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لــم تكــن الهنــد يومــا دولــة عابــرة فهــذه الدولــة
تمثــل حالــة خاصــة علــى مســتوى الخارطــة
العالميــة فالحضــور البشــري الــذي ينمــو
بشــكل مذهــل ومــا يرافــق ذلــك مــن نمــو علمــي
و صناعــي وتجــاري وتكنلوجــي يضعنــا امــام
تســاؤالت عميقــة عــن طبيعــة الهنــد الحديثــة
ومقــدار تأثيــر التوازنــات التــي تفرضهــا البيئــة
الداخليــة علــى الحالــة السياســية فــي بلــد
يحــوي بيــن جنباتــه فسيفســاء تشــكل حالــة
اســتثنائية بوجــود مئــات االديــان واللغــات
تــدور بيــن مليــار أنســان ،ولهــذا ســعى المعهــد
العراقــي للحــوار للتوجــه نحــو اقتنــاص نقــاط
االلتقــاء بيــن التجربــة الهنديــة والحالــة العراقيــة
وديمقراطيتــه الناشــئة ونمــوه المطلوب،وذلــك
عبــر االســتفادة مــن المحطــات التــي مــرت بهــا
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هــذه التجربــة وصــو ً
ال للهنــد كدولــة فاعلــة على
مســتوى القــاري والعالمــي مــع ثبــات واضــح
فــي مســيرة النمــو أالقتصــادي وتنمــاي قــوة
التأثيــر الدبلوماســي علــى مســارات السياســة
القاريــة والعالميــة.
أن الهنــد تشــكل اليــوم تجربــة فريــدة علــى
المســتوى السياســي ففــي بلــد يتجــاوز عــدد
ســكانه المليــار تجــرى انتخابــات برلمانيــة
يحــق فيهــا ل 700مليــون انســان باالنتخــاب
وهــذه التجربــة تشــكل حالــة اســتثنائية فــي
صناعــة قــرار يلبــي المصالــح الدقيقــة للتنــوع
الداخلــي ويحفــظ اســتقراره المتشــعب ثــم
رســمه لالهــداف المرجــوة مــن بنــاء السياســات
وصــو ً
ال لتحقيــق مصالــح البلــد العليــا سياســيًا
واقتصاديــا وأجتماعيــا الــخ ،وهنــا يمكــن
الحديــث عــن تجربــة غنيــة جــدا قــد تكــون
مدخــاً لفهــم كيفيــة توظيــف التنــوع فــي بنــاء
القــوة وهــذه الفلســفة التــي لعبــت الشــخصيات
الالمعــة كغانــدي وجواهــر الل نهــرو وغيرهــم
المئــات بــل االالف دورأ حاســمًا فــي تثبيــت
ذلــك ضمــن أطــار الهويــة الهنديــة وصــو ً
ال
للهنــد الجديــدة.

..دنهلا
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أن أســتضافة ســعادة الســفير الســابق ســوريش
كيــه مــن قبل المعهــد العراقــي للحــوار للحديث
عــن التجربــة الهنديــة كان هــو الخيــار االنســب
كونــه مــن المضطلعيــن بالتاريــخ الهنــدي
المعاصــر والحديــث و بالجــو السياســي لقربــه
مــن حلقــة صنــع القــرار والتــي تعــد واحــدة
مــن اوســع الحلقــات علــى مســتوى العالــم،
لــذا ســنجد فــي هــذه االســتضافة أشــارات
تضــع أمــام الباحثيــن نقــاط مؤثــرة فــي عمليــة
فهــم التجربــة الهنديــة كخطــوط عريضــة بــدءآ
مــن فهــم الســياقات التاريخيــة لديمقراطيتهــا
وصــو ً
ال للنجاحــات التــي ســجلت خــال
العقدييــن الماضييــن علــى المســتوى السياســي
والصناعــي والتكنلوجــي وغيرهــم الكثيــر.
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مدير الجلسة

..دنهلا

إن قضيــة العالقــة بيــن االطــار السياســي
الــذي يحكــم الــدول أو الــذي تتخــذه الــدول
واإلصــاح والتنميــة االقتصاديــة شــغل بــال
المهتميــن والباحثيــن بالشــأن السياســي والشــأن
االقتصــادي علــى حـ ٍـد ســواء ،فالمتتبــع للنظــم
الديمقراطيــة فــإن الديمقراطيــة تعتبــر شــرطًا
أساســيًا للتنميــة واالصــاح االقتصــادي
ويعضــد القائلــون بهــذا الــرأي بمــا حــدث فــي
اوروبــا فالديمقراطيــة هــي التــي فتحــت اآلفــاق
أمــام التنميــة واإلصــاح فــي أوروبــا .أمــا
اصحــاب الــرأي الثانــي يقولــون إن وجــود كتلــة
برلمانيــة قويــة تعضــد وتســند الحكومــة هــي
االطــار والجــو األنســب لإلصــاح والتنميــة
االقتصاديــة ،باعتبــار أن الحكومــة عندمــا تضــع
برنامجــا تجــد هنــاك كتلــة قويــة فــي البرلمــان
تدعــم هــذا البرنامــج وتمــرره بشــكل ســلس
ويعضــدون رأيهــم بالتجــارب التــي حدثــت
فــي دول العالــم الثالــث ،ولعــل مــن أبــرز
التجــارب الماثلــة هــي التجربــة الهنديــة ،إذ
ضــرب الهنديــون مثــا ً
ال واضحــا فــي التنميــة
االقتصاديــة بعــد خروجهــم مــن نيــر االحتــال

