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 التبادل الثقافى واالقتصادى بين الهند والعرب 
 م  2010 - 1950فى الفترة من 

 سيدة مهدى محمد أ/ 
 ماجستير فى التاريخ والحضارة 

 المقدمة 
فى   اإلسالمية  الدعوة  نشر  على  اإلسالم  ظهور  بعد  المسلمون  العرب  حرص  لقد 
مشارق األرض ومغاربها، فحملها الفاتحون إلى كثير من البلدان، وكذلك حملها التجار ونهضوا  

 بها وجعلوها منهج حياة وأسلوبا في المعامالت مع غير المسلمين.
والهند بوصفها مهدًا لكثير من الديانات والثقافات، كان هناك تبادل مستمر لألفراد   

والعلماء بينها وبين العالم العربي من قديم الزمن، وكثير من العلماء يرون أن تاريخ وصول  
العرب إلى الهند ليس قبل ألف سنة فقط بل يرجع إلى زمن آدم عليه السالم حيث هبط في  

في اللغة الهندية، الجنوب(، والعالم الكبير الهندي السيد سليمان الندوي نقاًل عن  دجنا )معناها  
الحديث يقول إن آدم عليه السالم هبط من جنة السماء في سيالن )سري لنكا( التي كانت  
جزءا من الهند آنذاك، ويضيف قائال إن كثيرًا من األشياء مثل المسك والتوابل كانت تصدر  

إل  الهند  جنوب  )من  البلغرامي  آزاد  علي  غالم  الشيخ  أفرد  وقد  العربية.  الدول   -1704ى 
 .م( فصاًل خاصا لهذه الروايات في كتابه "سبحة المرجان في آثار هندوستان"1785

حقيقة القول أن العرب والهند ذات الحضارة العريقة واألثر فى المدنية، والحضارات    
بعد الحضارى ، حيث تنتمى كل من العرب والهنود  المتعددة إلى الدول ذات الحضارات فمنها ال 

الذاتى،   الرضا  بسمة  وتتمتع  األنهار،  قامت على ضفاف  التى  الحضارات  ذات  الدول  إلى 
واالكتفاء الداخلى، وال تتطلع للتوسع والعدوان على حساب الغير، وهما معروفتان عن العالم  

 داء الواجب.أجمع بحب العدل واألنصاف والمساواة وشغفهما بالحق وأ 
ومنها البعد الثقافى والبعد االقتصادي، فالعرب ودول إسالمية وهى مركز الحضارات       

اإلسالمية فى العالم اإلسالمي، والهند ذات الحضارة العريقة وبالد السند والهند وإمبراطورية  
والشعراء ومنبع  المغول الكبرى، وتاج محل موطن الحكمة فى الشرق ومهبط الفالسفة والحكماء  

 التجارب اإلنسانية واالقتصادية والسياسية والثقافية المبكرة.
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أما البعد االقتصادى فقد شهدت العالقات العربية الهندية في مجال االقتصاد والتجارة   
 .خالل فترة الدراسة تطورًا ملحوظًا ونموًا مطردًا وزيادة ملحوظة في حجم التبادالت التجارية

 :أهمية الدراسة
 من خالل النقاط التالية:  أهمية تناول هذا الموضوع،وتكمن 
أهمية التبادل الثقافى واالقتصادى بين الدول العربية والهند وقد مهدت لهذه العالقة   -1

 بمدى العالقة العربية واإلسالمية أثناء انتشار اإلسالم.
فى واالقتصادى  جوهر الثقافة العربية الهندية فى العصر اإلسالمى على المستوى الثقا  -2

 باعتبارهم المستويات التى من خاللها قامت العالقات الفكرية والدينية.
 إظهار العالقات العربية الهندية في مجال االقتصاد والتجارة.   -3

 منهج البحث:
 المنهج الوصفي التحليلي: -

أركان   من  أساسيا  "يعتبر ركنا  التحليلي؛ حيث  الوصفي  المنهج  الباحث على  اعتمد 
 البحث العلمي، ومنهجه من أهم المناهج المتبعة فيه.

 الستعراض األحداث التاريخية   المنهج التاريخى :
المقارن: الثقافة    المنهج  ومفردات  عناصر  ومقارنة  دراسة  فى  المقارن  المنهج  استخدام  تم 

 واالقتصاد مع توضيح بعض المفاهيم والعوامل المؤثرة.  
 الدراسات السابقة:

الباحث على العديد من الدراسااااات والموضااااوعات المتعلقة بهذه الدراسااااة وحيث  اطلع  
كانت أغلب الدراسااااات باللغة العربية، وأتضااااح للباحث أن هناك دراسااااات تناولت موضااااوعات  

م، 2011مشاابهة مثل دراساة أفتاب أحمد بعنوان: "العالقات الثقافية بين الهند والعالم العربي"  
ثرت التجارة ذات المساااااااافات الطويلة في تعزيز العالقات الثقافية  والتى أوضاااااااحت فيها كيف أ

بين الهند والدول العربية، وذكرت أيضاااًا كيف سااااهم وعزز انتشاااار اإلساااالم هذا الربط بشاااكل 
هائل، وكيف وصااال اإلساااالم إلى الهند بشاااكل رئيساااي من التجار العرب الذين كانوا ناشاااطين  

احلية في القرنين السااااااااااااااابع والثامن قبل الميالد، ومع في التجارة البحرية في مدن الهند الساااااااااااااا 
ظهور اإلسااالم والنمو المتزايد في حجم التجارة العربية، ساااهم التجار العرب المساالمون حيويًا  

 ((1)).في تجارة الهند الساحلية
 

 م.2011، يناير  626مجلة العربي، العدد أفتاب أحمد، العالقات الثقافية بين الهند والعالم العربي،  ((1))
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وكذلك دراسة عدنان خلف حميد البدرانى بعنوان: "السياسات الخارجية للقوى اآلسيوية   
الهند   بين  التعاون  وتعزيز  أهمية  مدى  الدراسة  هذه  أوضحت  العربية"  المنطقة  تجاه  الكبرى 
والدول العربية بإقامة منتدى التعاون االقتصادى العربي الهندى بالتعاون مع معهد الدراسات  
الهندية شركاء فى   العربية  العالقات  األول تحت شعار  الدولى  المؤتمر  اإلستراتيجية لتنظيم 

   ((2)) مية.التن
بين    الثقافى  "التبادل  بعنوان:  كانت  والتى  إبراهيم  العزيز طه  دراسة طه عبد  وأخيرًا 

الهند والعرب"، وأظهر فى هذه الدارسة أثر ثقافة مصر فى الهند، وأثر ثقافة الهند فى مصر،  
الدراسة جميع   التعاون على مستوى حضارى معروف بينهما وأوضح من خالل هذه  ومدى 

ات سواء التجارية أو السياسية أو العلمية حيث يمثل لبنة جديدة فى طرح ما كتب عن  المسار 
القواسم الثقافية المشتركة عن طريق الهند والعرب ثقافيٌا والعالقات مع الهند، لمرحلة طويلة  
أتسمت بالحرص على بناء عالقات ثقافية على أسس سليمة تؤدى إلى اهتمام متصاعد من 

رب تجاريًا وثقافيًا وهذا االهتمام الهندي يواكبه اهتمام عربى أيضًا، لتدفق وفود  جانب الهند بالع 
 ((3)) على الهند سواء اقتصادية أو تجارية أو ثقافية.

 تقسيمات البحث:
 المقدمة  

 المبحث األول: نظرة على واقع الهند اإلقليمي والدولى.
 والعرب. المبحث الثانى: التبادل الثقافي واالقتصادى بين الهند

 
لسيياايات الرارةية للق ا ايايي ية الىبرا هجال المن قة العربية"، درااية مقارنة لى  عدنان خلف حميد البدرانى "ا  ((2))

 م.2016، 1من اليابان والصين والهند، كلية العل م السيااية، ةامعة الم ص ، ط
ايداب، طه عبد العزيز طه إبراهيم، "التبادل الثقافى بين الهند والعرب" بحث منشيييي ر بجامعة المن فية، مجلة كلية   ((3))

 م. 2019، أبري ، 117العدد  
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 المبحث األول: نظرة على واقع الهند اإلقليمي والدولى.
 نبذة عن دولة الهند:

الهند هي من أكبر الدول اآلسايوية في تعداد الساكان مع الصاين ويحدها من الشامال  
الغربي دولة باكسااااتان، ومن الشاااامال الصااااين والتبت ونيبال وبوتان، ومن الشاااارق بورما، ومن 

والجنوب الشااارقي والجنوب الغربي المحيط الهندي والمناطق التي انفصااالت عن الهند  الجنوب  
 (4)وهي دولة بنجالديش.

