
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
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أصبحت المبادرة اليوم المنصة الرئيسية المرتبطة بخلق 
فرص العمل في المناطق الريفية والمدن الصغيرة

PILLARS OF THE DIGITAL 
INDIA SCHEME

•	 Broadband Highways

•	 Universal Mobile 
Connectivity

•	 Public Internet Access 
Programme

•	 Reforming Governance 
Through Technology

•	 eKranti Participatory 
Governance

•	 Make in India

•	 Digital Skills

•	 Digital Payments

CHANGING INDIA’S 
DIGITAL PROFILE 
THROUGH INCLUSION 

•	 Aadhar- 1.23 billion

•	 Mobile users- 1.18 billion

•	 Bank accounts- 1.57 billion

•	 Internet users- 500 million

•	 Smartphone users-380 
million

•	 Operational Panchayats 
online- 121 million

•	 Operational CSC- 3.05 
million

 

As India leapfrogs into 
increased internet 
penetration, the country 
has seen a steady rise in the 
number of internet users 
in the last few years, from 
375 million in October’15 to 
an estimated 500 million 
by June’18. A report by 
McKinsey Global Institute 
says India’s Digital Index 
rose by 56 per cent during 
2014-2017, from 18 to 29 on 
a scale of 1-100. This has 
placed the country second 
in terms of growth among 
17 emerging and mature 
digital economies. 

According to statistics 
of mid-2018, close to 1.2 
billion Indians have been 
covered under the Aadhaar 
programme.

هذا  يعتمد  الحالية.  الحكومية  والخطط  بالبرامج 
التحول على الربط بين برامج جان دهان وآدهار 
وشبكات البيانات، الذي يربط برنامج جان دهان 
يوجانا  جان-دهان  مانتري  برادهان  )برنامج 
هي خطة وطنية للشمول المالي لضمان وصول 
الجميع للخدمات المالية( مع تحديد المستفيدين من 
لكل  فريد يصدر  آدهار هو رقم   ( آدهار  خالل  
بمساعدة  ذلك  ويتم  الهند(  مواطني  من  مواطن 
شبكات البيانات المتنقلة المتطورة في الهند. وقد 
مواطن  1.23مليار  حوالي  ربط  اآلن  حتى  تم 
هندي بنجاح في إطار هذه تنمية الخطة المرتبطة 
بالمناطق الريفية في إطار مبادرة “الهند الرقمية” 
، وال تزال هذه األرقام في ارتفاع مستمر. وبهدف 
كانت  الهند،  الرقمي على مستوى  التفوق  تحقيق 
ما  ق��وي وه��ذا  أس��اس  إل��ى وض��ع  هناك حاجة 
توفره عملية الربط بين برامج جان دهان وآدهار 

وشبكات البيانات.
ومن النواحي األخرى الخاصة بمبادرة “الهند 
يتم  التي  المالية  الخدمات  تكامل  هو  الرقمية” 
المحمول  الهاتف  بوابة تطبيق  تقديمها من خالل 
الموحد للحوكمة في العصر الجديد. وتهدف هذه 
خدمة   1200 إلى  يصل  ما  توفير  إلى  البوابة 
بالحكومة  الخاصة  اإلدارات  تقدمها  رئيسية 
والهيئات  الواليات  حكومات  وإدارات  المركزية 
وذلك  المؤسسات  خدمات  من  وغيرها  المحلية 
أنفسهم  تعريف  عبر  للمستفيدين  مباشرة  بصورة 
من خالل الرقم القومي الفريد الُمحدد لهوية طالب 

الخدمة.

الطريق لألمام
كبيراً في المرحلة األولى  حققت المبادرة نجاحاً 
القطاعات  مختلف  من  الهائلة  الزيادة  خالل  من 
صرف  تم  وقد  الرقمي.  االندماج  طلبت  التي 

توفير  مع  هندية  روبية  مليون   5.3 إجمالي 
هندية. وساهمت  ألف كرور روبية  إجمالي 90 
من  روبية  كرور   33.19 إدح��ال  في  المبادرة 
العملة غير المدرجة في المنظومة المالية العامة 
على من خالل تعامالت على يد 80 في المائة من 
البالغين الذين أصبح لديهم حسابات بنكية فعالة. 
الرقمية  الهند  لمبادرة  الثانية  المرحلة  تهدف 
كاملة  رقمنة  تحقيق  إلى  المقبلة  السنوات  خالل 
المجاالت  في  التطوير  عجلة  تسريع  خالل  من 

التالية: األساسية 
تكنولوجيا  إدخال   - لالتصاالت  التحتية  البنية 
الجيل الخامس في جميع المنصات وتوسيع شبكة 
الريفية.  المناطق  التغطية في  لزيادة  بهارات نت 
تدريبية مكثفة  تقديم دورة   - البشري  المال  رأس 
عبر اإلنترنت في إطار مبادرة سوايام أو دراسة 
شبكات التعلم النشط للعقول الشابة الطموحة وذلك 
مجال  في  التميز  مراكز  من  العديد  مع  بالتعاون 

التكنولوجيا الناشئة.
الخدمة الرقمية - توسيع الخادم السحابي الحالي 
اصطناعي  ذكاء  برنامج  وإدراج  )ميجهراج( 

شامل.
وحده  االصطناعي  الذكاء  برنامج  تضمين  إن 
إلى  دوالر  تريليون  إضافة  على  القدرة  لديه 
تحديد  توضيح  مع   2035 عام  بحلول  االقتصاد 
من  للتنمية  الرئيسية  المجاالت  من  مجموعة 
والتعليم  والمالية  والزراعة  الهندية  اللغات  بينها: 

والرعاية الصحية.
من المتوقع االنتهاء بنجاح من المرحلة الثانية 
لكافة  الكاملة  الرقمنة  خالل  من  المبادرة  من 
بحلول  الحكومية  القومية  والمشروعات  الخطط 
عام 2025 بمعامل زيادة قدره 3.5 ، مما سيزيد 
بصورة  دوالر  تريليون   1 إلى  الكلي  المجموع 

تقريبية وهو رقم مذهل في حد ذاته.
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e-Governance
Reforming government through technology

Make in India
Electronics + Software

Make in India
Broadband connectivity

eKranti
Electronics 
Delivery of Services

Digital Payments
For Economic 

Growth

Participatory 
Governance Universal

Access to digitally 
stored documents

Public Internet
Access to Program

Digital Skills

Pillars of Digital India
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وقد   ، للمواطنين  الخدمات  لتقديم  السرعة  فاق 
بهارات  من خالل خدمة  متاحاً  األمر  هذا  أصبح 
نت التي تربط بالفعل 1.15 الخ قرية بشبكة ألياف 

ضوئية شاملة عبر مراكز خدمة مشتركة.
الحوكمة  عملية  بتوفير  الخاص  المبدأ  يتضمن 
جميع  عبر  الخدمات  دمج  الطلب  عند  والخدمات 
على  الحكومية  القضائية  والهيئات  اإلدارات 
الخدمات  جميع  تكون  بحيث  الواليات  مستوى 
الفعلي عبر منصات اإلنترنت  الوقت  متوفرة في 

وتطبيقات الهاتف المحمول.
تحقيق  على  المبادرة  من  الثالث  المبدأ  ويركز 
التمكين الرقمي للمواطنين، والذي يهدف إلى محو 

األمية الرقمية العالمية.
وشبكات  وآدهار  دهان  جان  برامج  بين  الربط 
الماضية،  الثالث  السنوات  مدار  على  البيانات 
استطاعت مبادرة “الهند الرقمية” أن تضع أساساً 
للبنية  الرقمي  التحول  عملية  في  للبدء  للهند  قوياً 
وتتضمن  شاملة.  بصورة  للحوكمة  األساسية 
مواطن  كل  ربط  التحول  لهذا  الرئيسية  الجوانب 
هذا  تحقيق  ويتم  المالي.  الشمول  لتحقيق  بالبوابة 
تحديد  طريق  عن  خطوتين  خالل  من  التحول 
مواطن  كل  منح  خالل  ومن  مواطن  كل  هوية 
الحياة  مدى  على  نوعها  من  فريدة  رقمية  هوية 
عبر اإلنترنت موثوق في بياناتها ومن ثم ربطها 
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تعد مبادرة “الهند الرقمية”، وهي مبادرة رائدة أطلقتها الحكومة الهندية، برنامجاً طموحاً يهدف إلى تحويل 
الهند إلى مجتمع يحظى بالتمكين من الناحية الرقمية وتحويل االقتصاد الهندي إلى اقتصاد قائم على المعرفة

توفير الخدمات الحكومية بنقرة زر
بقلم: فيناياك سوريا سوامي

لتعزيز  المطلوبة  القوية  الدفعة  التوجه  ض��وء  في 
الشفافية والحوكمة اإللكترونية في عملية صنع السياسات 
البعض،  بعضها  مع  الهند  أجزاء  كافة  وربط  البالد  في 
مبادرة  مودي  ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئيس  أطلق 
“الهند الرقمية” في عام 2015. وخالل السنوات األربع 
من  واحدة  الرقمية”  “الهند  مبادرة  أصبحت  الماضية، 
أكثر المنصات الحكومية التي يعتمد عليها في التوجهات 
المرتبطة بالعديد من الخطط الحكومية الخاصة بالسنوات 
االتحادية  واألقاليم  الواليات  لقد وفرت مشاركة  القادمة. 
اإللكترونية  للحوكمة  القومية  الخطة  في  القرى  وحتى 
الهند.  مستوى  على  الرقمي  لإلصالح  المطلوبة  الدفعة 

وأصبحت المبادرة اليوم المنصة الرئيسية المرتبطة بخلق 
فرص العمل في المناطق الريفية والمدن الصغيرة.

الرؤية
لقد تم صياغة هذه المبادرة الرقمية بهدف وقف اإلخفاقات 
الموجودة في عملية الحوكمة، وتقوم رؤية المبادرة على 
ثالثة مبادئ رئيسية هي: “البنية التحتية الرقمية هي وسيلة 
أساسية لكل مواطن” و “توفير عملية الحوكمة والخدمات 

عند الطلب” و “تحقيق التمكين الرقمي للمواطنين”.
الرقمية  التحتية  “البنية  باعتبار  الخاص  المبدأ  يهدف 
اإلنترنت  خدمة  توفير  إلى  مواطن”  لكل  أساسية  وسيلة 
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يسار : فطيرة راجي دوسا ذات 
القيمة الغذائية العالية وتتواجد 

غالباً في جنوب الهند

الصفحة لمقابلة: امرأة في 
والية أندرا براديش تستخدم 

مطحنة يدوية لطحن بذور الدخن 
األصبعي لعمل دقيق راجي

الصفحة المقابلة )أعلى(: امرأة 
في قرية هندية تمزج الماء 

الساخن ودقيق الدخن في مقالة ، 
وتعجن الخليط بشدة كي يصبح 

العجين ناعماً

يمكن أن تساعد زراعة حبوب الدخن 
على استدامة العملية الزراعية نظراً ألنها 

تتطلب كمية قليلة من المياه عالوة على 
القيمة الغذائية العالية لهذا المحصول 

نيودلهي: “بدأ التغيير في األطباق المصنوعة من حبوب 
الماضي،  الصيف  خالل  كبيرة  بسرعة  ي��زداد  الدخن 
المستخدم  المأكوالت  يحبون  عمالئنا  أن  أدركنا  حيث 
فيها هذه الحبوب. كانوا شغوفين بتجربة هذه المأكوالت 
الطعام  صفات  على  التعرف  على  البعض  وحرص  بل 
حاليا  أناند  الشيف  ويعمل  المنزل!”  في  طهيها  لتجربة 
األطباق  لجميع  للترويج  كارناتاكا  والي��ة  حكومة  مع 
الدخن  طبق  مثل:  الدخن  حبوب  مختلف  من  المصنوعة 
وحبوب  الدخن  القرع  مع  تاكو  راجي  طبق  و  أالمبري 
الدخن  المصنوعة من حبوب  الدخن. وانتشرت األطباق 
به  تتمتع  لما  نظرا  الغذائية  الحمية  يمارسون  الذين  بين 
هذه الحبوب من تركيبة تغذية عالية القيمة، وخلوها من 
الجلوتين والالكتوز. ومن جانبه، يقول رئيس الطهاة في 
تشادها:  بالبريت سينج  نيودلهي  أنداز في  مايا  أنا  مطعم 
للذين  بالنسبة  السهلة  الخيارات  من  الدخن  تعد حبوب   “
وقد  النباتيين.  ذلك  في  بما  بديالً  صحياً  طعاماً  يتناولون 
ساعدتنا الوصفات الهندية التقليدية ومعرفة إرث الطهي 
المتعلق بحبوب الدخن على االستفادة من إمكاناتها بصورة 
كاملة.” وقد أدى هذا النجاح في النهاية إلى أن أصبحت 
حبوب الدخن مكوناً رئيسياً في قوائم الطعام بعد أن كانت 
مجرد مكون بديل. وفي حين كانت عملية إحياء استخدام 
استخدامها  لتجربة  الطهاة  من  للعديد  سبباً  الدخن  حبوب 
أكشراج  الشيف  مثل  الطهاة  بعض  فإن  كبيرة،  بصورة 

جودا  من مطعم آي.تي.سي واندسور في بنجالورو يرى 
التقليدي  الطهي  تراث  الستعادة  طيبة  فرصة  كانت  أنها 
عن  كودا  أكشراج  الشيف  ويتحدث  الهندي.  المطبخ  في 
الخيشدي  من طبق  تقليدي  نوع  وهو  باجرا جات،  طبق 
يتم طهيه حتى  كان  الطبق من راجاستان  هذا  إن  فيقول 
يشعر األشخاص الذين اضطروا للسفر إلى وجهات بعيدة 
بالشبع لفترة زمنية أطول. ويضيف أكشراج قائال: “كان 
هذا الطبق هو المفضل لدى األجداد لعالج حاالت الخمول 
والضعف ومشاكل المعدة وحتى ارتفاع ضغط الدم.” لقد 
بدأ المستهلكون يقبلون على تناول هذه الحبوب و يروج 
بهذه  الكبرى  المتاجر  لدى  الرفوف  تكتظ  و  الطهاة  لها 
الحبوب المتنوعة التي شقت طريقها اليوم لتحتل مكانتها 
السابقة كعنصر رئيسي في المطبخ الهندي. وبعد سنوات 
حبوب  من  المصنوعة  األطباق  أصبحت   ، التجاهل  من 

الدخن تحتل مكانة بارزة على طاولة الطعام في الهند.
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TIPS TO COOK WITH THE GRAIN
•	 Always soak millets in hot water after you 

have washed them thoroughly.

•	 They can be used as substitute to 
conventional grains in any dish.

•	 Use millets in upma or in place of rice.

•	 Millets can be used in granola bars or 
nutri bowls.

•	 Can also be used as baby food.

•	 Millet porridge is a great substitute for 
oats or cereal at breakfast.

KNOW YOUR MILLETS
Barnyard millet: Kuthiravali in Tamil / Odalu in 
Telugu / Oodhalu in Kannada / Kavadapullu in 
Malayalam / Sanwa in Hindi. It is a high source 
of iron and fibre. 

Foxtail millet: Thinai in Tamil/ Kirra in Telugu 
/ Thinna in Malayalam / Navane in Kannada 
/ Kangni in Hindi. It is rich in minerals 
and vitamins.

Finger Millet: Ragi in Kannada / Kelvaragu 
in Tamil / Ragulu in Telugu / Koovarugu in 
Malayalam / Mundua in Hindi. This grain is 
easily digested. 

Little Millet: Samai in Tamil / Same in Kannada 
/ Sama in Telugu / Chama in Malayalam/ Kutki 
in Hindi. It is a good source of iron and fibre.

Pearl Millet: Sajje in Kannada / Sajjalu 
in Telugu / Kambu in Tamil / Kambam in 
Malayalam/ Bajra in Hindi. A high source of 
protein.

MILLET ADVANTAGE
Experts	say	that	the	rising	popularity	of	
millets	could	help	solve	several	problems.	
The	cultivation	of	this	native	crop	could	
make	agriculture	more	sustainable,	eliminate	
malnutrition	and	also	reduce	the	demand	for	
water	in	farming,	as	millets	need	very	little	
water	to	be	cultivated.	

أن بعض األماكن في الهند لم تختف منها حبوب 
الدخن على اإلطالق ومن ثم كان االعتماد عليها 
أبرز هذه  كبيرة أسرع من غيرها. ومن  بصورة 
الترويج  عملية  نجحت  حيث  بنجالورو،  المناطق 
الذين  الطهاة  يد  على  الدخن  حبوب  الستخدام 
بدأوا يصنعون منها أطباق متنوعة. وفي األجزاء 
مثل  الدخن  حبوب  أن  نجد   ، الهند  من  الجنوبية 
الدخن األصبعي أو الراجي أصبحت من العناصر 
الرئيسية في األطباق المختلفة. ويتم إضافة الدخن 
األصبعي في مختلف المأكوالت في كافة المنازل 
من  بداية  براديش  وأن��درا  كارناتاكا  واليتي  في 
عبارة  وهو  م��ودي  إلى  ووص��وال  الروتي  خبز 
عن كرة ناعمة ورطبة تحتوي على الكاري. كما 
الدخن  حبوب  من  المصنوعة  األطباق  انتشرت 
في أماكن أخرى من الهند بفضل الوعي المتزايد 
رئيس  ويقول  الصحي.  األكل  بأهمية  األفراد  بين 
الطهاة أجاي أناند من مطعم بولمان أيروسيتي في 
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كان يستمتع بتناول هذه الوجبات 
المصنوعة من هذه الحبوب كل من 

األثرياء، والعائلة المالكة وعامة الناس 

أعلى: طبق باجرا روتي يقدم مع الشطة الخضراء

يمين: طبق حلوا مصنوع من الدخن األصبعي ومزين بالفواكه الجافة

األخرى بأنه ممكن أن يتم اضافتها إلى أي مكون أخر في 
فترات  خالل  السهل  من  وكان  المتنوعة.  األطباق  عمل 
تنقل الجماعات من مكان ألخر إضافة حبوب الدخن إلى 
يقول  الطهي. ومن جانبه،  المختلفة في عملية  المكونات 
شاراد ديوان كبير الطهاة في مطعم كونكورس في فندق 
ذا بارك في كولكاتا، إنه يقوم بعمل أطباق شهية باستخدام 
السبانخ.  مثل  المحلية  الخضراوات  مع  الدخن  حبوب 
ويقول الشيف سابياساشي جوراي من مطعم الفاش باي 
سابي إنه يمكن مزج حبوب الدخن مع اللحم والخضروات 
نظرا لما تتسم به من نكهة وقوام في عملية الطهي. ويقول 
الشيف مير زافر علي من مطعم ليال باالس في بينجالورو 
إنه يستخدم حبوب الدخن مع البطاطا لعمل فطيرة شيفرد، 
اللحم عالوة  من  بدالً  الدخن  بحبوب  االستعانة  يتم  حيث 
حبوب  من  متنوعة  مجموعة  من  بيتزا  طبق  عمل  على 
الشيف  ويضيف  أخ��رى.   إضافات  على  عالوة  الدخن 
مير قائال:”بمجرد أن تتعلم كيفية استخدام حبوب الدخن 
عن  تتوقف  لن  فإنك  األطباق،  إعداد  عملية  في  بحرفية 
االستعانة بها لما تضيفه من مذاق غاية في الروعة، حيث 
يمكن إضافتها إلى أي مكون أخر أو حتى  إضافتها مع 

استبدال مكونات تقليدية في بعض األطباق الشعبية.”

عودة حبوب الدخن للمشهد
حبوب  بدأت  التي  الكبيرة  الشعبية  إن  القول  ويمكن 
تكمن  القادمة  القليلة  السنوات  خالل  بها  تتمتع  الدخن 
في التعرف على قيمتها الغذائية العالية وتحمس الطهاة 
بصفة  المختلفة  األطباق  في  بها  لالستعانة  الشديد 
مستمرة.ويقول الشيف جوراي الخبير في أطباق الحمية 
الغذائية: “إن الطهي باستخدام حبوب محلية مثل الدخن 
تخفيض بصمة استهالك الكربون. ويمكن زراعة هذه 
الحبوب في أى مكان حولنا وفي أي نوع من الظروف 
الغذائية  بالقيمة  الوعي  هذا  إن  الواقع،  في  المناخية.” 
الهنود  العديد من  يجعل  الذي  السبب  الحبوب هو  لهذه 
من  بدال  الهندية  الدخن  حبوب  تناول  إلى  يتحولون 
ونجد  الكينوا.  مثل  الغربية  الدول  في  الشائعة  الحبوب 
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في اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار: طبق أوبما اللذيذ والصحي مصنوع من شعرية من الدخن األصبعي؛ خبز راجي روتي؛ طبق تشيكي الشهير بقيمته الغذائية العالية؛ خبز روتي مصنوع من الدخن األصبعي

تحظى  فإنها  قليلة،  سنوات  منذ  الدخن  لحبوب  الغذائية 
في  أساسية  تواجدها بصورة  لدرجة  كبيرة  بشعبية  اليوم 

المأكوالت المنزلية و الوجبات في المطاعم. 

تاريخ حبوب الدخن
قديم  منذ  الوجبات  في  الدخن  استخدام حبوب  يتم  كان 
الزمان في شبه القارة الهندية. وتحتاج حبوب الدخن إلى 
أنواع  في  زراعتها  ويمكن  للنمو  الماء  من  قليلة  كميات 
العالج  أنظمة  في  بها  يوصى  ولذلك  القاسية،  التربة 
األطباق  من  أوالعصيدة  كانجي  طبق  ويعد  باأليورفيدا. 
عصر  من  األول��ى  السنوات  إلى  تاريخها  يعود  التي 
كيف  جلية  بصورة  يوضح  مثال  هو   ، تشوال  أس��رة 
الهندي  المطبخ  من  يتجزأ  ال  الدخن جزءا  حبوب  كانت 
كبير طبق  إلى حد  كانجي  ويشبه طبق  األزل.  قديم  منذ 
خيشدي وكان من األكالت المفضلة خالل فترة التغييرات 
المعروف  األمطار  موسم  بداية  مع  وخاصة  الموسمية  
باسم المونسون. و يتسم طبق كانجي بنكهته الخفيفة، حيث 

يستخدم في إعداده خليطاً بسيطاً من التوابل واألعشاب 
في  متكاملة  وجبة  النهاية  في  الطبق  هذا  ويعد  والفلفل 
حد ذاته وانتشر بين قطاعات الشعب العامة وكان يٌقدم 
القديمة  العصور  وخالل  سفرهم.  قبل  والبحارة  للتجار 
، لم تكن حبوب هي الحبوب المفضلة لدى الفقراء كما 
أصبح الحال فيما بعد. وكان يستمتع بتناول هذه الوجبات 
والعائلة  األثرياء،  من  كل  الحبوب  هذه  من  المصنوعة 
المالكة وعامة الناس. ولم تتغير تلك الوضعية حتى مع 
وصول األرز والقمح من الصين واليونان في وقت ما 

خالل العام 300 قبل الميالد.

