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  كلمة

  فخامة رئيس جمهورية الهند

  في الجامعة األردنية

  )م، الساعة الرابعة مساءً 2015أكتوبر عام  11(

  

  السيد لبيب اخلضرا التعليم العايل والبحث العلميوزير / معايل

  الدكتور إخليف الطراونة  ستاذاألرئيس اجلامعة األردنية  / معايل

  املوقرين أعضاء هيئة التدريس

 

  !ساديتو  سيدايت

أنا أشعر بشرٍف كبري أن أخاطب هذا اجلمع املبارك، يف حرم اجلامعة األردنية املرموقة اليت تعّد واحدًة   - 1
 األستاذلسعادة  حديثي باإلعراب عن امتناينمن أقدم وأشهر مراكز التعليم يف العامل، أوّد أن أبدأ 

 .شهادة الدكتوراه الفخرية يل هانية على منحالدكتور الطراونة على كلماته الطيبة الكرمية وللجامعة األرد
من مظاهر حفاوة الشعب األردين يب  اً مظهر ا بالغًا يف نفسي، وأقّدرها ري تأث قد أثّرت هذه البادرةل

السمعة العظيمة اليت حتظى ا اجلامعة األردنية، ومسعُت عن عن ، أنا أعرف منذ زمن طويل وببلديّ 
مسامهتها يف بناء جمتمع معريف يف هذا البلد الطّيب، وإا تأيت يف املرتبة األوىل يف ترويج القيم اإلنسانية 

 عن طريقكم الشعبأخاطب واليوم عندما أخاطبكم، و . األساسية، واحلرية األكادميية، والتعّلم واالبتكار
 .املوقر ملعهدا اأشعر بأنه مل يكن مبقدوري اختيار مكاٍن أفضل من هذاألردين، 
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 ! وساديتسيدايت

، لقد أتيُت إىل هنا، ملَهمًا من تارخينا املشرتك، ومشجعًا من تويل اهلند صداقتها مع األردن أمهية كبرية  - 2
القدمية، ومنذ أن قام البلدان املستقالن حسن نوايانا املتبادلة، ساعيًا لفتح صفحٍة جديدٍة يف عالقاتنا 

م، توّسع تعاوننا يف ااالت املختلفة ذات 1950اهلند واألردن بإقامة العالقات الدبلوماسية يف عام 
ادي عربة بني اململكة األردنية وكانت اهلند من أوائل الدول يف الرتحيب مبعاهدة و . االهتمام املشرتك

شراكاتنا من خالل إنشاء  -على مّر السنني - م، لقد عّززت بالدنا 1994إسرائيل يف أكتوبر عام و 
الزيارات رفيعة املستوى املتبادلة بشكل منتظم، واهلند تقّدر املسامهة الشخصية القيام باآلليات املؤّسسية و 

  وأصحاب اجلاللة امللك عبد اهللا الثاين) رمحه اهللا تعاىل(لصاحب اجلاللة امللك الراحل حسني بن طالل 
وامللكة رانية يف تعزيز الدفء والتفاهم بني اهلند واألردن، وقد عّزز هذا الشعور املتبادل بعض األحداث 

تذكر اهلند باالمتنان مساعدة األردن القّيمة : غري العادية اليت أصبحت معامل يف تاريخ عالقاتنا الثنائية 
والعراق خالل أزمة اخلليج يف عام  هندي، يف حالة الطوارئ من الكويت150000يف إخالء أكثر من 

وعلى مّر . م، عندما هرب مواطنونا من احلرب األهلية يف العراق2004م، ومرة أخرى يف عام 1991
السنني شهدت عالقاتنا مزيدًا من التحّسن بفضل التفاهم املمتاز بني حكوماتنا حول القضايا اإلقليمية 

. افل واملنتديات متعّددة األطراف مبا يف ذلك األمم املتحدةوالعاملية، وبفضل دعمنا لبعضنا البعض يف احمل
إّن التقارب يف وجهات نظرنا حول فلسطني وعملية السالم يف الشرق األوسط وسوريا والعراق 
والتحّديات اليت تواجهنا يف هذه املنطقة يف الوقت احلاضر، واتفاقنا على ضرورة إسراع اإلصالحات يف 