مليار نساااااااااااااامة تقريبًا وتبلغ مساااااااااااااااحتها    1.83000.34يبلغ مجموع سااااااااااااااكان الهند  
كيلومترًا مربعًا، وتشاغل موقعًا جغرافيًا جيدًا في نصاف الكرة الشامالي، سااعدها   829،166،3

 (5)لعب دورًا في المجاالت االقتصادية كالتجارة والصناعة وتوزيع السلع والبضائع.على أن ت
% من 7،17وتحتال الهناد المرتباة الثاانياة عاالمياًا من حياث تعاداد السااااااااااااااكاان وتمثال  

، كما يحتل الجيش الهندي المركز الرابع في قائمة أقوى جيوش  (6)إجمالي عدد سااااااااااكان العالم
الهند المرتبة السااااااااااااااابعة على العالم من حيث الناتج المحلي اإلجمالي بحجم  ، وتحتل  (7)العالم

% 7،7، وحساب البنك الدولي تتوقع أن ينمو نسابة  (8)تريليون دوالر 2،2اقتصاادي يزيد على  
، ويتطلااب هااذا النمو تاا مين (9)م2022وتنتقاال للمرتبااة الرابعااة عااالميااًا بحلول    2021بحلول  

تحتل الهند المرتبة الثالثة عالميًا في اسااتيراد النفط بعد الواليات المتحدة  مصااادر الطاقة حيث  
األوربية والصاااااااااااين وبالتالي اساااااااااااتيراد الطاقة مساااااااااااتقباًل وتطوير عالقتها بدول الخليج العربية  

 (10)المنتجة للنفط.
 نظرة على العالقات التاريخية بين الهند والعرب:  

شعوب العربية إلى أكثر من أربعة أالف سنة وقد  تعود العالقات بين شعوب الهند وال
وخالل الفترة االساااااتعمارية أشااااارف    (11)تركزت التبادالت أنذالك على التبادل التجارى والثقافى،

 
طه عبد العزيز طه إبراهيم، التبادل الثقافي بين الهند والعرب، معهد الدراايات والبح   ايايي ية، قسيم الحايارات،   (4)

 م.2018ةامعة الزقازيق، 
 .3الم ا عة اإلاالمية العربية الميسرة، ةزء (5)
 .Sof Arabiaم ا عة  (6)
 .WWW. Sofarabia.comالمرةع السابق  (7)

(8) Cross domestic product 2016 Data world Bank at https: ||googl\zgsa3j. 
 .1، ص2018ماي   6 -5ورقة مرةعية )مؤهمر العرب والهند والهند(، المركز العربي لألبحا  ودرااة السيااات،  (9)

(10) "Oil 2017، Analysis and fore easts to 2022" 
 . 35م، ص 1965محمد مراى أب  اللي ، الهند وهاريرها وهقاليدها، مؤاسة اج  العرب، دار المعارف، القاهرة،  (11)
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وبعد االساااتقالل فى الفترة    (12)البريطانيون على مساااتعمراتهم فى الشااارق األوساااط من نيودلهى
الهند على إساتراتيجية التعامل مع الدول  م اعتمدت 1987م حتى عام 1947الممتدة من عام 

العربياة يؤكادهاا فكرة مكاافحاة االسااااااااااااااتعماار ودورهاا المركزى فى حركاة عادم االنحيااز، ومع أن 
دولة الهند رفضات التصاويت فى موضاوع تقسايم دولة فلساطين وعارضات انضامام إسارائيل إلى  

ا الصاااااااداقة القوية بين  وادى ذلك إلى إقامة جساااااااور قوية مع مصااااااار أكدته   (13)األمم المتحدة.
ويقول    (14)رئيس الوزراء الهندى جواهر الل نهرو والرئيس المصااااااااااااارى جمال عبد الناصااااااااااااار.

 سماحة الشيخ الندوى:
دخل المسااااااالمون الهند وهم أرقى أمة فى الشااااااارق بل فى العالم المتمدن المعمور فى  

ختمرت وتوساااعت وحضاااارة  ذلك العهد يحملون دينًا جديدًا ساااائغا معقواًل ساااهاًل سااامحًا وعلومًا ا
تهذيًب ودقت حواشاااااااايها، يحملون من سااااااااالمة ذوق العرب ولطافة  حساااااااان الفر  وفروساااااااية  

 (15)النزاع، وكانوا يحملون للترك وأهلها غرائب كثيرة وطرقًا عالمية.
ويقول جواهر الل نهرو فى كتابة )اكتشاااااف الهند(: أن دخول الغزاة الذين جاءوا فى  

اإلسااالم له أهمية كبيرة فى تاريخ الهند، أنه قد فضااخ الفساااد الذى    شاامال غرب الهند، ودخول
كان قد انتشاااااااااااار فى المجتمع الهندوكى، أنه قد أظهر انقسااااااااااااام الطبقات والمس المنبوذ وحب 
االعتزال عن العالم الذى كانت تعيش فيه الهند، إن نظرية األخوة اإلسااااااالمية والمساااااااواة التى  

شاااااااون فيها أثرت فى أدهان الهندو  ت ثيرا عميقًا وكان أكثر كان المسااااااالمون يؤمنون بها ويعي
   (16)خضوعًا لهذا الت ثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع الهندوكى المساواة.

 المزايا التى تتمتع بها الهند لدى الدول العربية وتساعد على تعزيز التعاون بينهما:   
هناك ثالث مزايا رئيساااااة يمكن للهند اساااااتغاللها من أجل تدعيم وتعزيز عالقاتها مع 

 الدول العربية وخاضه مع دول الخليج العربية.

 
م، ص 1992السييد عبد الحي الحسينى، الهند فى العصير اإلايالمى، راةعه أو الحسين الحسينى، دار اللىر، القاهرة،   (12)

23. 
م، ص 1995، دار اللتح لل باعة، بيروت،  1بين الهند والبالد العربية، طمحم د إاييماعي  الندوا، هاريا الصييالت     (13)

68. 
 .35م، ص 2018ايد مقب ل، العالقات العربية الهندية، أ.ن عبد الجبار، كلية فاروق،  (14)
 . 65م، ص 2010أب  األعلى الم دودا، المسلم ن فى الهند، دار المعارف، القاهرة،  (15)
 .65، ص 1989، 2، منش رات الثقافة الس رية، ج24ة اهر الل نهرو، اكتشاف الهند، هرةمة فاض  حسن،  (16)
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تى تتمتع بهاا فى المنطقاة، إذ تتمتع يمكن للهناد االسااااااااااااااتفاادة من القوة النااعماة الكبيرة ال أواًل:
الهند بصااااااااورة جميلة إيجابية فى نظر الشااااااااعوب والحكومات العربية، مما يفتح الطريق أمام 

 عالقات أقوى مع هذه الدول.
حجم العماالة الهنادية التى تعمال فى الدول العربياة التى تجااوزت ساااااااااااااابعاة ماليين عامل  ثانياًا:

منحت لها ميزة كبيرة بما يحمله هؤالء األفراد    هندى وخاصااااااااااااة فى دول الخليج العربية
 من قيم ومثل ومبادئ وعادات يشاركون بها غيرهم.

تتمتع الهند بعالقات جيدة قوية مع الداعم الرئيسااااااى والقوة الرئيسااااااية فى المنطقة   ثالثًا:
ويقصااااااااااااااد بهاا الوالياات المتحادة األمريكياة مماا  يجعلهاا تقوم بادور محورى كرمااناة ميزان لعمال 

  (17)توازن بين القوى المؤثرة فى المنطقة.
ق صاااورة القوى األخرى  إن الثقافة الهندية ترسااام صاااورة الهند فى المنطقة إلى حد يفو 

التى يعرف عنها بميول إيديولوجية فى سااااياسااااتها الخارجية، ويمكن أن يرجع ذلك إلى التاريخ  
المشترك بين جنوب آسيا والشرق األوسط، وتقارب العادات والتقاليد والطباع الشرقية األصيلة  

    (18)التى تحافظ على روح الود والدفء العائلى واألسرى.
 تواجه الهند تجعلها في حاجة ملحة للتعاون مع الدول العربية: مشكالت حيوية

تواجاه الهناد على الرغم من مكاانتهاا التااريخياة على السااااااااااااااااحتين اإلقليمياة والادولياة،   
صااعوبات تنموية كبيرة، حيث تضاام نحو ثلث فقراء العالم،  والعجز المائي وتباطؤ االسااتثمار 

جة التلوث، ومشااااااااااااكل األمن الغذائي، فالهند  في القطاع الخاص، وضاااااااااااعف القدرة على معال
تريليون دوالر لتلبياااة خطط العمااال المتعلقاااة باااالتغيرات المنااااخياااة حتى عاااام   5،2تحتااااج إلى  

مليااار دوالر للقيااام بمشااااااااااااااااريع في المجااال البي ي والزراعي،    200م، كمااا تحتاااج إلى 2030
الدول العربية وتعاني عجزًا  وتعتمد على الطاقة من خالل اساااااااااااتيراد النفط وبنسااااااااااابة كبيرة من 

% من سااكان الهند للكهرباء، وأصاابحت ثالث أكبر مسااتهلك للطاقة  25كبيرًا فيها حيث يفتقر  
م، كما تصاال 2040% حتى عام 25في العالم ومن المتوقع أن يرتفع هذا االسااتهالك بنساابة  

 عالمية.على العالم وفق تقرير منظمة الشفافية ال 79نسبة الفساد فيها إلى المرتبة 

 
مركز بروكنجر، الدوحة،  كديرا بثياغ را، العالقات بين الهند ومجلس التعاون الرليجي، فرصيية ااييتراهيجية لدلهي،  (17)

 .14م، ص 2017، فبراير 18ق ر، رقم 
(18) Press information burea "joint statement between.". 
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ومن أجل ذلك فالهند تحتاج للتعاون مع الدول العربية في مجاالت كثيرة وخاصااااااااااااااة   
 (19)الطاقة والصناعة والزراعة والبرمجيات والسياحة وغيرها.

 
 

 قيود وعقبات تعيق تعاون الهند مع الدول العربية: 
والادول العربياة، فتحد  هنااك بعض العقباات والقيود التى تمنع حرياة التعااون بين الهناد  

العوامل الداخلية من القدرة على التخطيط االساااااتراتيجى وتطوير الساااااياساااااات وتنفيذها، بالرغم  
من رؤية القادة، فالساااااياساااااية الخارجية الهندية يشاااااوبها التشاااااتت فى التعامل مع القضاااااايا تبعًا 

لتى تترافق مع انتشار  للقوميات والعرقيات الهندية، ويقترن ذلك مع نهضة الهند الجيوسياسية ا
  (20)المصالح الخارجية وتزايد الدول التى تسعى إلى كسب انتباه الهند.

أيضًا من القيود تراجع سلم األولويات لدى الحكومات الهندية ونقص شديد فى القوى  
العاملة فى وزارة الشااااا ون الخارجية الهندية ك صاااااغر سااااالك دبلوماساااااى بين الدول الكبرى حتى  

 (21)ع القوى الصاعدة الشبيهة بها مثل البرازيل والصين.بالمقارنة م 
كماا يؤدى ارتكااز الهناد على مباادئ عادم االنحيااز إلى بعض المخااوف من التقاارب   

مع دول الخليج العربياااة نظرًا لتااااريخ انحياااازهاااا لااادول الغرب، وكاااذالاااك هنااااك قيود للتعااااون 
وبالتالى فإن   (22)العسااااااااكرية الهندية .  العسااااااااكري معها نظرًا لمحدودية مواردها، وقدم المعدات

دول الخليج العربية ساااااتحافظ على حذرها من االساااااتثمار فى الهند بسااااابب الت ثيرات المحتملة  
 (23)على العالقات مع قوى أخرى مثل الصين.