مكون مثالي في كل األطباق
من  العديد  على  الحائز  ساها  أبهيجيت  الشيف  يقول 
الجوائز إن سهولة استخدام هذه حبوب الدخن في العديد 
من األطباق هو السبب الرئيسي في اعادة اكتشفها مرة 
ساها  ويوضح  الغذائية.  الساحة  على  وظهورها  أخرى 
الحبوب  من  غيرها  عن  الدخن  حبوب  تتميز   “ قائال: 
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الصفحة المقابلة: 
طبق عصيدة القمح 

مع الدجاج واليقطين 
لوجبة إفطار متكاملة 
وهو غني من حيث 
القيمة الغائية عالوة 

على نكهته اللذيذة 

مع عودة حبوب الدخن الهندية مرة أخرى إلى المشهد الغذائي و زيادة شعبيتها باعتبارها الحبوب 
الجديدة المفضلة، بدأ الطهاة في مختلف أنحاء الهند يستخدمونها في طهي المأكوالت وإعداد أطباق 

جديدة تتميز بالقيمة الغذائية العالية والنكهة المميزة.

 حبوب الدخن
حكايات قديمة عن

بقلم: مادهوليكا داش

قد تبدو أنواع الدخن مثل دخن بارنيارد ودخن ذيل 
والذرة  بروسو  ودخن  اللؤلؤي  الدخن  و  الثعلب 
ولكنها  البعض،  لدى  المألوفة  الحبوب  من  الرفيعة 
المتوازن  الغذاء  أنظمة  في  األساسية  العناصر  من 
التغذية. وخبراء  الوزن  بإنقاص  للمهتمين  بالنسبة 
وهذه األنواع من حبوب الدخن عادة ما يتم زراعتها 
في الهند وكان في الماضي يتم تناولها في الوجبات 
واسعة  شهرة  الحبوب  هذه  نالت  أن  وبعد  اليومية. 
اليوم باعتبارها بديل صحي  العالم  في جميع أنحاء 
أخرى  مرة  العودة  في  الهنود  بدأ  والقمح،  لألرز 
لتقاليدهم الغذائية القديمة إلعادة استكشاف وصفات 

أطباق تعتمد على حبوب الدخن. ونجد أن حبوب الدخن 
فإنها  باجرا،  أو  أو جوور  نوعها سواء راجي  كان  أياً 
خفض  على  تعمل  و  عالية  غذائية  قيمة  ذات  جميعا  
تكون  األنسب ألن  يجعلها  مما  الدم  في  السكر  مستوى 
بهدف  الغذائية  الوجبات  في  األساسية  المكونات  من 
بهاسين:  التغذية سفيتا  أخصائي  ويقول  الوزن.  إنقاص 
“إن حبوب الدخن مصدر غني باأللياف،والمعادن مثل: 
والزنك  والكالسيوم  والحديد  والفوسفور  المغنيسيوم 
والبوتاسيوم عالوة على أنها خالية  من الجلوتين. إنها 
بكل  ونفعها  قيمتها  مذهلة من حيث  غذائية  حبوب  حقاً 
المقاييس.” وعلى الرغم من تسليط الضوء على األهمية 
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بالدور.  وأكثر  أكثر  أتمسك  جعلني  الشخصية  هذه 
أعتقد أنني محظوظ، بل ويشرفني أنني سألعب دور 
هذا الناشط على شاشة السينما. ويروي الفيلم- الذي 
سيقوم بإخراجه براهمانداند سينج الحائز على العديد 
من الجوائز- قصة فتاة تذهب إلى ساتيارثي بحثاً عن 
شقيقها، الذي انخرط في أنشطة عمالة األطفال غير 

القانونية.

حوار سينمائي بلغات محلية أخرى
الذاتية  السير  أفالم  عمل  في  التوجه  هذا  مثل  إن 
بلغة  الناطقة  األفالم  صناعة  على  مقصوراً  ليس 
الهندي، ولكن السينما الناطقة باللغات المحلية في 
اإللهام  عن  تبحث  بدأت  األخرى  الهندية  الواليات 
حياتهم  في  حققوا  عاديين   أشخاص  حياة  من 
المعروفة   ، باي  دايا  كرست  عادية.  غير  انجازات 
كيراال  ناشطة من والية  ، وهي  ماثيو  باسم ميرسي 
التي  للقبائل  المعيشية  األحوال  لتحسين  حياتها   ،

تعيش في والية ماديا براديش وذلك من خالل إنشاء 
مدرسة، وتمكين القرى المهملة وبدء حملة للقضاء 
سينمائي  فيلم  عمل  قريبا  يتم  وسوف  الفقر.  على 
بعنوان  الماالياالم   بلغة  ناطق  حياتها  يؤرخ  عن 
“دايا باي”. وسيكون الفيلم من إخراج سري فارون 
وبطولة نجوم من أمثال بيديتا باج الذي يلعب دور 
فيلم  حقق  الماضي،  العام  في  االجتماعي.  الناشط 
بطولة  تيليجو  بلغة  ناطق  فيلم  وهو  “مهاناتي”، 
سافيتري،  الهند  جنوب  من  السينمائية  النجمة 
المشاهير  قصص  تكييف  يتم  بينما  كبيراً.  نجاحاً 
األفالم  لتناسب  نيوال  وساينا  كومار  جولشان  مثل 
السينمائية، نجد أن هناك أناساً قد ال يكونوا بنفس 
عن  تتحدث  انجازاتهم  ولكن  الشهيرة  من  القدر 
قصتهم.  في  تفاصيل  أي  إهمال  يمكن  وال  نفسها 
يحظون  سوف  األبطال  ه��ؤالء  إن  القول  ويمكن 
من  العام  هذا  الشهرة  من  يستحقونه  الذي  بالقدر 

خالل تجسيد مسيرتهم في أفالم سير ذاتية.

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار: عالم الرياضيات أناند كومار مع طالبه ؛ أكشاي كومار يتحدث مع البطلة الهندية البارالمبية  ديبا ماليك؛ الناشط الهندي الحائز على جائزة نوبل كايالش ساتيارثي

IP_Arabic.indb   12 29/07/19   2:22 PM



|  يناير- مارس 2019 Wآفاق الهند  |       W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   | يناير- مارس 2019  |      

السينما

80

واصلت  ولكنها  الفقري.  عمودها  في  ورم  إلزال��ة 
ذهبية على  ميدالية  لتحقق 45  الرياضية  مسيرتها 
في  الدولي  المستوى  على  و31  المحلي   المستوى 
السباحة ورمي الرمح والرماية. وحصلت ماليك على 
بادما  جائزة  على  ثم   2012 عام  في  أرجونا  جائزة 
الفيلم سوف يطرح  شري في عام 2019. ويقال إن 
الممثل  وتأثر  المقبل.  العام  أوائل  في  السينما  في 
الهندي  الناشط  بحياة  كبيرة  بصورة  إيراني  بومان 
الحاصل على  الطفل كايالش ساتيارثي  في حقوق 
فيلم  في  المشاركة  على  وافق  ثم  ومن  نوبل  جائزة 
بإرساء  قام  الذي  ساتيارثي  حياة  قصة  حول  يدور 
مؤسسة باتشبان باشاو أندوالن. ويقول الفنان بومان: 
“ لقد أنقذ كايالش وفريقه أكثر من 83 ألف طفل من 
العبودية وعمالة األطفال واالتجار بهم. كان علي أن 
أسمع رواية مدتها دقيقة واحدة فقط حول فتاة كانت 
الفيلم. وما  ببطولة هذا  تبحث عن شقيقها ألتمسك 
قمت به في وقت الحق من بحث وقراءة عن أعمال 

الممثل هريثيك روشان 	  سيقوم 
بتجسيد  شخصية العالم أناند 

كومار الذي حظى بشعبية 
ابتكاره برنامج  كبيرة بفضل 

سوبر-30، الذي عمل من 
خالله على إعداد 30 من 

الطالب الطموحين من فئات 
اقتصادياً  المهمشة  المجتمع 

كي يجتازوا أصعب اختبارات 
القبول في المعهد الهندي 

للتكنولوجيا و بمعدالت نجاح 
كبيرة. 

بادوكون 	  ديبيكا  الممثلة  تعتزم 
تصوير فيلم عن حياة الكسمي 

أجروال إحدى الناجيات من 
الحمضي. الهجوم 

الممثلة جاهانفي كابور 	  ستقوم 
بدور جونان ساكسينا وهي 
طيار في سالح الجو قامت 

بطلعات جوية في منطقة 
القتال خالل حرب كارجيل 

في عام 1999. وصنعت 
انتقالها  أثناء  التاريخ  ساكسينا 
إلى منطقة الحرب حيث أنه 

عمل لم يسمح به أو لم تحققه 
سيدة تعمل في القوات الجوية 

الهندية من قبل. وتم منح 
العسكري  الوسام  ساكسينا 

الهندي المعروف باسم شوريا 
شكرا.

الممثل سوشانت سينج 	 
راجبوت ، الذي لعب دور 

العب الكريكت إم.إس. دهوني 
في فيلم عن سيرة حياة هذا 
للقيام  الالعب، يستعد حاليا 
بدور الالعب مورليكانت 

الحاصل على ميدالية  بيتكار 
ذهبية في دورة األلعاب 

البارالمبية وذلك من خالل 
فيلم سيرة ذاتية من إخراج 

سينج. براشانت 

ممثلون على نفس 
الطريق

أعاله: مورليكانت بيتكار 
يتسلم جائزة بادما شري من 

الرئيس رام ناث كوفيند
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بطولية  شخصيات  قصص  تجسد  سينمائية  أعمال 
غير معروفة يجب أن يستمر. 

وتابع شروف حديثه قائال: “إنني سعيد ألنه أتيحت 
التي  الشخصية  هذه  مثل  دور  لتجسيد  الفرصة  لي 
خدمت البالد. إن قيامي بهذا الدور هو مصدر شرف 
الكثير  الهند  انجبت  لقد  اعتزاز.  لي ومحط  بالنسبة 
ينبغي  ثم،  ومن  الشعب.  نسيهم  الذين  األبطال،  من 
به من جاذبية جماهيرية،  تتمتع  بما  بوليوود،  على 
أن تُحي المزيد من هذه القصص وتُذّكر أبناء الشعب 
بتلك التضحيات.” كما سيقوم الممثل هريثيك روشان 
بتجسيد حياة عالم الرياضيات الفذ أناند كومار خالل 
أناند  العالم  وكان  “سوبر-30”.  بعنوان  القادم  فيلمه 
كومار قد حظى بشعبية كبيرة بفضل ابتكاره برنامج 
سوبر-30، الذي كان يعمل من خالله على إعداد 30 
من الطالب الطموحين من فئات المجتمع المهمشة 
في  القبول  اختبارات  أصعب  يجتازوا  كي  اقتصادياً 

المعهد الهندي للتكنولوجيا.

ناس عاديين وقصص غير عادية
تجسيد  في  الجديد  االتجاه  هذا  الممثلون  ويفضل 
حاليا  ويستعد  قبل.  من  تعرض  لم  أبطال  قصص 
ببطولة  قيامه  بعد  راجبوت  سينج  سوشانت  الممثل 
لتجسيد  ستوري”  أنتولد  ذا  “إم.إس.دون����ي:  فيلم 
الشاشة  على  الهنود  الرياضيين  أح��د  شخصية 
الفضية. هذه المرة سيجسد في فيلم من أفالم السير 
صاحب  هو  و  بيتكار  مورليكانت  شخصية  الذاتية 
األوليمبية  األلعاب  دورة   للهند  ذهبية  ميدالية  أول 
للمعاقين، والفيلم من إخراج براشانت سينج. لقد عانى 
بيتكار من  الجيش  السابق في  العسكري  المالكم و 
إصابات بالغة خالل حرب عام 1965 ضد باكستان. 
ومع انتهاء حياته المهنية كجندي، استمر بيتكار في 
خدمة بالده وبدأ يدرب نفسه ليصبح بطالً رياضياً. 
الطاولة  وتنس  السباحة  على  بالتدريب  بيتكار  قام 
الذهبية  بالميدالية  يفوز  أن  واستطاع  الرمح،  ورمي 

في السباحة في دورة ألعاب الكومنولث 1970 وكذلك 
 1972 عام  في  ألمانيا  في  المعاقين  ألعاب  دورة 
السباحة  في  عالمي  قياسي  رقم  تسجيله  جانب  إلى 
الممثل راجبوت: “يجب  العام. يقول  الحرة في نفس 
بأبطال  المتعلقة  القصص  هذه  مثل  وتقديم  تجسيد 
سيتم  بيتكار،  مورليكانت  وبجانب  استثنائيين.” 
تجسيد شخصية رياضية بارالمبية وهي ديبا ماليك 
والتي سيتم عرض حياتها من خالل فيلم من إنتاج 
ماليك  ديبا  أختر و ريتيش سيدهواني. وتعد  فرحان 
هي أول امرأة في الهند تفوز بميدالية فضية في دورة 
األلعاب البارالمبية  في عام 2016. وكانت ماليك قد 
أصيبت بالشلل في الصدر بعد إجراء عملية جراحية 

شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في 
هذه النوعية من األفالم التي تجسد 

سيراً ذاتية
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، وهو رائد  الفيلم قصة مورجانانثام  تناول  الماضي. 
نادو،  التاميل  بوالية  كويمباتور  اجتماعي من  أعمال 
التكلفة  منخفضة  فوط صحية  آلة صنع  ابتكر  حيث 
الشخصية  الصحة  في  تساعد  مهمة  أداة  أصبحت 
وظائف  خلق  في  المشروع  وساهم  الريفيات  للنساء 
لهؤالء النساء. و خالل فيلمه التالي “كيساري” حاول 
أكشاي كومار تجسيد دور هوداالر إشار سينج ، من 
الهندي  للجيش  التابع  والثالثين  السادس  السيخ  فوج 
البريطاني، والذي قام مع فرقته المكونة من 20 جندياً 
بالمشاركة بصورة بطولية في معركة ساراجارهي في 
الفيلم،  بهذا  شغفه  مدى  عن  حديثه  وفي   .1897 عام 
القصص  من  ساراجارهى  معركة  “إن  كومار:  يقول 
الحقيقية المنسية وتجسد واحدة من المالحم البطولية. 
يتحدث العالم عن معركة سبارتا ، التي وقف خاللها 
الملك ليونيداس اليوناني و 300 من مقاتليه الشجعان 
ضد جيش مكون من مليون جندي. ولكن في معركة 
من  تتألف  العسكرية  المجموعة  كانت  ساراجارهي، 
التاريخ، تعرضت  في  لما ورد  ا  وفقً فقط!”  21 جندياً 
من  جندياً  من21  المكونة  البريطانية-الهندية  الفرقة 

أبناء طائفة السيخ للهجوم من قرابة 10 آالف أفغاني، 
حتى  القتال  الشجعان  السيخ  مقاتلو  قرر  وحينها 
الهندية  السينما  أنه يجب على  الموت. ويرى كومار 
نغفلهم  قد  الذين  األبطال  نضال  على  الضوء  تسليط 
مع مرور الوقت. ويضيف كومار قائال: “إننا -كهنود 
وأبطالنا.  بتاريخنا  كبيراً  اهتماماً  دائماً  نعطي  ال   -
ولمجرد أنه هذا الموقف البطولي لم يتم توثيقه بما فيه 
الكفاية ال يعني أن معركة ساراجارهى لم تكن موقعة 
هامة بالنسبة لنا. إن األمر يعدو ذو أهمية بالنسبة لنا 
أي  الموافقة من  أو  للتصديق  أن حمل ختم  في حالة 
التاريخية المرتبطة  جهة.  هناك العديد من األحداث 
ببالدنا التي خضناها في رحلتنا المستمرة إلى اليوم، 
كذلك  وستقوم  الهامة.”  اللحظات  بتلك  نفخر  ونحن 
العبة  شخصية  بتجسيد  تشوبرا  بارينيتي  الممثلة 
السيرة  أفالم  من  فيلم  في  نيهوال  ساينا    الريشة  كرة 
عام 2019.  في  يصدر  أن  المتوقع  من  والذي  الذاتية 
شاه  مثل  آخرين  ممثلين  إلى  كومار  ينضم  وبذلك 
روخ خان وفرحان خان وبريانكا شوبرا الذين جسدوا 
وسيتعاون  الماضي.  في  مماثلة  بطريقة  شخصيات 
الممثل سيدهارث مالهوترا و كيارا أدفاني مع المخرج 
السيرة  أفالم  من  فيلم  إطار  في  كاران جوهار  الكبير 
بها  قام  التي  البطولية  األعمال  يستعرض  الذاتية 
الهندي خالل حرب  الجيش  من  باترا  فيكرام  الكابتن 
كارجيل في عام 1999. وعلى نفس النهج سار الممثل 
المخضرم جاكي شروف ، الذي يلعب دور شخصية 
مستوحاة من آر. إن. كاو األب المؤسس لجهاز األبحاث 
فيلم “روميو  المخابرات في  الهندي بجهاز  والتحليل 
أكبر والتر”. ويقول شروف إن التوجه الخاص بإنتاج 

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار: جانفي كابور خالل االستعدادات لفيلمها القادم المأخوذ عن قصة 
حياة الطيارة بسالح الجو الهندي جونان ساكسينا )يسار(؛ستلعب ديبيكا بادوكون في فيلمها القادم دور 

الكسمي أجروال إحدى الناجيات من الهجوم الحمضي

الصفحة المقابلة: فيلم روميو أكبر والتر مستوحاة من أحداث حقيقية
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من  دائ��م��ا  الذاتية  السيرة  أف��الم  تعتبر 
 ، بوليوود  في  اآلمن  الرهان  ذات  الخيارات 
الجماهير  بعشق  األفالم  هذه  تحظى  حيث 
إلهام  مصدر  عن  تبحث  التي  العريضة، 
العام  في مثل هذه القصص. وقد شهد هذا 
ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النوعية من األفالم 
أفالم  أصبحت  لقد  ذاتية.  سيراً  تجسد  التي 
السيرة الذاتية اآلن وسيلة تستخدمها صناعة 
البطولية  األعمال  لتخليد  الهندية  السينما 
طيات  بين  البعض  يغفلها  قد  كانت  التي 
مع  النوعية  هذه  وبدأت  التاريخ.  صفحات 
الملكة  قصة  يجسد  الذي  مانيكارنيكا  فيلم 
الكشميباي،  ران��ي  الهندية  المحاربة 
الذي  كيساري  فيلم   مع  مؤخرا  وتواصلت 
البطوالت  ألح��د  الحقيقية  القصة  ي��روي 
وتحديدا  التاريخية  المعارك  في  العظيمة 

في معركة ساراجارهي في عام 1897.

 
أفالم السيرة الذاتية... ال تقتصر على 

المشاهير 
على  ك��وم��ار  أك��ش��اي  الممثل  ي��ح��رص 
تجسيد قصص أشخاص قد ال يكونون من 
المشاهير ولكن مسيرتهم صنعت فارقاً في 
أروناتشاالم  شخصية  جسد   حيث  العالم، 
العام  م��ان”  “ب��اد  فيلمه  في  موجانانثام 

استطاعة السينما الهندية أن تعيد للحياة قصص أبطال 
لم يكن يعلم الكثيرون عنهم بداية من قصة ناشط 

اجتماعي حصل على جائزة نوبل وصوال إلى عمل 
بطولي قام به أحد الجنود الشجعان

حكايات منسية في 
السينما الهندية

بقلم: آرتي كابور سينج

IP_Arabic.indb   16 29/07/19   2:22 PM



|  يناير- مارس 2019 Wآفاق الهند  |       W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   | يناير- مارس 2019  |      

السينما

76

IP_Arabic.indb   17 29/07/19   2:22 PM



|  يناير- مارس 2019 Wآفاق الهند  |       W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   | 75يناير- مارس 2019  |      

الممثلة أنوشكا شارما ترتدي 
ساري تقليدي من باناراسي 

مصنوع يدوياً )الساري 
من إبداع مصممة األزياء 
سابياساشي موكيرجي من 

فاراناسي( وذلك خالل 
فاعليات االحتفال بزفافها 

على كابتن فريق الكريكيت 
الهندي فيرات كوهلي

تتزين منسوجات باناراسي بصورة 
تقليدية ببعض الوحدات الزخرفية 
القليلة في التصميم مثل الزهور و 

أوراق نباتات

في شكله األصلي. وهناك عامل مهم آخر ساهم في 
دعم هذه النهضة هو الترويج لمجموعة مهارات 
يمتلكها النساجون ألنه عندما ال يحتاج جيل إلى 
مهارة معينة ، فإنهم ال يتعلمونها وال يمارسونها 
ومن ثم يفقدونها لألبد. ويتم اآلن تدريب األجيال 
النساجين على يد نساجين أكبر سنا  الشابة من 
بحيث يعيش هذا التراث العريق وتتوارثه األجيال. 
ومن بين العوامل األخرى البارزة التي ساهمت في 
عملية النهضة أنه في عام 2009 تم سن تشريع 
“باناراس بروكيد وساري” ليحافظ على الحقوق 
الجغرافية المؤمنة  لهذه المنطقة وحقها في هذا 
المنتج مما يحظر تكرار تصنيع هذا المنتج في 
أي مكان آخر. بمعنى آخر، فإن هذا التشريع يعني 
أنه ال يمكن بيع أو تصنيع أي قماش ساري مماثل 
أوتار  والية  في  المحددة  الستة  المناطق  خارج 
التجارية  العالمة  تحت  قانوني  بشكل  براديش 
عالمة  ج��اءت  ثم  وبروكيد.  باناراسي  س��اري 
النول اليدوي التي أقرتها الحكومة الهند بوصفها 
يدوياً  المصنعة  للمنسوجات  المميزة  العالمة 
لتمنحه ميزة تنافسية أمام المنسوجات المصنعة 
آلياً. وفي عام 2014، ساهم مركز تسهيل التجارة 

الذي أسسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
اليدوية.  المنسوجات  لصناعة  دفعة  إعطاء  في 
كافي  عدد  حاليا  الهندي  المجتمع  في  ويتوافر 
من الراغبين في شراء هذا النوع من المنسوجات 
اليدوية وهو عامل يحفز عملية الحفاظ على هذه 
باناراس  منسوجات  أن  نجد  هنا،  ومن  الصنعة. 
نظرا  الصحيح  الطريق  على  تسير  التقليدية 
الهندية  اليدوية  للحرف  التجارية  العالمة  لرواج 
ممكناً  يكن  ولم  كبيرة.  بصورة  يدوياً  المصنوعة 
االعتبار  في  الوضع  دون  النهضة  هذه  تحقيق 
الصنعة  هذه  في  العاملين  النساجون  يحظى  أن 
بالقدر الكافي من االحترام والتقدير لما يبدعونه 

من أعمال.
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يعد ساري باراناسي هو 
تجسيد حقيقي للفن والحرفية 
والعبقرية اإلبداعية لمجتمع 

المهرة النساجين 

عارضتي أزياء ترتديAن  ساري منسوج في فاراناسي بتصميمات عصرية

األنوال  ازدهار  وقت  في  النسيج  من  النوع 
الكهربائية وتفوقها انتاجيا على منسوجات 
باناراسي المنسوجة يدوياً. وعلى الرغم من 
أن األقمشة الحديثة يتم إنتاجها بشكل أسرع 
وبتكلفة أقل بكثير، إال أنها تفتقر إلى نعومة 
المنتج النهائي مقارنة بتلك المغزولة على 
في  األولى  الخطوة  كانت  اليدوية.  األنوال 
عملية النهضة هي تشجيع النساجين على 
يد  طالتها  التي  اليدوية  األنوال  إلى  العودة 
اإلهمال. وعندما بدأ العمالء المميزون في 
من  النوعية  هذه  شراء  على  الطلب  زيادة 
المصنوعة بحرفية عالية وترويج  األقمشة 
يدوياً،  المصنوعة  للمنسوجات  المشاهير 
اليدوية  ألنوالهم  العودة  في  النساجون  بدأ 

إلبداع أعمالهم الفنية.

