوية، وتستمر 

فاعلياته خمسة أيام كاملة. ويعرض المهرجان منتجات الحرف اليدوية 
عالوة على التقاليد الفنية في والية أندرا براديش من خالل تقديم مجموعة 
من العروض الفنية الراقصة. وينتشر في مكان إقامة المهرجان أكشاك بيع 

المأكوالت. ومن المظاهر التي تجذب الزائرين لهذا المهرجان العرض 
الموسيقي الضخم، الذي يعكس التراث الموسيقي الهائل لمدينة حيدر آباد. 

مكان إقامة االحتفال: حيدر آباد – والية أندرابراديش 

مهرجان سوراجكوند الدولي للحرف اليدوية
يحتفي مهرجان سوراجكوند، الذي يٌقام بصورة سنوية- بالتراث 

الفلكلوري و الثقافي للواليات الهندية. ويختار المهرجان كل عام إحدى 
الواليات الهندية لتكون هي موضع التركيز باإلضافة إلى اختيار 

إحدى الدول األجنبية لتكون هي “الدولة الشريكة”.ويتم خالل فاعليات 
المهرجان عرض أفضل ما تتميز به هذه الدولة من أعمال الحرف اليدوية 

و المنسوجات والمأكوالت، حيث تقام معارض متنوعة و عروض فنية. 

مكان إقامة االحتفال: سوراجكوند- والية هاريانا

مهرجان مادوراي للقوارب 
يٌعرف مهرجان مادوراي للقوارب على المستوى المحلي 

باسم “تيبوثسافام”، ويعتبر أكثر االحتفاالت الثقافية الرائعة 
في والية تاميل نادو. يقام هذا المهرجان منذ القرن السابع 

عشر، حيث يحتفي هذا المهرجان الذي يقام بصورة سنوية 
بالعديد من اآللهة الذين يتم وضع تماثيل لهم على ظهر أحد 

القوارب والقيام بجولة في أرجاء بحيرة تيباكوالم. و مع 
حلول الغسق، تكتظ شواطئ البحيرة باآلالف من مصابيح 

الفخار المضاءة لتكون في استقبال القارب المزركش، الذي 
يحمل تماثيل اآللهة في موكب رائع خالل رحلة العودة.

مكان إقامة االحتفال: مادوراي - والية تاميل نادو
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يناير 2020

يناير 2020

يناير 2020

مهرجان لوهري
يمثل مهرجان لوهري بداية موسم الحصاد. ويحتفل الناس في شمال الهند، وخاصة 
أبناء واليتي البنجاب وهاريانا، بحلول هذا المهرجان بالعديد من مظاهر البهجة و 

الفرح، حيث يرتدون المالبس األنيقة ويعزفون على اآلالت الموسيقية ويشاركون في 
حفالت الغناء و الرقص في جو يشبه مظاهر العيد. ويعد طقس إشعال النار التي يلف 

حولها الناس في جو من المرح والسعادة أحد الطقوس الشهيرة في مهرجان لوهري.

مكان إقامة االحتفال: منطقة شمال الهند

مهرجان جايبور األدبي 
يعد مهرجان جايبور األدبي قبلة ٌعشاق األدب، حيث يجمع هذا المهرجان 

تحت سقف واحد مجموعة من أعظم األدباء واألعمال األدبية على مستوى 
العالم. ويشهد المهرجان العديد من الفاعليات من بينها التوقيع على إصدارات 

الكتب الجديدة وجلسات قراءة ونقد و ورش عمل و حلقات نقاشية و لقاءات 
تفاعلية مع المؤلفين و أمسيات موسيقية وغير ذلك من األنشطة التي تشبع 

رغبات عشاق األدب و الفنون. 

مكان إقامة االحتفال: جايبور - والية راجستان 

عيد جمهورية الهند 
تحتفل الهند بعيد الجمهورية، وهو 

اليوم الذي شهد إقرار دستور البالد، 
من خالل إقامة عرض عسكري ضخم 

بهذه المناسبة في طريق راجباث في 
العاصمة نيودلهي. يبرز العرض 

العسكري شجاعة أفراد األفرع 
الرئيسية الثالثة للقوات المسلحة الهندية 

وهي:القوات البرية و القوات البحرية 
والقوات الجوية. ويشارك الرئيس 

البرازيلي جاير بولسونارو كضيف 
شرف االحتفالية هذا العام. 

مكان إقامة االحتفال: نيودلهي 



جسور الصداقة
القمة غير الرسمية الناجحة لرئيس الوزراء ناريندرا 

مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينج

اليوبيل الذهبي 
الهند  ب��م��ه��رج��ان  االح��ت��ف��ال 

السينمائي الدولي

مدارس اليوجا
مؤسسات تعليم اليوجا في الهند 

أيوشمان كورانا
السر وراء نجاحاته الفنية
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