..دنهلا

-9-

البريطانــي .وابتــدأت نهضــة اقتصاديــة وتنمويــة
كبيــرة ،ســيوضح الســفير الهنــدي الســابق
فــي بغــداد الســيد ســوريش كيــه أبــرز مالمــح
هــذه النهضــة وكيفيــة قيــام االمــة الهنديــة بهــذه
النهضــة الكبيــرة وتطويــر الصناعــة الوطنيــة.
نتــرك الحديــث للســفير ســوريش كيــه لإلفاضــة
حــول هــذا الموضــوع.
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..دنهلا

السفير سوريش كيه(*):

فــي البدايــة أريــد أن أشــكر المعهــد العراقــي
للحــوار علــى هــذه االســتضافة .أنــا وصلــت
للعــراق قبــل عاميــن ووجــدت أن ليــس هنــاك
معلومــات عــن الهنــد الحديثــة ،مــع وجــود
بعــض المعلومــات عــن الهنــد القديمــة،
فــا توجــد معلومــات عــن الهنــد الحديثــة
والتطــورات فــي الهنــد خــال العشــرين ســنة
الماضيــة؛ لــذا ســأوضح بعــض المعلومــات
عــن هــذا الموضــوع ،وبعدهــا سأفســح المجــال
ألســئلتكم الكريمــة.
إن الهنــد الحديثــة التــي تعيــش فــي هــذا القــرن،
تمتــد إلــى ماضــي عريــق فالهنــد بلــد لــه تأريــخ
عريــق ولكــن األمــة الهنديــة األن أمــة حديثــة،
فالهنــد تعتبــر مــن الديمقراطيــة الحديثــة فــي
العالــم ،وقــد تعلمنــا كثيــر ًا مــن األخطــاء التــي
وقعنــا فيهــا فــي الماضــي.
كل بلــد يســتطيع أن يجــد طريقــا أو ســبيالً
للتطــور وال يمكــن تطبيــق تجربــة نجــاح بلــد
معيــن علــى بلــد أخــر مائــة بالمئــة؛ وعليــه
* .شــغل منصــب ســفير جمهوريــة الهنــد فــي بغــداد للفتــرة
مــن  2011ــــ 2014م.