رحلة النهضة حتى اآلن
تتزين منسوجات باناراسي بصورة تقليدية 
ببعض الموتيفات أو الوحدات الزخرفية في 
التصميم وتتألف من زهور و أوراق نباتات 
نامافالي.  تسمى  قديمة  أصلية  ونصوص 
لكن العمالء في العصر الحديث يتطلبون 
تم  فقد  لذلك،  مبتكرة.  جديدة  تصميمات 
تعديل أنماط التصميم وتحسين جودة الغزل 
إلنتاج الساري الذي يمكن أن يجمع بين إرث 
الحالي  العصر  وحداثة  وعراقته  الماضي 
وبالنسبة  جديدة.  ألوان  استعمال  تم  وبذلك 
خيط  في  االزدواجية  فإن  اليدوي  للنسيج 
الخطأ  طريق  عن  سوى  تحدث  ال  النسيج 
النسيج  وأساليب  تقنيات  وبدأت  البشري. 
من  جيل  بعد  جيل  لألجيال  تنتقل  اليدوي 
خالل تعليم كيفية صناعة الساري التقليدي 
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ساريان من باناراسي بأنماط حديثة من إبداع مصممين آشا-جوتام

مركز تسهيل التجارة في فاراناسي 
هو عبارة عن مشروع بقيمة 2 مليار 

روبية هندية يهدف إلى إحياء فن نسج 
باناراسي

بونكار
هناك العديد من المبادرات التي 
تم اتخاذها للحفاظ على الساري 

التقليدي في باناراسي. ومن 
بين هذه المبادرات بونكار وهو 

فيلم وثائقي يركز على حياة 
النساجين من فاراناسي ويسلط 

الضوء على الفروق الدقيقة التي 
يتسم بها قطاع النسيج اليدوى 

المدينة. في 

تأثيرات مختلفة من كافة أنحاء الهند وكذلك من جميع 
أكبر  المغولي  اإلمبراطور  حكم  وخالل  العالم.  أنحاء 
إلى  القطن  نسج  من  التركيز  تحول   ،)1556-1605(
نسج الحرير مع إضافة زخارف ذهبية خالصة. وقام 
النساجون المسلمون المهرة، الذين هاجروا إلى الهند 
مع المغول، بجلب فن النسيج يعتمد على تصميمات 
باسم  ٌعرفت  وفضية  ذهبية  خيوط  باستخدام  دقيقة 
التصميمات  بين  الدمج  عملية  وجعلت  كينكهاب. 
أكثر  النسيج  ذلك  العمل  في  واإلسالمية  الهندوسية 
في  التأثيرات  هذه  اليوم  حتى  نرى  أن  ويمكن  تفرداً. 
)في  باناراسيس  أوبادا  مثل  باناراسي:  ساري  أشكال 
والية  )في  باناراسيس  وباتوال   ، براديش(  أندرا  والية 
جوجارات( وبيتاني باناراسيس )في والية مهاراشترا(. 
س��اري  بعمل  ال��خ��اص  النسيج  إب���داع  تقنية  وتعد 
بارناراسي عملية معقدة وشاقة وتستغرق وقتا طويال. 
الحرير  الساري  إنتاج  تراجع  في  األسباب  هي  وهذه 
محل  وحل  فاراناسي.  في  يدوياً  المنسوج  التقليدي 
خيوط  أو  الحريرية  األقمشة  إما  اليدوي  الساري  هذا 

الحرير الخالص المنسوجة على األنوال الكهربائية.
تقنيات  إحياء  بدأت عملية   ، اإلهمال  وبعد عقود من 
بفضل  وذل��ك   ، المدينة  هذه  في  التقليدية  النسيج 
بعض  على  ع��الوة  األزي��اء  مصممي  من  مجموعة 
الهندية إلحياء هذه  الحكومة  اتخذتها  التي  المبادرات 
المنسوجات. وبدأت تشهد هذه الحرفة نهضة واضحة 

خالل السنوات القليلة الماضية.

عملية اإلحياء والنهضة
لم تكن رحلة إحياء ونهضة هذه المنسوجات بالسهلة 
هذا  إحياء  إل��ى  الدعوة  ج��اءت  لقد  اإلط��الق.  على 
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أعلى: تصميم ساري باناراسي اليوم بألوان عصرية جديدة لجذب الجمهور األصغر سنا؛ يسار: نساج يعمل 
في على نوله في فاراناسي؛ يمين: خيط ساري في مكوك؛ يتم عمل الساري التقليدي من خالل لف خيط حرير 

أحمر اللون مع خيوط من ثم يتم طالءه بلون الذهب الخالص

ويكاد يكون من الصعب على المرء تصديق أن قصة 
غزل النسيج الملكي في الهند المعروف باسم ساري 

بانارسي قد بدأت من هذه البقعة.
  

التاريخ
يقول التاريخ إن  مدينة فاراناسي كانت مركزاً شهيراً 
لنسج القطن خالل الفترة األولى من ظهور البوذية. و 
قد ورد ذكر روعة وجمال النسيج القطني المصنوع في 
هذه المدينة في النصوص البوذية التي يعود تاريخها 
إلى خمسمائة عام قبل الميالد. وثمة إشارات على أن 
الرهبان  يستخدمها  كان  والحريرية  القطنية  األقمشة 
البوذيون. ويقال أيضا إن توافر النساجين المهرة في 
المدينة عالوة على خصائص التبييض في مياه نهر 
النسيج.  لصناعة  مركزاً  المدينة  هذه  جعلوا  الجانجا 
الخالدة  جاتاكا  حكايات  إن  المؤرخين  بعض  ويقول 
ونصوص بالي تؤكد بالدليل القاطع على وجود تجارة 
المقدس  النهر  ضفاف  على  المنسوجات  في  رائجة 
المدينة  يٌطلق على  كان  كما  فاراناسي  أو  كاشي  في 
عبر  التجار  وصول  ومع  السنين  مر  وعلى  آن��ذاك. 
استوعبت  بل  النسيج  تقنيات صناعة  النهر، تطورت 

IP_Arabic.indb   21 29/07/19   2:23 PM



|  يناير- مارس 2019 Wآفاق الهند  |       W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   | 71يناير- مارس 2019  |      

ساري تقليدي من 
باناراسي منسوج يدوياً 
بلون عصري جديد من 

إبداع المصممة سمريتي 
موراركا

بث الحياة من جديد في ساري باناراس المنسوج يدويا 
والذي يعود تاريخ صناعته إلى قرون طويلة من الزمان

باناراس
سحر منسوجات 

بقلم: بقلم: سمريتي موراكا وفيناياك سوريا سوامي

أشعة  تتألأل  الجانجا  نهر  فوق  الشمس  شروق  مع 
صفحة  امتداد  على  رقيقة  كخيوط  الذهبية  الشمس 
النهر الهادئ، وتنعكس كذلك على مصاطب ضفاف 
النهر حيث يؤدي المتعبدون صلواتهم وبينما يستعد 
هذه  جديد...كل  ي��وم  الستقبال  المراكب  أصحاب 
المشاهد ترصد طبيعة الحياة اليومية  صباح كل يوم 
جديد في مدينة فاراناسي القديمة بوالية أوتار براديش. 
وعلى بُعد بضعة كيلومترات من مصاطب النهر حيث 
الحارات الضيقة التى لم تصل إليها أشعة الشمس بعد 
ليبدأوا  النسيج  عمال  يستيقظ  بيليكوثي  منطقة  في 
هؤالء  يقوم  صباح.  كل  في  المعتاد  الروتيني  عملهم 
التي  القديمة  القطنية  القماش  قطع  بإزاحة  العمال 
تغطي أنوالهم للبدء في العمل. وعلى الضوء األصفر 
المنبعث من المصباح المتدلي من السقف المنخفض 
المنسوج  الساري نصف  يتألأل قماش  القديم،  للمنزل 
في  الذي يضاهي  البراقة  الحمراء  الحريرية  بخيوطه 
روعته وجماله الذهب الخالص الذي يستخدم في نسيج 
النول  على  الساري  يمتد  و  الفاخرة.  األثرياء  أقمشة 
وهو يكاد يكون في حالة شبه مكتملة. ويقوم العامل 
على النول بتحريك عارضات الخشب ليسمع صوت 
احتكاكها ببعضها البعض، بينما يضغط على دواسة 
المتوفر  الغزل  المكوك من  النول في األرضية ويأخذ 
ليطول النسيج ويكبر حجم الساري شيئاً فشيئاً. ويوجد 
فوق العامل مجموعة طويلة من قطع الورق المقوى 
والتحكم  النول  تحريك  في  طريقته  تحدد  ثقوب  بها 
الساري.  على  المطلوب  النمط  لتشكيل  الخيوط  في 
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مجموعة من قدامى المحاربين البارزين من القوات الهندية المسلحة، الذين حضروا حفل افتتاح النصب التذكاري القومي لشهداء الحروب من أبناء الهند

موقع النصب التذكار مفتوح للعامة 
للزيارة من 9 صباحاً إلى 6.30 مساًء 
)خالل الفترة من نوفمبر إلى مارس(، 

بينما من 9 صباحاً إلى 7.30 مساًء )خالل 
الفترة من إبريل إلى أكتوبر(

بعض المعلومات قدمها لهذا المقال العقيد متقاعد سوشيل تشودري  
رئيس القسم التقني بشركة إن.سي.سي. الهندية المحدودة

من البناء في وقت قياسي بلغ ثمانية أشهر. وتم استخدام 
في  والجرانيت  الرملي  الحجر  من  مربعة  أقدام   6 حوالي 
مسطح   34 المكان  في  ويوجد  التذكاري.  النصب  بناء 
نافورات تستخدم مياه من خزان  بما في ذلك عدة  مائي، 
بسعة 1.45 مليون لتر مصمم لجمع مياه األمطار. وتبلغ 
التكلفة اإلجمالية للبناء حوالي 1750 مليون روبية هندية. 
لبوابة  الحالي  التصميم  مع  التذكاري  النصب  ويتماشى 
الهند و راجباث ووسط فيستا. ويمكن القول إن هذا الطراز 
المعماري لهذا المجمع يؤكد على البساطة ويضم مناظر 

طبيعية مصممة بطريقة غاية في الروعة واألناقة.

حفل االفتتاح
التذكاري  النصب  مودي  ناريندرا  ال��وزراء  رئيس  افتتح 
في 25 فبراير بإضاءة الشعلة الدائمة الموجودة في أسفل 
المسلة في الموقع. ورافقه في مراسم االفتتاح وزيرة الدفاع 
سيترامان  نيرماال  السيدة/  المركزية  بالحكومة  الهندية 
والبحرية  الهندي  الجيش  في  الرئيسية  األف��رع  وق��ادة 
فيرتا  معرض  الوزراء  رئيس  افتتح  كما  الجوية.  والقوات 

تشاكرا. وحضر الحفل الرسمي كذلك مجموعة من قدامى 
المختلفة.  األوسمة  على  الحاصلين  الهنود  المحاربين 
النسيج  وتم ترتيب صالة جماعية رمزية خاصة تعرض 
العلماني للمجتمع الهندي وتم عزف الموسيقى العسكرية 
في  الثالث  الرئيسية  لألفرع  التابعة  الموسيقى  فرق  من 
الجيش الهندي. وخالل كلمته في حفل االفتتاح، قال رئيس 
لشهداء  القومي  التذكاري  النصب  “إن  مودى:  ال��وزراء 
الحروب من أبناء الهند هو رمز يوضح شجاعة الجندي 
الهندي وتضحياته وبسالته ... وسوف يشجعنا هذا النصب 
التذكاري على أن نستشعر كل لحظة من تاريخ األمة و أن 
نبذل كل غال ونفيس لخدمتها. دعوني أعرب عن تحيتي 

لهذا المكان الطاهر الذي يرمز للشجاعة والشهادة.”
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أعلى الصفحة: مجمع 
النصب التذكاري القومي 
لشهداء الحروب من أبناء 

الهند، الذي تم بناؤه في 
المنطقة الواقعة شرق بوابة 

الهند بالقرب من القبة

سفل: رئيس الوزراء )يسار( 
يهنئ فريق عمل شركة 

إن.سي.سي. الهندية المحدودة 
)من اليسار إلى اليمين( 

راجو ألوري ،وفي. إس. إن. 
راجواند ، و آر. إس. إس. 

إن. راجو ، والعقيد كيه. 
كيه. بهاتيا ، والعقيد سوشيل 

شودري
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يسار: النصب التذكاري 
مزين بشكل جميل بالزهور 

أثناء مراسم االفتتاح؛ أسفل: 
الجزء المسمى ب� “بارام 
يودها سثال” المخصص 

لعدد21  من الجنود 
الحاصلين على وسام برام 

فير شاكرا يضم تمثايل 
نصفية لكل جندي من هؤالء 
الجنود الشجعان مزين بهذا 

الوسام الشرفي

أعلى  وهو   ، تشاكرا  فير  بارام  جائزة  على  الذين حصلوا 
ويضم  الحرب.  أثناء  المتميزة  للشجاعة  عسكري  وسام 
المكان كذلك تماثيل نصفية لثالثة من الجنود الحاصلين 
على هذا الوسام وال يزالون على قيد الحياة. كما يقع في 
وتضم  تشاكرافيوه.  بداية  تمثل  التي  المسلة  المكان  وسط 
الدائمة.  والشعلة  المسلة  الخلود  دائ��رة  أو  تشاكرا  أمار 
وترمز الشعلة إلى خلود روح الجنود الذين سقطوا شهداء 
أبدا  تنسى  لن  األمة  أن  على  وتؤكد  المعارك  مختلف  في 
تضحياتهم. أما فيرتا تشاكرا أو دائرة الشجاعة هي عبارة 
عن معرض مغطى يعرض ست جداريات مصنوعة من 
البرونز تصور المعارك البطولية للقوات المسلحة الهندية. 
الشجاعة  جدران   التضحية  دائرة  أو  تشاكرا  تياج  وتضم 
الجنود: االسم  بيانات  الجرانيت  تضم  بألواح  تتميز  التي 
و رقم الهوية العسكرية والفوج التابع له. ويوجد 7.5 الخ 
يوجد  الحائط.  على  الذهب  بماء  األبجدية  الحروف  من 
األشجار  من  الحماية صف  دائرة  أو  تشاكرا  راكشاك  في 
يرمز للتأكيد ألبناء الشعب على قيام الجنود البواسل على 
الجندي  شجرة  كل  تمثل  حيث  تهديد،  أي  ضد  حمايتهم 
إلى  باإلضافة  البالد.  أراضي  وسالمة  وحدة  يضمن  الذي 
للمجمع  المتاخمة  سثال”  يودها  بارام  منطقة  فإن  ذلك، 
من   21 ل�  مخصصة  منطقة  عن  عبارة  هي  الرئيسي، 
الحاصلين على وسام الشجاعة. لقد بدأت عملية اإلنشاء 
االنتهاء  وتم   2018 مارس  في  التذكاري  للنصب  الفعلية 
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أعلى: رئيس الوزراء مودي )وسط( مع وزيرة الدفاع نيرماال سيترامان ورؤساء أركان األفرع الرئيسية الثالث للقوات الجوية 
الهندية )أقصى يسار( والجيش والبحرية )أقصى اليمين( في النصب التذكاري ؛

أسفل: رئيس الوزراء ناريندرا مودي خالل حفل االفتتاح النصب التذكاري

يوليو 2017 وذلك على مساحة 40 فداناً. تم تكليف 
فازت  التي  المحدودة،  الهندية  إن.سي.سي.  شركة 
عملية  في  الشروع  التذكاري،  النصب  بناء  بعقد 
البناء مع تحمل مسؤولية ترجمة تلك التصميمات 

إلى عمل فني باستخدام البرونز والحجر الرملي.
 

تضحية خالدة
عن  عبارة  ب��رج  من  التذكاري  النصب  يتألف 
الدائمة  الشعلة  تضم  متراً   15.5 بارتفاع  مسلة 
أسماء  تكريم  لوضع  دائري  عالوة على 16 جدار 
الشهداء مكتوبة بالذهب على جدران من الجرانيت. 
أحد  وهو  تشاكرافيوه،  إلى  الجدران  نمط  ويرمز 
إليه  المشار  القديمة  الهندية  الحروب  تشكيالت 
في الماهابهاراتا. يشمل تصميم النصب التذكاري 
والتي   ، المركز  متحدة  جدران  أو  شاكرات  أربعة 
ترمز للقيم والترابط بين القوات المسلحة الهندية. 
وهذه الجدران األربع هي:أمار تشاكرا  وفيرتا تشاكرا 
  21 وضع  وتم  تشاكرا.  راكشاك  و  تشاكرا  تياج  و 
للجنود  سثال”وهي  يودها  بارام  منطقة  في  تمثاالً 
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أعلى: تياج تشاكرا أو منطقة دائرة التضحية ذات الجدران المزينة بقطع من الجرانيت، تعبر كل واحدة منها عن شهيد من الشهداء؛ أسفل: وحدات من الجيش الهندي )أقصى اليمين( والبحرية والقوات الجوية خالل مراسم 
افتتاح النصب التذكاري
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أفراد من القوات المسلحة الهندية يقدمون تحية احترام عند المسلة المركزية التي تضم الشعلة الدائمة )أمار جاوان جويتي( بعد افتتاح النصب التذكاري لشهداء الحروب في 25 فبراير
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قام رئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي في 25 فبراير 2019  
بافتتاح النصب التذكاري القومي لشهداء الحروب المقام في العاصمة 

الهندية. يعد هذا النصب التذكاري بمثابة تقديم تحية تقدير وإجالل 
للتضحيات التي قدمها أبناء قواتنا المسلحة الهندية 

الشجعان
تحية ألبناء الهند 

بقلم: فيناياك سوريا سوامي

من  أبنائها  لألبد  تتذكر  الهندية  األمة  ستظل 
القوات المسلحة ،الذين ضحوا بحياتهم من أجل 
قدموا  أبطال  فهم  البالد و صون شرفها،  حماية 
التي يجسدها  الغالي والنفيس! هذه هي الرسالة 
من  الحروب  لشهداء  القومي  التذكاري  النصب 
الوزراء  رئيس  افتتح  نيودلهي.  في  الهند  أبناء 
ناريندرا مودي في 25 فبراير 2019 هذا النصب 
القوات  لجنود  تكريم  بمثابة  يعد  الذي  التذكاري 
المسلحة الهندية الذين ضحوا بكل غال ونفيس 
المختلفة  العسكرية  والعمليات  الحروب  خالل 
مثل: الحرب بين الهند والصين في عام 1962, 
والحروب الهندية-الباكستانية في أعوام 1947 و 
1965 و 1971 عالوة على عمليات قوات حفظ 
كارجيل  نزاع  و  سريالنكا  في  الهندية  السالم 
في عام 1999. تم طرح فكرة إقامة هذا النصب 
التذكاري ألول مرة منذ عاماً، ولكن لم يتم اعتماد 
المخصص  التذكاري  النصب  خذا  بناء  خطط 
المسلحة  القوات  ونساء  الهند من رجال  لشهداء 
سوى بعد موافقة الحكومة الهندية المركزية على 
البدء في عمليات البناء في 7 أكتوبر 2015. وتم 
تحديد منطقة تقع شرق بوابة الهند بالقرب من 

النصب  هذا  إلقامة  األنسب  الموقع  لتكون  القبة 
والمتحف  الحروب  لشهداء  القومي  التذكاري 

العسكري.

تصميم النصب التذكاري
عقد  تم  فقد   ، للتصميم  األولية  للفكرة  بالنسبة 
مسابقة عالمية على مرحلتين بين عامي 2016 و 
2017، والتي تلقت 450 مشاركة غاية في الروعة. 
وعلى مدى خمس مراحل من التحكيم والتصفية، 
تم اختيار 10 أعمال للدخول في القائمة األخيرة. 
قدمه  الذي  التصميم  اقتراح  فاز  النهاية،  وفي 
يوجيش تشاندراسان من شركة وي-بي ديزاين الب 
من والية تشيناي. ويتسم هذا التصميم بالتركيز 
على المساحات الكبيرة المفتوحة بصورة تضمن 
الهند  أبناء  كافة  المكان  في  الالئق  االستيعاب 
عددهم  البالغ  المسلحة  القوات  من  الشجعان 
لألمة  حمايةً  حياتهم  فقدوا  ممن  بطالً   25942
هذا  يستحضر  أن  األمر  في  ما  أهم  الهندية.كان 
النصب التذكاري في النفس تلك التجارب المؤثرة 
لهؤالء األبطال وأن يكون مصدراً إللهام األجيال 
في  التذكاري  النصب  بناء  بدأت عملية  القادمة. 
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يُعد ركوب قوارب القرقل 
أحد األنشطة األكثر شعبية 

في مدينة هامبي

نصائح السفر
أنقاض معبد

يُعد معبد فيتاال من معالم الجذب 
الرئيسية في هذه المنطقة، ويفتح أبوابه 

للجمهور يومياً من الساعة 8:30 
صباحاً إلى الساعة 5:30 مساًء. وتفتح 

اسطبالت األفيال، التي كانت تضم 
األفيال الملكية في الماضي، من الساعة 

8 صباحاً حتى 6 مساًء يومياً. ويفتح 
معبد فيروباكاشا الضخم، وهو من 

المعالم البارزة في المكان، من شروق 
الشمس حتى غروبها. ورسوم الدخول 

رمزية. للمكان 

مهرجانات
يشهد شهر نوفمبر أو ديسمبر إقامة 

مهرجان هامبي الذي يستمر لمدة ثالثة 
أيام  ويٌعرف مهرجان هامبي كذلك 

باسم مهرجان فيجايا أوستاف، حيث 
تعود هذه اآلثار للحياة مرة أخرى 

مع إقامة حفالت الرقص والموسيقى 
و إطالق األلعاب النارية وتنظيم 

عروض الدمى المتحركة. ويشهد موقع 
هامبي األثري كذلك إقامة مهرجان 

للموسيقى  أرادهانا  بورانداراداسا 
الكالسيكية في يناير/فبراير من كل 

عام وذلك لالحتفال بعيد ميالد الشاعر 
األسطوري بورانداراداسا، الذي يٌقال 

إنه عاش في هذه المنطقة.