كماا تؤثر التوترات الطاائفياة فى الهناد بين العرقياات والقومياات لاديهاا على صااااااااااااااورتها   
العربية التى ترغب فى االساااااااااتثمار والتعاون االقتصاااااااااادى والثقافى والعلمى معها، لدى الدول  

 
( 19 )  Transparency international corruption perceptions index 2016" Transparency 

international 2016 at https: ||googl||slmRJu 
 .17مرةع اابق، ص كديرا بثياغ را،  (20)

(21) Shashi tharoor، pax indica: India and the world of the 20 st  centtry (New Delhi: Allen lane، 2012). 
(22) India world، nerndra modis forgin pollcy initiatives. 
(23) Janardan، gulf's fature security Archetecture، p 72. 
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وكذلك تعاملها مع قضاااية كشااامير المسااالمة ومع جارتها باكساااتان ومع مسااالمى الهند المقيمين 
              (24)لديها لتعاطف الحكومات الهندية دائمًا مع العرقية الهندوكية ومع السيخ لديها.

 لة الهندية في دول الخليج العربية:أهمية العما
تتميز الهناد بخااصااااااااااااااياة توزع األيادي العااملاة لهاا في جميع دول العاالم بماا فيهاا دول   

الخليج العربية، فالهنود هم أكثر قوة أجنبية عاملة في منطقة الشاااااارق األوسااااااط، وهم عنصاااااار 
الساااعودية حوالي ثالثة ماليين قوي ضاااروري لساااير العمل في دول الخليج العربية فيعيش في  

، كما يشاااكل المواطنون الهنود أغلبية في دول الخليج  (25)م2015هندي خالل شاااهر سااابتمبر  
العربية فمثاًل يشااااااااااكل الهنود ثالثين بالمائة من سااااااااااكان اإلمارات العربية المتحدة بعدد حوالي  

ظائف إدارية أو في المائة منهم و  20إلى   13مليونين وسااااااااتمائة ألف هندي،ويشااااااااغل حوالي  
، وهؤالء العمال الهنود يعكسااااااااون صااااااااورة بالدهم لدى البالد التي يعملون بها ب نهم  (26)مكتبية

، وبصاااااافة عامة تضاااااام دول الخليج العربية  (27)متسااااااامحون ومتكيفون ومتناغمون ومسااااااالمون 
الهند  مليون هندي تناهز حواالتهم المالية األربعين مليار دوالر سااااانويًا، ويجب على   7حوالي  

حماية مصااالحها الطويلة األجل في دول الخليج العربية بتوظيف الموارد على المدى القصااير  
 (28)لتعزيز االستقرار اإلقليمي في المنطقة.

 المبحث الثاني التبادل الثقافى واالقتصادى 
 دور اللقاءات الثقافية بين الهند ودول العالم العربي في تقوية الروابط بينهما:

عقااد اللقاااءات الثقااافيااة واألدبيااة بين الهنااد ودول العااالم العربي حاااليااًا على نطاااق يتم  
واساااااااع، وخاصاااااااة بعد إنشااااااااء المركز الثقافي العربي الهندي بالجامعة الملكية اإلساااااااالمية في  
نيودلهي، وهااذا المركز يقاادم كاال الجهود الممكنااة لتاادعيم وتقويااة العالقااات الثقااافيااة بين الهنااد  

ة من خالل إجراء البرامج الثقاافياة العربياة في الهناد، وتطوير الثقاافاة الهنادياة في  والادول العربيا 
العالم العربي، كما يقوم المركز بنشااااااااار الدراساااااااااات والبحوث المتعلقة بالجوانب الثقافية، ويقوم  

 
، درااية هحليلية، معهد الدراايات  1990حتى   1960طه عبد العزيز طه أحمد، التبادل الثقافي بين الهند والعرب من   (24)

 .23والبح   اياي ية، ةامعة الزقازيق، ص 
(25)  Indian warahips in Saudi Arabia on Bilateral vist"، New Indian Express، September 11، 2015، http: ||www.new 

Indian express.com\ nation/ 2015/ sep/ 11/ Indian. Warships. In Saudi- Arabia- on- Bilateral- visit zgog html. 
(26)  Indian community in UAE، Embassy of India، accessed December 22، 2016 https: ||www- indembassy uae.org\ 

Indian- community in –uae. 
(27)  Rajapum panda، "Migration Remittances: The Emerging scenario، "India Quarterly: Ajournal of international 

Affairs 65، no2 (2009): 167- 183، Reha Abraham "India and its Djaspord in the Arab Gulf countries: tapping into 

Effective "soft power" and Related public Diplomacy: "Diaspord studies 5 no2 (2012): 124- 146. 
ي، درااية هحليلية صيادرة عن كديرا بثياغ دا، العالقات بين الهند ومجلس التعاون الرليجي، فرصية إايتراهيجية لدله  (28)

 .1م، ص2017، فبراير 18مركز بروكنجز، الدوحة، ق ر، رقم 
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ببذل قصااااااااارى اإلمكانيات في تعزيز الدبلوماسااااااااية الثقافية، كما ينظم المركز اللقاءات األدبية  
كتاب العرب والهنود بشااااااااااااكل متواصاااااااااااال، وقد قام في األعوام األخيرة بترجمة أكثر من  بين ال

عشاااااااارين كتابًا للكتاب الهنود مثل: الساااااااايد أي بي جي عبد الكالم )الرئيس الهندي السااااااااابق(  
والسيد امرتيا سين والسيد أميتاب غواش والبروفيسور مشير الحسن،والسيد مبشر جاويد أكبر، 

، والساااااااااايد تلميذ أحمد إلى اللغة العربية، كما تمت ترجمة األعمال األدبية  والساااااااااايد بافان ورما
العربية مثل باص القيامة لروضااااااااااااااة البلوشااااااااااااااي، ووجه أرملة فاتنة لفاطمة المزروعي، ومريم  

 (29) والحظ السعيد لمريم السعيدي، وغرفة القيا  لعائشة الكعيبي إلى اللغات الهندية المختلفة.
 ية السعودية ثقافيًا واقتصاديا:تطور العالقات الهند

في بداية تسااااااااعينات القرن الماضااااااااي تحساااااااانت العالقات بين السااااااااعودية والهند وبدأ   
التحساااااااااان بالعالقات التجارية ثم االتصاااااااااااالت بين الدول بساااااااااابب زيادة القوى العاملة الهندية  

وكانت مليون   5،1م بنحو  2000للساااااااااعودية، وقدر عدد الهنود العاملين في الساااااااااعودية عام  
الثنااااائيااااة ، وتطورت العالقااااات في أواخر  (30)الاااادولتااااان تظهران رغبااااة في تطوير العالقااااات 

التسااعينات بتبادل وفود رجال األعمال للدولتين لزيارات منتظمة للتعرف على الفرص التجارية  
م وزادت التجاارة الثناائياة  1999عاام   (31)% من واردات الهناد النفطياة23وقادمات السااااااااااااااعودياة  

 (32)م.2000حتى عام  1999مليار دوالر في الفترة من  6،2ت حيث بلغ 
زار وزير خارجية الهند جاسااااااولنت سااااااينغ السااااااعودية والتقى بالملك   2001وفي عام   

وتبعها عدد من الزيارات    (33)فهد بن عبد العزيز ووقع على اتفاق بشااااااااا ن المشااااااااااورات الثنائية
، وتم ت سايس لجنة مشاتركة  (34)واالساتثمارية  الوزارية بين الجانبين الساتكشااف الفرص التجارية

م والتي تعد أول 2006بينهما لتسااااااااهيل التجارة واألعمال، ومع زيارة الملك عبد ع للهند عام  
م عندما زار الملك ساااعود الهند وعندما زارت رئيساااة  1955زيارة لملك ساااعودي للهند منذ عام  

 
، 2015/ 11/ 3أ. ن، عبيد الجبيار، هياريا التبيادل الثقيافي والحاييييارن بين الهنيد والعرب، مقيال من على االنترني ،   (29)

 .22ص
  )30(Ministry of External affairs. Government of India، Annual Report، 1999- 2000 (New Delhi policy planning and 

publication Divison 2000)، 39. 
 المرةع نلسه. (31)
 المرةع نلسه. (32)

(33)  Ministry of External Affairs، Government of India، Annual Report 2000- 2001 (New Delhy: policy planning and 

Research Division، 2001) ، 39- 40 
 المرةع نلسه. (34)



 سيدة مهدى محمد أ/  

 

 10 مجلة بحوث كلية اآلداب   

وتم التوقيع على )إعالن دلهي( وركز على  ،  (35)م1982الوزراء الهنادياة غاانادي الريااض عاام  
أربعة مجاالت رئيسااااااية خاصااااااة بالتجارة واالسااااااتثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف  
التعاون الثنائي، والمشاااركة السااياسااية التي تعتمد على التكامل والترابط وخاصااة في المجاالت 

 (36)االقتصادية والتجارية.
 دى بين مصر والهند )الواقع والمأمول(:التبادل الثقافى واالقتصا

تعد الهند ثانى أكبر دولة من دول آسااايا فى تعداد الساااكان، إذ يتجاوز تعداد ساااكانها 
مليار نساااااامة، كما تعد مصاااااار من أكبر الدول العربية تعداد للسااااااكان، وثانى دولة   1.8حاليًا  

 .(37)ةمليون نسم 110افريقية بعد نيجيريا حيث يبلغ تعداد السكان حوالى 
وبالتالى فإن تجمعًا سااااااااكانيًا كهذا البد أن يؤدى تعاونهما معًا إلى إضااااااااافة قوة كبيرة  
لكليهما، فمنذ خمساااينات القرن الماضاااى وخاصاااة أيام الزعيمين المصااارى جمال عبد الناصااار 

 (38)والهندى جواهر الل نهرو والعالقات المصرية الهندية فى تقوم وتطور مستمرين.
العالقات المصاااااااارية الهندية وخاصااااااااة فى المجالين االقتصااااااااادى والثقافى  أن تطوير  

ضااااااااااااارورة حمية لشاااااااااااااعوبها على الرغم من أن العالقات بينهما منذ تعزيزها ظلت فى الجانب  
األكبر منها ترتبط بدور الطرف الثالث ساااااااااااااواء كان ذلك إقليميا أو دوليا، رغم إدراك الدولتين  

ينهما على المساااااااتويات الساااااااياساااااااية واالقتصاااااااادية والعساااااااكرية  أهمية تعزيز العالقات الثنائية ب
 (39)والثقافية والعلمية.