..دنهلا
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أعتقــد أن العــراق يبحــث عــن طريــق للنهــوض
واالرتقــاء .وبالنســبة لنــا كدولــة الهنــد نحــن
علــى اســتعداد لتقديــم كل أشــكال العــون
للعــراق ولشــعب العــراق ،قلــت لكــم كل
شــعب كل بلــد يجــب عليــه أن يجــد طريقتــه
الخاصــة بالعيــش .إن عــدد اللغــات الرســمية
المســتعملة حاليــا هــو  29لغــة ،وكومــة االقليــم
فــي الجنــوب مث ـاً تتحــدث لغــة مختلفــة عــن
حكومــة اقليــم أخــر ولكــن الحكومتيــن أو
االقليميــن يعيشــان بتناغــم مــن أجــل مصلحــة
البــاد .نحــن كموظفيــن كبــار فــي وزارة
الخارجيــة عندمــا نشــغل مناصبنــا يتوجــب علينا
أن نتجــول فــي أرجــاء الهنــد لمــدة ثالثيــن يــوم
بالقطــارات وليــس بالطائــرات ،وذلــك للتعــرف
علــى أماكــن وأشــياء لــم نكــن نعرفهــا مــن قبــل.
أعتقــد ان الهنــد كبيــرة جــد ًا حيــث توجــد 29
واليــة وخمســة أقاليــم اتحاديــة ،وقســم مــن
هــذه الواليــات الـــ  29يصــل تعــداد ســكانها
إلــى  100مليــون وبعضهــا  10مالييــن أو
أكثــر .ومســاحة بعــض هــذه الواليــات أكبــر
مــن مســاحة الكثيــر مــن دول العالــم بحــد
ذاتهــا .وعندنــا مشــكلة ففــي الجــزء الجنوبــي
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مــن الهنــد إذ تصــل نســبة النمــو إلــى  ٪35بينمــا
نســبة النمــو فــي الجــزء الشــرقي تصــل إلــى
نســبة  ٪2أو  .٪3هنــاك الكثيــر مــن التحديــات
فــي الهنــد تشــبه التحديــات التــي تواجــه العــراق
األن ،يقــال فــي بعــض األحيــان أن الكثيــر مــن
المعلومــات هــي شــيء ســيئ ولكــن عندمــا
تنظــر إلــى عــدد الصحــف التــي تصــدر كل
يــوم أو عــدد القنــوات فــي الهنــد ،تســتطيع أن
تعــرف مــدى الصعوبــة التــي تواجههــا الحكومــة
فــي الهنــد بســبب كثــرة وســائل األعــام تلــك.
فاليــوم إذا اتخــذت الحكومــة الهنديــة أي
اجــراء ســيكون هنــاك اســاءة كبيــرة لهــا مــن
قبــل العديــد مــن وســائل اإلعــام وإذا لــم
تتخــذ ذلــك االجــراء ســيكون كذلــك إســاءة لهــا
أيضــا .ولــذا فــان الحكومــة فــي بعــض األحيــان
تتريــث فــي الكثيــر مــن المواقــف .العــراق
يتمتــع بوجــود حضــارة لهــا جــذور عميقــة
فــي التاريــخ .العــراق كان بيــت ومنبــع لكثيــر
مــن األديــان ،وكان العــراق (موطــن) مصــدر
والبدايــة لكثيــر مــن الحضــارات والثقافــات،
وهــو المــكان الــذي اجتمعــت وتناغمــت فيــه
الكثيــر مــن األديــان وتعايــش أتباعهــا ،وفــي
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هــذه النقطــة العــراق يشــبه الهنــد كثيــر ًا ،فــي
الدســتور الهنــدي يضمــن بمــا ال يقبــل الشــك
الحــق لــكل مواطــن أن يكــون لــه الديــن الــذي
يختــاره ويضمــن بــكل حريــة أن يكــون الجميــع
متســاوين أمــام الدســتور .وكان هنــاك العديــد
مــن المســلمين ممــن تولــى رئاســة الجمهوريــة.
فالتنــوع الموجــود فــي الهنــد ال يمنــع أحــد ًا مــن
تولــي أي منصــب ،فمثــاً كان وزيــر الداخليــة
مســلمًا ووزيــر الدفــاع مســيحيًا بينمــا كان
رئيــس الــوزراء مــن الســيخ .والكثيــر مــن القــادة
فــي الجيــش الهنــدي أمــا مــن المســلمين أو
مــن الســيخ ،ليــس بالضــرورة مــن أي معتقــد،
المســألة المهمــة هــي أننــا ننظــر أليهــم علــى
إنهــم هنــود وأن يتــم اختيارهــم علــى أســاس
الكفــاءة وأن يكونــوا مؤهليــن للقيــام بأعمالهــم،
ونحــن نعلــم إنهــم أن لــم يــؤدوا عملهــم بشــكل
صحيــح فإنهــم عرضــة للمســألة .كنــا نتكلــم عن
الديمقراطيــة والديمقراطيــة فــي الهنــد مــن أكبــر
الديمقراطيــات فــي العالــم .ويتمتــع المواطــن
الهنــدي بالقــوة التــي تمنح ـ ُه لهــا الديمقراطيــة؛
ولذلــك مواجهــة الديمقراطيــة شــيء مهــم
جــد ًا بالنســبة لــكل مواطــن هنــدي .أخبركــم
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عــن حادثــة حصلــت قبــل عشــر ســنوات إذ تــم