كيفية الوصول إلى المكان
تقع مدينة هامبي على بُعد حوالي 350 

كم عن مدينة بنجالورو. وتقع أقرب 
محطة سكة حديد في هوسبيت على بٌعد 
12 كم فقط من المكان. ومن هوسبيت، 
لقطع  الكهربائية  الريكشا  يمكنك ركوب 

للمكان.  للوصول  المتبقية  المسافة 
وأقرب المطارات هو مطار هوبلي، 
حيث يبعد حوالي ثالث ساعات عن 

المكان وكذلك مطار بيجاوم  الذي يبعد 
حوالي أربع ساعات ونصف عن المكان. 

وأفضل وقت لزيارة المنطقة خالل 
الفترة من نوفمبر إلى فبراير. لمزيد من 

المعلومات، قم بالدخول إلى موقع

karnatakatourism.org

البيتومين  وأوراق  البالستيكية  األغطية  إلى 
لجعل هذه األكواخ مقاومة للماء وأكثر ثباتاً.

المغامرة رياضات 
تجذب  الفريدة،  الصخرية  تضاريسها  بفضل 
و  الصخور  تسلق  رياضة  عشاق  هامبي  مدينة 
سائقي العربات في الطرق الوعرة. وتعد هامبي 
تسلق  رياضة  لممارسة  الشهيرة  األماكن  من 
على  البعض  يٌطلق  عامة.و  بصفة  الصخور 
هامبي في كثير من األحيان لقب عاصمة الهند 
الصخور  تسلق  رياضة  تعتبر  و  الصاخبة. 
يقوم  والتي  الخطيرة،  المغامرة  رياضات  من 
دون  وأحياناً  األحزمة  بمساعدة  الممارس  بها 
مواقع  أشهر  بين  ومن  معدات.   بأية  االستعانة 
هيماكوتا  تل  هامبي  مدينة  في  الصخور  تسلق 
و  تريوفينجاالناثا  معبد  ومبنى   ماتانجا  تل  و 
لعشاق رياضة  ماليافانتا راجوناثا. ويمكن  معبد 
رياضتهم  بممارسة  االستمتاع  الصخور  تسلق 
الذي  هيماكوتا  تل  على  والسيما  المكان  هذا  في 

الحر. التسلق  أكبر مكان لممارسة رياضة  يُعد 
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من اليسار إلى اليمين: معبد هانومان عند شروق الشمس؛ يعد تسلق الصخور من أشهر رياضات المغامرة  بين زوار مدينة هامبي

وهي  دي��ب��ا   ماهانافامي  ب��ه  فيوجد  الملكي، 
الملك  بناها  االنحدار  شديدة  منصة  عن  عبارة 
أوديشا  منطقة  بغزوه  لالحتفال  رايا  كريشناديفا 
)أوريسا سابقا(. وتغطي جوانب المنصة الثالثة 
وموسيقيين  فيلة  أشكال  من  منحوتة  بنقوش 
الحياة  صور  من  وبعض  وصيادين  وراقصين 

الذهبي! العصر  اليومية خالل ذلك 
به  يوجد  الذي  الملكة  حمام  ذلك  بعد  ويأتي 
لروايات  ا  وفقً  - كان  والذي  المركز،  في  مسبح 
والزهور  المعطرة  بالمياه  ممتلئة   - محلية 
العائلة  من  للنساء  تروق  كانت  التي  الفواحة 
ذات  مقوسة  ممرات  بالمسبح  ويحاط  المالكة. 

أعمدة مزخرفة وشرفات بها نوافذ!
يقع بالقرب من هذه المنطقة لوتس محل، وهو 
الروعة  في  غاية  أعمال  يضم  بناء  عن  عبارة 
نساء  وأقواس.وكان  للظل  تعرجات  مثل  الدقة  و 
لالستمتاع  المكان  هذا  في  يقفن  المالكة  العائلة 
واالحتفاالت.  والمسابقات  المواكب  بمشاهدة 
العمارة  أساليب  من  مزيجا  المكان  ويجمع 
في  ويوجد  واليانية.  والهندوسية  اإلسالمية 
الرائعة  األفيال  اسطبالت  المبنى  هذا  جنوب 
األشكال  ذات  والقباب  المقوسة  األسقف  ذات 

من  العديد  استعادة  تم  حين  وفي  المختلفة! 
المعالم األثرية في هذا المكان بريقها األصلي، 
بقايا  عن  عبارة  ي��زال  ال  منها  العديد  أن  إال 
يتجول  عندما  و  عريق.  بماضي  تنطق  ولكنها 
يستطيع  المنهارة  األحجار  تلك  بقايا  بين  المرء 
العريق  المعماري   الهند  أن يتعرف على تراث 
األكثر  األول��ى  الحضارات  لتلك  ينتمي  ال��ذي 

العالم. شهرة في تاريخ 

المحلية القرقل  ركوب قوارب 
الشكل  دائرية  المحلية  القرقل  قوارب  تنطلق 
من  بالقرب  العظيم  تونجابهادرا  نهر  لتجوب 
والسكان  السائحين  تنقل  حيث  هامبي،  مدينة 
على  برحلة  القيام  أن  نجد  هنا  ومن  المحليين. 
هي  النهر   هذا  في  التقليدية  القوارب  هذه  أحد 
مظاهر  أهم  وكذلك  نوعها،  من  فريدة  تجربة 
يجب  التي  هامبي  مدينة  في  السياحي  الجذب 
قارب  عن  عبارة  هو  القرقل  المرء..  يجربها  أن 
تقليدي يستخدم في هذه المنطقة منذ عدة قرون 
لنقل الناس عبر النهر. وتصنع هذه القوارب من 
الخيزران و أعواد القصب. وتستخدم هذه المواد 
باإلضافة  األكواخ  إقامة  في  الحالي  العصر  في 
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معبد القرد: مخصص هذا المعبد 
لإلله هانومانا ، اإلله القرد، ويمكن 

الوصول إليها من خالل القيام برحلة 
بالقارب من موقع األنقاض الرئيسية 

في هامبي عبر تونجابدرا ، حيث يقع 
على تل أنجانيا.

معبد ساسيفكالو جانيشا: يضم 
هذا المعبد أحد المعالم الرئيسية في 

مدينة هامبي التراثية وهو تمثال 
ضخم لإلله جانيشا محفور من 

صخرة واحدة.

معبد تل هيماكوتا: يقع تل 
هيماكوتا جنوبي مدينة هامبي 

وتضم منحدراته العديد من المعابد 
واألماكن التي تستحق الزيارة.

تمثال ناندي: يعد تمثال ناندي 
على جبل اإلله رد شيفا من أروع 
المنحوتات الموجودة في هامبي. 

ويقع التمثال في مواجهة معبد 
فيروباكاشا.

بعض اآلثار األخرى
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كانت مدينة هامبي العاصمة القوية 
إلمبراطورية فيجاياناجارا )1336- 

1646 ميالدي( 

أعلى: أعمدة جميلة من اآلثار القديمة لمعبد فيتاال الرائع ؛ الصفحة المقابلة: بقايا األقواس الرائعة في لوتس محل

الشمس  معبد  في  الحجرية  بالعربة  وتذكرنا   ،
في كونارك.

عن  عبارة  األص��ل  في  فيتاال  معبد  وك��ان 
الجبل  ج����ارودا  ص���ورة  الح��ت��ض��ان  ض��ري��ح 
بالقاعة  وت��ح��ي��ط  فيشنو.  ل��إلل��ه  ال��م��ق��دس 
شكل  على  رائعة  درابزينات  للمعبد  المركزية 
إلقامة  كمكان  استُخدمت  إنها  ويقال  أفيال، 
في  المميزة  السمات  ومن  الثقافية.  العروض 
الرائعة  المنحوتات  بعض  وجود  المعبد  هذا 
 18 أص��وات  يصدر  بعضها  إن  يقال  ،التي 
بعصا  عليها  القرع  عند  مختلفة  موسيقية  آلة 
في  األخرى  الجذب  مظاهر  ومن  الخشب!  من 
حيث  الكبير،  فيروباكاشا  معبد  المنطقة  هذه 
فيروباكاشا،  لإلله  الرئيسي  الضريح  ك��ان 
شيفا.  لإلله  تجسيد  األس���اس  ف��ي  ه��و  ال��ذي 
بوجود  للمعبد  الداخلية  التصميمات  وتتميز 
الرامايانا.  من  صوراً  تجسد  جميلة  منحوتات 

المعبد  هذا  إلى  الطريق  طول  على  وتصطف 
كانت  التي  البسيطة  الحجرية  الهياكل  بعض 
المكان.  هذا  في  قديم  من سوق  جزءاً  يوم  ذات 
التجارة  مراكز  من  مركزاً  هامبي  مدينة  كانت 
حيث  فيجاياناجارا،  عصر  خالل  الرئيسية 
بيع وشراء  بغرض  المدينة  التجار زيارة  اعتاد 
الخيول  من  بداية  السلع  من  متنوعة  مجموعة 
وصف  والمجوهرات.  الكريمة  األحجار  إلى 
العديد من المسافرين من دول أجنبية من بالد 
بأنها  هامبي  أسواق  وأوروب��ا  والصين  فارس 
للمركز  بالنسبة  أما  مثيل.  لها  ليس  أس��واق 
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أعلى: مشهد بمنظور عين الطائرة لمدينة هامبي من أعلى تل أنجانادري في أنيجوندي ؛ أسفل: عربة رائعة من الحجر بالقرب من معبد فيتاال

الباقية اآلثار 
عاصمتهم  فيجاياناجارا  مملكة  ملوك  زينت 
حازت  والتي   ، الرائعة  والقصور  بالمعابد 
بين  الفترة  خالل  المسافرين  إعجاب  على 
عشر.وحتى  والسادس  عشر  الرابع  القرنين 
من  أكثر  هامبي  مدينة  في  يوجد  هذا  يومنا 
1600 موقعاً أثريا من بينها قصور وحصون 
وقاعات  وم��زارات  ومعابد  تذكارية  وهياكل 

وبوابات. باألعمدة وحمامات  محاطة 
آثار هامبي إلى قسمين رئيسيين:  تصنف  
تم  وقد  الملكي.  والمركز  المقدس  المركز 
من  هامبي  مدينة  في  المباني  معظم  بناء 
والحجر  والطوب  المحلي  الجرانيت  الحجر 
معبد  المقدس  المركز  في  ويوجد  الجيري. 
أثري  مبنى  عن  عبارة  وهو  الشهير،  فيتاال 
عشر.   الخامس  ال��ق��رن  ف��ي  ب��ن��اؤه  ت��م  فخم 
األشهر في هذا  الحجرية هي  العربة  وتعتبر 
هامبي  لمدينة  رمزًا  تقريباً  تعد  وهي  المكان 
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من أهم مظاهر الجذب في هامبي القيام 
برحلة على متن قارب محلي تقليدي يٌعرف 

باسم القرقل عبر نهر تونجابهادرا

من اليسار إلى اليمين: معبد ما دورجا في أنيجوندي ؛ خزان مياه مقدس يُسمى بوشكاريني في مجمع معبد فيتاال 

متحف  أكبر  بمثابة  هامبي  مدينة  أطالل  تعد 
حيث  العالم،  مستوى  على  الطلق  الهواء  في 
المكان  ه��ذا  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الصخور  تكاد 
عن  قصصاً  للزائر  لتحكي  بالحياة  تنبض 
القديمة  الهند  إمبراطوريات  أقوى  من  واحدة 
المفقودة في والية  تقع مدينة هامبي  وملوكها.  
في  غاية  أثرية  مشاهد  تضم  حيث  كارناتاكا 
فريدة  صخرية  تكوينات  و  والجمال  الروعة 
انعكاس  مع  الذهبي  باللون  تتوهج  نوعها  من 
المحيط  في  تظهر  بينما  عليها  الشمس  أشعة 
الخضرة.  الوارفة  بأوراقها  الموز  أشجار  حقول 
القديمة  الممالك  قصة  هامبي  مدينة  وتجسد 
الجدير  ومن  الخالدة.  واآللهة  سقطت،  التي 

هامبي  صنفت  قد  اليونسكو  منظمة  أن  بالذكر 
في عام 1986 كأحد مواقع التراث العالمي. كما 
قائمة  على  الثانية  المرتبة  في  هامبي  إدراج  تم 
جديراً  مكاناً   53 تضم  التي  تايمز  نيويورك 

بالمشاهدة في عام 2019. 
المدينة  ه��ذه  ه��اري��ه��ارا  الملك  اخ��ت��ار  لقد 
 .1336 ع��ام  ف��ي  لمملكته  عاصمة  لتكون 
كانت عاصمة  هامبي  مدينة  أن  التاريخ  ويذكر 
 -1336( فيجاياناجارا  إلم��ب��راط��وري��ة  قوية 
ما  مدى  على  ازده��رت  حيث  1646م��ي��الدي(، 
جنوب  منطقة  في  ع��ام  ثالثمائة  من  يقرب 
الذي  هامبي  اسم  بأصل  تكهنات  وهناك  الهند. 
كان  ربما  بأنه  اعتقاد  فهناك  المدينة،  تحمله 
لنهر  القديم  االسم  وهو  بامبا،  كلمة  من  مأخوذا 
عبر  كبير  بشكل  يتدفق  ال��ذي  تونجابهادرا، 
إن  األساطير  إحدى  وتقول  المدينة.  هذه  أنقاض 
الملك  عاصمة  كيشكيندا   موقع  أيضا  كان  هذا 
إنقاذ  في  راما  اإلله  ساعد  الذي  القرد سوجريفا، 

سيتا كما ورد في ملحمة رامايانا.
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كان معبد فيروباكاشا الفخم بمثابة مركز مدينة هامبي عاصمة إمبراطورية فيجاياناجارا القديمة  وهي آخر مملكة درافيديان. وهذا المعبد مخصص لإلله شيفا، وال يزال يجذب العشرات من الزوار منذ إنشائه في القرن السابع الميالدي.
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إن موقع هامبي- الذي تم تصنيفه من اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي- ليس مجرد 
مدينة مفقودة تضم أطالل مهيبة لعصر قديم، ولكنه يقف شاهدا على روعة التراث 

المعماري الهندي الذي يحظى بتقدير كبير على مستوى العالم

الهندسة المعمارية
سيمفونية تجسد روعة

بقلم: كالبانا سوندر
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الصفحة المقابلة )أعلى(: مجموعة من 
الناس يحتفلون بمهرجان الهولي في ناندجاون 

بوالية أوتار براديش
الصفحة المقابلة )أسفل(: بعض النساء في 

فرح وسعادة في معبد رادها راني الشهير في 
مدينة بارسانا

يسار: فيلة مخضبة بألوان عضوية بصورة 
جميلة خالل احتفاالت الهولي في مدينة 

جايبور
أسفل: صبي وفتاة يرتديان زي اإلله كريشنا 
و اإللهة رادها  في موكب ويمطرهما الناس 

بالورود. يُعد االحتفال بمهرجان األلوان 
بالورود تقليد قديم
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الصفحة المقابلة )أعلى(: مجموعة من رجال 
الدين الهندوسي المعروفين باسم “سادهوس” 

يقومون بأداء طقوس على ضفاف نهر الجانجا 
خالل مهرجان كومبه ميال في مدينة براياجراج

الصفحة المقابلة )أسفل(: مجموعة من الحجاج 
يجلسون في صفوف للحصول على الطعام 

المقدس خالل مهرجان كومبه ميال في مدينة 
براياجراج

يمين: رجل دين ناجا سادهو من بانش داشنام 
جونا أخارا يشارك في موكب “بيشفاي” الديني 

على ضفاف نهر الجانجا قٌبيل إقامة مهرجان 
كومبه ميال في مدينة براياجراج
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يسار: أطفال يرتدون أزياء تقليدية ملونة خالل 
مهرجان كومبه ميال في مدينة براياجراج

أسفل: أحد رجال الدين الهندوسي )سادهو( وهو 
يمتطي حصاناً في الفجر في طريقه إلى سانجام- 

ُملتقى أنهار الجانج ويامونا و ساراسواتي 
األسطورية - خالل مهرجان كومبه ميال في 

مدينة براياجراج

الصفحة المقابلة )أعلى(: مجموعة من ألعاب 
طواحين الهواء الورقية معروضة للبيع خالل 

مهرجان كومبه ميال في مدينة براياجراج

الصفحة المقابلة )أسفل(: شعار كبير ثالثي 
األبعاد يعلن  عن إقامة مهرجان “كومبه ميال” 

على ضفاف نهر الجانجا المقدس في مدينة 
براياجراج
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يمين: اآلالف من المريدين يشاركون في مهرجان كومبه ميال في براياجراج بوالية أوتار براديش، الهند

أعلى: أحد رجال الدين الهندوسي )سادهو( وهو يحمل التريشول أو الرمح الثالثي الخاص باإلله “شيفا” 
خالل مهرجان كومبه ميال

تستضيف مدينة براياجراج بوالية أوتار براديش كل 12 عاماً مهرجان 
كومبه ميال الديني، وهو أكبر تجمع عام لرجال الدين الهندوسي المعروفين 

باسم “السادهوس”، والمتعبدين، حيث يجذب هذا الحدث الماليين من 
الحجاج الهندوس إلى هذه المدينة. ومن خالل هذه القصص المصورة نأخذ 
القارئ في رحلة أخرى بخالف احتفاالت كومبه ميال إلى مواقع متنوعة في 
جميع أنحاء الهند لمشاهدة بعض التقاليد الخاصة باالحتفال بمهرجان الهولي 

و التي تبدو في ظاهرها مختلفة و إن كانت تتشابه في جوهرها. وتتسم 
احتفاالت الهولي بالبهجة واأللوان والفاعليات النابضة بالحياة. 

أجواء إيمانية احتفالية
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رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يمنح بطاقة صحية ألحد المستفيدين من الخطة القومية لحماية الصحة أيوشمان بهارات خالل تدشين البرنامج في مدينة راشي في 23 سبتمبر 2018

سواء  البرنامج  تنفيذ  طرق  اختيار  في  الحرية 
طريق  عن  مباشرة  أو  التأمين  شركات  من خالل 
الصناديق أو الجمعيات أو أي نموذج مختلط. وتم 
كذلك تبسيط عملية االستفادة من المزايا المقدمة 
الخطة  تركز  وبينما  المستفيدين.  راحة  لضمان 
الرعاية  خدمات  على  الصحة  لحماية  القومية 
الصحي  المركز  برنامج  فإن   ، الثانوية  الصحية 
شاملة،  صحية  رعاية  خدمات  تقديم  إلى  يسعى 
المعدية  غير  باألمراض  المتعلقة  تلك  بينها  من 
هذا  إط��ار  في  و  والطفل.  األم  صحة  وخدمات 
التوجه، تهدف الحكومة إلى إنشاء مركز للصحة 
الصحة  مراكز  تحديث  إلى  باإلضافة  والعافية 
المراكز  هذه  وستوفر  حالياً.  الموجودة  العامة 

الكشف  التشخيص و  األدوية األساسية و خدمات 
مجانية. بصورة 

من  الخاص  القطاع  مع  البرنامج  ويتعاون 
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  خالل 
على  العبء  تخفيف  بهدف  الخيرية  والمنظمات 
وقد  ال��والي��ات.  وحكومات  المركزية  الحكومة 
من  شخص  الخ   10 من  أكثر  اآلن  حتى  استفاد 
البرنامج،  هذا  إطار  في  المجاني  العالج  خدمات 
كرور   3000 حوالي  توفير  إلى  بدوره  أدى  مما 
الرعاية  وأطقم  األطباء  وأب��دى  للدولة.  روبية 
الطبية المشاركين في هذا البرنامج حماسة كبيرة 
الوقت  بمرور  يشعرون  حيث  والتعاون،  للعمل 
مدى الحيوية التي يتمتع بها طبيعة عمل برنامج 
كثيرة  لفرص  توفير  حيث  من  بهارات  أيوشمان 
بجودة  واألدوية  الصحية  الرعاية  على  للحصول 
العام  الهدف  أن  رغم  إنه  الخبراء  يقول  عالية. 
أكثر شموالً  البرنامج  كيفية جعل  يركز على  كان 
التركيز  أعاد  أنه  هو  إنجازاته  أكبر  فإن  وفعالية، 
برنامجاً  جعله  مما  الصحية،  الرعاية  جودة  على 
الصحية  السياسة  إطار  في  رفيع  مستوى  على 

البالد. على مستوى 

تم منح الواليات الهندية مطلق الحرية 
في اختيار طرق تنفيذ البرنامج سواء 
من خالل شركات التأمين أو مباشرة 

عن طريق الصناديق أو الجمعيات أو أي 
نموذج مختلط
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500 ألف روبية هندية لكل أسرة بصورة سنوية، 
المستفيدين. يلبي احتياجات 50 كرور من  وهو 

للجميع  الصحة 
متنوعة  خططاً  أيضا  بهارات  أيوشمان  يستوعب 
راشتريا  برنامج  بينها   من  الصحية،  للرعاية 
العمل  وزارة  دشنته  الذي  يوجانا،  بيما  سواستيا 
خطة  توفير  بهدف   2008 عام  في  والتوظيف 
ألف   30 إلى  لتصل  نقدية  غير  صحي  تأمين 

خمسة  من  )المكونة  لألسرة  سنويا  هندية  روبية 
تحت  الواقعة  لألسر  صحة  تأمين  كذلك  أفراد(،و 
غير  العمال  فئات  من  أخرى  فئة  و11  الفقر،  خط 
برنامج  مبادرات  دمج  عملية  وكانت  المنتظمين. 
الصحي  النظام  في  يوجانا  بيما  سواستيا  راشتريا 
تغطية  ومدى  جودة  لتحسين  األهمية  بالغة  مسألة 

الخدمات.
مع  التعامل  في  المرونة  و  التعاون  مبادئ  وتعد 
برنامج  عليها  يقوم  التي  المبادئ  أهم  من  الواليات 
أيوشمان بهارات لدرجة أنه يسمح كذلك بالتحالف 
التكامل  التوجه تحقيق  الواليات. ويضمن هذا  بين 
الصحية  الحماية  أو  التأمين  برامج  بين  المناسب 
واإلدارات  ال���وزارات  لمختلف  التابعة  الحالية 
كما  الخاصة.  نفقته  على  ُكل  الواليات  وحكومات 
قاعدة  بتوسيع  ال��والي��ات  لحكومات  السماح  تم 
الصحة  لحماية  القومية  الخطة  من  المستفيدين 
مطلق  الهندية  الواليات  منح  وتم  ورأسياً.  أفقياً 

تم تصميم البرنامج بصورة ال تعتمد على 
التعامل النقدي المباشر أو الورق. وسوف 
يتم تقديم الخدمات من جانب المستشفيات 

العامة والمستشفيات الخاصة الشهيرة
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رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
مع حاكم جهارخاند دراوبادي 

مورمو، ورئيس وزراء الوالية 
راجبار داس، ووزير الحكومة 

المركزية الصحة ورعاية 
األسرة في الحكومة المركزية 

جاجات براكاش ندا أثناء 
وضع حجر األساس لكليتين 
للطب خالل مراسم تدشين 
خطة أيوشمان بهارات في 

عام 2018

إلى  اسمه  تغيير  تم  ال��ذي  البرنامج،  ودخ��ل 
يوجانا  أروجيا  جان  مانتري  برادهان  برنامج 
نفس  من  سبتمبر   25 من  بداية  التنفيذ  حيز 
البرنامج  هذا  الحكومة من خالل  وتهدف  العام. 
ألكثر  الصحية  الرعاية  خدمات  توفير  إل��ى 
في  الفقيرة  المناطق  في  عائلة  كرور   10 من 
منه  الفرعي  البرنامج  ويُعرف  والريف.  الحضر 
باسم البرنامج القومي لحماية الصحة أو”مودي 
أحد  وهو  الشعب،  عامة  عليه  يُطلق  كما  كير” 
أيوشمان  برنامج  إطار  في  األساسية  البرامج 
بهارات التابع لوزارة الصحة ورعاية األسرة في 

الهند.