 .كس جنا املشرتك يف هذه القضايا اهلامةجملس األمن الدويل يع

 !أصحاب السعادة

اهلند باستدامة وتوسيع العالقات مع العامل العريب بشكٍل ال يتزعزع، تربطنا عالقات قدمية تلتزم   - 3
وحضارية، وتُعّد منطقة غرب آسيا جزءًا حيويا من جوار اهلند املمتد، حيث يسكن ويعمل فيها ماليني 

الم يف املنطقة، لقد قّدرت اهلند، وحنن نشيد جبهود األردن النشطة والدؤوبة لتحقيق الس املواطنني اهلنود،
رؤية جاللة امللك الراحل حسني، رمحه اهللا تعاىل، وجاللة امللك عبد اهللا يف السعي إىل إجياد حل  ،دائماً 

إلقليمي والعاملي، ومثل عادل للقضايا الفلسطينية واإلسرائيلية مع كافة اجلهات املعنية على الصعيدين ا
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األردن، يبقى دعم اهلند التقليدي لقضية فلسطني ثابتًا وغري متزعزع، يف حني نتابع إقامة العالقات 
القويّة مع إسرائيل، فإن عالقاتنا الثنائية مع إسرائيل مستقلة عن عالقاتنا مع فلسطني، تدعم اهلند 

حدة لفلسطني، تكون ذات سيادة ومستقلة وقابلة التوّصل إىل حّل تفاوضي يؤّدي إىل إقامة دولة مو 
وحنن نرغب . للعيش وتكون القدس الشرقية عاصمًة هلا، لتعيش هذه الدولة يف حدود آمنة ومعرتف ا

، جنبا إىل جنب مع إسرائيل، وفقاً ملا تؤيّده خريطة الطريق اليت أعّدا سالمٍ تعيش بيف أن نرى  فلسطني 
جملس األمن الدويل ذات الصلة، واهلند لعبت دورًا فّعاًال حلشد الدعم هلذه  اللجنة الرباعية، وقرارات

مارسة ضبط النفس والعمل من ملالقضية يف مجيع احملافل متعّددة األطراف، كما ناشدنا كال الطرفني 
وية أجل التوّصل إىل حل شامٍل لقضية فلسطني، ويسعدنا تقدمي املساعدات امليزانية واالقتصادية والتنم

لفلسطني، وأوّد أن أذكر هنا، كلمات املهامتا غاندي، كما نقلته جاللة امللكة نور يف كتاا األخري باسم 
فلسطني تنتمي إىل العرب مثلما تنتمي إجنلرتا إىل اإلجنليز : "، أقتبس) Leap of Faithقفزة العقيدة(

، ألجل التوّصل إىل املتماثلةذات األفكار فاهلند مستعدة للعمل مع مجيع البلدان ". وفرنسا إىل الفرنسيني
  . احلل الوّدي هلذا النزاع طويل األمد

وُحتزننا اخلسائر املأساوية يف األرواح واملعاناة  وكذلك تبقى اهلند قلقًة جداً إزاء استمرار العنف يف سوريا،  - 4
اعدات اإلنسانية حنن نشيد باملسالطويلة ملاليني املواطنني املشّردين مبن فيهم النساء واألطفال األبرياء، 

مليون الجئ رغم معّوقاا الداخلية الشديدة، ونعتقد أنه كان جيب  1,4ردن وبإيوائها اليت تقّدمها األ
وتطلب اهلند باستمرار من مجيع أطراف الصراع . منع حدوث هذه املأساة اإلنسانية يف املقام األول

املالئمة إلجراء حوار سياسي شامل، ونرى أن هذا هو  السوري نبذ العنف لكي يتسّىن يئة الظروف
ونقول . السبيل الوحيد حلل سياسي دائم ألنه الميكن أن يكون هناك أي حل عسكري آخر هلذا الصراع