إن كال الادولتين ترتكزان على جواناب متمااثلاة من حياث التااريخ والحضااااااااااااااارة واآلثاار 
والقيم والعااادات والتقاااليااد الشاااااااااااااارقيااة األصاااااااااااااايلااة، والمثاال العليااا واألخالق وتملكااان الكثير من 

التعاون والتبادل الثقافى مما يؤكد ضااااااارورة تدعيم وتقوية التبادل   المقومات التى تسااااااااعد على
   (40)الثقافى واالقتصادى والعلمى من اجل خير ونهضة ورقى وتقدم شعبيها.

أن المصاااااااااالح المشاااااااااتركة لشاااااااااعوب الدولتين تدعم التواصااااااااال واالرتباط والت زر بين 
صاالت وتكنولوجيا المعلومات حكومتى البلدين من أجل عمل اتفاقيات جديدة فى مجاالت االت

 
(35)  "Saudi King on Rara visit to India، BBC News، January 25، 2006، http: ||news.bbc co.uk .south asia (4645836. 

stm 
 المرةع نلسه. (36)
 .7م، ص 2017القادر اليمان، هاريا شبه القارة الهندية، مجم عة الني  العربية، مصر، محمد عبد  (37)
 .7م، ص 2017هماي ن كبير، هاريا شبه القارة الهندية، مجم عة الني  العربية، مصر،  (38)
العربي لألبحا  ودراايية عصييام عبد الشييافي، العالقات المصييرية الهندية، ةدل الثناألية واألطراف الثالثية، المركز   (39)

 .29، ص 2018السيااات، الدوحة، ق ر، 
 .12م، ص 2019، ديسمبر 2ةريدة األهرام، القاهرة، عدد  (40)
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والبنااء والطااقاة وتشاااااااااااااايياد الطرق والكباارى والتعليم والصااااااااااااااحاة والزراعاة والرى والادفااع وتادعيم  
   (41)االتفاقيات السابقة.

 التبادل الثقافى واالقتصادى بين الهند ودول المغرب العربى )الواقع والمأمول(: 
تراتيجية )وخاصااة دول المغرب العربى(  للقارة اإلفريقية أهمية سااياسااية واقتصااادية وإساا 

بالنسااااابة للقوى المؤثرة فى العالم، لما تتمتع به هذه الدول من امتيازات زراعية واقتصاااااادية فى  
مجال الطاقة والسااااواحل واألنهار والطرق والمبانى والثروة الحيوانية والغابات واألشااااجار، ومن 

أرض خصااااااابة لالساااااااتثمارات األجنبية وتمثل أجل التمتع بالمنافع الخاصاااااااة والمتبادلة ال تزال  
   (42)أيضا سوقًا استهالكية واعدة ونامية للشركات المتنافسة فى أنحاء العالم.

الشك أن العالقات االقتصادية والثقافية بين دول المغرب العربى والهند تت ثر بصورة   
القرارات المصاااااايرية مثل قضااااااية  كبيرة بالمواقف السااااااياسااااااية بالنساااااابة لتلك البالد الساااااايما فى  

الصااااحراء الغربية لدولة المغرب ، وقضااااايا أخرى مثل فلسااااطين وإيران، وباكسااااتان وكشاااامير، 
   (43)وإسرائيل، وجنوب إفريقيا، مما ينعكس سلبًا على العالقات بين الهند وهذه الدول.
حقيق نسب  لقد غيرت الهند إستراتيجيتها السياسية وأعادت ترتيب أولوياتها من اجل ت

نمو عالية إلقامة مشااااااريع كثيرة فى هذه الدول لتدعيم المصاااااالح المشاااااتركة بين دول المغرب 
العربى والهناد، وقاد أدى ذلاك إلى رفع التباادل التجاارى بين الهناد ودول المغرب العربى وتباادل  

من    رجال األعمال والمساااااتثمرين والخبرات وتوطين االساااااتثمارات، مما أعطى دفعه قوية لمزيد
التنمية الصااااااااااااااناعية والزراعية والتجارية، ومع ذلك فإن الطريق ال يزال طوياًل من أجل تدعيم  
التعاون والتبادل الثقافى والعلمى واالقتصااادى بين الهند ودول المغرب العربى من أجل كسااب 

  (44)الرهانات ومواجهة التحديات والصعاب المشتركة.
تجنب االنحياز فى الصاااااااااااراعات اإلقليمية  إن ساااااااااااياساااااااااااات الهند ال تزال قائمة على  

والحفاظ على عالقات متوازية مع جميع دول العالم، وتتطلع إلى بناء آليات مؤساااساااية شااااملة  

 
 .9، ص 2019ي ني   15ةريدة أخبار الي م، القاهرة، عدد  (41)
 . 45 – 35م، ص ص 2015أنجيال ااينى، أمة من العباقرة، هرةمة طارق عليان، عالم المعرفة، الى ي ،  (42)
 ..  15م، ص 2019ن فمبر  18ةريدة الي م السابع، القاهرة، عدد   (43)
 .9م، ص 2020يناير  10ةريدة األهرام، القاهرة، عدد  (44)
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تعطى الفرصاااة للحوار االساااتراتيجى مع ما فى ذلك من مخاطر أمنية واقتصاااادية بسااابب عدم  
  (45)االستقرار السياسي فى المنطقة.

 ى بين الهند ودول الخليج العربية   التبادل الثقافى واالقتصاد
شاامل الخطاب السااياسااي الذى اعتمدته الهند تجاه دول الخليج العربية احتياجاتها من  
الطاقة، وتناول أمن ساااااااابعة ماليين هندى يعيشااااااااون بهذه الدول، إضااااااااافة إلى أنه غطى على 

عزيز الروابط الثقافية  مس لة رفاههم والتحويالت المالية الكبيرة منهم، وتنامى الحجم التجارى،وت
والحضااارية، ودور الهند فى تثبيت السااالم واالسااتقرار فى المنطقة، وترى دراسااة )عمير أنس(  
أن على الهناد إعاادة صاااااااااااااايااغاة رؤيتهاا اإلسااااااااااااااتراتيجياة تجااه هاذه الادول وإعاادة بلورة عالقااتهاا 

اكتها العالمية  بالسااعودية وإيران وفلسااطين وعالقات التنافس بباكسااتان والصااين، فضاااًل عن شاار 
مع روسااااااايا والواليات المتحدة وهى عملية لها تداعيات على ساااااااياساااااااية االنكفاء التقليدية التى  

 .(46)اعتمدتها تجاه هذه الدول
ويمثل الخليج العربى أهمية جيوبولوتيكية فى إسااااااااتراتيجية الهند بساااااااابب مكانه وقربه  

توفر مصاااااادر الطاقة به ولتوفر  الجغرافى على ساااااواحل المحيط الهندى وعلى طرق التجارة ول
االساااتثمارات المالية به، ولوجود عمالة هندية وفيرة تعمل به، ولذلك تساااعى الهند جاهدة لعمل  
توازن بين عالقات الهند بدول الخليج العربية وعالقاتها بروسااااااااااااايا وإيران والصاااااااااااااين بما يخدم  

  (47)مصالحها.
رة القطاع الخاص فى الفترة  وتشااااااهد سااااااواحل المحيط الهندى تناميًا فى دور سااااااماساااااا 

الحاالياة إلعطااء الطاابع الرساااااااااااااامى على الهجرة من الهناد لادولاة الخليج العربياة مماا يؤكاد دور  
العولمة، وفى دراساة هده الحالة لما يعرف باسام )عمليات الهجرة االحتيالية( انطالقًا من الهند  

متطور النيونبرالى( إلى نوع من للاادول العربيااة يرى )فيكااال( أن تحول الاادولااة المتوقع )وفقااًا لل
دولة تنحصااااار مهماتها فى مجال إدارة الهجرة فى أضااااايق حدود، وتقترح الدراساااااة تحديد موقع 
المجموعات المهاجرة من الناحية المؤسااسااية والتاريخية وتفاعل القوى المحلية والعالمية بساابب  

 
عثمان لمراني عل ا، القارة األفريقية نق ة اللقاء بين المصيالح االقتصيادية للمبرب والهند، المركز العربي لألبحا    (45)

 .24، ص 2018وحة، ق ر، ماي  ودرااة السيااات، الد 
عمير أنس، العرب والهند )هح الت العالقة مع ق ة ناشيةة ومسيتقبلها(، المركز العربي لألبحا  ودراايات السيياايات،    (46)

 .27م، ص 2018ق ر، 
 .26عمار قدورة، العرب والهند، المرةع السابق، ص  (47)
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عطى الفرصااااة للتعامل مع  التفاوت الهائل بين سااااياسااااات البنى التحتية وتلك المجتمعات مما ي
 (48)مختلف األطراف المعنية وتدعيم العالقات الثنائية بين الدول.