رعاية صحية شاملة
 يضم برنامج أيوشمان بهارات مكونين رئيسيين 
وبرنامج  الصحة  لحماية  القومية  الخطة  هما: 
مانتري  برادهان  برنامج  ويمثل  العافية.  مركز 
الخطة  الجزء األساسي من  يوجانا  أروجيا  جان 

إلى  يهدف  وهو  الصحة،  لحماية  القومية 
عاتق  على  الملقاة  المالية  األعباء  تخفيف 
في  العالج  لتكلفة  نتيجة  المستضعفة  الفئات 
آلخر  وفقاً   - البرنامج  ويوفر  المستشفيات. 
واالقتصادي-  االجتماعي  التعداد  بيانات 
المالي  اإلدماج  خالل  من  الصحية  الحماية 
العائالت  من  كرور   10.74 من  يقرب  لما 
وعائالت  ال��ري��ف  ف��ي  المحرومة  الفقيرة 
ويوفر  ال��ح��ض��ر.  ف��ي  المهنيين  ال��ع��م��ال 
بمقدار  صحية  لخدمات  تغطية  البرنامج 

تهدف الحكومة الهندية من خالل برنامج 
أيوشمان بهارات إلى توفير خدمات 

الرعاية الصحية ألكثر من 10 كرور 
أسرة فقيرة في مناطق الحضر والريف 
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أكبر  وهو  بهارات،  أيوشمان  برنامج  استطاع 
العالم،  في  الصحية  للرعاية  حكومي  برنامج 
التي  الوجوه  من  العديد  على  الضوء  يسلط  أن 
عدد  ويُشيد  والرعاية.  باالهتمام  تحظى  تكن  لم 
المناطق  من  العديد  في  الهند  سكان  من  كبير 
الخاص  البرنامج  بهذا  الصغيرة  والمدن  الريفية 
بالرعاية الصحية، الذي قدم لهم خدمات الرعاية 
واستحوذت  للغاية.  مدعومة  بأسعار  الصحية 
اهتمام  بلغات محلية على  فيديو مختلفة  مقاطع 

سلطت  حيث  االجتماعي،  التواصل  وس��ائ��ل 
اتضح  لقد  البرنامج.  ه��ذا  فوائد  على  الضوء 
بمثابة  هو  بهارات  أيوشمان  برنامج  أن  للجميع 
في  كانوا  الذين  الهند  في  للمرضى  النجاة  طوق 
قام  العون.  و  المساعدة  هذه  إلى  الحاجة  أمس 
سبتمبر   23 في  مودي  ناريندرا  ال��وزراء  رئيس 
2018 في مدينة رانشي عاصمة والية جهارخاند 
أكبر  وهو  بهارات،  أيوشمان  برنامج  بتدشين 
العالم.  مستوى  على  الصحية  للرعاية  برنامج 

يحظى برنامج أيوشمان بهارات- هو أكبر  برنامج حكومي في 
العالم للرعاية الصحية- بإعجاب الجميع 

الصحة للجميع
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يسار: وزيرة الشؤون الخارجية تجتمع بوزير خارجية تركمانستان راسيت مريدو على هامش الحوار بين 
الهند وآسيا الوسطى في أوزبكستان ؛ يمين: وزيرة الشؤون الخارجية في طريقها للمغادرة إلى دلهي بعد 

مشاركتها الناجحة في أول حوار بين الهند وآسيا الوسطى في سمرقند

اإلنمائية. و بهدف إشراك رجال األعمال في هذه 
لتسهيل  و  منظمة  بطريقة  التجارية  االتصاالت 
اقترحت  أفضل،  بشكل  واللوائح  القواعد  فهم 
إنشاء  س��واراج  سوشما  الهند  خارجية  وزي��رة 
يتألف  الوسطى”  الهند وآسيا  بين  “مجلس أعمال 
هذه  في  الرئيسية  والصناعة  التجارة  غرفة  من 
الدول وأن يضم كذلك في عضويته مجتمع رجال 

األعمال. 
سواراج  الخارجية  الشئون  وزيرة  عقدت  كما 
العزيز  عبد  األوزبكي  نظيرها  مع  محادثات 
الهند  بين  الحوار  فاعليات  هامش  على  كاملوف 
تعزيز  ُسبل  سويا  ناقشا  حيث  الوسطى،  وآسيا 
التجارة  بينها:  من  متعددة  مجاالت  في  التعاون 
والفضاء  والدفاع  والتعليم  والصحة  واالقتصاد 
شعبي  بين  والعالقات  المعلومات  وتكنولوجيا 
سوشما  الهند  خارجية  وزيرة  التقت  كما  البلدين. 
راسيت  تركمانستان  خارجية  بوزير  س��واراج 
في  الثنائي  التعاون  تعزيز  معها  وناقشت  مردو 

في  صدر  مشترك  بيان  وفي  المجاالت.  مختلف 
المشاركين  جميع  أع��رب  الملتقى،  ذلك  ختام 
الهند  بين  ح��وار  أول  لنجاح  ارتياحهم  ع��ن 
العميق  امتنانهم  عن  وأعربوا  الوسطى،  وآسيا 
لجمهورية أوزبكستان لتنظيمها هذا الحدث الهام. 
واتفق الوزراء على أهمية مواصلة الحوار بشكل 
بمشاركة  الوسطى”  وآسيا  “الهند  بين  منتظم 
الخارجية،  وزراء  مستوى  على  أفغانستان 
نيودلهي  في  الهيئة  بنفس  االجتماع  على  واتفقوا 

في عام 2020. 

اقترحت وزيرة خارجية الهند سوشما 
سواراج إجراء حوار حول الممرات 

الجوية بهدف تعزيز التواصل بين 
الهند وآسيا الوسطى
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أسفل: وزيرة خارجية الهند 
سوشما سواراج  تلقي خطابها 
أمام الجلسة األولى للحوار بين 

الهند وآسيا الوسطى 

النقاط الرئيسية من 
خطاب وزيرة الشئون 

الخارجية الهندية
إن ظهور كازاخستان 

قيرغيزستان  وجمهورية 
وتركمانستان  وطاجيكستان 
وأوزبكستان كدول مستقلة 

يوفر فرصاً هائلة لبناء 
شراكات حديثة على هذه 

القوية. األسس 

الهند وستظل  لطالما كانت 
دائماً صديقة وشريكة 
موثوقة بها لدول آسيا 

الوسطى. لقد حان الوقت 
التعاون  لرفع مستوى 

والتوصل بين دولنا بشكل 
كبير.

الهند بعقد  تسعد حكومة 
دورات تدريبية خاصة لدول 

آسيا الوسطى في مجاالت 
مثل منع تهريب المواد 

التجارة  المخدرة ومنظمة 
العالمية واالستشعار عن 
بُعد، ودورات تكنولوجيا 

المستوى  عالية  المعلومات 
وصناعة األفالم و في 
مجاالت النفط والغاز 

وتخطيط السياسات واإلدارة 
العامة.

تتمتع األفالم الهندية -بما 
تضمه من أغاني وما تتناوله 

من موضوعات تركز على 
بشعبية  والمجتمع-  األسرة 

كبيرة في آسيا الوسطى. 
ويعود هذا العشق الكبير 
الهندية لألجيال  لألفالم 

األكبر سنا.

ينبغي أن نعمل سوياً على 
وضع آليات تجارية لتوزيع 

األفالم في آسيا الوسطى 
والهند حتى تصبح أفالمنا 

لشعوب بعضنا  متاحة 
البعض.

لعملية سالم شاملة في أفغانستان “نابعة من الشعب 
مجرياتها”.  على  يسيطر  و  فيها  يتحكم  و  األفغاني 
في  أفغانستان  من  األمريكية  القوات  انسحاب  وبعد 
البالد،  مسيرة  من  الدقيقة  و  الحاسمة  المرحلة  تلك 
فقد أصبح استقرار أفغانستان أمراً ضرورياً للحفاظ 

على السالم واالزدهار في المنطقة.
س��واراج  سوشما  الهند  خارجية  وزي��رة  ألقت 
بتقديمها  ألفغانستان  الهندي  الدعم  على  الضوء 
أكثر من 3 مليار دوالر أمريكي، تركز على إعادة 
القدرات،  وبناء  التحتية،  البنية  وتطوير  اإلعمار، 
إطار  في  وذلك  واالتصال  البشرية  الموارد  وتنمية 
في  الهند  أطلقتها  التي  الجديدة”  التنمية  “شراكة 
كذلك  الهندية  الوزيرة  وذك��رت   .2017 سبتمبر 
إطار  في  هام  كعنصر  برزت  التنمية  “شراكة  أن 
تعاون الهند مع دول أخرى. ويُسعدنا أن ننظر بعين 
لتضم  الشراكة  هذه  قاعدة  توسيع  سبل  في  االعتبار 
اقترحت  ناحية أخرى،  الوسطى.” و من  آسيا  دول 
إنشاء  س���واراج  سوشما  الهند  خارجية  وزي��رة 
على  الوسطى”  وآسيا  الهند  بين  التنمية  “مجموعة 
الشراكة  هذه  في  قدماً  للُمضي  الحكومات  مستوى 
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وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج )وسط( مع وزراء خارجية جمهورية كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان )من اليسار إلى اليمين( خالل المشاركة في “االجتماع الوزاري 
للحوار بين الهند وآسيا الوسطى وأفغانستان”

الوسطى،  آسيا  الهند ومنطقة  بين  التواصل  تعزيز 
المنطقة في ميناء  الهند بمشاركة دول هذه  رحبت 
شاباهار الذي تديره الهند وإيران بصورة مشتركة. 
وقالت الوزيرة الهندية:” في الوقت الذي نجد فيه 
الدول الحبيسة  أفغانستان ودول آسيا الوسطى من 
طرق  عدة  هناك  أن  إال   ، الجغرافية  الناحية  من 
آسيا  ودول  وأفغانستان  للهند  خاللها  من  يمكن 
تعزيز  على  العمل  أجل  من  تتعاونوا  أن  الوسطى 
بيننا  التجارة  تتدفق  بحيث  المنطقة  في  التواصل 
التواصل  زيادة  في  كذلك  يساهم  مما  جميعا  دولنا 

بين شعوب بالدنا.”
اتفاق  إلى  مؤخراً  انضمت   قد  الهند  وكانت 
عشق آباد، الذي يسعى إلى إنشاء ممر دولي للنقل 
وتركمانستان  عمان  وسلطنة  إيران  بين  والعبور 
الهند  خارجية  وزي��رة  ورحبت  وأوزبكستان. 
أوزبكستان  باهتمام  كذلك  س���واراج  سوشما 

الجنوبي  الشمالي  الدولي  الممر  إلى  باالنضمام 
الوسائط  متعدد  نقل  نظام  عن  عبارة  وهو  للنقل، 
والطرق  الحديدية  والسكك  السفن  طريق  )عن 
البرية( بطول  7200 كم يعمل على ربط المحيط 
عبر  قزوين  ببحر  الفارسي  والخليج  الهندي 
وتعمل  أوروبا.  وشمال  روسيا  إلى  وينتقل  إيران 
أفغانستان بما تتمتع به من موقع استراتيجي كحلقة 
وصل مهمة بين الهند و منطقة آسيا الوسطى. وفي 
فاعليات  في  الوفود  أعضاء  رحب  الصدد،  هذا 
دعمهم  وأعربوا عن  أفغانستان،  بمشاركة  الحوار 

اقترحت وزيرة خارجية الهند سوشما 
سواراج إنشاء “مجلس أعمال بين الهند 

وآسيا الوسطى”
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ساهمت مشاركة وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج في أول حوار بين الهند و 
آسيا الوسطى أقيم في دولة أوزبكستان في يناير 2019 في تعزيز العالقات بين البلدين 

اللتين تجمعهما روابط صداقة تقليدية

التواصل مع دول

آسيا الوسطى
بقلم: باتنجالي بونديت

38

الهندية  الخارجية  الشؤون  وزي��رة  قامت  عندما 
في  ألوزبكستان  رسمية  بزيارة  س��واراج  سوشما 
سيدة  شاهدت  عندما  كثيرا  سعدت   ،2018 أغسطس 
طشقند  العاصمة  ش��وارع  أحد  في  مسنة  أوزبكية 
فيلم  من  دانا”  بيشاك  دانا  “إشاق  بأغنية  تشدو  وهي 
الفيديو  وانتشر   !420 شري  الكالسيكي  بوليوود 
تستمتع  والوزيرة  تغني  وهي  السيدة  بتلك  الخاص 
الجدير  االجتماعي. ومن  التواصل  إليها على وسائل 
التلفزيونية  الهندية  والمسلسالت  األفالم  أن  بالذكر 
في  الواقعة  الدولة  هذه  في  كبيرة  بصورة  شائعة 
الثقافية  العالقات  هذه  مثل  إن  الوسطى.  آسيا  منطقة 
الروابط  على  تؤكد  وأوزبكستان  الهند  شعبي  بين 
الوسطى.  آسيا  ومنطقة  الهند  بين  تجمع  التي  القوية 
رئيس  بها  قام  التي  الخارجية  الجولة  أعقاب  وفي 
والتي   ،2015 عام  في  م��ودي  ناريندرا  ال��وزراء 
الوسطى،  آسيا  لساعات في جميع دول  توقف  شملت 
قوية.  دفعة  الدول  تلك  مع  الهندية  العالقات  شهدت 
الهندية  الخارجية  الشئون  وزي��رة  زي��ارة  وتعتبر 
سواراج إلى دولة أوزبكستان، والتي تستغرق يومين 
أول حوار  لحضور  يناير  2019،  إلى 13  من 12 
االتجاه  نفس  ، خطوة على  الوسطى  وآسيا  الهند  بين 

الذي يسعى لالرتقاء بهذه العالقات.

الحوار 
كاملين،  يومين  فاعليته  استمرت  الذي  الحوار،  ركز 
وقد  السياسية.  والجغرافية  التجارية  المسائل  على 
دول  جمهورية  خارجية  وزراء  الحوار  ذلك  حضر 
والنائب  وتركمانستان،  وطاجيكستان  قيرغيزستان 
توجيه  تم  كازاخستان.كما  خارجية  لوزير  األول 
صالح  أفغانستان  خارجية  لوزير  خاصة  دع��وة 
خارجية  وزيرة  اقترحت  جانبها،  ومن  رباني.  الدين 
الممرات  حول  حوار  إجراء  سواراج  سوشما  الهند 
الهند  بين  الناجح  الجوي  الممر  إلى  مشيرة  الجوية 
بين سلطات  وأفغانستان، واقترحت كذلك عقد حوار 
وشركات  الجوي  الشحن  وشركات  المدني  الطيران 
يمكن  بحيث  الوسطى  آسيا  ودول  الهند  في  الطيران 
نقلها  يتم  أن  للتلف،  القابلة  المواد  فيها  بما  للبضائع، 
القيود  التغلب على مختلف  بهدف  بكفاءة وسرعة. و 
من  تحد  التي  التحتية  البنية  عوائق  و  الجغرافية 

رحبت الهند بمشاركة الدول في ميناء 
شاباهار الذي تديره الهند وإيران
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يسار: وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج مع وزير خارجية بنجالديش د/
عبد القادر عبد المؤمن على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي في 
أبو ظبي؛ أعلى: وزيرة الشؤون الخارجية الهندية  مع نظيرها من جزر المالديف عبد هللا 

شهيد أثناء الزيارة

عن  س��واراج  أعربت  كما  والثنائية.  اإلقليمية 
السعودية  العربية  للمملكة  الخاص  الهند  امتنان 
لدعمها  األخرى  الصديقة  الدول  و  وبنجالديش 
القوي لمسألة سماع صوت الهند في منتدى منظمة 
اقترحت  الماضي،  العام  في  اإلسالمي.  المؤتمر 
المؤتمر  منظمة  ميثاق  هيكلة  إع��ادة  بنجالديش 
غير  دول  إلدراج  الطريق  لتمهيد  اإلس��الم��ي 
مراقبة”  “كدولة  واعتبارها  الهند  مثل  إسالمية 
عاماً.  خمسين  منذ  تأسس  الذي  التجمع،  هذا  في 
األسرع  بأنه  الهندي  لالقتصاد  وصفها  وخالل 
الشؤون  وزيرة  قالت   ، العالم  مستوى  على  نمواً 
ثالث  صاحبة  الهند  إن  سواراج  الهندية  الخارجية 
الشرائية،  القوة  حيث  من  العالم  في  اقتصاد  أكبر 
ومواردها  سوقها  بمشاركة  كثيراً  الهند  وتسعد 
لها.  الشريكة  ال��دول  مع  ومهاراتها  وفرصها 
في  ما  كل  ستبذل  الهند  أن  على  الوزيرة  وأكدت 
أمام  مفتوحاً  التنمية  طريق  بقاء  لضمان  وسعها 
باالنفتاح  العالمي  التجارة  نظام  يتسم  وأن  الجميع 

العدالة. واالستقرار و 
الوزيرة عن خطر اإلرهاب، حيث  تحدثت  كما 
مواجهة  ليست  اإلره��اب  ضد  الحرب  إن  قالت 

في  الديانات  كافة  أن  حيث  بعينه،  دين  أي  ضد 
وقالت  واإلخاء.  والرحمة  السالم  إلى  تدعو  العالم 
منظمة  مع  العمل  ستواصل  الهند  إن  الوزيرة 
المؤتمر اإلسالمي لنشر المعنى والرسالة الحقيقية 
رسالة  نشر  عبر  العداء  لغة  ودحر  األديان  لكافة 
منظمة  أن  الوزيرة  وأضافت  والوئام.  المحبة 
الشباب  إلهام  إلى  أيضاً  بحاجة  اإلسالمي  المؤتمر 
إتباع  من  بدالً  اآلخرين  خدمة  درب  على  للسير 
و  الدمار  طريق  إلى  تقود  التي  المضللة  الفئات 
الدورة  هذه  في  الهند  مشاركة  كانت  لقد  الخراب. 
تواصل  نحو  ان��ط��الق  ونقطة  تاريخياً،  ح��دث��اً 
اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  مع  أكبر  وت��ع��اون 

والعالم اإلسالمي ككل.

تم توجيه الدعوة إلى الهند للمشاركة 
تقديراً لمكانتها على الصعيد السياسية 

الدولي وتراثها الراسخ والمكون 
اإلسالمي الهامة في مجتمعها
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الصفحة المقابلة: تحدثت 
وزيرة الشؤون الخارجية 

الهندية  سواراج في كلمتها 
أمام مجلس وزراء الخارجية  

عن عالقة الهند بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، 
مضيفةً أن البلدين يتضامنا 

سويا في سعيهما لتحقيق 
العدالة والكرامة والمساواة 

بين كافة بني البشر

فيها  يعيشون  التي  للمناطق  العريق  واللغوي 
إن  الهندية  الوزيرة  وقالت  األجيال.  مر  على 
تحتفل  حيث  خاصة،  أهمية  يحمل   2019 عام 
على  الذهبي  باليوبيل  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة 
التسامح،  بعام  اإلمارات  دولة  وتحتفل  إنشائها، 
المائة  السنوية  بالذكرى  الهند  ستحتفل  وكذلك 
وبالعودة  غاندي.  المهاتما  لميالد  والخمسين 
الشؤون  وزي��رة  قالت  المنظمة،  عن  للحديث 
اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  إن  الهندية  الخارجية 
ألن  العالم،  صياغة  في  رئيسياً  دوراً  تلعب 
األمم  أعضاء  ربع  من  أكثر  يشكلون  أعضائها 
للجهود  تقديرها  عن  الوزيرة  وأعربت  المتحدة. 
المنظمة  أن  إلى  مشيرة  المنظمة  تبذلها  التي 
الدين  أساس  على  األمم  بين  الجمع  في  نجحت 
متبادلة  رغبة  تجمعهم  أعضائها  وأن  المشترك 
في العمل من أجل مستقبل أفضل لشعوبهم. وقد 
بدعوة  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  قامت 
يؤكد  الذي  األمر  ال��دورة،  هذه  لحضور  الهند 

على  العالقات الثنائية القوية التي تربط البلدين، 
حيث كان وزير خارجية دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان قد قام 
الخارجية  الشؤون  وزيرة  إلى  الدعوة  بتوجيه 
عن  حديثها  معرض  وف��ي  س���واراج.  الهندية 
العالقات بين الهند واإلمارات العربية المتحدة، 
في  سويا  يتضامنا  البلدين  إن  س��واراج  قالت 
والمساواة  والكرامة  العدالة  لتحقيق  سعيهما 
العرق  عن  النظر  بغض  البشر،  بني  كافة  بين 
تعمال   قد  البلدين  إن  سواراج  وقالت  أوالدين. 
تجمعات  من  العالمية  المؤسسات  لتحويل  سوياً 
يعبر  صوت  إلى  الدول  من  قلة  مصلحة  تمثل 

عن كافة فئات البشر حول العالم.
وزيرة  أجرت  خطابها،  بإلقاء  قيامها  وبعد 
محادثات  سواراج  الهندية  الخارجية  الشؤون 
القادر  د/عبد  بنجالديش  من  نظرائها  مع  ثنائية 
عبد المؤمن و من جزر المالديف السيد/عبد هللا 
القضايا  تبادلت معهما اآلراء حول  شهيد، حيث 
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الصفحة المقابلة: وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج تصل إلى أبو ظبي لحضور االجتماع السادس واألربعين لوزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي. أعلى: وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما 
سواراج أثناء إلقاء خطابها أمام منظمة المؤتمر اإلسالمي 

مارس،   2 إلى   1 من  الفترة  خالل  عقد  الذي   ،
بمساهمة  فقط  يعترف  لم  ألنه  األهمية،  بالغ  أمر 
الهند في العالم اإلسالمي ولكن أيضاً هو اعتراف 
من  وهم  الهند،  في  مسلم  مليون   185 بمساهمات 
أي  في  المسلمين  السكان  من  لعدد  تجمع  أكبر 
دولة على مستوى العالم. وتعد مشاركة الهند هذه 
منظمة  تأسيس  منذ  نوعها  من  األولى  هي  المرة 
المؤتمر اإلسالمي في عام 1969، التي تضم 57 
إن  القول  ويمكن  إسالمية.  دولة   40 منها  دولة 

للعالم  الجماعي  الصوت  بمثابة  أصبحت  المنظمة 
والوئام  السالم  تعزيز  إلى  وتهدف  اإلسالمي، 

الدوليين.
وزيرة  قالت  العامة،  الجلسة  أمام  خطابها  في 
المسلمين  إن  أيضاً  الهندية  الخارجية  الشؤون 
مصغرة  صورة  يمثلون  الهند  في  يعيشون  الذين 
من  متنوعة  أذواق  لديهم  وأن  بالدهم،  تنوع  عن 
حيث المأكوالت وخيارات ال تعد وال تحصى من 
الثقافي  التراث  على  ويحافظون  التقليدية  المالبس 
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شاركت الهند في الدورة األخيرة لمجلس وزراء خارجية منظمة 
التعاون اإلسالمي في أبو ظبي كضيف شرف، وهي المرة األولى 

منذ تشكيل المنظمة قبل 50 عاماً

صنع التاريخ

لحظة  المحفل  ه��ذا  في  الهند  مشاركة  كانت 
الشؤون  وزي��رة  قامت  عندما  وذلك  تاريخية، 
بإلقاء  السيدة/ سوشما سواراج  الهندية  الخارجية 
االفتتاحية  العامة  الجلسة  أم��ام  الهند  خطاب 
منظمة  خارجية  وزراء  لمجلس   46 للدورة 
في    2019 م��ارس   1 في  اإلسالمي  التعاون 
مجلس  أم��ام  كلمتها  وخ��الل  ظبي.  أب��و  إم��ارة 

قالت  اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  خارجية  وزراء 
من  إليكم  أتيت  “لقد  الخارجية:  الشؤون  وزي��رة 
صالة  كل  تنتهي  حيث  غاندي،  المهاتما  أرض 
البلد  قدمت  لقد  للجميع.”  والسالم  للسالم  بالدعوة 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  وهي  للحدث  المضيف 
شرف”  “كضيف  للمشاركة  للهند  الدعوة  المتحدة 
االجتماع  ذلك  في  الهند  مشاركة  إن  ال��دورة.  هذه 
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أعلى: رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوسا أثناء حضور 
حفل االستقبال الذي استضافه 

رئيس الهند رام ناث كوفيند في 
القصر الرئاسي راشتراباتي 

بهافان مع رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي

يمي: فرقة من القوات المسلحة 
الهندية تسير الساحة عند 

طريق راجبات خالل العرض 
العسكري الخاص باالحتفال 

بعيد جمهورية الهند

على  أفريقيا  جنوب  دولة  مودي  ال��وزراء  رئيس  هنأ 
اختيارها كعضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم 
إفريقيا  لجنوب  مؤكدا   ،  2019-2020 للفترة  المتحدة 

دعم الهند لها في أداء مسؤولياتها في هذا المحفل.