وتعتقد اهلند أن . إن مثل هذا احلوار جيب أن يأخذ التطلعات املشروعة للشعب السوري بعني االعتبار
، وقد بدأ الصراع ستقرار يف منطقة غرب آسياحتقيق السالم واال أجلمن ًا لسوريا دورا رئيسيًا وأساسي

  .الطويل يف سوريا يرتك بالفعل أثراً  شديداً على املنطقة وخارجها من املناطق األخرى

إّن الوضع األمين اهلّش يف العراق ليس أقّل مدعاًة للقلق الشديد، ألن االرتفاع يف  !سيدايت وساديت  - 5
اتباع ج شامل لتحقيق حل سياسي يف العراق، ومن  ب والعنف الطائفي تدعو إىلحاالت التعصّ 

ن اهلند تلتزم بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى، غري أننا نواجه اإلرهاب والنزاع إجانبنا، 
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العراق االستقرار والرخاء لشعب  - بكّل إخالص -بشكل مباشر يف هذه املنطقة، وعلى كّل حال، نريد 
 .أيضاً  هي قدمية وحضاريةو عالقات وثيقة معهم تربطنا  الصديق الذي

أتذّكر الكلمات املأثورة عن املهامتا غاندي أبو الشعب اهلندي، واليت أوّد أن أشاطرها معكم ألا   - 6
حيدث للموتى  الذيما الفرق "أنا أقتبس : صارت هلا أمهّية أكثر يف الوقت احلاضر من أّي وقت مضى

" واأليتام واملشّردين إذا ما جاء التدمري انون باسم الديكتاتورية أو باسم احلرية والدميقراطية املقّدس ؟
 .باستانتهى االق

 !سيدايت وساديت

وليس ذلك فحسب،  بل إن هذه . اهلند على إملام تام بالتقاليد األكادميية والثقافية العالية للعامل العريب  - 7
وحنن نعرف معرفة جيدة أن املثقفني العرب قاموا برتمجة املعارف . بثقافتنا وثيقاً التقاليد مرتبطة ارتباطًا 

ا، مما أهلم حركة مجاهريية يف جمال التعليم  اليت تطورت يف اليونان، واهلند وفارس، وأحسنوا االحتفاظ
. والعلماء، واملثقفني يف جمال الرياضيات، العرب وأجنبت هذه النهضة العباقرة. خالل القرن الثاين عشر

املتواصل للنظريات واملفاهيم أهلم األفكار، واالستكشافات واالكتشافات اليت غريت جمرى  محوإن التال
ند، نعتز ذا التعاون والتبادالت القيمة، اليت قامت بإثراء تقاليدنا اخلاصة بالتعلم وإننا، يف اهل. العامل

وإن هذه الروابط، اليت ضعفت خالل عقود من السنني . والثقافة والديانة، واللغة، واالحتكاك بني الناس
سوية، بدون شك، وستقوم إعادة تواصل األفكار والثقافات العربية واآل. سباب خمتلفة، ميكن معاجلتهاأل

واجلدير بالذكر أن التأييد الشعيب يوجد على نطاق واسع يف كل من هذين . أخرى ةبإثراء اإلنسانية مر 
  .وتعكس زياريت شدة رغبة اهلند يف تعزيز شراكتنا مع األردن يف كل جمال. البلدين لتوطيد عالقاتنا

 الثاين لتحديث البنية التحتية ملؤسساا حنن نقدر مساعي األردن، املسرتشدة برؤية جاللة امللك عبداهللا - 8
وهذا دليل واضح . التعليمية، وتطوير مزاج علمي يف شباا مع االحتفاظ بكافة تراثها الثقايف الثري

على استثماركم يف هذه القيم، اليت جنحتم ا يف بناء وطن متعدد الثقافات، ومتمتع باحلداثة، 
فلذا حيتل . حماطة بسلسلة مستمرة من النزاع وعدم االستقرار بينما ظلت بقية املنطقة. والشمولية