ماااااا هى  تفهم  التعااااااون الخليجى أن  ويرى )كاااااديرا بتيااااااغودا( أن على دول مجلس 
مخضااارات الساااياساااات الهندية، فطموحات الهند الكبرى أن تصااابح قوة عالمية تنشااال مواطنيها 

على دول المجلس أن تعى أن الهناد تولى أهمياة أكبر لصااااااااااااااورتهاا من  من براثن الفقر، لاذلاك  
األهمية التى توليها للقوة اإلسااااااتراتيجية العالمية، ويجب على دول المجلس فهم هذه المحفزات  

التى قد تعمل عكس مصااالحها، واالنتباه إلى مخاطر اعتماد مقاربة قد تعتبرها الهند ضاااغطة  
ت المتحدة بساابب التزام الهند باسااتقالليتها اإلسااتراتيجية، وعلى  لها من ضاامنها اسااتغالل الواليا

نحو مماثل يجب األخذ فى االعتبار تفضااايل الهند الدائم لالساااتقرار واألمن والساااالم والوضاااع  
الراهن وهو ما يجساااااااده موقفهما من ساااااااوريا فالهند وساااااااط مؤهل يتسااااااام بالقوة واالحترام وبعدم  

من إجراء قمة آساااايوية شاااارق أوسااااطية تشاااامل مسااااتهلكى انحياز نساااابى، وقد يمكن دور الهند  
 .(49)الطاقة اآلسيويين الكبار ومزودين ممالة وكافة دول الشرق األوسط

ومن المؤشاااااااااااااارات على زياادة التباادل الثقاافى واالقتصااااااااااااااادي بين الهناد ودول الخليج  
منها لشااااركات العربى زيادة عدد الشااااركات الهندية النشااااطة فى دول الخليج، مع إنشاااااء كثير  

مع مؤسااااااااااسااااااااااات خليجية عربية سااااااااااعودية وقطرية وإماراتية وعمانية فى قطاعات الصااااااااااحة،  
والصااااايدلة، والتعليم، والعقارات، والبناء، والتجزئة، والتصااااانيع، والتصااااادير، واالساااااتيراد، وتقنيه  

 (50)المعلومات.
  وتحرص نيودلهى على اساااااااااااتقطاب االساااااااااااتثمارات الخارجية من دول الخليج العربية

تركز على تطوير بنيتها التحتية وتحساين ساهولة ممارساة األعمال التجارية فى البالد والجهود  
الرئيساااية للهند لتبسااايط القواعد الحالية وترشااايدها وتخفيف معايير االساااتثمار األجنبى المباشاار  
فى المجاالت الرئيساااااية كالدفاع والتامين والساااااكك الحديدية وإنشااااااء معاير تصااااانيع صاااااناعية  

 (51)ة ومدن ذكية إضافة إلى برامج الهند الرقمية وشركات الهند الناش ة.ضخم 
 

 .29فيىال ة ن فارغيز، المرةع السابق، ص  (48)
بثياغ دا ، العالقات بين الهند ودول مجلس التعاون الرليجي "فرصييية اايييتراهيجية لدلهى"، مركز بروكنجز،   كديرا  (49)

 .27 – 25م، ص ص 2017، 18ق ر، رقم 
( 50 )  "List of Indian companies operation in Saudi Arabia، "November 2017، http://www.indianebassy 

.org.sa/commercial/indian-comanies-in-saudi-aribia. 
(51) Ministry of External Affaris، India، "Joint Statement"، April، 2016. 
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وممااا يؤكااد قوة العالقااات الثنااائيااة بين الهنااد ودول الخليج العربيااة أن التجااارة الثنااائياة  
مليار  48م إلى  2014-2013الهندية الساااعودية )أكبر دول الخليج العربية( وصااالت فى عام 

رابع شااااااريك تجارى للهند بعد الصااااااين والواليات المتحدة    دوالر أمريكى وأصاااااابحت السااااااعودية
 (52)واإلمارات.

تعد أيضااااااااااًا ثانى أكبر سااااااااااوق لما تصاااااااااادره الهند، والهند ثالث أكبر جهة تصاااااااااادير 
 (53)للسعودية وثانى أكبر مصدر للواردات.

وفى الوقات الاذى تتطلع فياه دول مجموعاة العشاااااااااااااارين إلى مواصاااااااااااااالاة نموهاا وبنااء  
على المعرفة والتكنولوجيا، توجد إمكانات هائلة تسااااعد دول الخليج العربية    اقتصااااديات قائمة

والهناد على زياادة تادفق االسااااااااااااااتثماارات فى االتجااهين داخال عادد من القطااعاات ومن بينهاا:  
الطاقة، والتعليم، والطيران، والمسااااااااااااتحضاااااااااااارات الطبية والصاااااااااااايدالنية، والزراعية، وتكنولوجيا  

التصااااااااانيع، وتطوير البنية التحتية الذى تهتم به الحكومة الهندية  المعلومات، واالتصااااااااااالت، و 
 (54)اهتمامًا كبيرًا.

إن ماا يؤكاد عمق العالقاات الثقاافياة والادينياة بين الهناد ودول الخليج العربياة هو وجود  
ووجود    (55)رأ  أكبر تجمع للمسالمين فى العالم فى الهند ووجود الكعبة المشارفة فى الساعودية

عة ماليين هندى يعملون فى دول الخليج العربية، هذا فضاااًل عن وجود أكثر من  أكثر من سااب
خمسااااااااة وعشاااااااارين جامعة هندية يتم تدريس اللغة العربية والعلوم اإلسااااااااالمية بها، ووجود أهم 

، باإلضااااااااافة إلى  (56)معالم أثرى سااااااااياحى وديني فى الهند وهو )تاج محل( وهو لرجل مساااااااالم
لك فيصاال ملك السااعودية والرئيس جمال عبد الناصاار زعيم مصاار العالقات التاريخية بين الم 

، ودور الهند والعرب المؤثر فى  (57)والزعيم الهندى نهرو وت ساااااااااااايسااااااااااااهم لحركة عدم االنحياز
 .  (58)الحضارة اإلسالمية، كل ذلك يدعم العالقات الوطنية القوية بين الهند والدول العربية

 الثقافى واالقتصادي بين الهند و العرب:نقاط محورية فى التبادل 
 

(52) Minsitry of commerce and industry، export-import data Bank.  
(53) Observatory of Economic eomplexity، "Saudi Arabia" 2015 http://atlas.media.mit.edu /en/profile/ country/san/ 

وانظر: د/ محمد مدارق دار، العالقات الهندية السع دية )األبعاد اإلاتراهيجية(، مركز الملك فيص  للبح   والدرااات   

 .21 – 19م، ص ص 2018اإلاالمية، هرةمة عبد العزيز الحميد، فبراير 
 .20ار ف دار، العالقات الهندية السع دية، مرةع اابق، ص محمد مد  (54)
م،  1980، مىتبة النهاية، القاهرة، 3أحمد محم د السياداهي، هاريا المسيلمين فى شيبه القارة الهندية وحايارههم، ط  (55)

 .41 – 35ص ص 
 م. 1970، دار اللتح لل باعة، بيروت، 1محم د إاماعي  الندوا، هاريا العالقات بين الهند والبالد العربية، ط (56)
 م. 2015انتراندروز، مهاهما غاندا ايرة ذاهية، هرةمة إاماعي  مظهر، عين للدرااات االةتماعية، القاهرة،  (57)
 م. 1980، مىتبة الرارةي، القاهرة، 1لحديث، طعادل حسن غنيم وعبد الرحمن الرحيم، هاريا الهند ا (58)
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من خالل هذه الدراساة توصالنا إلى عدة نقاط أسااساية لتفعيل الشاراكة والتعاون الثقافى  
 واالقتصادى بين الهند والدول العربية ومن أهم هذه النقاط ما يلى: 

و   إن ترجمة عدد كبير من أعمال الكتاب العرب فى الشاعر و القصاة و الرواية و المسارح -1
الاادر  النقاادى و التاااريخى و الفكرى إلى اللغااة الهنااديااة و تاادريس األدب المترجم وكااذالااك 
ترجماة األعماال الهنادياة إلى اللغاة العربياة هو من أهم الطرق للتعاارف بين الادول من جهاة 

 وعالمية اإلبداع والتواصل بين الشعوب من جهة أخرى .
الهند والعرب عالقات وثيقة قديمة يدعمها حاليًا النشااااااااار  إن العالقات الثقافية المتميزة بين   -2

والبرامج واألنشاااااااااطة المشاااااااااتركة والتبادل الثقافى، ألن ذلك مدخاًل للتساااااااااامح و التعايش بين 
الشاااااااعوب العالم، والتقارب الحضاااااااارى ألن العرب و الهند ارتبطوا بالثقافة ارتباطًا عضاااااااويًا 

 لثقافية.وبالتالى البد من وجود رؤية إستراتيجية ل
العقباااااات   -3 الااااادول العربياااااة جهودًا كبيرة للتخفيف من  و  الهناااااد  كاًل من  تباااااذل  يجاااااب أن 

البيروقراطية لجذب االستثمارات ألن هذه البالد بها أسواق واسعة فى مجاالت البنية التحتية  
والبنااء واإلنشاااااااااااااااء و التعليم و الرعااياة الصااااااااااااااحياة والبرمجياات وقطااع الخادماات مماا يادعم  

 فى هذه الدول .االقتصاد 
أن العمالة الهندية فى كثير من الدول العربية تؤكد على عمق الصااااالت بين الهند وهذه   -4

الدول وخاصة فى المجاالت االقتصادية والثقافية وأن تعمل هذه الدول على تدعيم العالقات 
 من اجل نهضة وتقدم ورقى شعوبها.

ساااااع نطاقًا وأكثر فائدة للتماساااااك بين إن نموذج العالقات بين الهند والدول العربية هو أو  -5
الشعوب بسبب الموقع الجغرافى لها مع كثير من الدول العربية والعالقات التاريخية والتبادل  
التجارى واالقتصااادى و التشااابه و التماثل فى القيم والعادات والتقاليد الشاارقية وفى األخالق 

 واألمانة .
الهند و الدول العربية تدل على الحيوية الثقافية  إن معالم الحضاااااارة والثقافية فى كاًل من  -6

والحضاااااااااااااااارياة التى يتمتع بهاا كالهماا ويظهر ذلاك واضااااااااااااااحاًا فى معاارض الكتااب المحلياة  
 والعالمية وفى تبادل الوفود السياحية والعالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية الواعدة.