الدفاعي التعاون  دعم 
التعاون  وتيرة  إزاء  رضاهم  عن  الزعيمان  أع��رب 
التعاقدات  في  والمتمثلة  الدفاع  قطاع  في  المتزايد 
المشترك  والتعاون  اإلن��ت��اج  مجاالت  في  المختلفة 

المشتركة.  والتدريبات  والتطوير  والبحث  والتصنيع 
واستمرار  التجارة  حركة  سهولة  ضمان  وبهدف 
ازدهار منطقة المحيط الهندي بأكملها، أقر الزعيمان 
هذا  وتعزيز  الثنائي  البحري  التعاون  زيادة  بأهمية 
المحيط  لدول  البحرية  الندوة  ملتقى  التعاون في إطار 

الهندي.

واعد  نحو مستقبل 
من  طويل  إرث  إفريقيا  وجنوب  الهند  بين  جمع  لقد 
أجل  من  العنصري  التمييز  و  االستعمار  ضد  الكفاح 
تحقيق السيادة الوطنية. وفي إشارته لتفرد هذا التاريخ 
مودي  الوزراء  رئيس  أشار  البلدين،  بين  المشترك 
خالل منتدى رجال األعمال بين الهند وجنوب إفريقيا 
قائال:” إن هذا التاريخ المشترك هو أعمق بكثير مما 
مع  تماماً  نتفق  أن  سوى  لنا  يمكن  وال  نتخيله.”  قد 
بين  القوية  العالقة  بأن  الوزراء مودى  قاله رئيس  ما 
وواعد  مزدهر  مشترك  مستقبل  إلى  ستؤدي  البلدين 
للبلدين وسوف يحقق أحالم ماديبا والمهاتما من أجل 
البلدين ولكن لشعوب  مستقبل أفضل ليس فقط لشعبى 

دول العالم بأسره.
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 2015 دلهي  إع��الن  في  ورد  كما  وذل��ك  أفريقيا 
أفريقيا. لمنتدى-الهند  الثالثة  القمة  الصادر عن 

الدولي تعاون 
رامافوسا  والرئيس  مودي  ال��وزراء  رئيس  وتعهد 
المنظمات  إصالح  على  بالعمل   – الزيارة  خالل   -
التعاون والتنسيق  متعددة األطراف وذلك من خالل 
الصلة مثل  المحافل متعددة األطراف ذات  في كافة 
رابطة  و  البريكس  مجموعة  و  العشرين  مجموعة 

البرازيل- ورابطة  أفريقيا،  وجنوب  الهند-البرازيل 
االنحياز  عدم  و حركة  والصين،  والهند  أفريقيا  جنوب 
و منظمة التجارة العالمية ورابطة الكومنولث، ورابطة 
جانبه، رحب  الهندي. ومن  المحيط  المطلة على  الدول 
في  بنجاح  البريكس  قمة  بعقد  مودي  ال��وزراء  رئيس 
على  االتفاق  وت��م   ،  2018 يوليو  في  جوهانسبرج 
البريكس  داخ��ل  والتنسيق  التعاون  تعزيز  مواصلة 
السياسية  اإلدارة  منظومة  وتعزيز  “إص��الح  بهدف 
كما  الدولية.”  المنظمات  مستوى  على  واالقتصادية 

IP_Arabic.indb   61 29/07/19   2:24 PM



|  يناير- مارس 2019 Wآفاق الهند  |       W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   | 31يناير- مارس 2019  |      

الرئيس رامافوسا 
وزوجته السيدة األولى 
تشيبو موتسيبي يحيون 
ذكرى المهاتما غاندي 
في راج جات بنيودلهي

يهدف رئيس الوزراء مودى والرئيس 
رامافوسا إلى تحقيق عالقات 

اقتصادية أفضل بين البلدين

بما  الثنائي  التعاون  تعزيز  بهدف  محادثات 
والصداقة  اإلستراتيجية  الشراكة  “روح  يعكس 
البلدين.  بين  التاريخية”  وال��رواب��ط  القوية 
التعاون  وتعزيز  زي��ادة  إلى  الجانبان  وسعى 
البحري،وتنمية  واألمن  العسكري،  المجال  في 
الدفاع  ومعدات  التعدين  وأجهزة  المهارات، 
أهم  كانت  المعلومات.  ،والزراعة،وتكنولوجيا 
التوقيع على برنامج  المحادثات هي  لتلك  نتيجة 
سنوات  ث��الث  لمدة  االستراتيجي  التعاون 
تعزيز  إلى  يسعى  وال��ذي   ،)2019-2021(

البلدين. بين  االستراتيجية  الشراكة 

المختلفة التعاون  دعم مسارات 
التجارية  بالعالقات  االرتقاء  مواصلة  وبهدف 
التبادل  حجم  زي��ادة  أم��ل  على  البلدين  بين 
بحلول  دوالر  مليار   20 إلى  ليصل  التجاري 
أمام  كلمات  البلدين  زعيما  ألقى   ،2021 عام 
منتدى رجال األعمال بين الهند وجنوب إفريقيا. 
اإلستراتيجية  الشراكة  الزعيمان  واسترجع 

في  أفريقيا  وجنوب  الهند  بين  إرسائها  تم  التي 
إطار إعالن القلعة الحمراء الصادر في مارس 
1997 وإعالن تشوان في أكتوبر 2006، حيث 
المبذولة  الجهود  إزاء  ارتياحهما  عن  أعربا 
الشراكة  ه��ذه  حجم  وتوسيع  “تعميق  بهدف 
ذاته  الوقت  في  أكدا  ولكنهما  الشاملة”،  الثنائية 
في  التعاون  مستويات  زيادة  إلى  الحاجة  على 
والدفاعية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت 
والثقافية.  واالجتماعية  والقنصلية  والعلمية 
مسارات  دفع  على  بالعمل  الجانبان  تعهد  و 
مجاالت  على  التركيز  مع  المختلفة  التعاون 
مع  للتعاون  تحديدها  تم  التي  العملي  التعاون 
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فكرة  تلعب  لم  الساتياجراها.  شكل  في  بعد  فيما 
مباشراً  دوراً  غاندي  أرسها  التي  الساتياجراها  
ألهمت  ولكنها  الهند،  استقالل  حركة  في  فقط 
التي  العنصري  للفصل  المناهضة  الحركة  كذلك 
الدافعة  القوة  هي  وكانت  مانديال،  نيلسون  قادها 
اإلفريقية  األمريكية  المدنية  الحقوق  لحركة  كذلك 
المتحدة  الواليات  في  كينج  لوثر  مارتن  بقيادة 
قوية  مانديال عالقات  نيلسون  وأرسى  األمريكية. 
الهند على المستوى السياسي في الوقت الذي  مع 

حافظ فيه على مستوى قوي من التعاون مع الهند 
السياسية. المجاالت األخرى غير  في 

كبير  استقبال 
 25 يوم  في  دلهي  إلى  رامافوسا  الرئيس  وصل 
يناير بعد مشاركة ناجحة في المنتدى االقتصادي 
إلى  األولى  زيارته  دافوس.وخالل  في  العالمي 
موتسيبي  د/تشيبو  األولى  السيدة  رافقته  الهند، 
تسعة  يضم  المستوى  رفيع  رسمي  وفد  وكذلك  
في  المسؤولين  كبار  من  مجموعة  و  وزراء 
رجال  كبار  من  خمسين  على  ع��الوة  حكومته 
جنوب  في  األعمال  مجتمع  يمثلون  األعمال 
أقيم  الذي  الكبير  االستقبال  حفل  وبعد  إفريقيا. 
في قصر راشتراباتي بهافان، كرم رئيس جنوب 
خالل  من  غاندي  ذكرى  األولى  والسيدة  إفريقيا 
التذكاري  النُصب  عند  الزهور  من  إكليل  وضع 

للمهاتما غاندي المعروف باسم راج جات.

إستراتيجي تعاون 
رامافوسا  الرئيس  أج��رى  ال��زي��ارة،  وخ��الل 
ورئ��ي��س ال����وزراء ال��ه��ن��دي ن��اري��ن��درا م��ودي 

إلى اليمين: الرئيس رامافوسا 
يلقي أول محاضرة حول 

الحرية من منظور غاندي-
مانديال في إطار  منتدى الهند-

البرازيل-جنوب أفريقي

أسف: اأسفل:رئيس الوزراء 
مودي والرئيس رامافوسا 
يشهدان تبادل وثائق اتفاق 

بين وزيرة الشؤون الخارجية 
سوشما سواراج )يمين( 

ونظيرها من جنوب إفريقيا 
لينديوي سيسولو خالل مراسم 
إلقاء البيان المشترك في مقر 

حيدر آباد الرئاسي في نيودلهي
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نظم المجلس الهندي للشئون العالمية 
محاضرة ألقها الرئيس رامافوسا عن 

الحرية من منظور غاندي-مانديال 

رئيس الوزراء مودى 
يجتمع مع الرئيس 

رامافوسا في مقر حيدر 
أباد الرئاسي في نيودلهي 

في 25 يناير

ال��وزراء  ورئيس  كوفيند  ن��اث  رام  الهند  رئيس 
سيريل  إفريقيا  جنوب  رئيس  مع  مودي  ناريندرا 
الجمهورية  بعيد  الهند  احتفاالت  خالل  رامافوسا  
السبعين في راجباث بنيودلهي في 26 يناير 2019

رئيس  حضر  عندما  تاريخية  لحظة  كانت  لقد 
 26 في  رامافوسا  سيريل  إفريقيا  جنوب  جمهورية 
يناير 2019 االحتفال بعيد الجمهورية السبعين للهند 
ضيف  باعتباره  نيودلهي  العاصمة  في  أقيم  الذي 
كان  في عام 1995  الفاعلية.  لهذه  الرئيسي  الشرف 
للسالم  نوبل  جائزة  على  الحائز  مانديال  نيلسون 
رئيس  أول  هو  آنذاك  أفريقيا  جنوب  دولة  ورئيس 

بالمشاركة  الشرف  هذا  على  يحصل  إفريقيا  لجنوب 
في هذه االحتفاالت كضيف الشرف الرئيسي. وتأتي 
بعد  الهند  إلى  الحالي  إفريقيا  جنوب  رئيس  زيارة 
اختيار دولته لتكون دولة شريكة في قمة “جوجرات 
من  سابق  وقت  في  ُعقدت  التي  بالحياة”،  النابضة 
الثنائية  التجارة  ارتفاع حجم  بسبب  العام، وذلك  هذا 
دوالر.  مليارات   10 سجلت  والتي  البلدين  بين 
من  المزيد  لجذب  رامافوسا  الرئيس  جهود  أثارت 
كبيراً بين  االستثمارات على الصعيد الدولي اهتماماً 

الهندية.  الشركات  العديد من 

إفريقيا وجنوب  الهند 
ذكرى  على  عاماً  بمرور150  الهند  تحتفل  وبينما 
اكتسبت  فقد   ،2019 عام  في  غاندي  المهاتما  ميالد 
خالل  رامافوسا  سيريل  للرئيس  الرسمية  الزيارة 
كانت  خاصة.  أهمية  الهند  جمهورية  بعيد  االحتفال 
فيه  وضع  ال��ذي  المكان  هي  أفريقيا  جنوب  دول��ة 
الحقيقة  عن  أفكاره  عن  األولية  تصوراته  غاندي 
تبلورت  والتي  المدني،  والعصيان  والالعنف 
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رئيس الهند رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا خالل  احتفاالت الهند بعيد الجمهورية السبعين في راجباث بنيودلهي في 26 يناير2019 

حضر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا احتفال الهند بعيد الجمهورية السبعين كضيف الشرف 
الرئيسي، وهو األمر الذي يؤكد على قوة العالقات اإلستراتيجية والتاريخية بين البلدين

تعزيز الروابط بين الهند

وجنوب أفريقيا
بقلم: باتنجالي بونديت
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نائب الرئيس يلقي كلمة 
خالل حفل استقبال 

الجالية في سان خوسيه 
في 9 مارس

الثقافية  والتعددية  الديمقراطية  تحقيق  نحو  السعي 
من  وغيرها  اإلنسان  وحقوق  الصحافة  وحرية 
أمام  القيم والمبادئ الهامة. كما ألقى نايدو خاطباً 
الكوستاريكي،  الهندي  األعمال  رج��ال  منتدى 
التعاون  وكوستاريكا  للهند  يمكن  إنه  قال  حيث 
الرقمية  العلوم  بينها:  من  متعددة  مجاالت  في 
وقرر  المناخ.  وتغير  الحيوية  والتكنولوجيا 
في  التجاري  التبادل  فرص  استكشاف  البلدان 
واآلالت  الزراعة  مثل:  القطاعات  من  العديد 
بإرسال  كوستاريكا  وستقوم  والفضاء.  الزراعية 
أقمار  على  تدريب  دورة  في  للمشاركة  عالمين 

أبحاث  منظمة  تجريها  التي  والفضاء  النانو 
تقوم  البرنامج،  هذا  إطار  وفي  الهندية.  الفضاء 
العلماء  بتدريب  الهندية  الفضاء  أبحاث  منظمة 
صناعية  أقمار  بناء  على  ال��دول  مختلف  من 
التدريبي  البرنامج  هذه  ويعد  النانو.  بتكنولوجيا 

الهندية. الفضاء  جزءاً من دبلوماسية 
ساهمت زيارة نائب الرئيس الهندي إلى دولتي 
بين  التواصل  تعزيز  في  وكوستاريكا  باراجواي 
الالتينية،  أمريكا  قارة  في  الدولتين  وهاتين  الهند 
في  الثنائية  العالقات  دعم  على  تعمل  وس��وف 
المتجددة  والطاقة  واالستثمار  التجارة  مجاالت 
وأدت  والفضاء.  الصحية  والرعاية  والتعليم 
وكوستاريكا  باراجواي  إلى  الرئيس  نائب  زيارة 
من  الشعبي.  المستوى  على  التواصل  دعم  إلى 
التنقل بين  الزيارة حركة  أيًضا أن تعزز  المتوقع 

الشعبي. المستوى  الروابط على  الدول وتحسين 

قال نائب الرئيس نايدو كوستاريكا 
هي وجهة سياحية جذابة ويمكن 

أن تستقطب السياحة الهندية
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يسار: منح نائب الرئيس 
الهندي درجة الدكتوراة 

الفخرية في جامعة السالم- 
سان خوسيه في كوستاريكا 

- 8 مارس؛ أسفل: نائب 
الرئيس نايدو يلقي كلمة في 
جامعة السالم - سان خوسيه
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نائب الرئيس الهندي 
يكشف النقاب عن الطوابع 

التذكارية التي أصدرتها 
حكومة باراجواي 

لالحتفال بالذكرى ال� 150 
لميالد المهاتما غاندي - 
أسونسيون في 6 مارس 

 2019

في  الهندسية  والسلع  واألدوية  السيارات  قطاعات 
في  األعمال  رجال  مجتمع  دعا  كما  باراجواي. 
البلدين إلى الدخول في شراكة مع بعضهما البعض 
من أجل التعاون في مجاالت التجارة والتكنولوجيا 

واالستثمار.
األكاديمية  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  كما 
الخارجية  الشؤون  بوزارة  والقنصلية  الدبلوماسية 
الهندي  الدبلوماسي  والمعهد  باراجواي  بجمهورية 
دعا  و  الهند.  في  الخارجية  الشؤون  لوزارة  التابع 
بينيتيز  عبده  باراجواي  رئيس  نايدو  الرئيس  نائب 

للطرفين  مناسب  وق��ت  في  الهند  زي��ارة  إل��ى 
البلدين. بين  الروابط  لتعزيز 

كوستاريكا
الفترة  نايدو كوستاريكا خالل  الرئيس  زار نائب 
على  محادثات  وأج��رى  م��ارس،   9 إلى   7 من 
كارلوس  كوستاريكا  رئيس  مع  الوفود  مستوى 
زيارة  أول  هي  هذه  وكانت  كويسادا.  ألفارادو 
رفيعة المستوى من الهند إلى هذه الدولة الواقعة 
وقعت  الزيارة،  وخالل  الوسطى.  أمريكا  في 
هما:  أساسيتين  وثيقتين  على  وكوستاريكا  الهند 
مذكرة تفاهم بين الهند وكوستاريكا بشأن التنازل 
السفر  جوازات  لحاملي  التأشيرة  متطلبات  عن 
للتعاون  نوايا  وخطاب  والرسمية،  الدبلوماسية 

. الحيوية  التكنولوجيا  في مجال 
نائب  قال  المستوى،  رفيعة  المحادثات  وخالل 
ودية  بعالقات  يتمتعان  البلدين  إن  نايدو  الرئيس 
في  المشترك  االلتزام  أساس  على  تقوم  وثيقة 

حصل نائب الرئيس نايدو على 
درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة 

كوستاريكا لمساهمته في مجال 
سيادة القانون والديمقراطية والتنمية 

المستدامة في الهند
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أعلى: نائب الرئيس الهندي 
يجتمع مع كارولينا هيدالجو 

هيريرا رئيسة برلمان 
كوستاريكا في سان خوسيه 
، كوستاريكا؛ يسار: نائب 
الرئيس نايدو يضع أكليل 

من الزهور تكريما للتمثال 
النصفي للمهاتما غاندي في 

جامعة السالم ، سان خوسيه، 
كوستاريكا ، في 8 مارس 

2019

إلى أن باراجواي شريك مهم للهند في منطقة 
الكاريبي. والبحر  الالتينية  أمريكا 

حارا  ترحيبا  نايدو  الرئيس  نائب  والقى 
أف��راد  نظمه  ال��ذي  االستقبال  حفل  خ��الل 
كلمته  في  ب��اراج��واي.  في  الهندية  الجالية 
إن  نايدو  قال  المهجر،  في  الهند  أبناء  أمام 
كل ابن من أبناء الهند في المهجر هو بمثابة 
إنجازات  على  اثنى  كما  للهند.  ثقافي  سفير 
الهنود في باراجواي. وأعرب نائب الرئيس 
نايدو عن اعتقاده بأن أبناء الهند في المهجر 
الهند  بين  العالقات  تعزيز  في  يساهمون 

وباراجواي.
األعمال،  مجتمع رجال  أمام  كلمته  وأثناء 
فرصاً  هناك  إن  نايدو  الرئيس  نائب  قال 
في  لالستثمار  الهندية  الشركات  أمام  هائلة 
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نائب الرئيس نايدو 
يتواصل مع أبناء 

الهند في المهجر في 
أسونسيون

المتحدة،  األمم  أسستها  التي  للسالم،  كوستاريكا 
نايدو  الرئيس  لنائب  الفخرية  الدكتوراه  درجة 
والديمقراطية  القانون  لمساهمته في مجال “سيادة 
خطاب  وخالل  الهند”.  في  المستدامة  والتنمية 
قبول الدرجة العلمية الممنوحة، قال نائب الرئيس 
العلمية  الدرجة  بالغة لمنحه هذه  إنه يشعر بسعادة 
االحتفال  العالم  فيه  يشهد  الذي  العام  في  الشرفية 
المائة والخمسين لميالد المهاتما غاندي.  بالذكرى 
على  ل��ه  ليس  ال��ش��رف  ه��ذا  إن  قائال  وأض���اف 
بأسرها  للهند  هو  بل  فحسب،  الشخصي  المستوى 

كدولة تدافع عن السالم منذ زمن بعيد.