 نميةوقد اعرتفت اهلند، دوًما، بأمهية التعليم يف عملية الت. جناحكم أمهية كبرية للمنطقة، وللعامل كذلك
وإن له دورًا أبرز، وحنن يف حاجة ملحة إليه، يف هذا الوقت، الذي يعاجل . لوطناتقدم ، و ةاالجتماعي
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وحنن . وينبغي أن يظل تركيزنا األشد على تنمية املوارد البشرية .امل حتديات البطالة، والتطرففيه الع
ني األردنيني جير اخلعد وقد بلغين أن . يف اهلند هلا بشراكتنا مع األردن يف تدريب طالا واملهنيني سعداء

ه وجعله منسجًما التعليمي جيب ترقيتوإن نظامنا . خرجياً  2500اجلامعات اهلندية املختلفة قد بلغ  من
وإن االقتصاد املعريف هو جمال . مع مقتضيات العصر لكي جنعل شبابنا مؤهلني للعمالة بصورة أحسن

  . بيننا الواعدميكن فيه التعاون 

مؤسسة للتعليم العايل يف اهلند، ألتزم بشدة بتعزيز  114أنا، بكوين مشرفًا على ! اءأصدقائي األعز 
ويرافقين يف وفدنا الرمسي  مديرو اجلامعات واملؤسسات التعليمية . التعليمية وتالقح األفكار التبادالت

وأنا مسرور بأن جامعة دهلي واجلامعة األردنية قد وقعتا، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون . البارزة يف اهلند
خرى املشهورة، وبني كما يسرين التفاهم بني عديد من اجلامعات واملؤسسات اهلندية األ.  بينهما

وقد بلغين أن جامعة البرتاء وجامعة طالل أبو غزالة، قد سبق أن ُوجدت بينهما . نظرياا يف األردن
وميكن أن تزيد مثل هذه الشراكات، الرامية إىل توفري التعليم عرب اإلنرتنت، . مثل هذه الشراكة الناجحة

  . من فرص واسعة للتعاون املثمر، إذا مت تشجيعها

باملائة من منو سنوي  7وقد شهدت أكثر من . واهلند، اليوم، أحد أكرب االقتصادات الناشئة يف العامل  - 9
. ، أحد أسرع األسواق الناشئة منًوا يف العاملراهنيف الوقت الوإا، . متوسط خالل العقد املاضي

دفاع، والسكك عن استثمار خارجي مباشر أكرب يف قطاعات التأمني، والبناء، وال وتبحث اهلند
وإن جتارتنا الثنائية . وقد فتحنا هذه القطاعات عن طريق السياسات اليت ستشجع املستثمرين. احلديدية

مليارات  5وقد حددنا هدفا جتاريا بقدر . مع األردن قد جتاوزت ملياري دوالر أمريكي يف السنة املاضية
إذا قمنا بتوسيع نطاق املواد يف سلتنا وميكن أن حنقق هذا اهلدف . م2025دوالر أمريكي حبلول عام 

ضافة، وتعزيز التبادالت والتعاون يف املقيمة النتجات ذات املعالية، و التقنية الالتجارية، ونزيد من إسهام 
وتتضمن أولوياتنا الرعاية الصحية، وتقنية املعلومات، واخلدمات القائمة على استخدام . قطاع اخلدمات

  . ت املالية، واملواصالت، واللوجستياتتقنية املعلومات، واخلدما

 

  !سيدايت وساديت
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وإن عدم االستقرار يف . اهلند التزال وستظل ملتزمة بالنهج السلمي يف سياساا اخلارجية والداخلية -10
ومن املهم، يف الوقت الذي . جوارنا، حاليا، ميكن أن يهدد األمن يف بالدنا، ويسبب التباطؤ يف تقدمنا

 كله من كارثة اإلرهاب، أن نعرتف بأن اهلند تعاين من هذا اخلطر منذ أكثر من أربعة يعاين فيه العامل
ونعتقد بأن معاجلة هذا . وإن اإلرهاب، الذي ينبعث من جوارنا، اليزال يهدد األمن يف بالدنا. عقود