انتخــاب رئيــس وزراء جديــد وأحــس هــو بأنــه
لــم يحصــل علــى الغالبيــة وحــاول أن يشــكل
حكومــة ائتالفيــة وبعــد عشــرة أيــام أحــس
أنــه ال يســتطيع تشــكيل حكومــة ،فطلــب مــن
رئيــس الجمهوريــة أن تكــون هنــاك عمليــة
انتخابــات جديــدة .الكثيــر مــن النــاس انتقــدوه
علــى هــذا األمــر الن االنتخابــات فــي الهنــد
ليســت شــيئًا ســهالً إذ هنــاك أكثــر مــن 700
مليــون ناخــب يشــاركون فــي االنتخابــات؛
ولكــن الكثيريــن أيضــا أيــدوه وقالــوا هــذه هــي
الديمقراطيــة وفــي النهايــة تــم اجــراء انتخابــات
جديــدة وعــرف النــاس أنــه لــن يتمكــن مــن
قيــادة الحكومــة وفــق االنتخابــات األولــى وفــاز
فــي االنتخابــات الثانيــة بأغلبيــة كبيــرة .ومــن
المشــتركات بيــن العــراق والهنــد أيضــا إنــه
يوجــد فــي العــراق العديــد مــن الناخبيــن هــم
دون ســن الخامســة والعشــرين ،وكذلــك نحــن
فــي الهنــد إذ ننظــر إلــى هــذا الموضــوع علــى
أنــه ميــزة يتمتــع بهــا الهنــد .ألننــا نؤمــن بانــه مــن
خــال هــؤالء الشــباب ســتكون للهنــد القــدرة
علــى النمــو والتطــور .إن عــدد المختصيــن
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باألمــور المهنيــة فــي الهنــد كبيــر وهــو مــا يســمد
األيــدي العاملــة بمهــارة كبيــرة لمــاذا نعتبــر هــذا
الشــيء مهمــا عندنــا فــي الهنــد ،نحــن ننظــر إلــى
المجتمــع األوروبــي والــذي نســميه بالعجــوز
فــا يوجــد كثيــر الشــباب فــي المجتمــع
األوروبــي ،وليــس هنــاك مــن يهتــم بكبــار الســن
وكذلــك ليــس هنــاك يقــوم باألعمــال وبالتالــي
لــن يكــون هنــاك مــردود مالــي ووارد للبلــد.
كثيــر ًا مــن البلــدان األوروبيــة كألمانيــا والســويد
تقــدم تســهيالت للمهندســين الهنــود للقــدوم
إلــى بلدانهــم والعمــل هنــاك .عــادة الكثيــر مــن
البلــدان إذا كان عندهــم عــدد كبيــر مــن الســكان
يعتبــرون األمــر مشــكلة؛ بينمــا نحــن األمــر
عندنــا مختلــف ،نحــن نعتقــد أن هــذه هــي ميــزة
لنــا .إذا تكلمنــا عــن الهنــد يعتبــر الــكالم غيــر
تامــا إذا لــم نتحــدث عــن الســينما فــي الهنــد،
النقطــة التــي تلفــت النظــر فــي صناعــة الســينما
فــي الهنــد هــي أن الكثيــر مــن وزراء ورؤســاء
الــوزراء فــي أســتراليا وأوروبــا عندمــا يأتــون
إلــى الهنــد يطلبــون أن يتــم تصويــر األفــام
الهنديــة فــي بلدانهــم بســبب أن ـ ُه لــو نجــح هــذا
الفيلــم والقــى نجاحــا فــأن عــدد ًا كبيــر ًا مــن
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الهنــود ســيذهبون للســياحة فــي ذلــك البلــد،
فــي هــذه األيــام المجاميــع الســياحية التــي
تذهــب إلــى البلــدان هــي المجاميــع الســياحية
الهنديــة والتــي تنفــق الكثيــر مــن األمــوال .كنــا
نتكلــم عــن النمــو فــي الهنــد خــال الســنوات
األخيــرة فإننــا نتكلــم عــن نســبة نمــو تبلــغ
 .٪8.2نتكلــم عــن بلــد عــدد ســكانه مليــار
ومئتيــن مليــون نســمة ،لمــاذا هــذه النقطــة
مهمــة بالنســبة للعــراق ،أهــم مــورد للعــراق هــو
النفــط والهنــد ُتعــد مــن أهــم الــدول المســتوردة
للنفــط ،الهنــد تســتورد نفــط بقيمــة  190مليــار
دوال ر ســنويًا ،وهــذا الرقــم يتصاعــد يومــا
بعــد آخــر بســبب حاجــة البلــد والنمــو الــذي
يتزايــد ،فكلمــا زاد انتــاج العــراق مــن النفــط
والتصديــر ،فــإن الهنــد مســتعدة الســتيراد هــذا
النفــط .عندمــا نتكلــم عــن النمــو ونقــول هــذا
شــيء مهــم فهــذا معنــاه بشــكل مــن األشــكال إن
الطبقــة الفقيــرة تصبــح طبقــة متوســطة والطبقــة
المتوســطة تصبــح طبقــة غنيــة .وهــذا يدعــم
القــدرة الشــرائية لــكل الفئــات وهــذا معنــاه
القــدرة علــى شــراء الســيارات واألثــاث للبيوت
واألشــياء األخــرى .وهــذا معنــاه انفــاق أكثر ،إذا

..دنهلا

-17-

ننظــر إلــى الهنــد نــرى إن الطبقــة الفقيــرة تصبــح
طلقــة متوســطة ولكــن إذا نظرنــا إلى باقــي أنحاء
العالــم ســنرى أن األمــر معاكــس .اليــوم نتكلــم
عــن نســبة نمــو فــي الهنــد تبلــغ  ٪6ولكــن هنــاك
بالمقابــل دول مهمــة فــي العالــم مثــل اســبانيا
واليونــان تبلــغ نســبة النمــو فيهــا أقــل مــن .٪1
نحــن نتكلــم عــن النمــو فــي الهنــد فكانــت هنــاك
عندنــا مشــكلة فــي الكهربــاء ولكــن كان هدفنــا
فقــط اضافــة  150الــف ميــكا واط .االســتثمار
الهنــدي فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة يبلــغ
 150مليــار دوالر .ونحــن نؤمــن فــي الهنــد بــأن
الطــرق عندنــا ليســت كافيــة فهنــاك اســتثمار فــي
مجــال الطــرق يبلــغ  60مليــار دوالر ،وكذلــك
هنــاك  76مليــار دوالر علــى البنيــة التحتيــة فــي
مجــال االتصــاالت .النقطــة المهمــة إن معظــم
هــذه االســتثمارات يأتــي عــن طريــق القطــاع
الخــاص وليــس القطــاع الحكومــي .نالحــظ
هنــاك توســع فــي مجــال الموانــئ فــي مجــال
المالحــة الجويــة رغــم أن هــذه المجــاالت
حساســة جــد ًا لكــن المجــال متــاح أمــام القطــاع
الخــاص .وهنــاك خطــة الســتثمار  72مليــار
دوالر فــي الخطــة الخمســية وهــي فقــط تصــرف
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علــى البنيــة التحتيــةُ .ســئلت لمــاذا ال تأتــي
الشــركات الهنديــة وتســجل لهــا حضــور ًا فــي
العــراق؟ الجــواب هــو هنــاك مشــاريع كثيــرة
جــد ًا يتــم األن تنفيذهــا فــي الهنــد .لــذا فــإن
الخبــرات والعمالــة الهنديــة فــي الخليــج وكثيــر
مــن دول أوروبــا يعــودون إلــى الهنــد .الن
فــرص العمــل فــي الهنــد أفضــل ،إضافــة إلــى
قربهــم مــن أهلهــم فيفضــل أن يكــون فــي بلــد
علــى بلــد آخــر.
كثيــر مــن الجامعــات المهمــة فــي العالــم مثــل
ســتانفورد وهارفــرد ،أصبحــت ترســل كثيــر
مــن أعــداد طالبهــم الدخــول بــدورات تدريبيــة
ألنهــم أصبحــوا يؤمنــون أن ال يمكــن لهــذا
الطالــب أن يصبــح قائــد اداري صحيــح إن لــم
يعــرف شــيء عــن الهنــد أو عــن العمــل فــي
الهنــد .الشــيء المثيــر لالهتمــام فــي االقتصــاد
الهنــدي هــو التغيــر باتجــاه الصناعــة فمعــروف
عــن الهنــد ســابقًا هــو اهتمامهــا بالزراعــة ولكــن
أصبــح االعتمــاد الكبيــر علــى الصناعــة وخاصــة
صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات .توجــد شــركة
اســمها  T C Sوهــذا مجــرد مثــال الســنة الماضية
أعلنــت أنهــا ســتوظف  125ألــف شــخص
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فــي الشــركة وهــي شــركة واحــدة و  25ألــف
منهــم ليســوا هنــود وإنمــا ســيكونون أجانــب،
وللشــركة مكاتــب فــي  30بلــد وفــي كل مكتــب
ســيوظفون ألف شــخص تقريبًا ،أي ســيوظفون
حوالــي  30ألــف شــخص مــن أرجــاء العالــم.
إننــي فــي العــراق منــذ عاميــن وقمــت بزيــارة
الجامعــة التكنولوجيــة وجامعــة بغــداد وحقيقــة
إن المقاييــس فــي بعــض الجامعــات العراقيــة
حتــى أفضــل مــن بعــض الجامعــات الهنديــة.
وأنــا أؤمــن بــان االســتثمار الحقيقــي للعــراق
هــو فــي ابنــاءه فــي شــبابه وليــس فــي النفــط؛
الن قــوة اي بلــد تأتــي مــن قــوة أبنــاءه وليــس
مــا موجــود تحــت أو فــوق األرض .الكثيــر
مــن دول العالــم يضنــون ان الهنــد تعانــي مــن
مشــكلة بســبب عــدد الســكان الكبيــر جــد ًا.
ولكــن نحــن أثبتنــا بــأن هــذه ليســت مشــكلة،
أنــا قلــت فــي البدايــة إن مســتقبلنا هــو فــي مــا
نمتلــك مــن شــباب ،لــذا انشــأنا مشــروع الشــبكة
القوميــة للمعرفــة وخصصــت الحكومــة لهــذه
الشــبكة مليــار دوالر وترتبــط هــذه الشــبكة بـــ
 19دولــة مختلفــة فــي أنحــاء العالــم ،فالطالــب
الــذي يــدرس فــي بالهنــد بإمكانــه االتصــال
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والتواصــل مــع أي جامعــة مــن هــذه الــدول الـــ
 ،19وحســب القانــون الهنــدي يجــب أن تتــم
إجابــة هــذا المواطــن خــال  10أيــام فــإذا لــم
يحصــل علــى جــواب خــال عشــرة أيــام فــإن
الشــخص الــذي تم ســؤاله ســيتعرض للمســألة.
وليــس هنــاك مجــال للعــذر .كل المســؤولين
الهنــود معرضيــن للعقوبــة إذا لــم يقدمــوا إجابــة
خــال عشــرة أيــام.

تكلمنــا عــن االقتصــاد الهنــدي والنهــوض والتقــدم
فــي االقتصــاد الهنــدي فــي داخــل وحتــى فــي
خــارج