على  محادثات  نايدو  الرئيس  نائب  أج��رى 
ب��اراج��واي  دول��ت��ي  ق��ادة  م��ع  ال��وف��ود  مستوى 
رجال  مجتمعات  أمام  وتحدث   ، وكوستاريكا 
األعمال وتواصل مع أبناء الهند في المهجر في 
تحدث  التاريخية،  الزيارة  تلك  وخالل  البلدين. 
عضوية  توسيع  مسألة  عن  أيًضا  الرئيس  نائب 

الشمسية. للطاقة  الدولي  التحالف 

باراجواي
بدأ نائب الرئيس نايدو زيارته الرسمية إلى دولة 
برئيس  التقى  حيث  م��ارس،   6 في  باراجواي 
بنيتيز،  عبدو  ماريو  ب��اراج��واي   جمهورية 
و  فيالزكويز  هوجو  الجمهورية  رئيس  ونائب 
قال  أوفيالر.  سيلفيو  الوطني  المؤتمر  رئيس 
بين  الثنائية  العالقات  إن  نايدو  الرئيس  نائب 
تصاعدي،وإن  منحنى  تتخذ  وباراجواي  الهند 
مشتركة  وتطلعات  ومصالح  قيم  لديهما  البلدين 
نايدو  أشار  كما  للغاية.  واعد  مستقبل  ولكالهما 

قال نائب الرئيس نايدو إن العالقات 
الثنائية بين الهند وباراجواي تتخذ 

منحنى تصاعدي
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وصول نائب الرئيس م. فينكايا نايدو إلى مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي في المحطة األولى من جولته في باراجواي وكوستاريكا في 5 مارس 2019

قام نائب الرئيس الهندي إم. فينكايا نايدو بزيارة دولتي باراجواي وكوستاريكا بهدف 
تعزيز العالقات مع دول أمريكا الالتينية

إرساء روابط 

صداقة جديدة
أمريكا  بمنطقة  المتجدد  الهند  اهتمام  ضوء  في 
فينكايا  إم.  الهندي  الرئيس  نائب  قام  الالتينية، 
باراجواي  دولتي  إلى  رسميتين  بزيارتين  نايدو 
مارس    9 إل��ى   5 من  الفترة  خ��الل  وكوستاريكا 
التعاون  زي���ادة  إل��ى  ال��زي��ارة  وت��ه��دف   .2019
مع  واالستثمار  التجارة  حجم  وزي��ادة  السياسي 
اختتم  قد  نايدو  الرئيس  نائب  وكان  المنطقة.  دول 

في  كاملة  أيام  سبعة  استغرقت  التي  الجولة-  هذه 
نايدو  الرئيس  نائب  أصبح  ولذلك  بنجاح.  البلدين- 
الهند تزور هذين  المستوى من  هو شخصية رفيعة 
وفد  الجولة  الرئيس خالل  نائب  رافق  وقد  البلدين. 
رفيع المستوى،  ضم كل من وزير الدولة للسياحة 
وكبار  البرلمان  من  وأعضاء   ، كانانثانام  ألفونس 
جامعة  ومنحت  الهندية.  الحكومة  في  مسؤولين 
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ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتفقد حرس الشرف خالل مراسم االستقبال في القصر الرئاسي راشتراباتي بهوان

المتوقع  تنفيذه على مرحلة واحدة ومن  للبيئة وسيتم 
يومياً  الخام  النفط  من  برميل  مليون   1.2 معالجة 
المنتجات  من  واسعة  مجموعة  إنتاج  على  عالوة 

المكررة. والبتروكيماوية  البترولية 

بوادر حسن النوايا بين البلدين
دعم  إل��ى  خاللها  من  سعي  التي  ال��زي��ارة  خ��الل 
المودة  على  القائمة  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
والمحبة، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود  على طلب رئيس الوزراء 
مودى باإلفراج عن 850 سجيناً هندياً محتجزين في 
سجون المملكة العربية السعودية وزيادة حصة الهند 
حاليا  تأشيرة   1,75,000 من  الحج  تأشيرات  من 
الحكومة  وافقت  وبالمثل،  تأشيرة.   2,00,000 إلى 
الجوية  الخطوط  مقاعد  عدد  زي��ادة  على  الهندية 
العربية السعودية من 80000 إلى 112000 مقعداً 
بمستوى  االرتقاء  على  الزعيمان  واتفق  شهريًا. 
من  الجانبين  بين  القائمة  اإلستراتيجية”  “الشراكة 

المستوى وهي مجلس  آلية مراقبة عالية  خالل إرساء 
مودي  الوزراء  رئيس  برئاسة  اإلستراتيجية  الشراكة 
والمملكة  الهند  أن  بالذكر  الجدير  العهد.ومن  وولي 
العربية السعودية يجمعهما تاريخاً طويالً من العالقات 
الوثيقة الودية التي تقوم على شراكة تستند إلى الروابط 
إن  المتبادلة.  المصالح  و  البلدين  شعبي  مستوى  على 
الهند  إلى  األولى  الرسمية  السعودي  العهد  زيارة ولي 
ال تمثل فقط فصالً جديداً في تاريخ العالقات الهندية-
في  نوعية  نقلة  حدوث  إلى  أيضاً  تشير  بل  السعودية، 
وتعد  آسيا  غرب  منطقة  تجاه  الخارجية  الهند  سياسة 

المنطقة. الدبلوماسي في  الهند  دليالً على نجاح 

ذكر الضيف الزائر أن العالقات بين 
البلدين تحمل أهمية خاصة جدا 

بالنسبة له
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يسار: تبادل االتفاقيات بين الهند والمملكة العربية السعودية في نيودلهي؛ أعلى: وزيرة 
الشؤون الخارجية سوشما سوراج خالل لقائها مع ولي عهد المملكة العربية السعودية 

محمد بن سلمان قبل بدء المحادثات الرسمية

الهند  بين  العالقات  تاريخ  “يعود  سلمان:  بن  قال 
المملكة  دولة  تمثل  التي  العربية،  الجزيرة  وشبه 
العربية السعودية حوالي 80 في المائة منها، إلى 
تعود  العالقة  إن  القول  ويمكن  بل  السنين  آالف 
باختصار  التاريخ.  كتابة  قبل  ما  عصر  إلى  حتى 
العربية  الجزيرة  وشبه  الهند  بين  الروابط  شديد 

هي بمثابة جزء من الجينات الوراثية داخلنا.” 

آفاق جديدة 
االنتهاء  بنجاح  الجانبان  رحب  المحادثات،  خالل 
التي تم عقدها مؤخرا في مدينة  العمل  من ورشة 
لتحويل  الوطنية  المؤسسة  من  كل  بين  الرياض 
للشراكة  السعودي  والمركز  آيوج  نيتي  الهند- 
العمل  ورشة  حددت  وقد  الدولية.  اإلستراتيجية 
بين  واالستثمار  للتعاون  فرصة   40 من  أكثر 
الهند  وقعت  كما  مختلفة.  مجاالت  في  البلدين 
من  العديد  على  السعودية  العربية  والمملكة 
الوطني  الصندوق  في  االستثمار  مثل:  االتفاقيات 
لالستثمار والبنية التحتية في الهند ، والتعاون في 

مجال السياحة واإلسكان، وبرنامج تعاون إطاري بين 
العامة  والهيئة  إنديا  إنفست  أو  الهند  في  استثمر  هيئة 
والتعاون  السعودية،  العربية  المملكة  في  لالستثمار 
السمعية-البصرية  البرامج  لتبادل  البث  مجال  في 
إلى  لالنضمام  السعودية  العربية  للمملكة  واتفاقية 
رئيس  دشنه  الذي  الشمسية  للطاقة  الدولي  التحالف 
تعرض  ذلك،  على  وعالوة  مودي.  الهندي  الوزراء 
الطاقة  قطاع  في  التعاون  إلمكانية  بالنقاش  الجانبان 
والتطوير،  البحث  مجاالت  ذلك  في  بما  المتجددة 
بُعد  عن  واالستشعار  والتكنولوجيا  والعلوم  والفضاء 
األقمار  و  االتصاالت  ألغراض  الصناعية  واألقمار 
بإتمام  الترحيب  وتم  بالمالحة.  الخاصة  الصناعية 
األمر   ، اإلسكان  مجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
في  المشاركة  على  الهندية  الشركات  يشجع  الذي 

السعودية.  العربية  المملكة  مشروعات اإلسكان في 

المزيد من التعاون في مجاالت النفط 
باإلضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تزود الهند 
النفط الخام،  بحوالي 20 في المائة من متطلباتها من 
والغاز  للبترول  الوطنية  السعودية  الشركة  فقد دخلت 
بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي  الطبيعي-أرامكو  
الوطنية ، في مشروع مشترك ثالثي بقيمة 44 مليار 
النفط  لتكرير  راتناجيري  شركة  مع  أمريكي  دوالر 
المشروع  هذا  ويعد  المحدودة.  البتروكيماويات  و 
صديقة  بصورة  البترول  لتكرير  مشروع  أكبر  هو 

مراسم استقبال ولي العهد 
السعودي في القصر الرئاسي 

راشتراباتي بهوان
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رئيس الهند رام ناث كوفيند بصحبة ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  في القصر الرئاسي راشتراباتي بهوان

تجاوز  تعكس  بادرة  في  كبير.و  تجاري  وفد  على 
رئيس  قام  عليها،  المتعارف  البروتوكول  أعراف 
ولي  باستقبال  شخصيا  م��ودي  ناريندرا  ال��وزراء 
العهد في المطار مما يؤكد مدى أهمية هذه الزيارة. 
العهد السعودي  الوزراء مودي و ولي  وكان رئيس 
على  الماضي  العام  من  نوفمبر  في  سويا  التقيا  قد 
بوينس  مدينة  في  العشرين  مجموعة  اجتماع  هامش 

باألرجنتين. آيرس 

ترحيب حار 
عبد  بن  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  القى 
الرئاسي  القصر  في  حاراً  ترحيباً  سعود  آل  العزيز 
الهندي راشتراباتي بهافان، حيث التقى برئيس الهند 
الشؤون  وزيرة  التقت  كما  كوفيند.  ناث  السيد/رام 
قبل  العهد  بولي  سواراج  سوشما  الهندية  الخارجية 
البلدين.  بين  الوفود  مستوى  على  المحادثات  إجراء 
و في ظل الروابط االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
يقرب  لما  تمتد  والتي  الثنائي،  المستوى  على  القوية 

من قرن من الزمان، والتواصل الكبير على مستوى 
واسعة  محادثات  الجانبان  أجرى  البلدين،  شعبي 
االهتمام  ذات  القضايا  من  العديد  ح��ول  النطاق 
والبتروكيماويات  الطاقة  مجاالت  في  المشترك 
والتعدين  والمعادن  وال��زراع��ة  التحتية  والبنية 
الضيف  وأش���اد  وال��ص��ح��ة.  والتعليم  والتصنيع 
في  الهند  أبناء  يلعبه  الذي  بالدور  الزائر  السعودي 
بناء دولته الواقعة في منطقة غرب آسيا. وقال ولي 
هي  البلدين  بين  العالقات  إن  أيضا  السعودي  العهد 
االستقبال  بعد   حديثه  وفي  للغاية.  متميزة  عالقات 
بهافان،  راشتراباتي  الرئاسي  القصر  في  الرسمي 

تعد المملكة العربية السعودية هي 
رابع أكبر شريك تجاري للهند حالياً 

وتفي بنسبة 20 في المائة من 
متطلبات الهند من النفط الخام
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توثقت ُعرى العالقات بين الهند والمملكة العربية السعودية بالزيارة التي قام بها 
مؤخرا للهند ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

العالقات الهندية-السعودية...مرحلة 

جديدة من النضج 
بقلم: بي. شارما

18

رئيس الوزراء ناريندرا مودي يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدى وصوله إلى مطار دلهي

بمنطقة  الخاصة  الهندية  الخارجية  السياسة  أصبحت 
مودي  ناريندرا  حكومة  ظل  في  األوس��ط  الشرق 
التي  األولى  الزيارة  وتعتبر  بذاتها.  قائمة  سياسة 
عبد  بن  سلمان  بن  محمد  الهند  إلى  مؤخراً  اختتمها 
الوزراء  رئيس  ونائب  العهد  ولي  آل سعود  العزيز 
شهادة  السعودية  العربية  المملكة  في  الدفاع  ووزير 
هذه  مع  الهند  أرستها  التي  الوثيقة  الروابط  على 

الدولة الخليجية القوية. وصل ولي العهد السعودي إلى 
استغرقت  زيارة  في   2019 فبراير   19 في  نيودلهي 
محادثات  وعقد  الثنائية  العالقات  تعزيز  بهدف  يومين 
وتجارة  الهندي  الطاقة  قطاع  في  االستثمارات  حول 
الدولي  األمن  مجال  في  التعاون  على  عالوة  التجزئة 
السعودي خالل  العهد  ولي  ورافق  اإلرهاب.  ومكافحة 
الزيارة مجموعة من المسئولين رفيعي المستوى عالوة 
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رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتفقد حرس الشرف خالل حفل استقباله في سيول

هاماً  شريكا  كانت  كوريا  إن  مودي  الوزراء 
العالقات  وإن  للهند  االقتصادي  التحول  في 
تنمو  البلدين  بين  واالستثمارية  التجارية 
خالل  ال��ب��ل��دان-  وات��ف��ق  ملحوظة.  ب��ص��ورة 
بين  عقدت  التي  المستوى  رفيعة  المحادثات 
مون-على  والرئيس  مودي  ال��وزراء  رئيس 
دوالر  مليار   50 إلى  الثنائية  التجارة  زيادة 
على  الزعيمان  اتفق  كما   .2030 عام  بحلول 
تعزيز التعاون في قطاعات مثل: البنية التحتية 
وتطوير الموانئ ومعالجة مياه البحر والتصنيع 
والمؤسسات  الناشئة  والشركات  الغذائي 
كوريا  لجهود  وتقديرا  والمتوسطة.  الصغيرة 
قال  البلدين،  بين  الدفاعية  العالقات  لتعزيز 
العسكري  المجال  إن  مودي  ال��وزراء  رئيس 
اإلستراتيجية  الشراكة  في  هاماً  دورا  يلعب 
المتنامية بين الهند وكوريا. ومن األمثلة الدالة 

تم توقيع ست مذكرات تفاهم بين 
الهند وكوريا الجنوبية لتعزيز 
العالقات في مختلف القطاعات

على ذلك إدخال مدفع كيه-9 فاجرا الخدمة في 
الجيش الهندي. وجاءت زيارة رئيس الوزراء 
بالذكرى  الهند  فيه  تحتفل  وقت  في  لكوريا 
تحتفل  بينما  غاندي،  لمهاتما   150 ال�  السنوية 
الديمقراطية.  لثورتها  المئوية  بالذكرى  كوريا 
للسيد مودي، أشادت لجنة  الجائزة  وأثناء منح 
النمو االقتصادي  الجائزة بمساهمته في تحقيق 
على مستوى الهند والمستوى الدولي من خالل 
سياسات موضوعة للحد من الفجوة االجتماعية 

والفقراء. األغنياء  بين  واالقتصادية 
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رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي في المقابر الوطنية 

الكورية في سيول

في  الكورية  بالشركات  الخاصة  االستثمارات 
حول  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  أيضا  وتم  الهند. 
الناشئة  الشركات  بين  التعاون  التعاون في تشجيع 
للشركات  كوري  مركز  وإنشاء  البلدين،  كال  في 
والتكنولوجيا  لألفكار  للترويج  الهند  في  الناشئة 
واكتسبت  الشركات.  تقترحها  التي  والتصميمات 
العالقات التجارية واالقتصادية بين الهند وكوريا 
الشراكة  اتفاقية  تنفيذ  بعد  كبيراً  زخماً  الجنوبية 
توقيع  وتم   .2010 عام  في  الشاملة  االقتصادية 
مذكرة تفاهم بين مؤسسة اإلذاعة الكورية  وهيئة 
تسهيل  بهدف  بهارتي  ب��راس��ار  الهندية  البث 
كوريا  في  التلفزيونية  الهندية  دي.دي.  قناة  بث 
الهند.  في  الدولية  كوريا  قناة  وكذلك  الجنوبية 
الهيئة  بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  أيضا  وتم 
الكورية  والهيئة  بالهند  السريعة  للطرق  الوطنية 
الثنائي  التعاون  تعزيز  أجل  من  السريعة  للطرق 

للطرق  التحتية  البنية  تطوير  مشروعات  في 
التقنية  المعرفة  تبادل  وتسهيل  الهند  في  والنقل 

والمؤسسية في مجاالت الطرق والنقل. 
الهند  بين  الودية  العالقات  عن  حديثه  وفي 
مودى  الوزراء  رئيس  قال   ، كوريا  وجمهورية 
الخارجية  الهند  سياسة  بين  التكامل  إن  مودى 
الخارجية  والسياسة  شرقا  بالتوجه  الخاصة 
فرصة  البلدين  منحت  الجنوبية  بكوريا  الخاصة 
وتعزيز  دع��م  على  العمل  لمواصلة  كبيرة 
رئيس  وق��ال  الخاصة.  اإلستراتيجية  الشراكة 

جاءت الزيارة لتعطي دفعة قوية 
جديدة لمستوى الزيارات المتبادلة 

رفيعة المستوى بين البلدين
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يسار الصفحة: رئيس الوزراء مودي يتسلم الجائزة من  كون إيهيوك رئيس مؤسسة 
يمين: رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس مون جاي-إن )يسار التمثال النصفي( 

يكشفان عن تمثال للمهاتما غاندي في سيول

مودي  الوزراء  رئيس  قال  الكورية،  الجزيرة 
بالنسبة  كبيراً  شرفاً  كان  الجائزة  هذه  تلقي  إن 
يعد  الذي  الوزراء مودي،   منح رئيس  وتم  له. 
الجائزة  هذه  على  تحصل  هندية  شخصية  أول 
وتجمع  نقدية.  جائزة  و  فخري  درع  المرموقة، 
ثنائية  عالقات  كوريا  وجمهورية  الهند  بين 
المستوى  رفيعة  الزيارات  ساهمت  وقد  ودية، 
البلدين عالوة  بين  العالقات  تعزيز  في  األخيرة 
ال��وزراء  لرئيس  الممنوحة  الجائزة  أن  على 
كانت  العالقات.  لهذه  قوياً  زخماً  أعطت  مودي 

مودي  الوزراء  لرئيس  الثانية  الزيارة  هي  هذه 
وشهدت   ،2015 عام  منذ  كوريا  لجمهورية 
رئيس  مع  الثاني  القمة  اجتماع  األخيرة  الزيارة 
الزيارة  الجنوبية مون جاي-إن. وجاءت  كوريا 
المستوى  رفيعة  للزيارات  قوية  دفعة  لتعطي 
مون  الكوري  الرئيس  زيارة  منذ  البلدين  بين 
 .2018 يوليو  في  الثنائية  القمة  لحضور  للهند 
الجالية  بأعضاء  الزيارة  خالل  مودى  والتقى 
جاي- مون  الرئيس  مع  محادثات  وعقد  الهندية 
إن. وخالل زيارته لسيول، ألقى رئيس الوزراء 
الهنود  األعمال  رجال  كبار  أمام  كلمة  الهندي 
التوقيع  ال��وزراء  رئيس  شهد  كما  والكوريين. 
وجمهورية  الهند  بين  تفاهم  مذكرات  ست  على 
القطاعات.  مختلف  في  العالقات  لتعزيز  كوريا 
بين  عليها  التوقيع  تم  تفهم  مذكرة  أهم  ولعل 
بتوسيعات  الخاصة  المذكرة  هي  الجانبين 
بتسهيل  تهتم  منظمة  وهي  بلس  كوريا  مؤسسة 

يساهم قرار كوريا الجنوبية الخاص 
بتبسيط تأشيرة أفواج الهنود في دعم 

حركة السياحة بين البلدين
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وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى سيول في زيارة استغرقت يومين

اختتم رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارته إلى كوريا الجنوبية التي استغرقت 
يومين، حيث تسلم خاللها جائزة سيول للسالم

تكريم رئيس الوزراء 
 الهندي في سيول

بزيارة  م��ودي  ناريندرا  ال��وزراء  رئيس  قام 
 21 من  الفترة  خالل  يومين  لمدة  سيول  مدينة 
تعزيز  بهدف  وذلك   ،2019 فبراير   22 إلى 
كوريا  وجمهورية  الهند  بين  الثنائية  العالقات 
التجارة  بينها  ال��م��ج��االت،م��ن  مختلف  ف��ي 
تم  قد  الوزراء مودي  واالستثمار. وكان رئيس 
لعام  للسالم  سيول  جائزة  الزيارة  خالل  منحه 

2018 تقديراً إلسهاماته على المستويين المحلي 
نظمته  ال��ذي  الحفل  خ��الل  وذل��ك   ، وال��دول��ي 
 22 في  للسالم  سيول  لجائزة  الثقافية  المؤسسة 
عشر  الرابعة  الشخصية  بذلك  ليصبح  فبراير 
المتميزة.  الجائزة  هذه  نيل  بشرف  تحظى  التي 
بالتعاون  الهند  التزام  عن  حديثه  معرض  وفي 
شبه  في  الدائم  السالم  إحالل  أجل  من  الكامل 
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وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج  ورئيس وزراء والية أوتار براديش يوجي أديتياناث وكانوال جيت سينج باكشي عضو البرلمان في نيوزيلندا خالل حفل افتتاح مؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس للشباب في 2019

شهدت الدورة الخامسة عشر لمؤتمر 
برافاسي بهاراتيا ديفاس تدشين أول 

برافاسي تيراث دارشان يوجانا للهنود 
المقيمين غير 

السيبرانية،  الهند  ق��درات  تطوير  إلى  الحاجة 
الخطط  إط��ار  في  المبذولة  الجهود  وزي���ادة 
االصطناعي  الذكاء  لتطوير  المختلفة  الحكومية 
وإدارة   ، اإللكترونية  الحوكمة  خدمات  لتعزيز  
الطاقة  واستخدام  معقولة  بتكلفة  النفايات 
ذلك،  إلى  باإلضافة  للبيئة.  الصديقة  النظيفة 
برافاسي  جوائز  من  جائزة   30 تخصيص  تم 
من  للمواطنين  منحها  تم  التي  سامان  بهارتيا 
ذوي األصول الهندية من 20 دولة مختلفة نظير 
متنوعة  مجاالت  في  االستثنائية  مساهماتهم 
األكاديمي  والمجال  والفنون  اإلدارة  بينها:  من 
وال��م��ش��روع��ات وري����ادة األع��م��ال وال��خ��دم��ة 
والمجال  االجتماعية  والتنمية  المجتمعية 
برافاسي  جوائز  وتعد  الطبية.  والعلوم  الهندسي 
رئيس  يمنحه  تكريم  أعلى  هي  سامان  بهارتيا 
الهند ألبناء الهند في المهجر. لقد أصبح مؤتمر 
مرة  حاليا  يقام  ديفاس،الذي  بهارتيا  برافاسي 
الهندية  للشخصيات  ملتقى  أصبح  عامين،  كل 
مع  للتواصل  العالم  أنحاء  جميع  من  البارزة 

للحديث  الهند  حكومة  ومع   ، البعض  بعضهم 
الهند في مختلف  حول كيفية المضي قدما في 
في  كبيراً  ت��ح��والً  ال��ح��دث  وشهد  ال��م��ج��االت. 
أبناء  ومجتمع  الهندية  الحكومة  بين  التواصل 
العالقة  أصبحت  حيث   ، المهجر  في  الهند 
ا واستدامة. ويشهد الجمهور الكبير  أكثر نشاطً
بهارتيا  برافاسي  مؤتمر  في  الحضور  من 
التفاعل  الحالي على كثافة  العام  ديفاس خالل 
بين الحكومة الهندية و أبناء الهند في المهجر  

القدر. بنفس  الجانبين  الكبير من  والتجاوب 
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أعضاء الوفود خالل الدورة الخامسة عشر لمؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس في محطة براياجراج للسكك الحديدية

مناقشة موضوع التنمية
شهدت الدورة الخامسة عشر لمؤتمر 
برافاسي بهاراتيا ديفاس عقد العديد 

من المناقشات الهامة في حضور 
عدد كبير من أبناء الهند في المهجر 
ممن شاركوا في المؤتمر. ومن أبرز 

التأكيد على  المناقشات  مخرجات تلك 
التنمية في مختلف  لتحقيق  الحاجة 

التحتية  البنية  المجاالت بهدف تعزيز 
المشاركة. للهند وتشجيع  الحالية 

21 يناير الجلسة العامة )مؤتمر 
برافاسي بهاراتيا ديفاس للشباب(: بدأت 

الجلسة-التي شارك فيها شباب من 
أبناء الهند في المهجر- بكلمة لوزير 

الدولة الهندي لشئون الشباب والرياضة 
راجيافاردهان راثور والتي ألقاها نيابة 
عن وزارة الشباب والرياضة الهندية. 