سياسة وتعتقد اهلند بأن الدول اليت تتبىن . التحدي ينبغي أن تكون أولوية كبرية للمجتمع الدويل
السيما تلك البلدان اليت تسمح هلم بأن يزدهروا يف  -االنتقائية يف حتديد هوية اإلرهابيني ومعاجلتهم

  .سوف تكون،  يف األخري، حماطة باملخاطر اليت يقدمها اإلرهابيون أنفسهم - أراضيها

ونقدر جهود األردن يف مواجهة خطر . وأدانت اهلند القتل الوحشي للطيار األردين معاذ الكساسبة
والتزال . اإلرهاب، ومشاركتكم يف اهودات املبذولة يف هذا االجتاه على املستويني اإلقليمي والعاملي

وعة كاملة وشاملة من حنن نطلب مطاو اهلند تعمل بكل نشاط لتعزيز النظام الدويل ملكافحة اإلرهاب، 
قبل مجيع الدول مع اخلطوات املتخذة ملكافحة اإلرهاب حتت رعاية األمم املتحدة وباألخص لقرار 

املتخذ يف  وقرار األمم املتحدة حول املكافحة الدولية ضد اإلرهاب) 2011( 1373جملس األمن 
  .2006عام 

واختاذ ميثاق  ركاء لألمم املتحدة لقرار مبل األعضوتود اهلند أن ترى جهدا مجاعيا من قبل مجيع الدو 
فإن ذلك ال يزال معلقا منذ أكثر من عقد من الزمان، إن هذا امليثاق . شامل حول اإلرهاب الدويل

. هلا السماح الستخدام أراضيهاالدول عن تيسري أعمال اإلرهاب أو نع مبالشامل سوف خيدم اإلنسانية 
وحيرضون عليه ويقومون  يرتكبونهمن  معاقبةو اإلرهاب  عقموجيعل الدول قادرة على التعاون على 

  . بتمويله ويسهلون له ويتعاونون عليه

لقد عربت عن آرائي حول هذه اهلموم واألهداف وبصفة أخص حول هدف السالم  ،أيها األصدقاء -11
وأنا  .احلكيمةومع القيادة األردنية الثاين يف هذه املنطقة خالل اجتماعي مع جاللة امللك عبد اهللا 

أشعر بالسعادة إذ أشاطركم أن لدي قناعة أن األردن سوف حتصد بالتأكيد النتائج اإلجيابية للجهود 
 التئامالعامل كذلك إىل يتطلع و  .املبذولة لتطور وتقدم شعبها حتت توجيه جاللة امللك عبد اهللا الثاين
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الكاملة القوة  ،العظيمة األخرى يف هذه املنطقة، وأنا أمتىن جلاللته وللحكومة األردنية الياتاجلوجتديد 
  . من خالل توفريمها القيادة هلذه العملية  باهرالوالنجاح 

أكثر قناعة من املاضي أننا نتقدم يف االجتاه  ،اآلن ،الثنائي بني اهلند واألردن فأنا وبالنسبة للجدول -12
الصحيح، وحنن نشعر أنه جيب علينا أن ننتهز الوقت الراهن املناسب للعمل معا والتعاون لنفعنا 

خالل زياريت سيعزز تفامهنا املتبادل ويأخذ بتعاونننا إىل  تفاهم الذي توصلنا إليهالإن و  .املتبادل
  . مستويات جديدة

 تغمرين وفوق كل ذلك، حينما أرى اليوم نضرة وجوه الشبان املتفائلني من حويل !سيدايت وساديت -13
وأن جيلكم املشرق سوف يقود عاملا  ،أرى فيكم املستقبلو  .ن تشعهما هذه الوجوهالطاقة واألمل اللذا

ة وأن اليوم كل جناح يف حيام املهنيهذا أمتىن لكافة الطلبة الذين اجتمعوا هنا و شراقا، إأفضل وأكثر 
  . بناء الوطن لتتكلل بالنجاح مساعيكم للسالم و 

، وأبلغ متنيايت املخلصة عن طريقكم إىل الشعب األردين، للرقي والرخاء امرة أخرى، أشكركم مجيعً و   -14
  . لبلدكم العظيم

   .وشكرا 