الهنــد فهنــاك اســتثمارات فــي مختلــف دول
العالــم فــي الواليــات المتحــدة وحدهــا 6.26
مليــار دوالر ومــن عــام 2005م وحتــى األن تــم
خلــق  60ألــف فرصــة عمــل ،وفــي المملكــة
المتحــدة فــإن االســتثمار الهنــدي جعــل الهنــد
فــي المرتبــة الثانيــة فــي توفيــر فــرص العمــل
بعــد المملكــة المتحــدة نفســها ،النهــوض فــي
الهنــد ال يســتثني الطبقــة الفقيــرة فالحكومــة
خصصــت برنامــج لهــذه الطبقــة مــا قيمتــه 7
مليــار دوالر ســنويًا لالســتثمار لتوفيــر فــرص
عمــل .وفــي أبعــد القــرى فــي الهنــد تــم ربطهــا
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بالتكنولوجيــا واالنترنــت ومصــادر القــرار،
ومــن األمثلــة علــى التطــور صناعتنــا ألكثــر
ســيارة اقتصاديــة فــي العالــم قيمتهــا 2000
دوالر فقــط وبــدون اســتخدام اللحــام فيهــا،
أمــا النهــوض فــي مجــال االتصــاالت فهنــاك
 800مليــون مشــترك ،وكل شــهر ُيضــاف 18
مليــون مشــترك ،وكذلــك تــم صناعــة صــراف
ألــي يعمــل بالطاقــة الشمســية .وفــي مجــال
الصناعــات الدوائيــة ففــي الواليــات المتحــدة
نفســها تأتــي الهنــد بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث
عــدد الشــركات المرخصــة فــي هــذا المجــال
مــن الصناعــات ،وهنــاك عــدد مــن الشــركات
العالميــة الدوائيــة فتحــت فــروع لهــا فــي الهنــد.
تكلمنــا عــن ايماننــا بــدور الشــباب الهنــدي
فمثــاً شــركة بوينــغ اختــارت ثمــان جامعــات
فقــط فــي العالــم ليكونــوا شــركاء اســتراتيجيين
ســت منهــا داخــل الواليــات المتحــدة وواحــدة
فــي مدينــة بنكلــور الهنديــة ،وفــي مجــال أبحاث
الفضــاء فــإن الهنــد واحــدة مــن ســت دول علــى
مســتوى العالــم التــي تطلــق أقمــار خاصــة بهــا
ذاتيــا ،وتــم اطــاق  68قمــر صناعــي هنــدي
مــن الهنــد ،و  35قمــر صناعــي أجنبــي مــن
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الهنــد .وقــد تــم إرســال بعثــة استكشــافية إلــى
القمــر وكل هــذا تــم ادارتــه مــن قبــل علمــاء
وادارييــن هنــود ،كثيــر مــن العراقييــن يذهبــون
للهنــد لغــرض العــاج وأنتــم تســألون لمــاذا
يذهبــون للهنــد؟ الجــواب هــو إنهــم يذهبــون
لتلقــي العــاج ففــي العــام الماضــي زار الهنــد
 200ألــف مريــض مــن مختلــف دول العالــم
مــن  50بلــد بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة
وألمانيــا وفرنســا ومــن العــراق .شــكر ًا جزي ـاً
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مدير الجلسة:

نشــكر الســيد الســفير ســوريش كيــه علــى هــذا
الكــم مــن المعلومــات عــن الهنــد الحديثــة
واآلن نفتــح البــاب للتســاؤالت والمداخــات
للحضــور الكــرام.
مــا هــو مــدى التعــاون فــي مجــال التعليــم بيــن
الهنــد والعــراق؟

 أنــا شــخصيًا تربطنــي عالقــات جيــدة مــعالعديــد مــن أســاتذة الجامعــات العراقيــة
وتمنــح الهنــد ســنويًا  55منحــة دراســية
للطــاب العراقييــن ،وكذلــك تقــدم الهنــد
 120مقعــد ًا للموظفيــن العراقييــن للتدريــب
فــي مختلــف المجــاالت .وهنــاك عــدد كبيــر
جــد ًا مــن الطــاب العراقييــن يدرســون فــي
الهنــد .ومــن جانبنــا نحــاول تســهيل حصــول
الطــاب العراقييــن علــى الدراســة فــي مختلــف
الجامعــات الهنديــة .ولكــن عندمــا نحــاول أن
نأتــي بفكــرة قــدوم جامعــات هنديــة إلــى العــراق
كمــا حصــل أن قدمــت جامعــة هنديــة إلــى دبــي،
هكــذا أمــر يمكــن حصولــه ولكــن يجــب أن
تكــون هنــاك ترتيبــات مناســبة تســبق ذلــك.
وفيمــا يخــص عمــل الشــركات الهنديــة العاملــة
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فــي العــراق فالشــركات ســعيدة بالعمــل مــع
الجانــب العراقــي ومــع الشــعب العراقــي.
رغــم بعــض المشــاكل التــي حصلــت لبعــض
الشــركات.
كيفية نجاح التجربة الديمقراطية في الهند؟

 اعتقــد إن الســبب الرئيســي بســبب القــادةالسياســيين فــي الهنــد مــن أمثــال جواهــر الل
نهــرو وغانــدي وغيرهــم والتجربــة الديمقراطيــة
فــي الهنــد علــى غــرار التجربــة البريطانيــة
وبالتالــي يمكــن القــول إن الديمقراطيــة الحديثة
فــي الهنــد قدمتهــا بريطانيــا ولكــن تــم تعديلهــا
لكــي تناســب الحالــة المحليــة.
س .مــا الفــرق بيــن التجربــة الهنديــة والتجربــة
الصينيــة؟

 الفــرق األساســي هــو إنــه فــي الهنــد رجــالاألعمــال لهــم الحريــة والحــق للقيــام بإعمالهــم
الخاصــة بينمــا فــي الصيــن كل الشــركات هــي
شــركات تابعــة للدولــة .فــكل الشــركات الهندية
الكبيــرة هــي شــركات للقطــاع الخــاص ،وإن
الكثيــر مــن نســبة النمــو فــي الهنــد هــو بســبب
شــركات القطــاع الخــاص .وكان دور الحكومــة
هــو ازالــة العقبــات التــي تعيــق عمــل هــذه
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الشــركات ،فمثـاً فــي مجــال الخطــوط الجويــة
الدولــة تمتلــك شــركة طيــران واحــدة بينمــا
هنــاك ســت شــركات خاصــة.
س .مــا هــي أبــرز معوقــات الشــراكة االقتصاديــة
بيــن الهنــد والحكومــة العراقيــة؟

 أهــم تلــك المعوقــات هــي أن العــراق ينظــرإلــى الهنــد القديمــة وليــس إلــى الهنــد الحديثــة،
ففــي الكثيــر مــن المناقصــات التــي تطرحهــا
الحكومــة العراقيــة يقولــون لهــم ال تأتــون بمواد
مــن الهنــد وأنــا اتفاجــأ مــن هكــذا أمــر.
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المعهد العراقي للحوار

مؤسســةفكرية بحثيــة ،تعنــى بالدراســات
والتخطيــط الستراتيجي،تأسســت بعدالتغييــر
فــي عــام ،2003لتقــوم بمهمــة صناعــة
القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن
خــال الرصــد المكثــف لألحــداث وتطوراتهــا
وعرضهــا علــى المختصيــن ومناقشــتها مــن
خــال نــدوات و ورش عمــل وطــاوالت بحــث
مســتمرة،للخروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض
العمليــة الديمقراطيــة الناشــئة مــن عقباتــو
اعاقــات.
يتميــز المعهــد العراقــي للحواربقربــه مــن كل
مفاصــل الدولــة؛ عبــر المشــرف العــام الشــيخ
د .همــام حمــودي الــذي يعــد مــن صانعــي
القــرار فــي البــاد ،وعبــر اعضائــه الــذي لهــم
اتصــال مباشــر بقــادة البــاد جميعــا وبمختلــف
توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجية والسياســية.
مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مجلــة (حــوار
الفكــر) الفصليــة الفكريــة كل ثالثــة اشــهر وقــد
وصــل لغايــة شــهر حزيــران 2021الــى 27
عــدد ًا ،يحتــوي كل عــدد علــى ملــف الهــم مــا
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يشــغلذوي الشــان والمختصيــن مــن امــور تقــع
فــي طريــق او تعتــرض بنــاء الدولــة العراقيــة
الحديثــة ،ومنهــا:
	-االرهاب في العراق.
	-أزمة المياه في العراق.
	-معوقــات التحــول الديمقراطــي فــي
العــراق.
	-اعادة بناء الدولة ..صياغات الحل.
	-المرأة في ظل الدستور العراقي الجديد.
	-مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات
نشــر التقنيــات الزراعيــة.
	-االنتخابات النزيهة ودور االعالم فيها.
	-االنتخابات البرلمانية العراقية.
	-احــداث الموصــل ..تداعيــات االزمــة
واثارهــا.
	-الحشــد الشــعبي ..مقاربــات تاريخيــة
و سيا ســية .
	-البرنامــج الحكومــي بيــن النظريــة والتطبيــق
االداري.
	-الحــرب علــى داعــش ..العالــم يســتنفر ضــد
االرهاب.
	-االقتصاد العراقي ..بين الريعية والتنوع.
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	-خيارات ما بعد االنتصار.
	-التعليــم مــا بعــد االنتصــار ..صناعــة انســان
وبنــاء دولــة.
	-دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات
السياســية الداخليــة العراقيــة.

الموسم الثقافي السنوي

يقيــم المعهــد العراقــي للحــوار موســمًا
ثقافيــا ســنويًا فــي شــهر رمضان،يســتمر لعــدة
ايام،يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي
الموضوعــات الحيــة المتعلقــة بالشــأن العراقــي
واالقليمــي والدولــي.
كان من ابرز موضوعاته:
	-رمضــان االنتصــار ..فرصــة للحــوار
و ا لتنميــة
	-رؤى في الشأن العراقي
	-معًا لبناء العراق ،االنسان والمؤسسات.
	-شيعة العراق ..الى أين؟
ابرز نشاطات المعهد:

اقــام المعهــد نــدوات وحلقــات نقاشــية
تجــاوزت الـــ 80برنامجــا الــى حيــن صــدور
هــذا الملخــص التعريفــي كان مــن ابرزهــا:
 -نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة
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الكوريــة الجنوبيــة (الســفير الكــوري الجنوبــي
فــي بغــداد هيــان ميونــغ كيــم.
 التطــورات السياســية وعالقــة الحكومــةاالتحاديــة باالقليــم (نائــب رئيــس الــوزراء
العراقــي االســبق ،عضــو المكتــب السياســي
لالتحــاد الوطنــي الكردســتاني د .برهــم صالــح.
 برنامج حوار الشباب. التجربــة البرازيليــة  ..اســباب الصعــود(الســفير البرازيلــي فــي بغــداد انــور النحــاس).
 الدفــع باآلجــل (رئيــس اللجنــة الماليــة النيابيةد .احمــد الجلبي).
 ازمــة الحضــارة االســامية (وزيــر الماليــةالســابق د .علــي عبــد االميــر عــاوي).
 وزارة التعليــم العالــي بيــن الواقــع والطمــوح(وزيــر التعليــم العالــي االســتاذ علــي االديــب).
 حلقــة نقاشــية (رئيــس مركــز البحــوثوالدراســات الســتراتيجية فــي طهران د .حســين
اكبــري).
 الهنــد  00تعدديــة مفرطــة وعملقــة اقتصاديــة(الســفير الهنــدي فــي بغــداد ســوريش كيــة).
 السياســة الماليــة واالقتصاديــة للموازنــةاالتحاديــة (د .حيــدر العبــادي رئيــس الــوزراء).
 -نــدوة (االمــن فــي العــراق التحديــات
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و ا لمعا لجــا ت ) .
ورشــة عمــل مكافحــة الفســاد ومحاســبةالفاســدين  -االليــات والمعوقــات.
 حــوار حــول التجربــة الصينيــة مــع ســفيرالعــراق فــي الصيــن الدكتــور عبــد الكريــم
هاشــم.
 العــراق والخيــارات الدوليــة لمواجهــةاالرهــاب فــي مجلــس النــواب.
 حــوار حــول التجربــة الصربيــة مــع ســفيرصربيــا فــي بغــداد راديســاف بيتروفيتــش.
 حــوار التــردي المالــي وانعكاســاته علــى اداءالحكومــة.
 حــوار حــول منطقــة الشــرق االوســط بعــداالتفــاق النــووي ونهايــة داعــش مــع الدكتــور
كريــم باكــزاد رئيــس مركــز العالقــات الدوليــة
واالســتراتيجية فــي باريــس.
 نـــدوة (االمــن فــي العــراق التحديــاتو ا لمعا لجــا ت ) .
 جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــةالبديلــة لدعــم الحشــد الشــعبي.
 نــدوة محــددات السياســية الخارجيــة...التعامــل مــع ازمــة قطــر نموذجــا مــع الســيد نــزار
الخيــر اللــه وكيــل وزارة الخارجيــة.
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 نــدوة اعــام التوحــش واليــات المواجهــة..كيــف نحاصــر االرهــاب اعالميــا.
 نــدوة الشــباب وتحديــث الخطــاب الموجــهاليهــم.
 نــدوة دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــراتالسياســية العراقيــة بالتعــاون مع لجنــة العالقات
الخارجيــة النيابية.

حوار بغداد

يعــد حــوار بغــداد عالمــة فارقــة فــي عمــل
المعهــد العراقــي للحــوار وهــو تجمــع حــواري
ســنوي ُيعقــد فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد،
ويســتضيف عشــرات المســؤولين السياســيين
واالمنييــن ورجــال االعمــال واالكاديمييــن مــن
العــراق والمنطقــة والعالــم لتبــادل وجهــات
النظــر ازاء التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا
معــا.
وتركــزت نقاشــات المؤتمــر االول الــذي
عقــد فــي  15-14كانــون الثانــي  2017حــول
خيــارات مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــي
العــراق ،وتأثيــر ذلــك سياســيًا واقتصاديــا
وامنيــا وثقافيــا وعلــى مســتوى العالقــات
الخارجيــة بيــن بلــدان المنطقــة التــي تشــهد
موجــات عنــف مشــابهة.
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يعتبــر حــوار بغــداد مســاحة حــوار حــرة بــدون
شــروط وقيــود يلتقــي فيهــا نخبــة مــن المفكريــن
وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلول المناســبة
الهــم مــا يواجــه بلداننــا مــن تحديــات مختلفــة.

اصدارات المعهد:

العــراق فــي الوثائــق الســرية لــوزارة الخارجيــةاالمريكيــة .1957-1955
 الدستور العراقي الدائم  ..ماله وما عليه.نحــو نظــرة قرآنيــة لقضايــا السياســة والمجتمع.( 14كراسًا)
مــاذا يحتــاج العــراق فــي ضــوء تجربــة ثمــانســنوات.
 إعــادة بنــاء الدولــة ..صياغــات الحــل(جــزءان).
 معوقات التحول الديمقراطي في العراق. الــرؤى المســتقبلية لتحقيــق االمــن المائــيالعربــي.
 افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقية  -محاضراتالمرحــوم د .احمد الجلبي.
 الثقافــة السياســية ..منطلــق المفهــوم وازمــةالتأســيس.

ﺗﺠﺎرب دوﻟﻴﺔ
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اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
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