لهند والدول العربية فى قضااااااايا مثل إن الخالقات السااااااياسااااااية التى قد تظهر أحيانًا بين ا -7
عالقة الهند بإساارائيل وباكسااتان وإيران لن تؤثر كثيرًا على عالقتها بالدول العربية ألن الهند  
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تسعى دائما إلى أيجاد توازن محورى فى سياستها مع العالم وربما تضطرها الظروف الدولية  
ة واالقتصااااااااااادية بحكم مواقعها الراهنة للتعامل مع جهات معينة من أجل مصااااااااااالحها التجاري

الجغرافى وكثافتها الساكانية المرتفعة، والمشااكل العديدة التى تعانى منها مثل تعدد القوميات  
 والديانات والثقافات، ولكن تظل الهند دولة متزنة ملتزمة فى سياساتها تجاه جميع الدول.

 بعض طرق تطوير العالقات الثنائية بين الهند والدول العربية:
يمكن للدول العربية وخاصااااااة دول مجلس التعاون للخليج العربي تدعيم عالقاتها مع الهند   -1

وخااصااااااااااااااة في مجاال الطااقاة ألن هاذه الادول يعمال بهاا عادة ماليين من الهنود يقادمون ياد  
المسااااااااعدة لها، والدعم االقتصاااااااادي وخاصاااااااة والية "كيرال" الهندية التي لها ميزة كبيرة في  

ول الخليج العربية ألن واليات الهند الجنوبية مصدر هام للعمالة لدى  تنمية العالقات مع د
الاادول العربيااة، كمااا أن لهااا تاا ثير كبير على اقتصااااااااااااااااد الهنااد بمااا تقاادمهااا لهااا من عملااة 

 (59)صعبة.
تحاول الهند الحصااااااااااول على مصااااااااااادر الطاقة المتجددة ويسااااااااااعى في ذات الوقت منتجوا   -2

ي العربية تنويع اقتصادياتهم بما يتيح الفرص للتعاون الطاقة في دول مجلس التعاون الخليج
بين هاذه الادول من خالل الموارد البشاااااااااااااارياة الهنادياة ورأ  ماال دول مجلس التعااون الخليج  
العربية، كما يساااااااااااعد ذلك على تنمية العالقات االقتصااااااااااادية خالل عملية االنتقال الطويلة  

 (60)األمد بين هذه الدول.
لهندية في الدول العربية وخاصااااااة دول الخليج العربية وخاصااااااة مع سااااااتقل أهمية العمالة ا -3

انخفاض أسااااعار النفط والتباطؤ االقتصااااادي مما ساااايحث هذه الدول لتنويع اقتصااااادها بعيدًا  
عن الطاقة وزيادة مشااااااااركة مواطنيها في القوى العاملة لديها، ولكن هذا لن يؤثر كثيرًا على 

العمال وسااااايكون للهند مصااااالحة كبيرة لضااااامان أمن دول   العمالة الهندية لتدني رواتب هؤالء
 (61)مجلس التعاون الخليجي العربية وازدهارها لتنويع عمالتها المهاجرة لهذه الدول.

 دور األبحاث والدراسات المعاصرة حول العالقات العربية الهندية فى تدعيمها وفهمها:
والمؤسااااااااسااااااااات األكاديمية فى الهند وفى بعض قامت الكثير من المعاهد والجامعات   

الدول العربية بتقديم أبحاث ودراسات حول العالقة بين الثقافة والمجتمع والعالقات االقتصادية  
 

كديرا بشيييياغ را، العالقات بين الهند ودول مجلس التعاون الرليجي، فرصييية اايييتراهيجية لدلهي، درااييية هحليلية   (59)

 .26، ص2017، فبراير 18صادرة عن مركز بروكجز الدوحة، رقم 
 .27المرةع السابق، ص (60)

(61)  George K. Tanham "Indian strategic Thought: An interpretive Essay، Rand coporation، RAND Report 1992 http: 

||www.rand.org|content|dam|rand pubs|Reports|2007 R4207- pdf. 
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بين الدول، وبصفة خاصة فى األعوام األخيرة وذلك من أجل دفع الباحثين وطالب الدراسات،  
 ر على شعوب العالم.لفهم كل المداخالت الثقافية واالقتصادية التى تؤث

إن الدول العربية ودراستها تعد من ضمن دراسة العالقات الدولية وهو موضوع شديد   
الحيوية واألهمية لدى األكاديميين وصااانعى القرار والسااياسااات فى الهند وكذلك الدول العربية  

ر وخصااصاات أكثر من دراسااة بحثية للتعرف على جوانب العالقات الهندية العربية ضاامن أطا
 . (62)برنامج دراسات المناطق

واآلن يجااااب أن تتكاااااثف الجهود وتتضاااااااااااااااااافر للتعرف على نظرة الباااااحثين الهنود  
واألكاديميين للشااعوب العربية ،ومدى توافق األوضاااع االقتصااادية واإلسااتراتيجية مع الخطاب  

اية القرن  الموجه لهذه الدول، وصااااااواًل إلى العولمة منذ نهايات القرن العشاااااارين وصااااااواًل إلى بد
الحادى والعشااااااارين، وذلك كله من أجل فهم طبيعة العالقات الهندية العربية فهمًا أفضااااااال من 
أجال تنويع مجااالت التعااون االقتصاااااااااااااااادياة والثقاافياة والعلمياة وتادعيمهاا وتقويتهاا ومعرفاة أهم 

ث  المواضيع والقضايا المهمة التى تشغل أذهان وعقول شعوب هذه الدول ومدى التغيير الحاد 
 .(63)للتوائم مع هذا التغيير بما يفيد الهند والدول العربية وتدعيم مصالحهما المشتركة

 الجالية الهندية فى الدول العربية ودورها فى تعزيز العالقات الهندية العربية: 
لقد كانت الهند منذ القدم ساااوقًا ومصااادرًا لسااالع أهل الخليج العربى وبضاااائعهم، ولعل  

دية فى الدول العربية )وخاصااااااااااة دول الخليج العربية( ليس أمرًا جديدًا ظهر  تواجد الجالية الهن
قريبًا مع ظهور النقط فى دول الخليج، ولكنه له امتداد تاريخى بعيد يضااااارب بجذوره قبل ذلك  

 (64)بم ات السنين.
إن العالقات العربية الهندية تحتاج إلى صاااااااااااااياغة علمية ورؤية حضاااااااااااااارية وتنموية    

الت االسااتثمار والتنمية االقتصااادية والثقافية والعلمية واسااتغالل الطاقة الجديدة  جديدة فى مجا
والمتجااددة، ويقول )غبريجبش(: إن التطور التاااريخى لطبيعااة العالقااات الهنااديااة العربيااة يجاب  
أن ينمو ويتقدم لألمام، مع التركيز على أن اعتماد الهند على الطاقة المنتجة من دول الخليج  

 
ةيافييد أحميد خيان، األبحيا  المعياصييييرة فى العالقيات العربيية الهنيديية فى ةيامعيات الهنيد، المركز العربي لألبحيا   (62)

 .17، ص 2018ودرااة السيااات، الدوحة، ق ر، 
 .17ديباكروبان، المرةع السابق، ص  (63)
ناصير بن اييف السيعدا، العرب والهند )هح الت ال اقة مع ق ة ناشيةة ومسيتقبلها( المركز العربي لألبحا  ودرااية   (64)

 .380م، ص 2020السيااات، الدوحة، ي لي  
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يس هو اإلطاار الوحياد للتعااون بينهماا، بهادف البحاث عن إمكاانياة تطوير واقع جادياد  العربياة ل
ال يساااتند إلى القرب الجغرافى فقط االساااتراتيجى فحساااب، بل إلى التعاون والتنسااايق فى مجال 

   (65)التكنولوجيا المتجددة أيضًا.
فى الااادول  أن العماااالاااة الهنااادياااة فى دول الخليج العربياااة )كنموذج للعماااالاااة الهنااادياااة  

العربية( يجب أن يتم دراساااااااااااتها دراساااااااااااة واعية مت نية باهتمام شاااااااااااديد للتعرف على محدداتها  
الداخلية ودوافعها الخارجية، وترى )سااااااااااااااهام معط ع( أن موضااااااااااااااوع العمالة الهندية فى دول  
الخليج العربية أثر بشااااااكل كبير على عدم المساااااااواة فى توزيع الدخل والبطالة فى الهند، وفى  

رة العمااال الهنود نحو دول مثاال قطر واإلماارات والكويات والسااااااااااااااعودياة وساااااااااااااالطنااة عمااان هج
والبحرين، كما يجب التعرف على أثر أسااااااااااااااعار النقط فى تدفق العمالة الهندية المهاجرة التى  
تجااوز تعادادهاا فى دول الخليج العربياة الساااااااااااااابعاة ماليين هنادى، وفى قيماة التحويالت الماالية  

م وحتى  1995وزت األربعين مليار دوالر سنويًا، وخاصة فى الفترة من عام  لبالدهم والتى تجا
م باساااااتخدام طريقة المربعات الصاااااغرى، وأنموذج الت ثيرات الثابتة، وطريقة العزوم  2016عام  

  (66)الدينامية.
أن العالقااات الهنااديااة العربيااة لهااا جوانااب متعااددة غير جااانااب الطاااقااة، ويتحاادث عن  

)محمد أزهر( وخاصاااااة العالقات االقتصاااااادية الهندية وبما فى ذلك ميزان بعض هذه الجوانب  
الماادفوعااات، ومساااااااااااااااا لااة القوى العاااملااة و الجاااليااة الهنااديااة فى دول الخليج العربى وظروفهم  
المعيشاااية ورفاههم ومساااتقبلهم ودورهم فى انعاش اقتصااااد بالدهم، كما أن هناك جوانب أخرى  

التحويالت المالية، وحجم التعاون فى قطاع الطاقة،  تشاااااااااامل تجارة التصاااااااااادير واالسااااااااااتيراد، و 
 (67)والتعليم، والبرمجيات، والصحة، والتشييد والبناء والزراعة،والتكنولوجيا.

