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 راؤول كولشريشث  السيد
 سفير جمهورية الهند بالقاهرة 

  السيد محمد سلماوي
 األمين العام التحاد الكتاب العرب 

 أصحاب السعادة السفراء

 السيدات والسادة،
أرحب بكم جميعًا في بيت العرب جامعة الددول العربيدة... شداكرًا 

لمددي د المهاتمددا  150لكددم حرددوركم ومشدداركتكم فددي ذحيدداء الدد كر  
، "ال عند"" لمبددأ المقاومدة السدلمية اً ، الرجل ال ي ظلَّ نمو جدغاندي

وأغتدنم هد ا المناسدبة ألتوجد  العدالم أجمد ،  يدتعلم مند  اً أصبح درسدو 
والتقدير لسفارة جمهورية الهند بالقاهرة لمبادرتها بتنظيم ه ا بالشكر 
   الفعالية.

 السيدات والسادة،
األماندددة العامدددة  لدددد تعكدددغ رغبدددة صددداد ة احتفاليدددة اليدددوم  ذن

لجامعة الدول العربية في مشداركة جمهوريدة الهندد فدي  الحملدة التدي 
ليدددًا لدد كر  الددلعيم الراحددل أطلقتهددا فددي أكتددوبر مددن العددام المارددي  ت 

الرجددل الدد ي اسددتحا لقددب المهاتمددا أي "الددرو  العظيمددة"  غاندددي ...
 بامتيددال. وفددي هدد ا السددياا شددهدت عدددة عواصددم عربيددة مندد  العددام

منهدا علدس سدبيل الم دال ذطد ا بريدد دولدة  ... الماري فعاليات عدة
عامددًا  150اإلمددارات العربيددة المتحدددة طابعددًا تدد كاريًا بمناسددبة مددرور 
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علدددس مدددي دا، كمدددا شدددهدت جمهوريدددة مصدددر العربيدددة عددددة فعاليدددات 
نظمتها سفارة جمهورية الهند بالقاهرة به ا المناسبة منها االحتفالية 

وفدي  ...ركل الهنداجر للفندون، وفعاليدة ركدوب الددراجاتالتي شهدها م
كليدددة ابداب والفندددون والعلدددوم اإلنسدددانية بجامعدددة  تدددونغ احتردددنت

 اكتوبر من العام الماري. 2منوبة، ندوة به ا المناسبة  في 

 السيدات والسادة، 
المهاتما غاندي مصدر ذلهام لم تل" حركدات ال عند"  لقد م ل    

المدنيدة والتيييدر االجتمداعي فدي م تلد" أنحداء  الداعية ذلس الحقدوا
يكيددة، وحركددة العددالم، م ددل حركددة الدددفاق عددن الحقددوا المدنيددة األمر 

الترددامن البولنديددة،  وغيرهددا .. لقددد لمددن الرجددل بددالقوة الها لددة التددي 
ينطوي عليها فعل ال عن"، وعلم العدالم كلد  أن المقاومدة السدلبية ال 

نمددا  تعكددغ مو فددًا أ   يددًا تعنددي ال نددوق أو القبددول بدداأل مر الوا دد ، وام
بالغ القوة .. يرفض االنصدياق للمحتدل أو الياصدب، ويدفبس فدي نفدغ 

   .الو ت أن يريا الدم أو يلجف للعن" لتحقيا غايات سياسية
هدد ا الفلسددفة تجددد جدد ورها فددي األديددان جميعددًا.. وهددي ت علددي ذن 

اهيددة.. وهددي مددن  يمددة اإلنسددان وترتفدد  بدد  فددوا منطددا الحقددد والكر 
وسددط دهشددة  –أيرددًا فلسددفة ناجعددة ومددؤ رة، و ددد اسددتطاق "غاندددي" 

أن  يهدددلم أعتدددس امبراطوريدددة عرفهدددا العدددالم المعاصدددر  -العدددالم كلددد 
 .متسلحًا به ا الفلسفة البسيطة والعميقة في لن

وعندددما مددر  "غاندددي" مددن هنددا .. مددن  ندداة السددويغ فددي طريقدد  
بقولد   " سد م  النيدل   أحمدد شدو يذلس أوروبا ... حياا أمير الشدعراء 

نددي" .. ون رددهدا  معد  .. سد م  اليدوم يا غاندي ... وه ا اللهر  مدن ع 
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علددس رو  غاندددي النقيددة التددي أحيددت  يمددًا ذنسددانية نبيلددة كددادت أن 
لهندد وصدار س م  علس فلسفت  التي عرفنا بهدا ومدن   لهدا ات وي.. 

 عقود ممتدة.لعالمنا العربي معها أو ا الع  ات عبر 
علدس تحدر  الدول األعراء في جامعة الدول العربيدة كافة  ذن

تعليل ع  اتها مد  جمهوريدة الهندد فدي م تلد" المجداالت السياسدية 
  واال تصددادية واالجتماعيددة وال قافيددة مددن  دد ل تفعيددل لليددات منتددد

، وأصدبح 2008نشديء فدي ديسدمبرالتعاون العربي الهندي .. ال ي أ
هامددًا لتنظدديم التعدداون بددين الجددانبين وتوسددي  مجاالتدد   ذطددارًا مؤسسددياً 

 ... ذنندديبمددا يددت ءم مدد  المتييددرات الدوليددة وي دددم مصددلحة الجددانبين
لعربددي أتطلد  لعقددد الددورة ال انيددة ل جتمداق الددولاري لمنتدد  التعدداون ا

اسدتمرار جمهوريدة الهندد ب الهندي في المستقبل القريدب .. كمدا أندوا 
روعة للشعب الفلسطيني، لمدا ع در" عنهدا مدن في دعم الحقوا المش

لتدددلام راسددد  بددددعم حدددا تقريدددر المصدددير، وأشدددير علدددس نحدددو  دددا  ا
بإسددهام الهنددد فددي ميلانيددة األونددروا العددام المارددي وهدد ا العددام .. بمددا 

 ساعدها علس تجاول ألمتها المالية.
أحوج اليوم أك ر مدن أي و دت مردس ذلدس ذمعدان النظدر فدي ذننا  

ي  دم  المهاتما غاندي للبشرية، وأردد مع  مدا  الد  ل  لك النمو ج ا
فهو أعتدس  " هو أ و   وة في متناول البشرية،" أن ال عنيومًا من 

 ".فتكاً  أسلحة الدمار الشامل أشدمن 

أ يرًا .. أتوج  بالشكر لكل من ساهم في ذحياء ه ا   
 الفعالية الهامة.. شكرًا لكم.
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