وأعقب ذلك تفاعل وتواصل بين أعضاء 
الوفود و طالب من جامعة باناراس 

الهندوسية.

22 يناير الجلسة العامة األولى: بدأت 
الجلسة بافتتاح الدورة الخامسة عشر 

لمؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس  بكلمة 
لرئيسي وزراء الهند وموريشيوس؛ 

الجلسة العامة الثانية : تطوير قدرات 
العامة  الجلسة  السيبرانية؛  الهند 

الهند...الفرص  الثالثة: العودة إلى 
المجلس  الثقافية. وقام  والتحديات 
بتنظيم  الثقافية  للعالقات  الهندي 

برنامج ثقافي  رائع. 

23 يناير الجلسة العامة الرابعة : دور 
الهندية في مساعدة  منظمات الجاليات 

الرعايا الهنود في المواقف العصيبة 
؛ الجلسة العامة الخامسة : دور أبناء 

الهند في المهجر في بناء قدرات الهند 
على تطوير الذكاء االصطناعي ؛ 

الجلسة العامة السادسة : دور أبناء 
الهند في المهجر في بناء قدرات الهند 

على إدارة النفايات بأسعار معقولة ؛ 
الجلسة العامة السابعة : دور أبناء 

الهند في المهجر في بناء قدرة األمة 
الشمسية بأسعار  الطاقة  للحصول على 

معقولة؛ مراسم حفل توزيع جوائز 
برافاسي بهاراتيا سامان من جانب 

الرئيس الهندي رام ناث كوفيند.

إلى  الحدث  هذا  تنظيم  تم  وقد  واالبتكارات.” 
بهارتيا  برافاسي  السنوي  المؤتمر  جانب 
تم  الذي   ، براديش  أوت��ار  والية  في  ديفاس 
مع  للتواصل  عامين  منذ  مرة  ألول  تنظيمه 
إما  يرتبطون  المهجر،الذين  في  الهند  أبناء 
أوتار  بوالية  مباشرة  أو غير  مباشرة  بصورة 

براديش.

بالتقدم تعهد 
مؤتمر  ف��إن   ، الهندية  للحكومة  بالنسبة 
فرصة  ي��وف��ر  دي��ف��اس  بهارتيا  ب��راف��اس��ي 
الهند  أبناء  مع  للتواصل  نوعها  من  فريدة 
ومشاركتهم  انتباههم  وج��ذب  المهجر  في 
الهند.  في  التنمية  قصة  في  أكبر  بصورة 
في  التقدم  فرص  تعزيز  على  التركيز  ومع 
جلسات  ع��دة  عقد  تم  المجاالت،  مختلف 
الثالثة للمؤتمر. وتطرقت  عامة خالل األيام 
هذه المناقشات إلى موضوعات متعددة مثل 
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من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء مودي يهنئ أحد الفائزين في حفل توزيع جوائز برافاسي بهارتيا سامان في فاراناسي خالل مؤتمر 
برافاسي بهارتيا ديفاس ؛ رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث أثناء إلقاء كلمته أمام الحاضرين في افتتاح مؤتمر برافاسي 
بهارتيا ديفاس في دورته الخامسة عشر في 22 يناير 2019

الذي  الكبير  النجاح  على  الضوء  الضيفان 
الهندية في  حققه األشخاص من ذوي األصول 
الذي  الثري  الثقافي  العالم والتراث  أنحاء  كافة 
حديثهما  في  مؤكدين  الشباب،  جيل  يتوارثه 
على أن جيل األصغر سنا يضم قادة المستقبل. 
الخارجية  الشئون  وزيرة  قالت  كلمتها  وفي 
الهندية سوشما سواراج أمام أعضاء الوفود إنه 
في حين أن دوالً مثل الواليات المتحدة وأوروبا 
تركيبتها  تتقدم  الصين  وحتى  واليابان  الغربية 
السكانية في العمر بصورة سريعة، فإن سكان 
بعد عام. وقالت إنه  الهند يزدادون شباباً عاماً 
ثلث  من  أكثر  سيكون   ،  2022 عام  بحلول 
سكان هذه الدول تزيد أعمارهم على 65 عاماً، 
األيدي  من  عدد  أكبر  الهند  ستمتلك  حين  في 
الميزة  هذه  وتعد  العالم.  في  الشابة  العاملة 
التركيبة  بها  تتسم  التي  السمات  من  السكانية 
الوزيرة  وتابعت  المستقبل.  في  للهند  السكانية 
الوقت  تعلموا جيدة أن  قائلة:”يجب أن  حديثها 
الهند،  في  الكبرى  النهضة  على  ق��ارب  قد 
الناشئة  الشركات  أرض  هي  اليوم  أنها  حيث 

من خالل السياسات الجديدة 
التي تم وضعها فيما يتعلق 
بإرساء المشروعات في 

الهند، يمكننا أن نتطلع إلى 
إنشاء مصنع في والية 

جوجرات أو نويدا. وبعد 
مؤتمر برافاسي بهارتيا 
ديفاس وما تعرفنا عليه 

هنا أعتقد أننا سوف نقوم 
بإرساء المصنع هنا في 

فاراناسي.
ديفيندرا وبونيت جوبتا

رجلي صناعة من دبي

يمكن لمنصات التفاعل على 
نطاق واسع مثل مؤتمر 

برافاسي بهارتيا ديفاس أن 
تسليط الضوء على القضايا 

ذات االهتمام والتعامل 
مع نواحي القلق التي 

يشعر بها أبناء الهند غير 
المقيمين. ويعد ذلك الملتقى 
هو المكان األنسب لتبادل 

األفكار بشكل إيجابي.
محمد عبد

رجال أعمال من دبي
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أعلى وأسفل: الممثلة والراقصة وعضوة البرلمان هيما ماليني مع أعضاء من فرقتها يؤدون فقرة خالل الفعاليات 
الثقافية في مؤتمر برافاسي بهارتيا ديفاس في دورته الخامسة عشر

كاشي )فاراناسي( هي 
للثقافة  الصورة الحقيقية 

الهندية. الهنود الذين 
يعيشون في الخارج 

ليسوا فقط سفراء لثقافة 
البالد ولكنهم يمثلون 
أيضاً قوتها وقدراتها 

التي  وخصائصها 
تميزها.
ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند

يعد مؤتمر برافاسي 
بهارتيا ديفاس مرحلة 

قوية في إرساء العديد من 
الشراكات. يساعد أبناء 
الهند الذين يعيشون في 

جميع أنحاء العالم بالدهم 
من خالل التشبيك والتميز 

في مجاالت عملهم.
برافيند كومار جوجناوث
رئيس وزراء موريشيوس
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أعلى: حفل افتتاح 
مؤتمر برافاسي 
بهاراتيا ديفاس 

للشباب في فاراناسي

)وهو  كوتومباكام  فاسودهايفا  تقاليد  على 
مبدأ يعني أن العالم  أجمع هو أسرة واحدة(.
الفاعلية رئيس وزراء موريشيوس  وشرف 
الشرف  ضيف  باعتباره  جوجناوث  برافيند 
أرسها  التي  القيم  عن  وتحدث  الرئيسي، 
بيهاري  آت��ال  السابق  الهند  وزراء  رئيس 

فاجبايي.

المشاركة زيادة 
من  كل  افتتح  المؤتمر،  من  األول  اليوم   في 
السيدة/ الهندية  الخارجية  الشؤون  وزيرة 
لشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  و  س���واراج  سوشما 
مستقل(  )تكليف  وال��ري��اض��ة  ال��ش��ب��اب 
وزراء  ورئيس  راثور  سينج  راجيافاردهان 
أديتياناث مؤتمر  والية أوتار براديش يوجي 
وحضر  للشباب.  ديفاس  بهاراتيا  برافاسي 
الفاعلية كافال سينج باكشي عضو البرلمان 
في دولة نيوزيلندا كضيف شرف عالوة على 
دولة  في  البرلمان  عضو  جوالتي  هيمانشو 
وألقى  الحدث.  في  خاص  كضيف  النرويج 

يمكن أن تساعد تقنية 
ميكرو بابل في عكس 

مشكلة التلوث في أنهارنا 
من خالل زيادة محتوى 
األكسجين. ويمكننا خالل 
مؤتمر برافاسي بهارتيا 
ديفاس مناقشة مثل هذه 
الجوانب والموضوعات 
الهامة المرتبطة بعملية 

التنمية.
سوفراتا

أكاديمي هندي من موريشيوس

يجمع الهند وموريشيوس 
روابط عميقة تقوم على 
أساس التشابه اللغوي. 
وفي ضوء المشاركة 

الفعالة في فاعليات  مثل 
مؤتمر برافاسي بهارتيا 
ديفاس ، يمكننا زيادة هذا 
التواصل بصورة أكبر 

بين البلدين.
د/ سانجاي ميهروترا

خريج جامعة بناراس هندو- مستقر في اليابان
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أسفل: رئيس الهند رام 
ناث كوفيند و وزيرة 

الشئون الخارجية الهندية 
سوشما سواراج خالل 

حفل توزيع جوائز 
برافاسي بهاراتيا سامان 

في 23 يناير

العيد  و  ميال  كومبه  مهرجان  هما  هامتين 
ختام  في  و  الهند.  جمهورية  السبعين إلعالن 
الوفود  أعضاء  سافر  يناير،   23 في  المؤتمر 
الحافالت  م��ن  خ��اص  أس��ط��ول  متن  على 
بوالية  براياجراج  إلى  فاراناسي  من  المجهزة 
كومبه  مهرجان  إقامة  حيث   ، براديش  أوتار 
يامونا  أنهار جانجا و  التقاء  ميال عند منطقة 
ترتيبات  اتخاذ  كذلك  تم  و  ساراسفاتي.  و 
االحتفاالت  الوفود  أعضاء  لحضور  خاصة 
نيودلهي  العاصمة  في  الهند  جمهورية  بعيد 

في 26 يناير.

ملحوظ نمو 
الجلسة  مع  يناير   22 في  الحوار  افتتاح  تم 
العامة األولى لمؤتمر برافاسي بهارتيا ديفاس 
من  عضو   7300 م��ن  يقرب  م��ا  بحضور 
أعضاء الوفود من حوالي 90 دولة مختلفة من 
ناريندرا  ال��وزراء  رئيس  وتدشن  العالم.  دول 
مودي النقاش، حيث أشاد في كلمته االفتتاحية 
الحفاظ  في  الخارج  في  الهندية  الجالية  بدور 

ترتيبات إضافية
شهدت الدورة الخامسة عشر 

لمؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس 
تدشين برنامج اعرف الهند أو 

“برافاسي تيراث دارشان يوجانا”. 
وفقا لهذا البرنامج، سيتم تنظيم 

جولة لألماكن الدينية مرتين سنويا 
الهندية ألبناء  الحكومة  برعاية 
الهند في المهجر ممن تتراوح 

أعمارهم بين 45 و 65 عاماً.

خالل المؤتمر- الذي استمر ثالثة 
أيام- تم اتخاذ ترتيبات خاصة 

ألعضاء الوفود المشاركين لزيارة 
العديدة  مناطق الجذب السياحي 
حول مدينة فاراناسي والتي من 

بينها دهاميك ستوبا و حديقة دير 
في سارناث. وتم خالل المؤتمر 

عرض العديد من منتجات الحرف 
المحلية مثل: ساري بيناراسي 

ميناكاري. ومجوهرات 

بعد انتهاء األيام الثالث لمؤتمر 
برافاسي بهاراتيا ديفاس، تم نقل 

أبناء الهند في المهجر المشاركين 
في الحدث إلى مكان إقامة مهرجان 

كومبه ميال لعام 2019 بواسطة 
أسطول من الحافالت المخصصة 
لذلك. وزار أعضاء الوفود الخيمة 
الضخمة ، التي شيدت خصيصاً 
لهذا المهرجان، وبعدها تم نقلهم 

إلى قلعة هللا أباد في قوارب 
الهندية. الحكومة  استأجرتها 

وتم استخدام قطارات خاصة مكيفة 
بعربات من الدرجة الثانية لنقل 
أعضاء الوفود إلى نيودلهي في 

يوم 25 يناير، وتم إصدار تصاريح 
خاصة لهم لحضور االحتفاالت 

السبعين إلعالن جمهورية  بالعيد 
الهند في العاصمة نيودلهي. 

وتواصل رئيس جنوب إفريقيا 
سيريل رامافوسا، الذي كان ضيف 
لتلك االحتفاالت،  الشرف الرئيسي 
مع أعضاء الوفود من أبناء الهند 
في المهجر القادمين من جنوب 

إفريقيا.
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)من اليسار إلى اليمين( وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية  الجنرال متقاعد في. كيه. سينج، و رئيس وزراء والية هاريانا مانوهار الل خاتار، و وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، ورئيس وزراء 
موريشيوس برافيند كومار جوجناوث، و رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ومحافظ  والية أوتار براديش رام نايك و رئيس وزراء والية أوتار براديش يوجي أديانتاناث و رئيس وزراء والية أوتاراخاند تريفيندرا سينج 

راوت خالل  افتتاح مؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس في دورته الخامسة عشر في 22 يناير 2019

ذوي  من  شخص  مليون   31 وج��ود  ظل  في 
أنحاء  جميع  في  منتشرين  الهندية  األص��ول 
العالم، فيمكن القول إن أبناء الهند في المهجر 
في  مهاجرة  سكانية  كتلة  أكبر  ثاني  يمثلون 
ويُنظر  الصين.  بعد  العدد  حيث  من  العالم 
على  األجنبية  الدول  في  المقيمين  الهند  ألبناء 
بأنها  تشتهر  التي  الهندية  األمة  يمثلون  أنهم 
العريقة.  والثقافات  المهارات  و  المواهب  نبع 
ومن هنا نجد أن إمكانيات مساهمة أبناء الهند 
الهند هي إمكانيات  المهجر في قصة نمو  في 
االنخراط  فإن  ولذلك   . لها  حصر  ال  ضخمة 

أبناء  مع  مفيد  ح��وار  في  المستمرة  بصورة 
كبيرة.  أهمية  له  أمر  هو  المهجر  في  الهند 
خالل  من  ح��وار  أول  عقد  فكرة  ترجمت  وقد 
في9  ديفاس  بهارتيا  برافاسي  مؤتمر  أول  عقد 
يناير 2003. وقد وقع االختيار على هذا اليوم 
بالذات لالحتفال بذكرى عودة المهاتما غاندي 

إلى الهند بعد فترة إقامته في جنوب أفريقيا.
و  العام  هذا  في  الهندية  الحكومة  وقامت 
بتغيير  المؤتمر  هذا  تدشين  منذ  األولى  للمرة 
من  الفترة  خالل  لتكون  المؤتمر  إقامة  موعد 
مناسبتين  مع  تتوافق  كي  وذلك  يناير   21-23
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أقيم مؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس في دورته الخامسة عشر في مدينة فاراناسي المقدسة خالل 
الفترة من 21 إلى 23 يناير 2019، وشهد المؤتمر الناجح - الذي استغرقت فاعلياته ثالثة أيام 

كاملة - مشاركة اآلالف من أعضاء الوفود.

حوار مع أبناء الهند في المهجر
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بينما كان الماليين يؤدون طقوس الحج في مدينة  براياجراج خالل مهرجان كومبه ميال الديني لعام 2019، انضم 
إليهم أعضاء الوفود، الذين حضروا مؤتمر برافاسي بهارتيا ديفاس في دورته الخامسة عشر في فاراناسي. وبعد أن 
قام أعضاء الوفود باالغتسال في المياه المقدسة في براياجراج، سافروا إلى دلهي لمشاهدة االحتفاالت بعيد جمهورية 
الهند مستقلين قطارات تم تجهيزها خصيصا لهذه المناسبة بعد الختام الناجح لفاعليات مؤتمر برافاسي بهارتيا ديفاس.

السيدة/  الهندية  الخارجية  الشؤون  األولى، سافرت وزيرة  للمرة  تتم  لمسئولين هنود  في سلسلة مشاركات وزيارات 
سوشما سواراج  إلى أبوظبي لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي في ظل اختيار الهند كضيف 
شرف هذه الدورة. وجاءت تلك المشاركة بعد قيامها بزيارة ناجحة إلى سمرقند بأوزبكستان للمشاركة في أول حوار 
بين الهند وآسيا الوسطى. كما قام نائب الرئيس الهندي السيد/ فينكايا نايدو بزيارة دولتي  باراجواي وكوستاريكا، مما 
جعله أول شخصية رفيعة المستوى من الهند تزور هذين البلدين. ومن ناحية أخرى، اختتم رئيس الوزراء زيارته إلى 
مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية والتي استغرقت يومين ، تم خاللها منحه جائزة سيول للسالم لعام  2018 وذلك 

تقديراً لمساهماته على المستوى المحلي والدولي في دعم النمو االقتصادي العالمي.

ونأخذ القارئ العزيز على صفحات باب قصة صورة في رحلة إلى مدينة براياجراج بوالية أوتار براديش لمشاهدة 
مناطق  إلى  هناك  وننطلق من  العالم،  ديني على مستوى  تجمع  أكبر  لعام 2019، وهو  الديني  ميال  مهرجان كومبه 
الرحلة  المتعددة. بعد ذلك، نمضي في  الهولي في صوره  الهند لالستمتاع بمشاهد لمهرجان  أنحاء  مختلفة في جميع 
لنتوقف قليالً في مدينة هامبي في قلب والية كارناتاكا التي أصبحت وجهة السفر األولى على مستوى العالم لما تضمه 
من تكوينات صخرية  ضخمة تجذب عشاق تسلق الصخور عالوة على أن آثار هذه المدينة القديمة الموجود في خلفية 

طبيعية خالبة تم تصنيفه من جانب منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.

ونتذوق من خالل صفحات باب المطبخ الهندي مجموعة من األطباق اللذيذة المكونة من حبوب الدخن المحلية والتي 
بدأت تكتسب شهرة كبيرة مثل الحبوب الغذائية الفائقة الجديدة، حيث بدأ الطهاة من جميع أنحاء الهند يركزون  على 
العالية وغير المستغلة بصورة كبيرة. ونلقي نظرة سريعة على مختلف الخطط  الغذائية  هذه األطباق نظرا لفوائدها 
المالي واالقتصادي. وساهمت  العالمية لتعزيز الشمول  الهند على الخريطة  التي ساعدت في وضع  الناجحة  القومية 
نموذج  قدمت  التي  الحكومية  المشروعات  العديد من  بهارات” في دعم  الرقمية” و “أيوشمان  “الهند  مبادرات مثل 

الحوكمة واإلدارة في الهند مظهر معاصر يتسم بالشفافية.

الهندية،  السينما  السائد في  الجديد  بتحليل االتجاه  نقوم  السينما،  باب  العدد وتحديدا في  وعلى الصفحات األخيرة من 
حيث بدأت أفالم السينما في الهند في الفترة الحالية إعادة تجسيد بعض القصص القديمة المنسية. بدأت عمليات بحث 

التاريخ  التي توارت في صفحات  دقيقة في قصص األبطال و األحداث واللحظات المصيرية 
ليتم تجسيدها مرة أخرى في األعمال السينمائية لتبقى خالدة أبد الدهر.

رافيش كومار
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مهرجان كومبه ميال لعام 2019
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عيد الفطر المبارك
يحتفل المسلمون في نهاية شهر رمضان- وهو 
شهر الصيام- بقدوم عيد الفطر المبارك، حيث 
يحرصون على تبادل الحلوى و الهدايا في هذه 

المناسبة. 

توقيت المهرجان:  4/5  يونية 2019
مكان إقامة المهرجان: في كافة أنحاء الهند

مهرجان أزهار التوليب
يٌقام مهرجان التوليب- الذي يشهد تفتُح 

اآلالف من هذه الزهرة- في حديقة إنديرا 
غاندي التذكارية ألزهار التوليب في مدينة 
سريناجار. وتضم الحديقة ما يزيد على 60 

نوعاً مختلفاً من أزهار التوليب. 

توقيت المهرجان: خالل الفترة من 1 إلى 
15 إبريل 2019   

مكان إقامة المهرجان: سريناجار- والية 
جامو وكشمي

مهرجان يورو كابجيات
من أهم السمات التي تميز مهرجان يورو 

كابجيات، الذي يُقام  في دير المايورو، هي 
الرقصات التي يؤديها الرهبان وهم يرتدون 

األقنعة. ويقدم المهرجان لمحة سريعة للزائرين 
حول تعاليم اإلله بوذا. 

توقيت المهرجان: 13-12 يونية 2019 
مكان إقامة المهرجان: ليه-الداخ - والية 

جامو وكشمير 

مهرجان بايساخي
يحتفي مهرجان بايساخي بموسم الحصاد، 

وتحديدا حصاد محاصيل الحبوب التي 
تنضج في الربيع، حيث تعم أجواء السعادة 

والفرحة في كافة أنحاء واليةالبنجاب 
ويتجمع الناس لالحتفال بهذه المناسبة 

السعيدة، ويقومون بأداء رقصات فلكلورية 
مثل: بهانجرا و جيدا.

توقيت المهرجان:  14 إبريل 2019
 مكان إقامة المهرجان: في كافة أنحاء 

والية البنجاب 

الهندالمقتطفات أنحاء  مختلف  في  القادمة  األحداث 

مهرجان بوذا بورنيما 
يحتفل مهرجان بوذا جايانتي المعروف كذلك 
باسم بوذا بورنيما بميالد اإلله بوذا. ويحتفي 
المهرجان كذلك بذكرى تنوير و وفاة بوذا. 

توقيت المهرجان:  12 مايو 2019  
مكان إقامة المهرجان: بوده جايا- والية بيهار

مهرجان ثريسور بورام
يٌقال إن مهرجان ثريسور بورام هو أحد 

أكبر المهرجانات التي تٌقام في المعابد في 
والية كيراال، حيث يُقام في منطقة ثيكينكادو 

مايدانام.وتعد مواكب األفيال المزينة ظهورها 
بأقمشة ملونة ومزركشة من السمات المميزة 

لهذا المهرجان.

توقيت المهرجان:  13 مايو 2019
 مكان إقامة المهرجان: ثريسور - والية 

كيراال
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