إن نظرة العرب إلى الهناااد حاااالياااًا تااا تي من خالل فهم تااااريخ العالقاااات بين العرب  
ر وأحكام وتخيالت  والمساااااااااالمون والهند فى العصاااااااااار الوساااااااااايط، لفهم ما قدمه العرب من أفكا

ومواقف عن الهناد، وتوصاااااااااااااايف مظااهر تقادمهاا الثقاافى ومظااهر العمران والرقى فى مجااالت 
الحياة المختلفة كالزراعة والصاااناعة والتجارة، باإلضاااافة إلى التعرف على ما تحتويه الهند من  

 
العربية الهندية، نح  صيياغة ةديدة فى مجال ال اقة المتجددة، العرب والهند، المركز العربي  غبريجبتس ، العالقات   (65)

 .130،  75لألبحا  ودرااات السيااات، مرةع اابق، ص 
اييهام معهللا  ، العمالة الهندية فى دول الرليا العربية، العرب والهند، المركز العربي ألبحا  ودراايية السيييااييات،    (66)

 . 450،  410ص مرةع اابق، 
 .315، 270محمد ازهر، العالقات العربية الهندية، ال اقة وة انب أخرا، العرب والهند، مرةع اابق، ص  (67)
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صاااااور  مناظر طبيعية خالبة وشاااااواطر زاخرة بالحياة والعمران، وما بها من غرائب وعجائب و 
  (68)أسطورية وخيالية.

لقد سااااااااااهمت العالقات الهندية العربية فى عصاااااااااور ساااااااااابقة )مثل العصااااااااار األموى  
والعصاااار العباسااااى( فى تقوية أواصاااار التعاون والتواصاااال الحضااااارى فى مجاالت كثيرة دينية  

الحجاز من  وثقافية واقتصااااااادية وتجارية وخاصااااااة بين شاااااابة الجزيرة العربية والهند بما تحتويه  
أماكن مقدسة وفى مكة والمدينة ووجود ثانى أكبر عدد من المسلمين فى العالم فى دولة الهند  

   (69)مما دعم التبادل الثقافى واالقتصادى بين الهند والدول العربية.

 
م،  2000شييمس الدين الىيالني، العرب والهند بين الماضييى والحاضيير، فى العرب والهند، دار المعارف، القاهرة،   (68)

 . 80، 35ص ص 
 . 140، ص 85، مرةع اابق، ص صاحب عالم األعظمى الندوا (69)



 سيدة مهدى محمد أ/  

 

 20 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 الخاتمة 
إن الهنااد على الرغم من مكااانتهااا الكبيرة على السااااااااااااااااحتين اإلقليميااة والاادوليااة تواجاه  

تريليون دوالر 2.5صااااااااااعوبات تنموية كبيرة، حيث تضاااااااااام ثلث عدد فقراء العالم، وتحتاج إلى  
مليااار 200م، وتحتاااج إلى  2030لتلبيااة خطط العماال المتعلقااة بااالتغيير المناااخى حتى عااام  

% من سااكانها للكهرباء، 25دوالر لتنفيذ مشاااريع فى قطاعات النظم البي ية والزراعية، ويفتقر  
كبر مسااااااتهلك للطاقة فى العالم مع توقعات بارتفاع هذا االسااااااتهالك بنسااااابة  وأصاااااابحت ثالث أ

م وتساااااااعى الحكومة لتشاااااااجيع االساااااااتثمار وتقليل البيروقراطية وخفض  2040%حتى عام  25
  (70)على العالم طبقًا لمنظمة الشفافية العالمية. 79نسبة الفساد الذى وضعها فى المرتبة رقم 

لعربية نحو مساااااااتقبل أفضااااااال واعد لشاااااااعوب هذه الدول  إن تطوير العالقات الهندية ا 
 يجب أن يعتمد على إستراتجية تنموية هادفة بناءة ت خذ فى الحسان أربعة نقاط رئيسية وهى: 

مكانة الهند االقتصااااادية والتجارية ونصاااايبها من الصااااناعة واالسااااتثمار والتجارة    أواًل:
بة التاساعة عشارة من حيث التصادير، كما  والزراعة على مساتوى العالم، حيث تحتل الهند المرت

 مليار دوالر.265يصل إجمالى صادرات الهند من السلع إلى أسواق العالم إلى حوالى 
طموحااات الهنااد وتطلعاااتهااا الاادوليااة واإلقليميااة، فااالتقااارب الجغرافى الااذى يربط    ثاانياًا:

قة وضامان مصاالح الهند بجيرانها من دول الخليج العربية صااحبة طموح لتامين مصاادر الطا
 إستراتيجية واقتصادية متبادلة مع العرب وخاصة دول الخليج.

% من حاجاتها النقطية  86اساتيراد الهند الحتياجاتها من الطاقة، حيث تساتورد ثالثًا:
من دول منظمة األقطار المصااادرة للنقط )أويك(، وإلى جانب كونها ثالث أكبر مساااتورد للغاز 

ن أهميااة دول الخليج العربيااة فى قطاااع الطاااقااة لم تمنع الهنااد من لك   (71)الطبيعى فى العااالم.
توفير احتياجاتها النفطية من إيران أيضاااااااًا حيث تعتبر ثانى أكبر مشاااااااتر للغاز من إيران بعد 

 الصين.
رابعًا: تسااااااااتدعى مصااااااااالح الدول العربية تنويع شااااااااراكاتها مع القوى الدولية واإلقليمية فاهتمام 

هنااد وتعزيزهااا وتاادعيمهااا يحتاااج للتعاااون معهااا فى تطوير قطاااع العرب بمصااااااااااااااااالحهم مع ال
التكنولوجيا والتصنيع، واالستفادة من حاجة دول الخليج العربية إلى تنويع مصادر اقتصادها،  

 
( 70 )  Transparency international corruption perceptions: index 2016، transparency 

international 2016 at https://googlsmer. 
م، ص 2016ناصير التميمي، العالقات الهندية الرليجية، ه  هصيبح الهند الصيين الجديدة، مركز الجزيرة للدراايات،    (71)

61. 
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فى الوقت الذى يعمل بهذه الدول نحو سااااااابعة ماليين هندى، وتساااااااتورد هذه الدول جزءًا كبيًر 
ن الهند، وتعتمد الهند على دول الخليج العربية فى  من احتياجاتها من البضااااااااااااائع والساااااااااااالع م 

 ت مين احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعى المسال.
ويفعاال تقلص الواليااات المتحاادة األمريكيااة من حجم تاادخلهااا فى المنطقااة تتاااح حااالياًا  
فرصااااة جيدة أمام الهند للقيام بدور أعظم فى السااااياسااااية الدولية واالقتصاااااد العالمى على وزن  
كل من الصاااين وروسااايا، فمثال دول مجلس التعاون الخليجى العربية تساااعى بقوة كبيرة لتنويع  
مشااااااركتها اإلساااااتراتيجية مع دول كثيرة ويمكن أن تمنح عالقات الهند مع دول الخليج العربية  
على الصااااعيد التاريخى والثقافى والتجارى وعلى صااااعيد العالقات القائمة على العمالة الهندية  

ه الاادول ميزه كبيرة فى تاادعيم عالقاااتهااا القااائمااة على االحترام المتبااادل والمصااااااااااااااااالح فى هااذ
المشاااااتركة، غير أن بعض الضاااااغوطات الداخلية والخارجية على ساااااياساااااية الهند الخارجية قد  

 تقلص من قدرتها على االستفادة من هذه الميزة.
ها المشااااااتركة مع  لذلك فان دول الخليج العربية إذا أرادت المضااااااى قدمًا فى مصااااااالح

الهند وعالقاتها االقتصااااادية والثقافية معها في هذه المرحلة الحيوية الهامة فإنها سااااتحتاج إلى  
أن تا خاذ زماام المباادرة للتعااون والتباادل الثقاافى واالقتصاااااااااااااااادى والعلمى مع الهناد حتى تحقق  

 الرقى والرفاهية واالزدهار لشعوب هذه الدول ومصالحها المشتركة.
لى دول الخليج العربية أن تبرز مجاالت االهتمام المشااااااااااترك بينها وبين  ساااااااااايكون ع

الهند لضامان االساتقرار واألمن فى المنطقة باإلضاافة لذلك تساتطيع الساعودية واإلمارات على 
وجه الخصاااوص االساااتفادة من العالقات التجارية القائمة مع الهند لتحساااين العالقات األمنية،  

ن الادول العربياة تشااااااااااااااجيع الهناد على القياام بادور أكبر فى تحقيق  وعلى المادى الطويال باإمكاا
االساتقرار فى الشارق األوساط واالساتفادة من تجربة الهند فى ترسايخ االساتقرار الداخلى وتقوية  
المؤسااسااات، وأخيرًا من المفترض أن يؤمن وضااع موارد الطاقة المتغيرة فرصااًا إضااافة للتعاون 

 لهندية ورأ  المال الخليجى.             غير استخدام الموارد البشرية ا



 سيدة مهدى محمد أ/  

 

 22 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 قائمة المصادر والمراجع 
 أواًل: المراجع باللغة العربية:

أ ن، عبيد الجبيار، هياريا التبيادل الثقيافي والحاييييارن بين الهنيد والعربع مقيال من على  .1
 .2015/ 11/ 3االنترن ، 

 م.  2010أب  األعلى الم دودا، المسلم ن فى الهند، دار المعارف، القاهرة،  .2
الباكسييييتانية ، مؤاييييسيييية الراييييالة ،  –إحسييييان صييييقر: هاريا شييييبه الجزيرة الهندية   .3

 م.1978بيروت،
احمد محم د السياداهى: هاريا المسيلمين فى شيبه القارة الهندية والباكسيتانية وحايارههم ،  .4

 م.1980هرة ، ، مىتبة النهاة، القا3ط
، مىتبة  3أحمد محم د الساداهي، هاريا المسلمين فى شبه القارة الهندية وحاارههم، ط .5

 م. 1980النهاة، القاهرة، 
، ينياير  626مجلية العربي، العيدد أفتياب أحميد، العالقيات الثقيافيية بين الهنيد والعيالم العربي،   .6

 م.2011
، يناير  626العربي، مجلة العربي ، العدد   أفتاب أحمد، العالقات الثقافية بين الهند والعالم .7

 م.2011
 م.  2015أنجيال ااينى، أمة من العباقرة، هرةمة طارق عليان، عالم المعرفة، الى ي ،  .8
ةيافييد أحميد خيان، األبحيا  المعياصييييرة فى العالقيات العربيية الهنيديية فى ةيامعيات الهنيد،   .9

 .2018 المركز العربي لألبحا  ودرااة السيااات، الدوحة، ق ر،
 .2019ي ني    15ةريدة أخبار الي م، القاهرة، عدد  .10
 م. 2020يناير  10ةريدة األهرام، القاهرة، عدد  .11
 م. 2019، ديسمبر 2ةريدة األهرام، القاهرة، عدد  .12
 م2019ن فمبر   18ةريدة الي م السابع، القاهرة، عدد  .13
دار المعارف ،    ةمال الدين الشيييييال : هاريا دولة أباطرة المب ل اإلاييييالمية فى الهند، .14

 م.1968اإلاىندرية، 
، منشي رات الثقافة السي رية،  24ة اهر الل نهرو، اكتشياف الهند، هرةمة فاضي  حسين،  .15
 .1989، 2ج

اييينتراندروز، مهاهما غاندا اييييرة ذاهية، هرةمة إايييماعي  مظهر، عين للدراايييات   .16
 م. 2015االةتماعية، القاهرة، 

الرليا العربية، العرب والهند، المركز العربي اييييهام معهللا  ، العمالة الهندية فى دول  .17
 ألبحا  ودرااة السيااات 

السيييد عبد الحي الحسيينى: الهند فى العصيير اإلاييالمى، راةعه أب  الحسيين الحسيينى   .18
 م.1972الن وا، 

السييد عبد الحي الحسينى، الهند فى العصير اإلايالمى، راةعه أو الحسين الحسينى، دار  .19
 م1992اللىر، القاهرة، 

 م.2018ايد مقب ل، العالقات العربية الهندية، أ.ن عبد الجبار، كلية فاروق،  .20
فى العرب والهند، دار  –شييمس الدين الىيالني، العرب والهند بين الماضييى والحاضيير   .21

 م. 2000المعارف، القاهرة، 
طه عبد العزيز طه إبراهيمع التبادل الثقافي بين الهند والعربع معهد الدرااات والبح    .22
 م.2018ياي يةع قسم الحااراتع ةامعة الزقازيقع ا



 التبادل الثقافى واالقتصادى بين الهند والعرب                                                                  

                       

مجلة                                                                                                
 بحوث كلية اآلداب 

23 

طه عبد العزيز طه إبراهيم، "التبادل الثقافى بين الهند والعرب" بحث منشيييي ر بجامعة   .23
 م. 2019، أبري ، 117المن فية، مجلة كلية ايداب، العدد 

طه عبد العزيز طه إبراهيم، "التبادل الثقافى بين الهند والعرب" بحث منشيييي ر بجامعة   .24
 م. 2019، أبري ، 117المن فية، مجلة كلية ايداب، العدد 

، مىتبية الريارةي،  1عيادل حسيييين غنيم وعبيد الرحمن الرحيم، هياريا الهنيد الحيدييث، ط .25
 م. 1980القاهرة، 

، مىتبة الرارةى،  1: هاريا الهند الحديث، طعادل حسييين غنيم وعبدالرحمن عبدالرحيم .26
 م .1980مصر،

عثمان لمراني عل ا، القارة األفريقية نق ة اللقاء بين المصييييالح االقتصييييادية للمبرب   .27
 م.2018والهند، المركز العربي لألبحا  ودرااة السيااات، الدوحة، ق ر، ماي  

ي ية الىبرا هجال المن قة  عدنان خلف حميد البدرانى "السيييااييات الرارةية للق ا ايايي  .28
العربية"، دراايية مقارنة لى  من اليابان والصييين والهند، كلية العل م السيييااييية، ةامعة 

 م.2016، 1الم ص ، ط
عدنان خلف حميد البدرانى "السيييااييات الرارةية للق ا اياييي ية الىبرا هجال المن قة   .29

كلية العل م السيييااييية، ةامعة العربية"، دراايية مقارنة لى  من اليابان والصييين والهند،  
 م.2016، 1الم ص ، ط

عصيام عبد الشيافي، العالقات المصيرية الهندية، ةدل الثناألية واألطراف الثالثية، المركز   .30
 .2018العربي لألبحا  ودرااة السيااات، الدوحة، ق ر، 

ي عمير أنس، العرب والهند )هح الت العالقة مع ق ة ناشييةة ومسييتقبلها(، المركز العرب .31
 م.2018لألبحا  ودرااات السيااات، ق ر، 

غبريجبتس ، العالقات العربية الهندية، نح  صييييياغة ةديدة فى مجال ال اقة المتجددة،   .32
 م.2018العرب والهند، المركز العربي لألبحا  ودرااات السيااات، الدوحة، 

ايتراهيجية  كديرا بثياغ دا ، العالقات بين الهند ودول مجلس التعاون الرليجي "فرصية إ .33
 م.2017، 18لدلهى"، مركز بروكنجز،  ق ر، رقم 

 م.2020محمد أزهر، العالقات العربية الهندية، ال اقة وة انب أخرا، العرب والهند،  .34
محمد عبد القادر ايييليمان، هاريا شيييبه القارة الهندية، مجم عة الني  العربية، مصييير،  .35

 م.2017
)األبعاد اإلايييتراهيجية(، مركز الملك   محمد مدايييرق دار، العالقات الهندية السيييع دية .36

 م.2018فيص  للبح   والدرااات اإلاالمية، هرةمة عبد العزيز الحميد، فبراير 
محمد مرايى أب  اللي ، الهند وهاريرها وهقاليدها، مؤايسية ايج  العرب، دار المعارف،  .37

 م. 1965القاهرة، 
، دار اللتح  1لعربيية، طمحم د إاييييمياعيي  النيدوا، هياريا الصييييالت بين الهنيد والبالد ا .38

 م.1995لل باعة، بيروت، 
 .3الم ا عة اإلاالمية العربية الميسرةع ةزء .39
ناصييير التميمي، العالقات الهندية الرليجية، ه  هصيييبح الهند الصيييين الجديدة، مركز   .40

 م.2016الجزيرة للدرااات، 



 سيدة مهدى محمد أ/  

 

 24 مجلة بحوث كلية اآلداب   

ا(  ناصيير بن ايييف السييعدا، العرب والهند )هح الت ال اقة مع ق ة ناشييةة ومسييتقبله  .41
 م.2020المركز العربي لألبحا  ودرااة السيااات، الدوحة، ي لي  

 م.2017هماي ن كبير، هاريا شبه القارة الهندية، مجم عة الني  العربية، مصر،  .42
العربي لألبحييا  ودرااييييية  .43 المركز  العرب والهنييد والهنييد(ع  مرةعييية )مؤهمر  ورقيية 

 .2018ماي   6 -5السياااتع 
 ثالثاً: المراجع باللغة األجنبية:  

44. "Oil 2017, Analysis and fore easts to 2022" 
45. "List of Indian companies operation in Saudi Arabia, "November 2017, 

http://www.indianebassy .org.sa/commercial/indian-comanies-in-saudi-
aribia. 

46. "Saudi King on Rara visit to India, BBC News, January 25, 2006, http: 
||news.bbc co.uk .south asia (4645836. stm 

47. Cross domestic product 2016 Data world Bank at https: ||googl\zgsa3j. 
48. George K. Tanham "Indian strategic Thought: An interpretive Essay, 

Rand coporation, RAND Report 1992 http: 
||www.rand.org|content|dam|rand pubs|Reports|2007 R4207- pdf. 

49. India world, nerndra modis forgin pollcy initiatives. 
50. Indian community in UAE, Embassy of India, accessed December 22, 

2016 https: ||www- indembassy uae.org\ Indian- community in –uae. 
51. Indian warahips in Saudi Arabia on Bilateral vist", New Indian Express, 

September 11, 2015, http: ||www.new Indian express.com\ nation/ 2015/ 
sep/ 11/ Indian. Warships. In Saudi- Arabia- on- Bilateral- visit zgog html. 

52. Janardan, gulf's fature security Archetecture, p 72. 
53. Ministry of External Affairs, Government of India, Annual Report 2000- 

2001 (New Delhy: policy planning and Research Division, 2001) , 39- 40 
54. Ministry of External affairs. Government of India, Annual Report, 1999- 

2000 (New Delhi policy planning and publication Divison 2000), 39. 
55. Ministry of External Affaris, India, "Joint Statement", April, 2016. 
56. Minsitry of commerce and industry, export-import data Bank.  
57. Observatory of Economic eomplexity, "Saudi Arabia" 2015 

http://atlas.media.mit.edu /en/profile/ country/san/ 
58. Press information burea "joint statement between.". 
59. Rajapum panda, "Migration Remittances: The Emerging scenario, "India 

Quarterly: Ajournal of international Affairs 65, no2 (2009): 167- 183, 
Reha Abraham "India and its Djaspord in the Arab Gulf countries: tapping 
into Effective "soft power" and Related public Diplomacy: "Diaspord 
studies 5 no2 (2012): 124- 146. 

60. Shashi tharoor, pax indica: India and the world of the 20 st  centtry (New 
Delhi: Allen lane, 2012). 

61. Transparency international corruption perceptions index 2016" 
Transparency international 2016 at https: ||googl||slmRJu 



 التبادل الثقافى واالقتصادى بين الهند والعرب                                                                  

                       

مجلة                                                                                                
 بحوث كلية اآلداب 

25 

62. Transparency international corruption perceptions: index 2016, 
transparency international 2016 at https://googlsmer. 


	التبادل الثقافى والاقتصادى بين الهند والعرب
	أ/ سيدة مهدى محمد
	ماجستير فى التاريخ والحضارة
	المقدمة
	أهمية الدراسة:
	منهج البحث:
	الدراسات السابقة:
	تقسيمات البحث:

