
01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
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link sent in email (or 
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to activate the account.

03 Step  
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details of your grievances.
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قضايا مالية 

n    يناير- فبراير 2017        n  آفاق الهند

إلغاء تداول بعض األوراق النقدية
أعلنت الحكومة الهندية اعتبارا من يوم 8 نوفمبر 2016 
و  هندية  روبية   500 فئتي  النقديتين  الورقتين  سحب 
الورقية  العمالت  سلسلة  من  وهما  هندية  روبية   1000
لهما  يكون  لن  وأنه  المهاتما غاندي،  تحمل صورة  التي 

األوراق  تزوير  مواجهة  بغرض  وذلك  قانونية،  قيمة 
النقدية الهندية و التصدي بصورة فعالة لألموال السوداء 
اإلرهاب  تمويل  مكافحة  و  البعض  لدى  نقدا  المكتنزة 

باألوراق النقدية المزورة.

مواصفات الورقة النقدية 
فئة 2000 روبية 

مواصفات الورقة 
النقدية فئة 500 روبية 

إخطارات متعلقة 
بالعمالت النقدية الملغاة 

األوراق النقدية الجديدة من فئة 500 
روبية تختلف عن سابقتها من نفس 

سلسلة األوراق النقدية من حيث السمات 
التالية:  المميزة  الرئيسية 
الحجم: 66 مم × 150 مم

اللون: اللون رمادي حجري
الموضوع المرسوم على الورقة: 

صورة القلعة الحمراء مع صورة العلم 
الهندي على الوجه الثاني من الورقة.

بداية من 2 يناير 2017، فإنه يمكن ألبناء 
الهند  المقيمين-الذين كانوا مقيمين خارج 
البالد خالل الفترة من 9 نوفمبر إلى 30 
ديسمبر 2016- تبديل ما لديهم من أوراق 
مالية من هذه العمالت القديمة حتى 31 
مارس 2017 وبالنسبة ألبناء الهند غير 
المقيمين- الذين كانوا خارج البالد خالل 
الفترة من 9 نوفمبر حتى 30 ديسمبر 
2016-فيمكنهم تبديل ما بحوزتهم من 
العمالت القديمة حتى 30 يونيو 2017.

السمات الرئيسية المميزة للورقة النقدية 
فئة 2000 روبية هي:

الحجم: 66 مم × 166 مم
اللون: أرجواني

الموضوع المرسوم على الورقة: شعار 
مانجاليان يصور أول بعثة فضائية 

هندية عبرالكواكب.

وتم زيادة حد للسحب اليومي من العمالت 
النقدية من أجهزة الصراف اآللي- الذي 

كان بحد أقصى 2000 روبية يوميا للكارت 
الواحد- ليصل إلى 4000 روبية للكارت 
وذلك اعتبارا من 1 يناير 2017 على أن 
يزيد مرة أخرى إلى 10 آالف روبية بداية 
من 16 يناير 2017. وتم حاليا زيادة حد 

السحب من الحسابات الجارية من 50 ألف 
روبية إلى 100 ألف روبية.
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بان كيك بدقيق حمص الشام )بيسان بوداس(
مدة التحضير: 20 دقيقة 

مدة الطهي: 20 دقيقة
كمية تكفي لعدد: 4 أشخاص

المقادير
مقادير الحشو:

جيدا،  مقطعة  كبيرة  بصلة  زي��ت،و1  كبيرة  ملعقة   2
و2 قرن فلفل أخضر مفروم، ½ حبة زنجبيل مفرومة، 
قريش،و  بازالء خضراء و 250 جم جبنة  و 100 جم 
½ ملعقة صغيرة جارام ماساال بودرة وبعض من الملح 

حسب الرغبة. 

مقادير شطائر البان كيك:
250 جرام دقيق، و ملعقة صغيرة كمون صحيح وبعض 
للكمية  مناسبة  الماء  من  وكمية  الرغبة  الملح حسب  من 
المستخدمة في عمل العجين وكمية قليلة من الزيت للقلي.

طريقة:
البصل،والفلفل  نضيف  ثم  مقالة،  في  الزيت  نحمى 
إلى  يميل  حتى  البصل   ونقلى  والزنجبيل.  األخضر، 
ونطهي  البازالء  بإضافة  نقوم  ثم  الفاتح.  الذهبي  اللون 
ذلك  وبعد  طرية.  تصبح  حتى  تغطيتها  مع  المكونات 
ونطهي  والملح.  ماساال  جارام  بودرة  و  البانير،  نقلب 
المكونات حتى تتشرب السائل تماماً وتصبح جافة، فنقوم 

بإنزالها من على النار ونتركها حتى تبرد.
الكمون  بذور  الشام في وعاء مع  نضع دقيق حمص 
والملح، ثم نضيف بعض من الماء لجعل الخليط مناسب 
لعمل الشطائر. ونضرب العجين جيدا حتى يصبح ناعماً.
ثم  العجين،  في صب  البدء  قبل  قليال  الشواية  نسخن 
الشواية  صاج  على  العجين  من  كبيرة  ملعقة   2 نصب 
نضع  رقيقة.  الشطيرة  لتكون  الصاج  على  توزيعها  مع 
بعض نقاط الزيت على حواف الصاج لمن االلتصاق؛ ثم 
نقلب الشطيرة لنطهي الجانب اآلخر منها. نضع 2 ملعقة 
كبيرة من الحشو في منتصف الشطيرة ونقوم بلفها، وتقدم 
ساخنة مع صلصة النعناع والكزبرة، وبالهناء والشفاء.

الوصفة من إهداء كتاب”نكهات رائعة: المأكوالت والشاي والكوكتيل”وهو جزء من سلسلة كتب 
الطبخ التي أصدرتها جمعية زوجات العاملين بوزارة الشئون الخارجية الهندية في نيودلهي
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من المطبخ الهندي

 لفصل الشتاء
أفضل األطباق

نقدم لكم على صفحات هذا العدد مجموعة من وصفات األطباق المناسبة لفصل الشتاء التي تبعث 
الدفء في الجسد و تساعد المرء على تحمل برودة الطقس في الليل

طبق المشروم باللوز و الكزبرة 
مدة التحضير: 10 دقائق

مدة الطهي: 12 دقيقة
كمية تكفي لعدد: 4 أشخاص

المقادير:
ومقطعة،  الحجم  متوسطة  بصالت  و3  مشروم،  جرام 
حبات   5 و  ث��وم،  فصوص   5 و  زيت  كبيرة  ملعقة   2
قرنفل، و1، مقدار قليل من القرفة، و1ملعقة كبيرة ثوم 
فلفل  قرون   2 مفروم،و  زنجبيل  كبيرة  مفروم،و1ملعقة 
مطحون،و  أحمر  فلفل  صغيرة  مفروم،و1ملعقة  أخضر 
زب��ادي،و1ك��وب  مفروم،و1كوب  لوز  كبيرة  1ملعقة 

أوراق كزبرة مفرومة.

طريقة:
ننظف المشروم جيدا بقطعة مبللة من القماش. وإذا كان 
يتم  أن  فاألفضل  الوحل،  من  الكثير  به  عالقا  المشروم 

غسله وتركه حتى يجف.
حتى  ونحركه  زيت،  بدون  مقالة،  في  البصل  نضع 
إلى  ننقله  ثم  يبرد؛  حتى  ونتركه  ب��ه؛  الرطوبة  تقل 
كالعجين  طريا  يصبح  حتى  جيدا  بخلطه  ونقوم  الخالط 

ونضعه جانباً.
ونحمى الزيت في مقالة. ثم نضيف القرنفل والحبهان 
تفوح  حتى  الزيت  في  المكونات  هذه  ونحرك  والقرفة 
سابقا  بخلطه  قمنا  الذي  البصل  نضيف  ثم،  رائحتها. 
إلى  لونها أقرب  المكونات ونقلب حتى يصبح  على هذه 
البني الفاتح. نضيف مع التقليب كل من الثوم والزنجبيل 
األحمر،واللوز  األخضر،والفلفل  والفلفل  المفروم 

المطحون والزبادي. نطهى هذه المكونات جيدا على نار 
الزيت طافيا  نجد  التقليب حتى  هادئة مع االستمرار في 

أعلى هذه المكونات في المقالة. 
نغطي  ثم،  الكزبرة.  أوراق  و  المشروم  وهنا نضيف 
لمدة ثالث  نار هادئة  بطهيها على  المكونات ونقوم  هذه 

دقائق. وبعد ذلك يقدم الطبق ساخنا بالهناء والشفاء.
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سبيل  فعلى  اليومي.  الغذائي  بالنظام  الخاصة  األطباق 
يستخدم  أصبح   ولكنه  حلو،  الذرة  دقيق  يعتبر  المثال، 

اليوم بصورة كبيرة نظرا لنكهته المميزة 
ومساهمته في خفض مؤشر نسبة السكر 
نسبة عالية من  الدم، واحتوائه على  في 

األلياف وخلوه من الجلوتين.
الهندي ال  المطبخ  كان  الماضي،  في 
أما  الدقيق،  من  واحداً  نوعاً  يضم سوى 

اليوم أصبحت  محال السوبر ماركت تعج باالختيارات 
على  المستهلكين  طلب  زيادة  يعكس  مما   ، المتعددة 

األنواع المختلفة من الدقيق. ويتميز كل نوع من أنواع 
في  الخاصة  سماته  وكذلك  الغذائية،  بفوائده  الدقيق 
الحبوب  فإن عملية خلط هذه  الخبز. وهكذا،  و  الطهي 

لتحقيق  هامة  عملية  أصبحت  والدقيق 
فائدة  أعلى  تقديم  و  النكهات  في  تناغم 
جديدة  أطباق  ظهور  ومع  ممكنة.  غذائية 
نجد  األذواق،  في  التطور  و 
الفنادق  ن���زالء  بعض  أن 
األوقات  بعض  في  يرغبون 
الجديدة  األط��ب��اق  لتناول 
للسماح  اس��ت��ع��داد  وع��ل��ى 
الطهاة بأن يبتكروا أطباقا و 
أو  تقليدية  غير  تبدو  قد  الطعام  من  أصنافا 

للبعض. غريبة 

نوع  كل  ويتميز 
الدقيق  أنواع  من 

بفوائده الغذائية

أعلى: طبق من سلطة خضار عضوي مع بعض الحبوب والبقوليات؛ 
و يمين : بسكويت كوكيز مصنوع من دقيق الحنطة السوداء 
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من المطبخ الهندي

هل تعلم؟ 
على الرغم من أن الحنطة السوداء أو القمح 
األسمر تحمل في جزء من اسمها القمح إال 
أنه ال عالقة لها بالقمح. ولكنها حبوب خالية 

من الجلوتين 

ويمكن استعمال دقيق الحنطة السوداء في 
عمل الدهوكال الذيذة، والكعك، وفطائر البان 

كيك والدوسة 

الحنطة السوداء هي مصدر جيد غني 
بالمغنيزيوم، وتدخل زهرته كذلك في 
صناعة العسل األسود بنكهات مكثفة

ويعتبر البرغل من الحبوب الكاملة، ولكن حوالي 
خمسة في المائة من نخالته يتم إزالتها 
البرغل  ألن  ونظرا  تصنيعه.  أثناء 
 ، المطهية  شبه  المنتجات  من  يعد 
وال  المناسبة،  األطعمة  من  يعد  فإنه 
إعداده  عند  األحيان  بعض  في  يتطلب 
ويعد  إليه.  الساخن  الماء  سوى إضافة 
لعمل  الممتازة  الحبوب  من  البرغل 
أو  السلطة  و  البقوليات  م��ن  طبق 

دقيق  ويستعمل  والحساء.  للخبز  كذلك  إضافته  يمكن 
أطباق  في عمل  والحديد  بالبروتين  الغني  األمارانث 

حلوى،وبوري، وباراثاس وكادهي.
ويمكن استخدام حبوب الدخن نفسها في أطباق تعد 
أخرى.  مكونات  إلى  إضافتها  أو  كلية  بصورة  منها 

من  صغيرة  كمية  إضافة  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 
أطباق  إلى  الدخن  أنواع  من  نوع  أي 
عجين  أو  ال��دوس��ة  عجين  أو  إيدلي 
أي  استخدام  أو  روتي،  الشهير  الخبز 
والقمح  الشوفان  دقيق  مع  الدخن  من 
الكوكيز  لعمل  البني  والسكر  الكامل 
يضاف  أن  كذلك  ويمكن  وال���الدو. 
ومن  السلطة.  أط��ب��اق  إل��ى  ال��دخ��ن 
ليس  الدخن  حبوب  استخدام  الممكن 
فقط في شكلها كحبوب كاملة، ولكن كدقيق يدخل في 

دقيق  خلط  ويتم 
السوداء  الحنطة 
القمح  دق��ي��ق  م��ع 
سوبا  نودلز  لعمل 

اليابانية

فطائر بان كيك من دقيق 
الحنطة السوداء
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طعام  هي  الدخن  حبوب  ب��إن  القول  أن  اعتقد 
لقد  نظر.  إع��ادة  إلى  تحتاج  مقولة  هي  الفقراء، 
جوار  مثل:  المتنوعة  الدخن  حبوب  أصبحت 
األصبعي(،  )الدخن  وراج��ي  الكبير(،  )الدخن 
وأركي  اإليطالي(،  الثعلب  ذيل  )دخن  وكانجاني 
)الدخن  سكروبيكيوالتوم(،وساما  باسبالوم  )دخن 
الحبوب  شكل  في  األسواق  في  متوفرة  الصغير( 
والدقيق. قد تبدو حبوب الدخن خشنة وغير جذابة، 
ساهمت  كذلك،  الصحية.  بالفوائد  غنية  ولكنها 
من  المختلفة  أنواع  تصنيع  في  اليوم  التكنولوجيا 

حبوب الدخن.
عاتقهم  على  يأخذون  الطهاة  بدأ  الواقع،  في 

ت��ع��ري��ف ال��ض��ي��وف م���رة أخ��رى 
من خالل  التقليدية  الهندية  بالحبوب 
المختلفة.  األط��ب��اق  ف��ي  تقديمها 
ياتيندرا  ال��ط��ه��اة  كبير  وي��ق��ول 
تشيناي  ويستن  مطعم  في  راوات 
الحياة  أنماط  تغيير  فيالشيري:”إن 
بالنسبة للمستهلكين هو السبب وراء 
إلى  أخرى  مرة  الحبوب  هذه  عودة 
البيانات  إلى  نظرنا  وإذا  المطبخ. 
الغذائية  والقيمة  بالفوائد  الخاصة 

أخرى  حبوب  على  متفوقة  الحبوب  هذه  أن  نجد 
مثل القمح و األرز.” 

التي  اآلن  الخيارات  من  الكثير  حاليا  وتتوافر 
التي  و  المتنوعة  التقليدية  الحبوب  هذه  تعتمد على 
البرغل  والكينوا،و  السوداء،  الحنطة  بينها:  من 
األصبعي(،و  الدخن  )أو  ال��راج��ي  و  والشعير 
هذه  بكل  االستعانة  ويمكن  الباجرا.  و  الراجيرا 
الغذائية  الحمية  نظام  في  الحبوب  من  األصناف 
حبوب  وب��دأت  لها.  أخ��رى  مكونات  إضافة  مع 
بين  جديدة  مكانة  فجأة  تكتسب  األصبعي  الدخن 
الناس في تركيبة األطعمة الصحية في الهند. وتعد 
بالكالسيوم  غنياً  مصدراً  األصبعي  الدخن  حبوب 

وقبل  واأللياف.  والبروتين  والحديد  والمغنيسيوم 
الدخن األصبعي لتحويلها إلى دقيق،  طحن حبوب 
يجب أن يتم نقعها ونشرها ثم تجفيها وذلك لتحسين 

امتصاص العناصر الغذائية.
باألحرى  أو  بحبوب  االستعانة  الممكن  ومن 
دقيق الدخن األصبعي المتعدد األغراض في عمل 
و  أوبما  راجي  من طبق  بداية  األطباق  من  العديد 
ومن  والحلوى.  الكعك  إلى  وصوال  روتس  راجي 
مختلف  عمل  في  الدقيق  هذا  استعمال  يمكن  ثم، 
األطباق  بين  وم��ن  والمالحة.  الحلوة  األطباق 
عملها  عند  االستعانة  الممكن  من  التي  األخ��رى 
دوسة،  راج��ى  من:  كل  األصبعي  الدخن  بدقيق 

والزالبية، والفطائر والعصيدة.
اللؤلؤي،  الدخن   أو  باجرا  يعد 
من  الدخن،  أن��واع  أقدم  من  واح��دة 
و  الجلوتين  من  الخالية  الحبوب 
يعانون  للذين  مفيد  فهو  بالتالي 
و  الهضمية.  االض��ط��راب��ات  م��ن 
في  اللؤلؤي  الدخن  استخدام  يمكن 
ثاليبيث  مثل  األطباق  العديد  عمل 
دهوكال  و  ثيبالس  و  بهاكري  و 
و  خيشو  و  أوب��م��ا  و  وت��ش��اك��ل��ي 

كذلك الالدو.  
المعدة  األط��ب��اق  ت��ن��اول  الكثيرون  ويفضل 
لفوائدها  نظرا  وذلك  السوداء  الحنطة  باستخدام 
التي  بنكهتها  الحبوب  ه��ذه  الصحية.وتشتهر 
في  تدخل  يجعلها  الذي  األمر  الجوز،  نكهة  تشبه 
الحنطة  دقيق  خلط  األطباق.ويتم  من  العديد  عمل 
السوداء مع دقيق القمح لعمل نودلز سوبا اليابانية. 
فإنه  الجلوتين،  من  السوداء  الحنطة  لخلو  ونظرا 
كيك  البان  الفطائر  عمل  في  دقيقها  استعمال  يتم 
والكري و خبز الروتيس والكوكيز، ويتم خلطه مع 
دقيق حبوب أخرى ودقيق الدخن إلكساب قوام أي 

طبق سمكا وقيمة غذائية.

ب������دأت ح��ب��وب 
األصبعي  الدخن 
ت��ك��ت��س��ب ف��ج��أة 
بين  جديدة  مكانة 
تركيبة  في  الناس 
الصحية  األطعمة 

في الهند
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من المطبخ الهندي

حبوب الدخن 
أطباق متنوعة من 

بقلم: ميني ريبيرو

مع ارتفاع الحساسية من اآلثار الجانبية للجلوتين، بدأ العديد من األشخاص يعتمدون على نمط 
غذائي خالي من القمح في نظام الحمية الغذائية يقوم في األساس على بدائل مثل الحبوب الكاملة
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أعلى: ذكر الدب الكسالن؛ ويمين: زوج من طائر المونيا الهندي

محمية تيبيشوار للحياة البرية
يافاتمال  منطقة  في  البرية  للحياة  تيبيشوار  محمية  تقع 
للحياة  تيبيشوار  حديثة  تتسم  و  مهاراشترا  بوالية 
المحمية  في  ويوجد  الحيوانية.  الحياة  بتنوع  البرية 
النحل  آكل  بينها  من  الطيور،  من  نوعا   180 من  أكثر 
والصقور  الثعبان  رأس  ذو  والنسر  الدرونجو األسود  و 

صائدة العصافير. وكذلك يمكن للمرء مشاهدة 
مثل:  المحمية  هذه  في  الحيوانات  من  العديد 
والدببة  السوداء  والظباء  والفهود،  النمور 
البرية  الخنازير  و  المرقطة،  واآليل  والضباع 
يقرب  ما  مساحة  على  المحمية  تمتد  والذئاب. 
بوجود  وتتميز  مربع،  كيلومترا   148 من 
مساحات خضراء كبيرة عالوة على تضاريس 
والطبية  العطرية  النباتات  بعض  تضم  جبلية 
بما  المحمية  هذه  وتتميز  الكبيرة.  القيمة  ذات 
تضمه من أشكال الحياة البرية والتنوع الحيوي 
. يمكن وصف هذه المحمية بأنها بمثابة متحف 
مفتوح في الهواء الطلق الستكشاف الطبيعة.  

كيفية الوصول إلى المنطقة 
عن طريق الجو:  الوصول إلى مطار ناجبور 

يبعد 170 كم.
عن طريق القطار:  تقع أقرب محطة السكة 

الحديد في اديالباد حوالي 35 كم عن المكان.
عن طريق البر: يمكن استقالل الحافلة إلى 
باندهركاوادا حوالي 22 كم عن المنطقة.

أفضل األوقات لزيارة المنطقة : 
خالل الفترة من إبريل إلى مايو     

Travel Maharashtra NPark_ Arabic.indd   80 2/15/17   7:31 PM



n    يناير- فبراير 2017        n  8آفاق الهند 2

سياحة وسفر

محمية ميلجهات للنمور
في  الحيوانية  و  النباتية  للحياة  المذهل  الجمال  و  التنوع  إن 
خوراس )وهو االسم الذي أطلقه أبناء المنطقة على الوديان 
العميقة( في محمية ميلجهات للنمور جعلها واحدة من أكثر 
بين  المحمية  هذه  تقع  الهند.  مستوى  على  جذبا  المحميات 
منتصفها  في  يوجد  و  فيدارابها  في  سابوتارا  تالل  أحضان 
تماما حديثة جوجامال القومية. وتضم المحمية 80 نوعا من 
والثيران  الحجم،  الصغير  الهندي  القرد  بينها:  من  الثدييات 
الكسالن،  والدب  والثعالب  آوى  وابن  الضباع  و  والنمور 
وغيرها  النابحة  الغزالن  و  المياه  وثعلب  النيص،  وحيوان 
من  نوعا   16 كذلك  يوجد  كما  األخ��رى.  الحيوانات  من 
ذات  السحالي  بينها  الزواحف من  نوعا من  الثعابين،و 54 
من  أنواع  الغابات عالوة على عدة  الضخم وسحالي  الذيل 
السالحف المائية وأكثر من 250 نوعا من الطيور. وتعيش 
تدفق   التضاريس  وعرة  أرض  على  الحيوانات  هذه  كل 

كيفية الوصول إلى المنطقة 
عن طريق الجو: أقرب مطار هو مطار أكوال 

يبعد حوالي 160 كم.
عن طريق القطار: محطة بادينيرا هي أقرب 

محطة سكة حديد وتبعد 110 كم.
عن طريق البر: طريق تشيكاالرا- منطقة تالل 
شهيرة- أقرب طريق حوالي 25 كم بالسيارة.

أفضل األوقات لزيارة المنطقة : 
خالل الفترة من ديسمبر إلى مايو   

نهر  روافد  كل  عن  عبارة  وهي  األنهار  من  العديد  عبرها 
 2029 مساحة  على  للنمور  ميلجهات  محمية  وتمتد  تابتي. 
خاصة  محميات  تسع  أول  بين  من  وتعد  مربع،  كيلومتر 

بالنمور في الهند تم إنشاءها في عام 1973-1974.

في اتجاه عقارب الساعة من اليسار: نمر بنغالي، و ثور هندي، وسلحفاة مائية
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حديقة نافيجاون القومية
بجمال  فيداربها  منطقة  في  القومية  الحديقة  تشتهر 
بحيرة  منتصفها  في  يتواجد  حيث  الخالبة،  الطبيعة 
نافيجاون الرائعة عالوة على التالل الخضراء المنتشرة 
في األنحاء. ومن أوجه االستمتاع للسائح الزائر للمكان 
مشاهد  يوفر  ال��ذي  المراقبة  ب��رج  إل��ى  الصعود  هو 
بانورامية رائعة للحديقة التي تكثر بها الغابات و تغطي 
كذلك  للزائر  ويمكن  مربع.  كيلومتر   133.78 مساحتها 
أن يقوم برحلة سفاري في الغابات واالستمتاع بمشاهدة 
الغزالن  و  والفهود  والضباع  والنمور  الكسالن  الدب 
والخنازير  الصغير  الهندي  الزباد  آوى،  وابن  المرقطة 
المرقطة والقرود. تقع محمية  البرية،والثيران و األيائل 
في   60 يعيش  حيث  البحيرة،  حول  للطيور  علي  سالم 
في  مهاراشترا  والية  في  المتواجدة  الطيور  من  المائة 
للبقاء  شتاء  كل  المهاجرة  الطيور  وتتزاحم  البقعة.  هذه 
بجوار بحيرة نافيجاون. ويمكن االستمتاع كذلك بركوب 
القوارب في البحيرة لمشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة. 

كيفية الوصول إلى المنطقة 
عن طريق الجو: مطار ناجبور األقرب 

ويبعد 150 كم عن المكان.
عن طريق القطار: محطة ديجاون تبعد 

حوالي 2 كم فقط عن المكان.
عن طريق البر: طريق نافيجاون ويبعد 

10 كم عن المكان.

أفضل األوقات لزيارة المنطقة : 
خالل الفترة من أكتوبر إلى مايو  

في اتجاه عكس عقارب الساعة من أعلى: طاووس، وضبع، وقرد
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مشروع تادوبا أندهاري للحفاظ على النمور
في  المرء  يشاهد  متناقضا  يبدو  يكاد  طبيعي  مشهد  في 
الغابات  ربوعها  بين  ينتشر  التي  التالل  المنطقة  هذه 
المورفة الخضرة والمروج العشبية من جهة و من جهة 
ونهر  تادوبا  لبحيرة  المميز  الفاتح  األزرق  اللون  أخرى 
البحيرة حيث  هذه  تادوبا على  اسم  إطالق  تم  أندهاري. 
ويمر  شاندربور  منطقة  تسكن  التي  القبائل  إله  اسم  أنه 
للحفاظ  أندهاري  تادوبا  مشروع  ويعد   النهر.  عبرها 
على النمور هو أقدم حديقة قومية في والية مهاراشترا. 
وتبلغ مساحة الحديقة 1727 كيلومتر مربع، وهي أكبر 
هذه  داخل  ويوجد  الوالية.  مستوى  على  قومية  حديقة 
عالوة  نمرا   88 التعبير  جاز  إذا  الحديقة  أو  المحمية 
المحيطة، وهي  الغابات  منطقة  في  أخرا  نمرا  على 58 
 43 يضم  الذي  النمور”  محميات  “مشروع  من  واحدة 
هذه  في  المائية  المسطحات  هذه  في  وينتشر  محمية. 
المنحدرات  تعد  بينما  التماسيح،  من  العديد  المنطقة 
بينها  من  األخرى  الحيوانات  من  لعدد  موطنا  والكهوف 
أشكال  بين  من  و  والغرير.  الكسالن  الدب  و  النمور 
كبيرة  المنطقة مجموعة  هذه  في  الثرية  الحيوانية  الحياة 
والطيور  والسحالي،  الهندي،  الحيوانات:الثعبان  من 
الجارحة، والفراشات، وعدد قليل من الحشرات المهددة 
باالنقراض مثل فراشة دانايد البيضية و الفراشة الكبيرة 
النادر رمادي  بينها نسر  المائية من  والعديد من الطيور 
الرأس صائد األسماك، و النسر صاحب الرأس الشبيهة 

برأس الثعبان والصقور والنسور المتنوعة. 

كيفية الوصول إلى المنطقة 
عن طريق الجو: مطار ناجبور هو األقرب 

للمكان ويبعد 140 كم عن المنطقة.
عن طريق القطار: محطة تشاندرابور 

وتبعد 45 كم عن المكان.
عن طريق البر: طريق تشاندرابور ويبعد 

مسافة 45 كم عن المكان.

أفضل األوقات لزيارة المنطقة : 
خالل الفترة من مننتصف أكتوبر إلى فبراير 

من أعلى إلى أسفل: غزال مرقط، وحيوان الغرير،والنسر ذو رأس الثعبان، ونمر
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الطبيعة الخالبة
ماهاراشترا...روعة وجمال

تتميز والية ماهاراشترا الواقعة في غرب الهند بتنوع الحياة النباتية والحيوانية، وهي كذلك 
موطن للعديد من محميات الحياة البرية والحدائق القومية

تشتهر والية ماهارشترا التي يحدها  بحر العرب 
الجميلة  والتالل  الغربية  المصاطب  بوجود 
وتنوع  ثراء  على  عالوة  والشالالت  والوديان 
نتحدث  كنا  وسواء  هائلة.  بصورة  البرية  الحياة 
عن الغابات دائمة الخضرة في جاتس الغربية أو 
الوارفة، فإن لكل  غابات فيداربها ذات األشجار 
منطقة جمالها الفريد و المتميز.وسوف نستكشف 
خالل السطور التالية بعض المنتزهات والحدائق 
بصرية  متعة  للزائر  توفر  التي  الشهيرة  القومية 
عالية  بمعدالت  يتدفق  األدرينالين  كذلك  وتجعل 

من فرط اإلثارة والتشويق!

بقلم: نيهاريكا ماثور سينج
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الحالة الوجودية إلى حالة السكينة و التوحد مع الذات العليا. 
ولكن  لبوذا،  برسم صورة  القيام  األخير  في  القرار  كان  و 
الفنان لم يكن قادرا على أن يحدق في مالمح بوذا و النظر 
إلى  بوذا  جلس  المشكلة  هذه  ولحل  مباشرة.  بصورة  إليه 
يكمل  أن  النهاية  في  الفنان  واستطاع  مائي  مسطح  جوار 
اللوحة من خالل النظر إلى انعكاس صورة بوذا على صفة 
“ثانجكا”  باسم  تم رسمها   التي  الصورة  واشتهرت  المياه. 

أي “المأخوذة من صفحة المياه”.
ويمكن تصنيف اللوحات التي يتم إبداعها 
الرسم  تقنية  أس��اس  على  ثانجكا  بأسلوب 
المتبعة وكذلك المواد المستخدمة. والتصنيف 
أو  ثانجكا  رسم  أسلوب  هو:  شيوعا  األكثر 
أو  القطن  بذات األسلوب على  العمل  تطريز 
اللوح  من  النوع  هذا  حجم  الحرير.ويختلف 
إلى نصف  أمتار طول وعرض  بين عدة  ما 

حجم البورترية بالمقاس النموذجي الكامل. ونظرا لحساسية 
تخزينها  يتم  أن  فيجب  ثانجكا،  بأسلوب  المبدعة  اللوحات 
في مكان جاف، حيث يكون الحرير في مأمن من الرطوبة. 
وعندما تكون لوحة ثانجكا في وقت غير وقت العرض، يتم 
وضعها على حامل من القماش )مع غطاء من الحرير، ويتم 

لفها و حفظها بعيدا(.
لجمالها  فقط  ليس  عالية  بقيمة  الثانجكا  لوحات  وتحظى 
األحيان  من  كثير  وففي  أخرى.  عوامل  لعدة  أيضا  ولكن 

حيث  مهمة،  تعليمية  أداة  بمثابة  الثانجكا  لوحة  تكون 
واألحداث  بوذا،  حياة  لتصوير  آلهة  صور  استخدام  يتم 
التاريخية الهامة التي ترصد أهم أقطاب البوذية المؤثرين 
و كذلك األساطير المتعلقة باآللهة. وخالل االحتفاليات أو 
يتم استخدام إحدى هذه الصور  الدينية، عادة ما  الطقوس 
أداء  و  اإلله  بدعوة  الناس  عندها  يقوم  تعبدية  كأيقونة 

الصالة تقربا له.
وقد يكون أهم غرض الستعمال لوحات 
ثانجكا هو كوسيلة تساعد على التأمل. ويمكن 
ثانجكا  لوحات  خالل  من  بالتأمل  يقوم  لمن 
وتصوره  منظوره  ليكون  إليها  ينظر  أن 

على  تساعد  كذلك  و  لإللهة 
رسم  يتم  و  التركيز.  زي��ادة 
لكبار  تظهر  التي  ال���رؤى 
خالل  الروحانيين  الكهنة 
لوحات  في  لآللهة  كصورة  التجلي  لحظات 
بمثابة خريطة  ألنها  مقدسة  وتعتبر  ثانجكا، 
طريق لتوجيه المريدين للتعرف على الرؤية 
العميقة لهؤالء الكهنة الروحانيين. وتعد دقة 
هذا  به  يتميز  الذي  األساس  هي  التصوير 
األسلوب من الرسم ، ويجب أن على الفنان 
أن يحرص على ذلك إذا أراد أن يتم اعتبار 

لوحته ضمن لوحات ثانجكا األصلية.

أه�������م غ����رض 
لوحات  الستعمال 
ثانجكا هو كوسيلة 
تساعد على التأمل
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شخصية أسطورية 
من منطقة التبت 

مصورة في لوحة 
بأسلوب ثانجكا. 

الصفحة المقابلة: 
لوحة بأسلوب ثانجكا 

بعنوان “عجلة 
الحياة”، ولوحة 
مبدعة بأسلوب 

ثانجكا بألوان ذهبية 
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ثانجكا في رسم اللوحات، حيث يمكن وصف الفنان 
القصة  نقل  على  تعمل  تعليمية  أداة  أو  وسيلة  بأنه 

بالعمل. المرتبطة 
ال��ل��وح��ات  رس��م  ف��ن  يعتبر  و 
األساليب  أحد  هو  ثانجكا  بأسلوب 
التبت،  منطقة  من  البوذية  الفنية 
اللوحة  إب���داع  على  يعتمد  حيث 
مثل  الفنية  الوسائط  من  العديد  على 
القماش القطن أو الحرير أو غيرها 
أن  ويُعتقد  األخ���رى.   المواد  من 
الذي  “الشيء  تعني  “ثانجكا”  كلمة 
يفتحه المرء لمطالعته” أو “الرسالة 

هذا  إن  ويُقال  التبتية.  للغة  وفقا  وذلك  المسجلة” 
األسلوب الفني قد تأصل في القرن  السابع أو الثامن 
اللوحات  الفنان بعمل هذه  ميالدي، وعادة ما يقوم 

بأسلوب ثانجكا وبعد ذلك يقوم بإهدائها لألديرة أو 
نتيجة  الفنان  عليه  يحصل  ما  إلى  ويُنظر  ألفراد. 
هذا اإلبداع الفني على اعتباره هدية رمزية وليس 

المقابل المادي المكافئ للعمل.
مصممة  لوحة  أول  إن  ويقال 
بأسلوب ثانجكا تم رسمها في الهند. 
في  الملوك  أحد  أن  أيضا  ويُعتقد 
والية  في  حاليا  يقع  )مكان  راجير 
من  الثمن  غالية  هدية  تلقى  بيهار( 
ولم  جيرانه.  من  الملوك  أحد  قبل 
رد  على  يعمل  كيف  الملك  يعرف 
أن  إال  منه  ك��ان  فما  الهدية،  ه��ذه 
بأسلوب  لوحة  بإهدائه  أوصه  الذي  بوذا،  استشار 
تظهر  التي  الحياة”  “عجلة  تصور  الفنية  ثانجكا 
من  البشرية  النفس  بها  تمر  التي  الكاملة  الدورة 

ع����ادة م���ا ي��ق��وم 
هذه  بعمل  الفنان 
بأسلوب  اللوحات 
ذلك  وبعد  ثانجكا 
ي��ق��وم ب��إه��دائ��ه��ا 

لألديرة 

الصفحة المقابلة: فنان يبدع لوحة بأسلوب ثانجكا؛ وأعاله: لوحة ملونة بأنماط دقيقة 
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 الحرير
لوحات رائعة على

تعد لوحات ثانجكا من أشكال الفن الهندي التقليدي وذلك بسبب 
الموضوعات التي تقوم عليها فضال عن التقنيات المستخدمة في 

هذا اللون من الفن

بقلم: جوراف ناجبال

قيامه  خالل  من  الفنية  لوحته  الفنان  يُبدع  ما  عادة 
باستخدام األلوان و األصباغ أو االستعانة بأية وسائط 
احتلت  لقد  صلب.  سطح  على  العمل  ليرسم  أخرى  
و  الهندية  التقليدية  الفنون  في  بارزة  مكانة  اللوحات 
تاريخ الفن بصورة عامة بداية من اللوحات التي كان 
التاريخ  قبل  ما  فترات  في  الصخور  على  إبداعها  يتم 
الحديث،  العصر  في  التجريدية  اللوحات  إلى  وصوال 
وصوال  الحجم  الكبيرة  القماش  اللوحات  من  وبداية 

المنمنمات. إلى 
أن  اللوحات  رس��م  أساليب  معظم  في  أن��ه  ونجد 
خالله  من  يعبر  حيث  الفني،  للعمل  المبدع  هو  الفنان 
أنماط  أفكاره  العمل  يعكس  وكذلك  الخاص  وعيه  عن 
األمور  من  وغيرها  األماكن  و  لألشياء  الفنية  رؤيته 
األمر  يختلف  قد  ولكن  بالعمل.  المرتبطة  األخ��رى 
أسلوب  في  األساسي  الجوهر  عن  الحديث  عند  قليال 
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نفوس الراقصين ويجذب انتباه جمهور المشاهدين. وتٌقام 
في ساحات  الشتاء  الراقصة خالل فصل  العروض  هذه 
االحتفال.  أجل  من  القرية  أفراد  يتجمع  حيث  مفتوحة، 
يبدأ  الراقص،  الفني  العرض  مشاهدة  من  االنتهاء  وبعد 
مع  الجنزير  لحم  تتضمن  التي  الوالئم  تناول  في  الجميع 

األرز باإلضافة إلى احتساء الجعة.

أشكال وأنواع رقصة كابوي ناجا
ناجا،  كابوي  لرقصة  المختلفة  األشكال  العديد من  يوجد 
من بينها نجاي الم و بومي الم و بالو الم. ففي الوقت التي 
يتم فيه أداء رقصة نجاي الم خالل أوقات المهرجانات، 
مشروع  من  االنتهاء  عند  تؤدى  الم  بومي  رقصة  فإن 
خاص بخدمة المجتمع كنوع من التيمن والشكر. وتعتبر 
تقرباً  تقام   التي  المقدسة  الرقصات  من  بالو الم  رقصة 
لآللهة وهي تتسم بالجانب الكالسيكي من حيث حركاتها 
إلى رقصات  بالو الم  تقسيم رقصة  ويمكن  وأوضاعها. 
فرعية أخرى مثل: هوي الم و زيهسونج الم و زوهمون 
باتمي الم و جويبي زينجمي الم و بانجاي الم و بان الم 

وغيرها من الرقصات األخرى.
ولعل أهم ما يميز هذه األشكال المختلفة من الرقص 
هو طريقة األداء التي تٌقدم بها. فعلى سبيل المثال، يقوم 
يؤدي  بينما  بأداء رقصة زيهسونج الم راقصين ذكور، 
أما  فقط.  اإلناث  الراقصات  الم  باتمي  زوهمون  رقصة 
أدائها  يقتصر  الم،التي  زينجمي  جويبي  لرقصة  بالنسبة 
راقص  كل  خاللها  فيقوم  فقط،  الذكور  الراقصون  على 
باالقتراب  من رأس الماشية، التي يُطلق عليها “جويبي” 
و  متأرجحة  طويلة  عصا  أعلى  مثبتة  عادة  وتكون   ،
أوال  خطفها  من  يتمكن  الذي  الراقص  هو  الفائز  يكون 

قبل اآلخرين.
تتضمن رقصة بانجاي الم مشاركة كل من الراقصين 
الذكور واإلناث، ويستمر أداء هذه الرقصة طوال الليل 
كابويس  قبيلة  أبناء  ينظر  و  التالي.  اليوم  صباح  وحتى 
عن  المعبرة  الرقصات  من  باعتبارها  الرقصة  هذه  إلى 

البركة واإلحساس بالشكر.
ومع ازدهار السياحة في شمال شرق البالد، بدأ هذا 
الشكل من أشكال الرقص في االنتشار بصورة تدريجية 
أيما  تقدره  الذي  الجمهور  من  كبيرة  قاعدة  له  وأصبح 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  الحكومة  وتلعب  تقدير. 
المحلية  األشكال  لهذه  الترويج  في  كبيرا  دورا  أيضا 
الزائر  من الرقص. وبعد هذه الخلفية السريعة، ما على 
العروض  هذه  إقامة  ألماكن  الذهاب  سوى  الوالية  لهذه 

واالستمتاع بروعة وجمال األداء.
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تشتهر  التي  مانيبور  والية  إلى  الزائر  يصل  عندما 
ما  هو  انتباهه  يلفت  ما  أول  فإن  الجواهر-  أرض  باسم 
ترتديه النساء من فساتين ملونة عالوة على أشكال الفن 
عزبة  موسيقى  من  الوالية  أبناء  يعشقها  التي  المختلفة 
تتسم  رقصات  من  يصاحبها  وما  الطبول  وإيقاعات 
من  والموسيقى  الرقص  يعتبر  وال  واإلبداع.  بالرشاقة 

الشخصي،  المستوى  على  التعبير  أشكال 
ولكنهما يمثالن مكوناً رئيسيا من مكونات 

نسيج المجتمع في  مانيبور.
من  فينا  كنزا  مانيبور  والي��ة  تمتلك 
األشكال الفنية التي لم تٌكتشف بعد، سواء 
في مجال الموسيقى، أوالرقص أو األعمال 
مانيبور  والية  أبناء  استمر   حيث  الفنية، 
واألعراف  التقاليد  تلك  على  الحفاظ  في 
وفي  العصور.  مر  على  الفنية  الثقافية 
مانيبور  أبناء  معظم  استطاع  الذي  الوقت 

أن يتكيفوا مع التغيرات التي حدثت على مستوى العالم، 
فإنهم ال يزالوا يحتفون بتراثهم  الفني الثري و يحرصون 
ليتوارثها  القادمة  الثقافية لألجيال  العادات  نقل هذه  على 
التي  كابوي  رقصة  وتعد  جيل.  بعد  جيل  الوالية  أبناء 
الفنية  الكنوز  هذه  إحدى  نجا  كابوي  قبيلة  أبناء  يؤديها 

العريقة. والثقافية 

المشاهدة  متعة 
به رقصة  تتسم  الذي  الكبير  الغموض  من  الرغم  وعلى 
ناجا  كابوي  رقصة  فإن  كبيرة،  بصورة  ناجا  كابوي 
تعيش  التي  القبائل  بين  الرقص  أشكال  أشهر  أحد  تعتبر 
القبيلة  أبناء  الرقص  هذه  وي��ؤدي  التالل.  مناطق  في 
متعة  الرقصة  هذه  مشاهدة  وتعد  النساء.  و  الرجال  من 
أداء  وخالل  نوعها.  من  فريدة  وتجربة 
الراقصون  يقوم  ناجا  ك��اب��وي  رقصة 
يقومون  وهو  أياديهم  في  الخناجر  بحمل 
الراقصات  وتصاحبهم  دائرية،  بحركات 
حمل  دون  مماثلة  بحركات  العرض  في 
الجناجر. وتتحلى الراقصات بالمجوهرات 
خالل  ترتدين  بينما  الوزن،  ثقيلة  القبلية 
التي  الملونة  التقليدية  األزي��اء  العرض 
على  وللتعرف  المشاهدين.  بصر  تخطف 
لمحات من هذا اإلرث الفني الخاص بهذه 
المرء أن يشاهد فاعليات  القبلية، يجب على  المجتمعات 
المهرجان السنوي جانج-نجاي التي تتسم بمظاهر البهجة 

والعروض الحماسي..
الحجم  كبيرة  طٌبل  الرقصة  أداء  خالل  ويستخدم 
يعزف عليها الراقصون إيقاعات المختلفة، حيث يضفي 
صوتها مزيدا من الحيوية على األداء ويثير الحماسة في 

رق��ص��ة ك��اب��وي 
أحد  تعتبر  ناجا 
أش���ه���ر أش��ك��ال 
ال����رق����ص ب��ي��ن 
القبائل التي تعيش 
في مناطق التالل
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والية مانيبور
على أنغام الفن في 

يُنظر إلى الرقص في والية مانيبور- التي تتمتع بجو من الهدوء و السكينة- ليس كشكل من 
أشكال الفنون ولكن كأسلوب حياة

بقلم: أبهيشيك تشاكرابورتي

فنون
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الفنية، حيث يوجد عدد قليل للغاية يعمل في أنشطة 
مثل  وتشجع  الثري.  الهندي  التراث  على  الحفاظ 
اتخاذ  على  الناس  من  المزيد  للزمالة  البرامج  هذه 
وكانت  الجد.”  محمل  على  المجال  هذا  في  العمل 
المتخصصين في  أحد أعضاء فريق  نفسها  كالسي 
الترميم في المعرض الذي أقيم في متحف فيكتوريا 
وألبرت في عام 2015 تحت عنوان “المنسوجات 
الهندية”. وكان هذا المعرض الضخم هو المعرض 
العالم  استكشاف  إلى  هدف  الذي  نوعه  من  األول 

الثري والرائع من المنسوجات اليدوية من الهند.
ولكن يرى سوود إنه يجب أن تتوافر هذه الفرص 
الفنية  المعارض  تنظيم  من  البرامج  تقدمها  التي 

الهند  داخ��ل  الترميم  أنشطة  و 
ذلك:”  عن  سود  ويقول  نفسها. 
يجب علينا أن عمل على تنظيم 
المعايير  بنفس  فنية  معارض 
يتعاون  أن  وي��ج��ب  ال��دول��ي��ة. 
والمعارض  الحكومي  القطاع 
والمنظمات  والمتاحف  الخاصة 
غير الحكومية في الهند من أجل 
إرساء مظلة كبيرة تجمع هؤالء 
الفني  الترميم  في  المتخصصين 
مشروعاتهم  تولي  يمكنهم  الذين 

دون أي تدخل.”

من أعلى إلى أسفل: المتحف الهندي-كولكاتا؛ ناب عاج ومجموعة 
نادرة من التحف داخل المتحف الهندي

فنون
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بيكانير  في  الفنية  المعارض  تنظيم  مدير  ويشعر 
هاوس في نيودلهي السيد/بريا بال أن مثل هذه المبادرات 
الهندية.  والثقافة  التراث  دعم  في  تساهم  أن  شأنها  من 

مؤخرا  تم  قد  أن��ه  بالذكر  الجدير  وم��ن 
مظهره  ليستعيد  ه��اوس  بيكانير  ترميم 
التاريخي العريق وذلك على يد المعمارية 
الحفاظ  في  المتخصصة  المبه  نارين  أبها 
وقد  التاريخية.  المباني  وترميم  المعماري 
الهيكل  على  تبقي  أن  المبه  استطاعت 
األصلي لشكل  بيكانير هاوس مع إكساب 
الهندية  والثقافة  للفن  الجديد  المركز  هذا 
خالل  من  وذل��ك  جديد،  عصري  مظهر 
من  وخ��ب��رات  معرفة  م��ن  اكتسبته  م��ا 
“هناك  بال:  تقول  الزمالة.  برامج  خالل 
فرص هائلة في بالدنا اليوم للمتخصصين 

الهنود في مجال الحفاظ على الفنون و ترميمها و استقاء 
العلمية  األساليب  حول  والمعرفة  الخبرات  من  المزيد 

من  للغاية  كبيرة  الهند مجموعة  في  ويوجد  الترميم.  في 
األعمال الفنية المصنوعة من القماش وغيرها من أشكال 
الفن واآلثار. ومن ث، يمكن لنا أن نستفيد من مثل هذه 

المبادرات.”
كالسي  ديبشيخا  الرأي  هذا  مع  وتتفق 
األعمال  مجال  في  المتخصصات  إحدى 
الفنية من القماش وهي يعيش في نيودلهي 
و كانت قد عملت في مشروعات بالتعاون 
مع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن بعد 
تشارلز  الزمالة  برنامج  على  حصولها 
عملية  “تتسم  كالسي:  وتقول  واالس. 
باالنفتاح  ال��غ��رب  ف��ي  المعرفة  ت��ب��ادل 
والديمقراطية. وعلى الرغم من أنه كان لي 
مدرسا متخصصا في مجالي، إال أن فريقا 
وألبرت  فيكتوريا  متحف  من  الخبراء  من 
التدريب  الهند  في  يتوافر  ال  لمساعدتي.  دوما  يأتي  كان 
األعمال  على  الحافظ  مجال  في  والتخصص  المناسب 

البرنامج  يغطي 
المحافظة  أعمال 
ع��ل��ى األع��م��ال 
أعمال  مثل  الفنية 
ال��ن��ح��ت وت��ل��ك 
من  المصنوعة 
القماش واللوحات 
وال��ت��ص��م��ي��م��ات 
الداخلية التاريخية 

يمين متحف متروبوليتان للفن- نيويورك؛ أعلى: حجرة الفرسان 
واألسلحة في متحف متروبوليتان للفن 
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تسمح  ولكنها  العلمية،  األساليب  على  الفنية  المعارض 
وفقا  مشروعات  تنفيذ  و  وإدارة  بتخطيط  كذلك  لهم 
في  الخبير  تشاوال  روبيكا  ويتفق  الدولية.”  للمعايير 
قائال:”  يعلق  و  الرأي  هذا  مع  الفنية  األعمال  ترميم 

تحسين  على  تعمل  مبادرة  بأي  نرحب 
األعمال  على  للحفاظ  القائمة  المنظومة 

الفنية.”
لجنة  أعضاء  أحد  السيد/سوود  ويعد 
آسيا،  ثينك لجنوب  التحكيم برنامج آرت 
وهو عبارة عن برنامج في إدارة الفنون 
األساس  في  هو  ال��ذي  الثقافة  وسياسة 
بمعهد  آسيا  جنوب  شبكة  أطلقتها  مبادرة 
جوته وهو المعهد الثقافي األلماني وكذلك 
منظمة  وهي  البريطاني  الثقافي  المجلس 

بريطانية معنية بالعالقات الثقافية والفرص التعليمية.
و من جانبه، رحب القنصل العام الهندي السفير ريفا 
جانجولي داس بهذه المبادرة قائال إن هذا التعاون سوف 

والحفاظ  ترميم  عملية  في  الهنود  المتخصصين  يساعد 
األساليب  إتباع  على  الفنية  األعمال  الحفاظ  على  
الغربية في عمليات الحفاظ على  األعمال الفنية وحسن 

إداراتها.
هذه  مثل  تصميم  و  وض��ع  ت��م  وق��د 
لصقل  ب��ال��زم��ال��ة  ال��خ��اص��ة  ال��ب��رام��ج 
في  الترميم  مجال  في  العاملين  خبرات 
الثقافي  التراث  ومتاحف  الفنية  المتاحف 
وستتراوح  الهند.  في  الفنية  والمؤسسات 
الزمالة في إطار االتفاقية ما  مدة برامج 
3 إلى 6 أشهر على أن يتم تنظيم ما بين 
6 إلى 8 برنامج زمالة كل عام على مدى 
يغطي  وسوف  المقبلة.  الخمس  السنوات 
األعمال  على  المحافظة  أعمال  البرنامج 
القماش  من  المصنوعة  وتلك  النحت  أعمال  مثل  الفنية 
والتصميمات  واللوحات  الصور  على  عالوة  والورق، 

التاريخية. الداخلية 

تشاوال:”  روبيكا 
ن����رح����ب ب���أي 
مبادرة تعمل على 
المنظومة  تحسين 
للحفاظ  القائمة 
ع��ل��ى األع��م��ال 

الفنية.”

المتحف القومي الهندي- نيودلهي
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فنون

الترميم
دراسة علم

يستفيد المتخصصون الهنود في مجال الترميم من تمديد برنامج الزمالة 
الهندي للترميم 

بقلم: بونام جويل

للفنون  متروبوليتان  ومتحف  الهند  وقعت 
في نيويورك، أحد أكبر المتاحف في العالم، 
للترميم  الهندي  الزمالة  برنامج  لتمديد  اتفاقا 
لمدة خمس سنوات أخرى. وجاء هذا الخبر 
ليسعد عشاق الفن في كافة أنحاء الهند. كان 
هذا البرنامج الرائد قد تم التوقيع عليه في عام 
ومتحف  الهندية  الثقافة  وزارة  بين   2013
بالتعاون  نيويورك،  في  للفنون  متروبوليتان 
أتيليه  ريستاوراتي  ستيشتينج  مؤسسة  مع 
ليمبورج في هولندا. ويهدف برنامج الزمالة 
أعمال  ترميم  في  المتخصصين  تمكين  إلى 
تدريبية  فرص  على  للحصول  الهندي  الفن 

متقدمة في الواليات المتحدة وأوروبا.
من  الجديدة  المرحلة  هذه  تمويل  تم  وقد 
من  دوالر  مليون   1.55 بمبلغ  البرنامج 
هذه  وبموجب  ميلون.  أن��درو  مؤسسة  قبل 
متروبوليتان  متحف  سيعمل  االتفاقية، 
على  الثقافة  وزارة  مع  نيويورك  في  للفنون 
العمليات  مجال  في  والمعرفة  الخبرات  نقل 
مثل:  بالمتاحف  المرتبطة  الحديثة  والطرق 
عمليات الترميم وكذلك التخطيط للمعارض. 
واإلدارة  المقتنيات  إدارة  مدير  نائب  وقال 

نيويورك  في  للفنون  متروبوليتان  بمتحف 
السيد/ كاري ريبورا بارات في بيان صحفي 
حاجة  في  الثري  الثقافي  الهندي  التراث  أن 
بين  التواصل  وأن  عليه  الحفاظ  يتم  ألن 
المشاركين في البرنامج من الهند والواليات 
العلوم  تبادل  إل��ى  ي��ؤدي  س��وف  المتحدة 

والمعرفة في هذا المجال.
مؤسس  س���وود  ب��وج��ا  السيد/  وي��ق��ول 
للفنانين-وهي  الدولية  خوج   رابطة  ومدير 
مقرها  حكومية  غير  منظمة  عن  عبارة 
على  الماضية  الفترة  في  وعملت  نيودلهي 
الفنية  الممارسات  م��ن  للعديد  الترويج 
دول  مختلف  في  الفنية  المعارض  وتنظيم 
التعاون  برامج  خالل  من  والسيما  العالم 
مع مؤسسة تيت مودرن في لندن ومؤسسة 
“إننا  فرانسيسكو:  سان  في  للفن  كاديست 
في حاجة ماسة في الوقت الحالي لمثل هذه 
األشكال من أنشطة التعاون. لدينا مجموعة 
حفظها  يتم  التي  الفنية  األعمال  من  رائعة 
عرضها.  يتم  ما  ون��ادرا  سيئة،  بصورة 
في  فقط  تساهم  لن  المبادرات  هذه  ومثل 
تنظيم  و  الترميم  في  المتخصصين  تدريب 
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والتراث  السياحة  ترويج  هيئة  وكانت  الذهبي.  المعبد 
المهندسين  بين  مسابقة  أعلنت عن  قد  البنجاب  بوالية 
سنوات.  ثالث  منذ  الساحة  تلك  لتصميم  المعماريين 
كاكتيكار  جي  المعماري  المهندس  المسابقة  في  وفاز 

وعمل  أسوشيتس  ديزين  شركة  من 
بشكل وثيق مع حكومة الوالية لتطوير 
يتجمع  كبيرة  ساحة  باعتبارها  المنطقة 
قمت  وعندما  السيخ.  الحجاج  فيها 
بافتتاح الساحة، سألت لماذا ال يمكن أن 
ليشمل  المشروع  هذا  نطاق  توسيع  يتم 
التصميمات  وضع  مع  بأكمله  الشارع 
المعبد  تاريخ  عن  المعبرة  المناسبة 

الذهبي و أمريتسار؟ “
“ش��ارع  مشروع  انجاز  استغرق 
حوالي  مترا   800 بطول  ال��ت��راث” 

هذا  ويمتد   ، فيه 1200 شخصاً  شارك  و  يوماً   330
“قاعة  باسم  المعروف  الفني  المتحف  من  الشارع 
وكان  الذهبي.  المعبد  إلى  وصوال  المدينة”أمريتسار 

الطراز  عليه  يغلب  بناء  وهو  الفني،  المتحف  مبنى 
البريطاني االستعماري القديم، مركز اإلدارة الحاكمة 
في  الشارع  تطوير  تم  وقد  الحقبة.  تلك  في  للمنطقة 
الوقت الحالي بعد أن كان مزدحما بالمارة،وأصبح له 
مرور  حظر  وتم  جديدة  تراثية  وجهة 
تطوير  على  وع��الوة  ب��ه.  السيارات 
المباني  ل��واج��ه��ات  ال��ت��راث��ي  الشكل 
المدينة”  “قاعة  الفني  المتحف  وتجديد 
فقد  والنوافير،  التماثيل  من  والعديد 
تضمن المشروع كذلك مرافق الصرف 
الصحي والكهرباء. وقد تم تغيير مسار 
نفق  إلى  المدينة  في  العلوي  المترو 
تحت األرض. وتم إرساء هيئة خاصة 
وهي  ال��م��ش��روع،  ه��ذا  على  للحفاظ 
بمدينة  والثقافية  السياحية  التنمية  هيئة 
دءوبة  بصورة  العمل  في  الهيئة  وبدأت  أمريتسار. 
تنفيذ  من  االنتهاء  تم  ثم،  ومن  أشهر.  ستة  نحو  منذ 

المشروع بصورة أسرع من الوقت المستهدف.

انجاز  اس��ت��غ��رق 
“شارع  مشروع 
بطول  ال��ت��راث” 
م���ت���را   800
 330 ح����وال����ي 
 يوماً و شارك فيه 

1200 شخصاً 

بوابة شيدت حديثا عند مدخل أمريتسار و الباحة األمامية المجددة للمعبد الذهبي
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البنجاب التاريخي مهراجا رانجيت سينج، ومتحف 
التقسيم في متحف الفن “قاعة المدينة”. في الحقيقة 
بٌعدا  وتضيف  قصة  لها  البنايات  هذه  من  بناية  كل 
جماليا جديدا لباقي التصميمات المعمارية األخرى. 
المستخدمة  اإلضاءة  أن  للزائر  المالحظ  من  ولكن 
“شارع  اسم  عليه  أطلق  الذي  الشارع-  هذا  في 
التراث”- تكاد تساوي أنظمة اإلضاءة الحديثة في 

أكثر مدن العالم تقدماً.
ويُعد شارع التراث الذي تم تطويره بمثابة تحفة 
بصرية  متعة  للمشاهد  وتوفر  الحواس،  تمتع  فنية 
من نوع خاص. ويشعر المتجول في الممشى- الذي 
الفن  متحف  مبنى  من  بداية  كيلومتر  طوله  يبلغ 
التقسيم،  متحف  حاليا  يضم  الذي  المدينة”  “قاعة 
المعبد  بعده  ومن  باجه  جاليانواال  إلى  وص��وال 

الذهبي- وكأنه يسير بين أروقة متحف مفتوح.
اإلنارة  أعمدة  مشاهدته  خالل  المرء  ويشعر 
المتأللئة والمباني ذات القباب على الطراز المغولي 
المعلقة  والشرفات  أراجبوت  أسرة  حكام  وطراز 
المباني  واجهات  على  المنعكسة  الليد  وأض��واء 
يتزاوج  خاص  نوع  من  سحر  يكتنفه  المكان  بأن 
فيه عبق التاريخ و عظمة التراث مع أحدث أنواع 

التكنولوجيا. 
البنجاب  والي��ة  وزراء  رئيس  نائب  قام  وقد 
سوخبير سينج بادال بافتتاح هذا الممشى الذي يعد 
السيد/  وقال  التاريخ.  صفحات  عبر  رحلة  بمثابة 
بادال عن الشكل الجديد للشارع:” لقد كان المشهد 
المعبد  إلى  دهابا  دا  بهاراوان  من  للشارع  العام 
يتكبدون  المارة  كان  حيث  العام  مزعجا  الذهبي 
عربات  أصحاب  مع  الزحام  وسط  للعبور  المشقة 
الذين  الجائلين  والباعة  باليد  تجر  التي  الريكشوا 
أمريتسار.  مدينة  في  الشهيرة  البضائع  يبيعون 
الشارع  هذا  بتطوير  الخاصة  الرؤية  بدأت  ولقد 
خارج  الموجودة  الساحة  لتجديد  بمشروع  التراثي 

من أعلى: منظر عام لكل من 
جالبيواال تشوك، و أوداسين 

أشرام أخارا سانجالواال والمعبد 
الذهبي، ومدينة رامداسبور
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و  الروعة  في  وغاية  مزدهرة  مدينة  رامداسبور   “
الكلمات  هي  سكانها”...تلك  عدد  بكثرة  وتتسم  الجمال 
الخامس جورو أرجان ديف  السيخ  ٌمعلم  التي استخدمها 
باسم  حاليا  تٌعرف  التي  رامداسبور  لمدينة  وصفه  في 
المعروف  المقدس  الكتاب  في  كما ورد  وذلك  أمريتسار 

تأسست  صاحب.  جرانث  ج��ورو  باسم 
يد  على   1774 عام  في  أمريتسار  مدينة 
كافة  في  تنطق  وتكاد  داس  رام  الٌمعلم 
ربوعها بعبق التراث،المتمثل في المعابد، 
التجارية  والمحالت  العتيقة  والممرات 
ينسحب  الوصف  هذا  كان  والمأكوالت. 
يقرب  ما  منذ  أمريتسار  مدينة  حالة  على 
الفترة  في  ولكن  الزمان.  من  قرنين  من 
األخ��ي��رة، أص��اب ال��وه��ن أوص���ال هذه 

العريقة. المدينة 
في الوقت الذي يعد من الجيد أن يتعرف 

مطالعة  خالل  من  أمريتسار  مدينة  تاريخ  على  المرء 
يتعرف  أن  األفضل  من  فإنه  المتاحف،  زيارة  و  الكتب 
عليها بصورة مباشرة من خالل زيارتها والتعرف على 
على  للمحافظة  جهود  من  الواقع  أرض  على  يجري  ما 
من  األولى  هي  مبادرة  خالل  من  أصالتها.  و  عراقتها 

نوعها األولى قررت حكومة والية البنجاب القيام بعملية 
التاريخي  الفني  المتحف  من  بداية  للمدينة  شاملة  تطوير 
المعبد  إلى  وص��وال  المدينة”  “قاعة  باسم  المعروف 
الذهبي. وفي إطار المشروع، تم إعادة تصميم واجهات 
ما يقرب من 150 مبنى في الشارع المحيط بمزار سري 
شكل  في  جميعا  لتبدو  صاحب  هارمندير 
معماري موحد أقرب لنفس التصميم الذي 
منذ  القديمة  أمريتسار  مدينة  عليه  كانت 

400 عام.
ذلك  تحول  الجهود،  تلك  إط��ار  وفي 
والذي  األسوار  ذات  المدينة  في  الشارع 
إلى  عاديا  األخيرة  حالته  في  يبدو  كان 
واألبهة.  بالجمال  تنطق  معمارية  تحفة 
الرائع  المظهر  هذا  في  السبب  ويرجع 
أكسب  ال��ذي  العتيق  المعماري  للشكل 
بين  وم��ن  ج��دي��دا.   جماليا  بٌعدا  المكان 
المدينة  وجه  تغير  في  ساهمت  التي  المعمارية  الروائع 
البرلمان  مبنى  تصميم  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 
أمبيدكار،  صاحب  لبابا  تمثال  جانبه  إلى  وضع  الذي 
جاليانواال  أمام  الصخور  من  المنحوت  الفني  العمل  و 
والية  لحاكم  الضخم  والتمثال  متقدة  بشعلة  المزود  باجه 

مدينة  ت��أس��س��ت 
أمريتسار في عام 
يد  على   1774
داس  رام  الٌمعلم 
في  تنطق  وتكاد 
ك��اف��ة رب��وع��ه��ا 

بعبق التراث
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 الماضي العريق
أمريتسار...إحياء 

يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير لتطوير المنطقة من المتحف الفني التاريخي المعروف باسم قاعة المدينة 
إلى المعبد الذهبي

بقلم: جورسيمران سينج
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البشري  العنصر  مهارات  محل  تحل  اآلالت  بدأت 
في مختلف ألوان الصناعة.

الصمود والنهضة
الحكومة  اتخذت  استقالها،  الهند على  بعد حصول 

لرعاية  المبادرات  من  العديد  الهندية 
الصناعات  ه��ذه  على  واإلش����راف 
نظرا  ان��ح��س��رت  ال��ت��ي  ال��ص��غ��ي��رة، 
من  و  اإلهمال.  من  بقرون  لمرورها 
األموال  الهندية  الحكومة  جمعت  ثم، 
بفن  المطرزة  األع��م��ال  إنتاج  لدعم 
ووفرت  كبير.  نطاق  على  زاردوزي 

الحكومة منافذ البيع تجزئة لهذه المنتجات للوصول 
فن  استعاد  اليوم،  المحتملين.  العماء  كافة  إلى 

جديد.  من  للنهضة  وعاد  السابق  مجده  زاردوزي 
في  زاردوزي  تطريز  ف��ن  ت��واج��د  يقتصر  ول��م 

المابس المنمقة فقط، بل أصبح منتشرا في 
وسائد  والستائر،  اليد،  وحقائب  األوشحة، 
كانت  حين  في  أيضا!  والصنادل  األغطية 
هذا  في  المستخدمة  التصاميم 
تقليدية  التطريز  فن  من  النوع 
بدأ  المغول،  لعصر  تنتمي  و 
مع  التكيف  زاردوزي  ف��ن 
الجديدة  العصرية  االتجاهات 
وح��دات  استخدام  حيث  م��ن 
إلى  باإلضافة  حديثة  زخرفية 
الهندسية  باألنماط  الحالية  األشكال  تأثر 

والطبيعة بصورة واضحة.

الثورة  أعاقت 
ال��ص��ن��اع��ي��ة 
ازده����ار ه��ذا 

الفن الرائع

من اليمين: ممثلة بوليوود رادهيكا أبتي وإيشواريا راي باتشان ترتديان مابس مطرزة بفن التطريز زاردوزي
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حرف يدوية

وحيث أنه في األساس أحد أشكال التطريز، يتطلب 
زاردوزي الدقة المتناهية واإلتقان التام للعمل. يتم 
مد النسيج على إطار خشبي لتسهيل سرعة العمل 
التفاصيل. و من  ورفع درجة الوضوح والدقة في 
الحرفيون  يستطيع  دقيقة،  إب��رة  استعمال  خال 
عمل التصاميم على القماش من خال شف الشكل 

مرسوم  شفافة  ورق���ة  ط��ري��ق  ع��ن 
القماش  نوع  يكون  ما  وعادة  عليها، 
أو  والفيلفيت  الستان  من  المستخدم 
يتم غمس قطعة  ذلك،  الحرير،. وبعد 
بها  يمسح  و  الكيروسين  في  قماش 
ليتشرب  الشفافة  الورقة  سطح  على 
القماش األشكال بصورة كاملة وأكثر 
استدامة. و يتم استخدام خيوط معدنية 

من  بخيوط  بانورامية  صور  إلبداع  ترتر  وقطع 
الذهب. ويبدو القماش والمابس المطرزة بأسلوب 
بعض  ثقيل  كان  وإن  فخم  مظهر  ذات  زاردوزي 
الكريمة  واألحجار  المعدن  قطع  بسبب  الشيء 
المستخدمة في التطريز أو تطعيم التصاميم. ولهذا 

بهذا  المطرزة  بالمابس  االحتفاظ  يتم  السبب، 
مثل حفات  الخاصة  المناسبات  الشكل لحضور 

الزفاف والمهرجانات.

التحديات والمعوقات
واضحة  تراجع  فترة  الفن  من  النوع  هذا  شهد 
يستطع  ولم  أورنجزيب.  عهد  في 
الحاد  االرتفاع  مواكبة  الحرفيون 
سحب  إلى  باإلضافة  األسعار،  في 
تدريجيا  رعايته  الملكي  الديوان 
على  يهيمون  الحرفيون  وت��رك 
وج��وه��ه��م م��ن م��ك��ان إل���ى آخ��ر 
وفي  للعيش.  أق��وات��ه��م  ع��ن  بحثا 
الحرفيون  ذل��ك،اض��ط��ر  ض���وء 
عن  للرحيل  زاردوزي  فن  في  المتخصصون 
و  براديش  البنجاب،وأوتار  إلى  والهجرة  دلهي 
راجستان بحثا عن عمل.ومع بزوغ فجر الثورة 
تعرقلت  عشر،  الثامن  القرن  في  الصناعية 
حيث  أخرى،  مرة  الرائع  الفن  هذا  نمو  حركة 

ي���ت���ط���ل���ب 
ي  ز و د ر ا ز
المتناهية  الدقة 
التام  واإلتقان 

للعمل

يسار: العب الكيريكت االسترالي 
بريت لي، وشويتا ناندا ابنة أسطورة 

بوليوود أميتاب باتشان تسير على 
البساط وهي ترتدي ثوب مطرز بفن 

زاردوزي من تصميم الفنانين أبو 
جاني-سانديب خوسا. أسفل: حقائب 

وأحذية مطرزة بفن زاردوزي 
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بداية تألق
فنون  من  وه��و  زاردوزي  فن  أص��ول  ترجع 
إلى  العالمي  المستوى  على  الشهيرة  التطريز 
الهند  إلى  بينما عرف طريقه  باكستان،  إيران و 
طفرة  وشهد  الوسطى  العصور  فترة  خ��ال 
المغولي  اإلمبراطور  حكم  فترة  خال  كبيرة 
اعتمد  الهند،  في  المغولية  الحقبة  وخال  أكبر. 

على  زاردوزي  التطريز  فن 
مع  ال��م��ع��ادن  قطع  اس��ت��خ��دام 
وأنماط  أشكال  إلبداع  الخيوط 
يتم  التي  المابس  ف��ي  دقيقة 
ل��أس��رة  خصيصا  حياكتها 
الحرفيون  وأب���دع  الملكية. 
خيوط  من  خاصة  تصميمات 
الذهب  من  مصنوعة  معدنية 
تم  وك��ان  الخالصة،  والفضة 

ونظرا  الكريمة.  واألحجار  باللؤلؤ  ترصيعها 
من  التطريز  من  النوع  بهذا  الشديد  لإلعجاب 
فن  انتقل  ما  فسرعان  الملكية،  األس��رة  جانب 
المابس  لتطريز  فن  مجرد  من  زاردوزي 
أغماد  لتزين  تطريز  فن  إل��ى  اإلمبراطورية 
الفنية  واألعمال  والخيام،  والخناجر،  السيوف 

المعلقة على الجدران وأدوات الحرب الملكية.

الطريق إلى الكمال
إبداع  في  الحرفيون  استخدم  السنين،  مر  على 
العديد  زاردوزي  بأسلوب  المطرزة  األقمشة 
من المواد في عملهم مثل: الخرز المصنوع من 
بمختلف  والفضة  زجاج  وقطع  الخشب،واللؤلؤ 
وقطع  الترتر  على  عاوة  واألشكال  األحجام 
وشبة  الكريمة  واألح��ج��ار  والقواقع  المعادن 
من  المصنوعة  والخيوط  الكريمة 
والفضة.  والذهب  والنحاس  الحرير 
الذهبية  الخيوط  صنع  عملية  وتعد 
لف  تتطلب  شاقة  عملية  )زاري( 
وفي  الخيوط.  وتلميع  وطاء  وشد 
الذهب  لشراء  الباهظة  التكلفة  ضوء 
تم  التطريز،  ف��ي  واستعمله  نقي 
مصنوعة  خاصة  سبائك  اخ��ت��راع 
رقيقة  أس��اك  تسخين  طريق  عن 
هذه  تمرير  يتم  ثم  الفضة.  وأشرطة  الذهب  من 
من  مصنوعة  مثقبة  ألواح  عبر  الذهبية  الخيوط 
الصلب لشد حوافها وثنيها ليصبح المنتج النهائي 
األساك  على  ويُطلق  ذهبية.  خيوط  عن  عبارة 
الملساء التي تم الحصول عليها في بداية العملية 
اسم “بادال”، بينما تٌعرف األساك التي يتم لفها 

بصورة مجدولة على بكرة اسم “كاساف”.

عمل  ي��ت��ض��م��ن 
الذهبية  الخيوط 
)زاري( لف وشد 
وتلميع  وط���اء 

الخيوط

من اليمين: أحد أشكال التطريز بفن زاردوزي على تنورة؛ فنان يقوم بتطريز تصميم على قماش 

يشهد فن زاردوزي حاليا 
فترة ازدهار كبير في كل 
من دلهي و لكناو و بوبال 

و كلكتا وحيدر أباد و أجرا، 
وكشمير، و مومباي، 
وأجمير، وفاراناسي، 

وسورات، وجايبور وتشيناي. 
واستطاع فن زاردوزي 
كذلك أن يجد لنفسه مكانة 

بارزة في صيحات الموضة 
األوروبية الحديثة.

استطاع الحرفيون 
المتخصصون في فن 

زاردوزي أن يحسموا معركة 
بقاء هذا النوع من الفن 

وكافحوا على مدى قرون من 
خمول كبير أصاب مهنتهم 
حتى استطاعوا أن يستمروا 
بما تبدعه أناملهم مستخدمين 
الخيوط الذهبية على مدى 

فترات حاسمة من بينها الثورة 
الصناعية، حتى كتب لهم في 

النهاية النجاح في إرساء دعائم 
هذه الحرفة الرائعة و الخالدة 

على مر السنين.

حقائق هامة
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حرف يدوية

 بخيوط من الذهب
عندما تتعانق الثقافات

بدأ فن التطريز المعروف باسم “زاردوزي” في استعادة أمجاده السابقة في ظل الدفعة القوية 
التشجيعية التي تلقها القائمون عليه من جانب الحكومة الهندية 

بقلم: بيرسونا باسو

عبر  يتوارثوا  أن  المهرة  الحرفيون  استطاع  لقد 
فن  إرث  ال��زم��ان  من  ق��رون  م��دى  وعلى  األج��ي��ال 
الذي  زاردوزي  باسم  المعروف  الهندي  التطريز 
جرت العادة أن تتزين به مابس الملوك. كما أن هذا 
الفن القديم ورد ذكره في صفحات كتاب فيدا المقدس. 

الفارسية  باللغة  كلمتين  من  زاردوزي   كلمة  وتتألف 
)التطريز(. ويعتمد هذا  )الذهب( و دوزي  هما: زار 
من  الدقيقة  التصميمات  على  التطريز  فن  من  النوع 
المعدنية  والقطع  الكريمة  األحجار  استعمال  خال 

ليجمع بذلك بين الفن المغولي والحس الفني الهندي.
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بحيرة تسومجو  
مدينة غرب سيكيم، والية سيكيم 

نوع البحيرة: بحيرة ثلجية 
مساحة المسطح: 0.24 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 15 متر

يطلق على بحيرة تسومجو اسما آخرا وهو بحيرة 
تشانجو، ويعكس سطح هذه البحيرة ألوان مختلفة 

باختالف  المواسم. وعلى الرغم من أن هذه البحيرة 
متجمدة في معظم أوقات العام، اإل أنه يمكن للسائحين 

االستمتاع بركوب القوارب بها في فترات ذوبان 
الجليد. ويحيط بهذه البحيرة مجموعة من الجبال 
الشاهقة، وتغطي الغابات ذات األشجار الكبيرة 

مساحة كبيرة من مجرى البحيرة.

أفضل الفترات لزيارة المكان: 
الفترة من يناير إلى مايو
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بحيرة لوكتاك  
مدينة مويرانج، والية مانيبور 

نوع البحيرة: بحيرة مياه عذبة 
مساحة المسطح: 287 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 4.6 مترا

تشتهر لوكتاك بوجود جزر عائمة، 
وتعتبر كذلك موطنا ألكثر من 200 

نوعا من النباتات المائية، و 100 
نوعا من الطيور، و 400 نوعا 

من الحيوانات. وتعد جزيرة كيبول 
المجاو أكبر هذه الجزر العائمة 

وهي عبارة عن حديقة قومية ضخمة 
وتصنف على أنها أكبر حديقة قومية 

عائمة على مستوى العالم.

أفضل الفترات لزيارة المكان: 
الفترة من نوفمبر إلى مارس
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بحيرة فيمباناد  
والية كيراال 

نوع البحيرة: بحيرة مياه عذبة/ مياه مالحة  
مساحة المسطح: 2033 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 12 متر

تعتبر بحيرة فيمباناد هي أكبر بحيرة في والية كيراال و هي وجهة سياحية رائعة تجذب السائحين من عشاق 
الرحالت البحرية في البيوت العائمة وهواة صيد األسماك. وفي ظل كونها أكبر مصدر للمياه في الوالية، 

تصنف  بحيرة فيمباناد كجزء من المنظومة الواقعة في نطاق األراضي المتوفر بها مياه الري. و تقع 
محمية  طيور كوماراكوم على الساحل الشرقي للبحيرة و يحرص عشاق و محبي الطيور على زيارتها.

أفضل الفترات لزيارة المكان: 
الفترة من نوفمبر إلى مارس
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بحيرة دال 
مدينة سرينجار، والية جامو وكشمي 

نوع البحيرة: بحيرة مياه عذبة 
مساحة المسطح: 22 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 6 أمتار

يحيط ببحيرة دال سلسلة جبال بير بانجال،وهي تشتهر 
بالمراكب والبيوت العائمة، وأسواق الخضار العائمة 

التي يعرض تجارها بضائعهم على متن القوارب. 
وتضم بحيرة دال ثالث جزر، منها اثنتين تتميزا بوجود 

أشجار تشينار الجميلة. وتعد حدائق المغول الموجودة 
حول بحيرة دال من مناطق الجذب الرئيسية في كشمير.

أفضل الفترات لزيارة المكان: 
الفترة من يونية إلى أغسطس
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بحيرة والر  
مدينة بانيبورا، والية جامو وكشمير 

نوع البحيرة: بحيرة مياه عذبة 
مساحة المسطح: 260 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 14 مترا

تحيط الجبال والغابات الكثيفة ببحيرة والر، التي تعد من األماكن ذات المناظر الخالبة التي يفضلها 
السائحون و عشاق ممارسة المشي و الرياضات المائية. وتعج منطقة البحيرة بالعديد من الطيور، األمر 

الذي يجذب بدوره عددا من مراقبي الطيور. وتعتبر بحيرة حسين ساجار أيضا موطنا هاما لألسماك.

أفضل الفترات لزيارة المكان:  
الفترة من يونية إلى أغسطس
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بحيرة حسين ساجار  
مدينة حيدرآباد- والية تيالنجانا 

نوع البحيرة: بحيرة صناعية 
مساحة المسطح: 4.4 كيلومتر مربع

عمق البحيرة:  9.8 متر

تم بناء بحيرة حسين ساجار على يد  حضرة حسين شاهي والي في 1563، في عهد إبراهيم 
قولي قطب شاه،و تم تصميمها على شكل قلب. ويوجد في وسط البحيرة تمثال ضخم لجوتام 

بوذا مقام على قاعدة صخرية و كان قد تم االنتهاء من تشييده في عام 1992. وتعد متعة 
ركوب القوارب السريعة في البحيرة من التجارب المثيرة التي تستحق عناء المحاولة.

أفضل الفترات لزيارة المكان:   
لفترة من أكتوبر إلى مارس
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بحيرة بوشكار  
مدينة بوشكار، والية راجاستان 

نوع البحيرة: بحيرة صناعية 
مساحة المسطح: 22 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 10 أمتار

تحيط التالل والصحاري ببحيرة بوشكار،التي تعد واحدة 
من األماكن المقدسة لدى الهندوس. ويحاط بالبحيرة 52 
مصطبة لالستحمام يحتشد عندها المريدون والمتعبدون 
في يوم كارتيك بورنيما خالل مهرجان بوشكار. ويوجد 

أكثر من 400 معبدا هندوسيا حول البحيرة.

أفضل الفترات لزيارة المكان:  
الفترة من أكتوبر إلى  فبراير 
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تعد البحيرات، سواء التي شكلتها الطبيعة أو 
الجميلة  البقاع  من  اإلنسان،  صنع  من  التي 
النهار  لقضاء  األنسب  المكان  و  الهادئة 
مختلف  في  البحيرات  توجد  جوارها.  إلى 
الجبال  في  سواء  الطبيعية،  البيئات  أن��واع 
من  مقربة  على  أو  أوالصحارى  السهول  أو 
مناظر  بوجود  الهند  تتميز  البحار.  شواطئ 
عالوة  األطراف  مترامية  و  متنوعة  طبيعية 
على وجود العديد من البحيرات الرائعة التي 
الخالب.  بسحرها  العقل  وتذهل  القلب  تأسر 
البحيرات  ه��ذه  ك��ون  ع��ن  النظر  وبغض 
دينية  أهمية  لها  فإن  العذبة،  للمياه  مصدرا 
السائحين.  لدى  المفضلة  األماكن  من  وتعتبر 
في  الموجودة  البحيرات  تضيف  حين  في 
والية راجاستان لمسة جمال خاص للحصون 
و  البرية  الحياة  محميات  فإن  والقصور، 
الحدائق القومية تضفي روعة من نوع خاص 
من  القارئ  نأخذ  ثم،  ومن  البحيرات.  لهذه 
لالستمتاع  رحلة  في  التالية  السطور  خالل 

بمشاهدة تلك المناظر الطبيعية الخالبة.

بحيرة بيكوال  
مدينة أودايبور، والية راجستان 

نوع البحيرة: بحيرة صناعية للمياه العذبة
مساحة المسطح: 6.96 كيلومتر مربع

عمق البحيرة: 8.5 متر

وجاج ماندير، وجاج نيواس، وموهان ماندير. 
يرجع تاريخ هذه البحيرة إلى عام 1362 

ميالدي، وهي المكان األنسب للمرء للجلوس 
على ضفافها واالستمتاع بمشهدي شروق 

الشمس وغروبها، وركوب القوارب. ويوجد 
على الضفاف الشرقية للبحيرة قصر المدينة، 

الذي يُعد أكبر مجمع للقصور في المدينة.

أفضل األوقات لزيارة المكان: 
الفترة من أكتوبر إلى مارس
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 البحيرات
مشاهد خالبة على ضفاف

إن البحيرات ذات المياه المتدفقة بانسيابية وهدوء وسط الطبيعة البكر في ربوع البالد ليست 
مجرد أماكن تجذب لزيارتها السائحين،ولكنها أصبحت بمثابة القلب النابض الذي يهب الحياة 

للبلدات والمدن التي تتدفق عبر دروبها...ومن خالل هذا المقال نلقى سويا الضوء على مجموعة 
من أروع البحيرات في الهند
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Platforms
• Light Combat Aircraft ‘Tejas’
• Remotely Piloted Vehicle ‘Nishant’
• Pilotless Target Aircraft ‘Lakshya-I’
• Main Battle Tank ‘Arjun Mk-I’
• Armoured Amphibious Dozer Mk-I
• Armoured Engineer Recce Vehicle
• NBC (nuclear, biological, chemical) 
recce vehicle
• Bridging Systems ‘Sarvatra’

sensors
• Airborne Early Warning & Control 
(AEW&C)
• Integrated sonar system for  
EKM submarine
• Hull Mounted Sonar
• Short Range Battle Field 
Surveillance Radar
• Weapon Locating Radar ‘Swathi’
• 3D Low Level Light Weight Radar 
‘Aslesha’ Mk-I

• 3D SurveillanceRadar ‘Revathi’

• Electronic Warfare system for  
Navy ‘Sangraha’

• Electronic Warfare system for  
Army ‘Samyukta’

• Electronic Warfare system  
‘Divya Drishti’

• Electronic Support  
Measure ‘Varuna’

• Commander’s Thermal Imager Mk-II 
for T-72, T-90 and BMP tanks

• Holographic sights for  
small weapons

WeaPon systems

• Akash Weapon System

• Prithvi missile for Army and  
Air Force

• Supersonic cruise missile ‘BrahMos’

• Multi Barrel Rocket Launcher 
System ‘Pinaka’ Mk-I

• Torpedo Advanced Light

• Heavy weight ship launched 
torpedo ‘Varunastra’

soldier suPPort systems

• Computerised Pilot Selection 
System for Indian Air Force

• Telemedicine System for Navy

• Submarine Escape Suit

• Flame Retardant Gloves

• NBC products

قامت منظمة تطوير األبحاث الدفاعية بتطوير بعض المنتجات واألنظمة الدفاعية الرئيسية 
والتي قبلتها القوات المسلحة الهندية و أدخلتها الخدمة 

قطاع  في  ثورة  إحداث  على  القدرة  من طرازها  الرابع 
الطيران الهندي.

للبرامج  تأكيد دفعة قوية  وسيعطي هذا االنجاز بكل 
طائرة  إنتاج  على  بالعمل  الخاصة  الهند  في  المستقبلية 
هذه  تساهم  وس��وف  الحجم.  متوسطة  متقدمة  قتالية 
قطاع  في  الواردات  الهند على  اعتماد  تقليل  في  الجهود 
الدفاع. وبعد قيام منظمة أبحاث الفضاء الهندية بإرسال 
الطائرة تيجاس تمثل قفزة كبيرة  للفضاء،نجد أن  بعثات 
بمثابة  وستكون  التكنولوجيا.  مجال  في  الهند  في  جديدة 
الذات  على  االعتماد  تحقيق  نحو  لالنطالق  قوية  ركيزة 
شعاع  برز  لقد  الهندية.  الجوية  القوات  احتياجات  في 
على  اليوم  وتحقيقه  عاما   33 منذ  الحلم  لهذه  األم��ل 
األرض يعد بمثابة عامل محفز إلحداث ثورة في قطاع 

الدفاع في الهند.

دعم  في  الحاسم  العامل  دائما  الجوي  التفوق  كان 
من  الهدف  وكان  الهندية.  لألمة  واألمن  القوة  مقومات 
الهند  جعل  هو  الدفاعية  األبحاث  تطوير  منظمة  إرساء 

علوم  قاعدة  تأسيس  خالل  من  رخاًء  أكثر 
لتوفير  عالمي  ط��راز  على  وتكنولوجيا 
كبيرة  ميزة  يٌعد  الذي  األمر  دفاع،  خدمات 
نظرا لتوفير الهند بذلك أنظمة وحلول قادرة 
على المنافسة دوليا.و تسعى منظمة تطوير 
تحقيق  أجل  من  دوم��ا  الدفاعية  األبحاث 
االكتفاء الذاتي وتطوير الكفاءات األساسية 
في مجال المالحة الجوية، وأنظمة الحرب 
زي��ادة  بهدف  وال��ص��واري��خ  اإللكترونية 
قدرات القوات الجوية الهندية، وتعزيز نمو 

قطاع الطيران العسكري في الهند.

اإلنجازات التي حققتها منظمة تطوير االبحاث الدفاعية
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المجال العسكري

الطيران.  مجال  في  المحلية  الهندية  القدرات  وتعزيز 
وللبدء في العملية، تم في عام 1984 تأسيس وكالة تنمية 
التطوير  و  لألبحاث  مستقلة  هيئة  وهي  الطيران-  قطاع 
في مجال الدفاع وهي تابعة لوزارة الدفاع وذلك من أجل 
إقرار  تم  لذلك. وقد  المخصص  البرنامج  اإلشراف على 
رسمية  بصورة  المقاتلة  الخفيفة  الطائرات  تطوير  خطة 

في عام 1993.
كانت عملية تطوير الطائرات الخفيفة المقاتلة عملية 
قاعدة  الهند  في  متوفرا  يكن  لم  حيث  نوعها  من  فريدة 
الالزمة  بالتكنولوجية  الدراية  أو  بذلك  للقيام  تحتية  بنية 
للقيام بتطوير الطائرات المقاتلة الحديثة. و من ثم، فقد تم 
تطوير الطائرات الخفيفة المقاتلة من الصفر تقريبا. وقد 
عانى البرنامج من انتكاسة نكسة عندما فرضت الواليات 
المتحدة عقوبات على نقل التكنولوجيا العسكرية الحديثة 
إلى الهند بعد إجرائها للتجربة النووية في بوخران. ومع 
الطائرات  مشروع  على  القائم  الفريق  استطاع  ذلك، 
التكنولوجيات  تطوير  في  ينجح  أن  المقاتلة  الخفيفة 

الالزمة محليا.
الطائرات  صناعة  في  المتخصص  الفريق  ويعمل 
أنشطة  في  الوثيق  التعاون  خالل  من  الحديثة  المقاتلة 
مؤسسة  و  الهندية  الجوية  القوات  مع  والتطوير  البحث 
هندوستان المحدودة للمالحة الجوية ، ومجلس األبحاث 
العلمية والصناعية، ومركز لصالحية الطائرات للطيران 

العامة ضمان  والمديرية  الشهادات،  وإصدار  العسكري 
وشركات  أكاديمية،  ومؤسسات  الجوية،  المالحة  جودة 
صناعية هندية من القطاعين العام والخاص عالوة على 
 400 خالل  من  وذلك  األجانب  الشركاء  من  مجموعة 
وأسفرت  الهند.  أنحاء  مختلف  في  منتشرة  عمل  مركز 
جهود تطوير الطائرات المقاتلة الحديثة عن إنتاج أصغر 
من  أسرع  المهام  متعددة  مقاتلة  خفيفة  طائرة  وأخف 
الصوت قادرة على العمل في جميع األحوال الجوية. وتم 
قتالية  وأدوار  بمهام  للقيام  مقاتلة  الطائرات  هذه  تصميم 

مختلفة في أعمال االشتباك جوا و أرضا وبحرا.
في  أقيم  ال��ذي  ال��دول��ي  ال��ج��وي  المعرض  وشهد 
العاصمة البحرينية المنامة في يناير 2016 أول عرضاً 
ثم،  من  و  المقاتلة.  الخفيفة  الهندية  الطائرة  قدمته  رائعاً 
الحديثة  بالتكنولوجيا  تتباهى  أن  أخيرا  الهند  تستطيع 
وتصنيعها  تصميمها  تم  التي  الطائرة  هذه  في  المتوفرة 
الطائرة  ألن  ونظرا  اللعبة  قواعد  بذلك  لتغيير  محليا 
فئتها  نفس  في  العالم  مستوى  على  األفضل  هي  الهندية 
التي صادفت  التحديات  من الطائرات. وعلى الرغم من 
و  الوقت  لطول  الكبير  النقد  و  فترته  امتداد  على  العمل 
في  العمل  في  المشاركون  يكترث  لم  الضخمة،  التكلفة 
منتج  تقديم  من  النهاية  في  استطاعوا  حتى  المشروع 
هذا  في  التكنولوجيا  بأحدث  يتمتع  و  عالمي  على طراز 
المجال. وتمتلكك هذه الطائرة المقاتلة التي تنتمي للجيل 
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محليا  المصنوعة  الخفيفة  المقاتلة  الطائرات  دخلت 
 ،2016 يوليو   1 في  الهندية  الجوية  القوات  في  الخدمة 
الهند  في  انتظاره  طال  لحلم  الطريق  يمهد  الذي  األمر 
وكان  الذاتي.  االكتفاء  تحقيق  وهو  أال  الدفاع  قطاع  في 
وزير  برئاسة  الدفاعية  المعدات  لشراء  الهندي  المجلس 
الدفاع مانوهار باريكار قد وافق على شراء 83 طائرة 
الخدمة  إلدخالها  إم.كيه-1آيه  طراز  من  خفيفة  مقاتلة 

الذي  األمر  الهندية،  الجوية  القوات  في 
فصول  في  جديد  فصل  كتابة  بمثابة  يعد 
مشروع”اصنع في الهند” وهو المشروع 
الرائد الذي دشنه رئيس الوزراء الهندي. 
لهذه  الفعلي  الدخول  أن  من  الرغم  وعلى 
يستغرق  قد  الخفيفة  المقاتلة  الطائرات 
برامج  في  البداية  أن  إال  الوقت،  بعض 
تصنيع الطائرات من طراز تيجاس سوف 
كبيرة  بصورة  التقدم  على  الهند  تساعد 

تطوير  مستوى  على  سواء   - العسكرية  الصناعات  في 
المصانع أو على مستوى التطور التكنولوجي.

الهندية  الجوية  بالقوات  الخدمة  في  حاليا  وتتواجد 
كان  تيجاس  طراز  من  خفيفة  مقاتلة  طائرة  عشر  ستة 
االتفاق عليها قد تم خالل فترة تولي رئيس وزراء الهند 
آنذاك السيد/آتال بيهاري فاجباي )باستثناء طائرة سيريز 
بروداكشن التي تعمل حاليا مع القوات الجوية الهندية( . 
واستطاع فريق قيادة الطائرات المقاتلة الخفيفة أن يحقق 

بدون  جوية  طلعة   3300 بحوالي  بقيامه  كبيرا  انجازا 
حادثة واحدة. وقبل فترة كبيرة  من دخول الطائرات من 
طراز تيجاس الخدمة متخطية تصريح التشغيل األولي و 
تصريح التشغيل النهائي، كانت الفكرة قد تم طرحها منذ 
ما يقرب من 33 عاماً حيث كان هناك استشعار بالحاجة 
مجال  في  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على  العمل  أجل  من 

العسكرية. التكنولوجيا 
طائرة  وتطوير  تصميم  عملية  بدأت 
الثمانينات  منتصف  في  محلية  مقاتلة 
فكرة  طرح  تم  لقد  العشرين.  القرن  من 
أجل  من  عصرية   مقاتلة  طائرة  صناعة 
من  للطائرة  بديل  إيجاد  إل��ى  التوصل 
إلى  الحاجة  وكانت  ميراج-21.  طراز 
تحقيق االكتفاء الذاتي في هذا القطاع هي 
مشروع  تنفيذ  في  للشروع  الدافعة  القوة 
مقاتلة.  خفيفة  طائرات  لتصنيع  طموح 
دخول  على  العمل  األمنية  الناحية  من  المهم  من  وكان 
مجال  في  العاملة  الكبرى  الدول  مجموعة  ضمن  الهند 
صناعة الطيران. ولم يكن الهدف من مبادرة “االعتماد 
إنتاج  مجرد  هو  الطيران  صناعة  في  ال��ذات”  على 
طائرة، ولكن أيضا إيجاد وتطوير تكنولوجيات في مجال 
إنتاج  الدولة من  المالحة الجوية واكتساب قدرات تمكن 
من  الهدف  وكان  الطيران.  عالم  في  المنتجات   أحدث 
برنامج الطائرات الخفيفة المقاتلة هو العمل على توسيع 

ب������دأت ع��م��ل��ي��ة 
وتطوير  تصميم 
مقاتلة  ط���ائ���رة 
محلية في منتصف 
من  الثمانينات 

القرن العشرين

قامت مؤسسة وكالة تنمية قطاع الطيران بتصميم الطائرة الخفيفة المقاتلة من طراز تيجاس 
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المجال العسكري

دفعة لمبادرة “اصنع في الهند”
الطائرة الهندية المقاتلة “تيجاس” تدخل الخدمة...

سطر دخول 83 طائرة من الطائرات الخفيفة المقاتلة من طراز تيجاس الخدمة في القوات الجوية الهندية تاريخاً 
مضيئاً، وهو بمثابة االنجاز األبرز في حملة مبادرة “اصنع في الهند”

بقلم:  د/ إس. كريستوفر 
الصور من إهداء منظمة تطوير األبحاث الدفاعية 
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بتنفيذ  المناسب  للقيام في الوقت  الدول المشاركة 
بااللتزامات  والوفاء  بها،  الموصى  اإلجراءات 
خالل  من  آلسيا  اإلقليمية  الخطة  في  ال��واردة 

أصحاب المصلحة على اختالفهم.
ويعد التأكيد على زيادة االستثمار في تدابير 
الوعي،  وتعزيز  الكوارث،  مخاطر  من  الحد 
التعاون  للمرأة وتعزيز  الفعالة  المشاركة  وزيادة 
الشامل على المستويات المحلية، من المؤشرات 
على التزام الدول المشاركة تجاه قضية الحد من 

تقديم  على  التأكيد  إن  الكوارث.  مخاطر 
بشأن  المحقق  التقدم  عن  دوري��ة  تقارير 
نيودلهي  إعالن  في  الواردة  البنود  مختلف 
المشاركة  ال��دول  همم  شحذ  في  يساهم 
يجعل  مما  التنفيذ  لضمان  للعمل  ودفعهم 

األمر ملزما لهم.

المقدم/ سانجاي سيجال خبير في  إدارة الكوارث و 
يمتلك أكثر من ثالثة عقود من الخبرة، وعمل مع 

وكاالت إدارة الكوارث التابعة للحكومة الهندية

 فهم مخاطر الكوارث.

 تعزيز منظومة مخاطر الكوارث إلدارة 
مخاطر الكوارث.

 االستثمار في مجال الحد من مخاطر 
الكوارث.

 تعزيز التأهب للكوارث تحقيقا لالستجابة 
الفعالة و”إعادة البناء بشكل أفضل” في مراحل 

التعافي وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار.

أولويات التطبيق على 
المستوى الوطني والمحلي 

)2017-2018(

خريطة طريق لتنفيذ إطار 
عمل سينداي للحد من 

مخاطر الكوارث في آسيا
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مبادرات

والضعف والمجتمع المدني والشراكة بين القطاعين 
والصحية  االقتصادية  والجوانب  والخاص،  العام 
الكوارث، وتخطيط استخدام األراضي  الحد من  في 
وحماية البيئة. وأعطي إطار عمل هيوجو - للفترة من 
بناء قدرات األمم والمجتمعات  2015-2005: نحو 
العالمية  للجهود  قوية  دفعة  الكوارث-  مواجهة  على 

التي تم تدشينها كجزء من إطار العمل 
للحد  الدولي  بالعقد  الخاص  الدولي 

من المخاطر.
للحد  سينداي  عمل  إط��ار  وأك��د 
من  للفترة  ال��ك��وارث  مخاطر  م��ن 
2030-2015 – الذي حظى بدعم من 
للحد من مخاطر  المتحدة  مكتب األمم 
الكوارث وتم إقراره خلفا إلطار عمل 

من  المنجز  العمل  استمرارية  ضمان  على  هيوجو- 
المعنية في إطار عمل هيوجو وتوسيع  الجهات  قبل 
من  كال  لتشمل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  نطاق 
فيها  يتسبب  التي  والكوارث   الطبيعية  الكوارث 
والتكنولوجية  البيئية  المخاطر  عن  فضال  اإلنسان، 

تضاف  جديدة  مخاطر  ظهور  ومنع  والبيولوجية 
لهذه القائمة.

الهند والحد من مخاطر الكوارث
ناريندرا مودي  السيد/  الهندي  الوزراء  افتتح رئيس 
من  الفترة  خالل  نيودلهي  في  عقد  الذي  المؤتمر 
وحضره   ،2016 نوفمبر   5 إلى   3
وزراء  مسئولين عن إدارة الكوارث، 
األمم  وهيئات  وكاالت  عن  وممثلون 
المصلحة  أصحاب  ومختلف  المتحدة 
دول  و  اآلسيوية  الدول  من  اآلخرين 
الهادئ  المحيط  على  المطلة  المنطقة 
في قارة آسيا. ولم يساهم المؤتمر فقط 
بمثابة  كان  ولكن  األفكار،  تبادل  في 
منصة مثالية لتعزيز إطار عمل السياسات والمبادئ 

التوجيهية في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
من  الحد  حول  نيودلهي  إع��الن  يعمل  وس��وف 
لعام  الهادئ  والمحيط  آسيا  في  الكوارث  مخاطر 
المؤتمر، على حث  إقراره خالل  تم  2016- والذي 

من  ال��ح��د  يشمل 
الكوارث  مخاطر 
البيئية  المخاطر 
و  والتكنولوجية 

البيولوجية 

أعاله: رئيس الوزراء مودي، ووزير 
الداخلية في الحكومة الهندية المركزية 
راجناث سينج ووزير الدولة للشؤون 

الداخلية كيرين ريجيجو مع أحد 
المشاركين في مسابقة الرسم في 

المؤتمر. يسار: رئيس الوزراء مودي 
و راجناث سينج و كيرين ريجيجو مع 

بعض أعضاء الوفود
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المؤتمر   2016 نوفمبر  في  نيودلهي  استضافت 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  اآلس��ي��وي  ال���وزاري 
وأصحاب  الحكومات  بين  الشراكة  على  ركز  الذي 
أجل  من  الممارسات  هذه  إرساء  أجل  من  المصالح 
في  التنمية  منظومة  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد 

هو  المؤتمر  ذل��ك  وك��ان  المنطقة. 
من  للحد  آسيوي  وزاري  مؤتمر  أول 
مخاطر الكوارث يعقد بعد إطار عمل 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  سينداي 
األم��م  مؤتمر  ف��ي  إق���راره  ت��م  ال��ذي 
مدينة  في  الثالث  العالمي  المتحدة 
سينداي في اليابان في مارس 2015.

التاريخ
النسيج االجتماعي  التغير في  لقد أدى 
المجتمعات  مختلف  في  واالقتصادي 

أسلوب  إلى  التوجه  وكذلك  العالم  أنحاء  كافة  في 
الحضر في العيش والظروف المناخية المعاكسة إلى 
تحديا  باعتبارها  الكوارث  بإدارة  يعرف  ما  ظهور 
في  التنمية  خبراء  و  والمخططين  للحكومات  جديدا 
التسعينات من القرن العشرين. وتحول التركيز على 
إلى  لألزمات  الفعل  رد  كونه  من  العالمي  الصعيد 

“االستعداد  أهمية  على  التأكيد  مع  وقوعها  استباق 
الكوارث. و من ثم، ظهر مفهوم  المسبق” لمواجهة 
أساسيا  باعتباره عنصرا  الكوارث  الحد من مخاطر 
انتظار  دون  للمواجهة  المسبق”  “االستعداد  لعملية 
بالعمل على  هناك ضرورة  كانت  ثم  وقوعها، ومن 
من  للحد  ومنظمة  منهجية  آلية  وضع 
مخاطر الكوارث تعتمد عليها مختلف 
الجهات المعنية من أجل ضمان قدرة 

المجتمع على مواجهة الكوارث.
لألمم  العامة  الجمعية  لقد وضعت 
القدرة  تحقيق  وهو  أال  هدفا  المتحدة 
خالل  من  ال��ك��وارث  مواجهة  على 
خالل  من  الكوارث  مخاطر  من  الحد 
القرن  من  التسعينات  عقد  إعالنها 
للحد  الدولي  العقد  باعتباره  العشرين 
الهدف  وكان  الطبيعية.  الكوارث  من 
من ذلك هو  تقليل الخسائر في األرواح والممتلكات 
الناجمة  واالقتصادية  االجتماعية  واالضطرابات 
الدولي  العمل  إطار  تناول   . الطبيعية  الكوارث  عن 
نواحي  المخاطر  من  للحد  الدولي  بالعقد  الخاص 
في  ال��ك��وارث  مخاطر  ب���إدارة  يتعلق  فيما  القلق 
مجاالت التعليم، وتنمية القدرات، واألثر االجتماعي 

التركيز  ت��ح��ول 
ك���ون���ه رد  م���ن 
للكوارث  الفعل 
إل����ى اس��ت��ب��اق��ه��ا 
ب���االس���ت���ع���داد 
قبل  لمواجهتها 

الوقوع

وزير الدولة للشؤون الداخلية كيرين ريجيجو أثناء رئاسة المؤتمر الوزاري اآلسيوي للحد من مخاطر الكوارث
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مبادرات

الكوارث في آسيا
تنفيذ إطار عمل سينداي للحد من مخاطر

كان المؤتمر الوزاري اآلسيوي للحد من مخاطر الكوارث خطوة كبيرة نحو إنشاء شبكات 
للتعاون العالمي، وأكد مجددا على موقف الهند كدولة من الدول الرائدة في الجهود الرامية 

للحد من مخاطر الكوارث

بقلم:  المقدم/ سانجاي سيجال
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براديش  هيماتشال  بوالية  الطاقة  تنمية  هيئة  وتعد 
الجديدة  الطاقة  ل��وزارة  التابعة  الرئيسية  الجهة  هي 
الخاصة  المنطقة  مشروع  تنفيذ  تتولي  التي  والمتجددة 
مجمعين  إنشاء  تم  المشروع،  هذا  إطار  وفي  للطاقة. 

الوالية  مستوى  على  الطاقة  لتوليد 
واي.إس.  دكتور  جامعة  من  كل  في 
والغابات  البستانية  للزراعة  بارمار 
للتكنولوجيا  الوطني  والمعهد  )ناوني( 
الطاقة  محطات  وب��دأت  )هامبرور(. 
في  كيلووات   1677.50 طاقتها  البالغ 
العمل في كل من ريجونج و بيو وكازا 

و راوريك وسومدو.
قطاع  تنظيم  هيئة  وأش���رك���ت 
كل  براديش  هيماتشال  بوالية  الكهرباء 

وتطبيقات  الجغرافية  للمعلوماتية  أريابهاتا  مركز  من 
والبيئة،  والتكنولوجيا  للعلوم  الوالية  الفضاء)مجلس 
)هامبرور(  للتكنولوجيا  الوطني  والمعهد  شيمال( 

في  الخاصة  لالستثمارات  المناسبة  المواقع  لتحديد 
أربع مناطق.

ب��رادي��ش  هيماتشال  الحكومة  ات��خ��ذت  وق��د 
إمكانات  من  االستفادة  في  للبدء  حاسمة  إجراءات 
الطاقة  منظومة  لتطوير  ال��والي��ة 

القول  ويمكن  بها.  الشمسية 
ب��دأت  ال��والي��ة  حكومة  إن 
كبيرة  خ���ط���وات  ت��خ��ط��و 
ال��ذي  ال��ه��دف  تحقيق  نحو 
المركزية  الحكومة  وضعته 
 ،2022 عام  بحلول  الهندية 
والي��ة  حكومة  توفر  حيث 
للسكان  براديش  هيماتشال 
للطاقة  أجهزة مختلفة موفرة 
المواقد  مثل  اليومية  حياتهم  في  لالستخدام 
الشمسية و ألواح توليد الطاقة الشمسية على 

أسطح المنازل. 

ت���وف���ر ح��ك��وم��ة 
هيماتشال  والي��ة 
للسكان  براديش 
مختلفة  أج��ه��زة 
للطاقة  م��وف��رة 
في  ل��الس��ت��خ��دام 

حياتهم اليومية

أصبحت محطة الطاقة الشمسية في كاموثي- إحدى البلدان في والية تاميل 
نادو في الهند- في سبتمبر 2016 أكبر محطة في العالم بقدرة بلغت 648 

ميجاوات من الكهرباء.

تم إنشاء المحطة بتكلفة قدرها 4,550 مليار روبية.

تعد هذه المحطة جزءا من سياسة الطاقة الشمسية لحكومة الوالية لعام 
2012 بهدف توليد 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2015 

وزيادة قدرات بإضافة 1000 ميجاوات سنويا خالل األعوام التالية.

تضم المحطة 3,80,000 هياكل و 25,00,000 وحدة طاقة شمسية،و 27 
ألف طن متري من األساسات، و 576 عاكس،و 154 محول و 6000 كم 

من الكابالت.

ويعمل بدأب ما يقرب من 8,500 فرد من أجل االنتهاء من إنشاء هذه 
المحطة العمالقة في ثمانية أشهر. وتم توصيل 648 ميجاوات بمحطة 

كاموثي الفرعية في تانترانسكو البالغ طاقتها 400 كيلو فولت مما يجعلها 
أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم توجد في مكان واحد.

أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم
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مع  جيجاوات   34 بحوالي  بها  المتوفرة  الشمسية 
مجموع  من  بالمائة  ثالثة  نسبة  االعتبار  بعين  األخذ 
يقطن  التي  العقارات  وأسطح  القاحلة  المناطق  مساحة 
الغرض.  هذا  في  استخدامها  ويمكن  المستهلكون  بها 
المتجددة  الطاقة  لتنمية  المحدودة  الهندية  الهيئة  وقدرت 
 53 بحوالي  بالوالية  المتوفرة  الشمسية  الطاقة  إمكانية 
خمسة  نسبة  االعتبار  في  وضعت  حيث  جيجاوات 

بالمائة من األراضي القاحلة.
حكومة  مبادرات  تندرج  أن  ويمكن 
إطار  في  األخيرة  اآلون��ة  في  الوالية 
لتوسيع  الضوئية  الكهرباء  برنامج 
ألغ��راض  الشمسية  الطاقة  استخدام 
و  مجمعات  ولبناء  والتدفئة،  الطهي 

محطات توليد الطاقة على نطاق واسع.
برنامج  ف��إن  رس��م��ي،  لبيان  وفقا 
لهيئة  التابع  الضوئية  الشمسية  الطاقة 
براديش  هيماتشال  بوالية  الطاقة  تنمية 
في  شارع   77,533 في  اإلنارة  وفر  قد 

إنارة  أعمدة   39,246 و  منزل   23,966 و  الوالية 
للسكان المحليين. وفقا للتوجيهات الصادرة عن وزارة 
الطاقة الجديدة والمتجددة في أبريل 2016، فإن كل من 
يرغب في التوصيل بشبكة األلواح الشمسية على سطح 
المنزل أو محطة الطاقة الشمسية الخاصة به في المنزل 
يحصل على دعم نسبته 70 في المائة ، و يتم أيضا بيع 
المحدودة  براديش  هيماتشال  لهيئة  لديه  الطاقة  فائض 
الذي  األمر  وحدة،  لكل  روبية  خمسة  بمعدل  للكهرباء 

إلى  باإلضافة  الفرد،  دخل  إلى  يضيف  أن  شأنه  من 
استخدام الطاقة الشمسية المجانية.

الوالية  مناطق  من  العظمى  الغالبية  أن  حين  وفي 
الشمسية  الطاقة  أن  إال  الكهربائية،  الطاقة  بها  متوفرة 
بالنسبة  الكهرباء  على  للحصول  الوحيد  البديل  هي 
المناطق  وأيضا  النائية  المناطق  في  المتواجدة  للنجوع 
المنخفض  الجهد  مشكلة  تواجه  كانت  التي  القبلية 
مناطق  في  أما  المتكرر.  الكهربائي  التيار  وانقطاع 
ليست  الشبكة  كفاءة  أن  نجد  ال��ت��الل، 
جغرافية  لعوامل  نظرا  المثلى  بالصورة 
بالمكان.  متعلقة  ومناخية  وطبوغرافية 
التمتع  المناطق  تلك  لسكان  يمكن  ولكن 
انقطاع  دون  الكهربائية  الطاقة  بتوافر 
من خالل تطبق الالمركزية في منظومة 

الطاقة الشمسية الضوئية.
بوالية  الطاقة  تنمية  هيئة  وقامت   
مياه  تسخين  أنظمة  براديش  هيماتشال 
 19,26,470 بقدرة  الشمسية  بالطاقة 
لتر في اليوم بمعدالت تحظى بالدعم وذلك اعتبارا من 
الحرارية  الطاقة  برنامج  إطار  وفي   .2016 أكتوبر 
هيماتشال  بوالية  الطاقة  تنمية  هيئة  أنشأت  الشمسية، 
شمسي  نظام  مربع  متر   738 مساحة  على  براديش 
المدن،  من  العديد  في  الطهي  في  يستخدم  بخار  لتوليد 
عدد  بتوفير  الوالية  في  الهيئة  قيام  توفير  عن  فضال 
37,339 موقد تعمل بالطاقة الشمسية و755 موقد أخر 

يستخدم في الطهي بالضغط.

وف����ر ب��رن��ام��ج 
الشمسية  الطاقة 
اإلن��ارة  الضوئية 
 77,533 ف���ي 
ش����ارع ل��س��ك��ان 

الوالية

ألواح شمسية مثبتة على مجمع للطاقة المتجددة في ناوني
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كانت الهند أول دولة تقوم بإنشاء وزارة للطاقة غير 
العشرين.  القرن  من  الثمانينات  بدايات  في  التقليدية 
نفس  بإنشاء   2015 عام  من  بداية  الهند  وقامت 
الطاقة  ووزارة  اسم  لتحمل  جديد  ثوب  في  الوزارة 
بوضع  بدورها  قامت  والتي  والمتجددة  الجديدة 
بحلول  المتجددة  الكهرباء  مصادر  لتوسيع  أهداف 
سياسة  بأن  الهندية  الحكومة  وشعرت   .2022 عام 
حكومة  قامت  التي   2016 لعام  الشمسية  الطاقة 
أن تكون  براديش بمراجعتها يمكن  والية هيماتشال 
أكثر جدوى و”أنه لن يتم تحقيق الهدف المتمثل في 
تسخير  تم  إذا  إال  توافرها  واستمرارية  الطاقة  أمن 
أبناء  لصالح  الوالية  في  المتاحة  الهائلة  اإلمكانات 
الوالية نفسها.” وسوف تساهم هذه الخطوة بدورها 
منظومة  وإرس��اء  والجودة  “بالكفاءة  االرتقاء  في 
إلى  باإلضافة  الكهرباء”  على  الحصول  في  عادلة 
االستثمارات  جانب  من  أخرى  “فوائد  ستحقق  أنها 
دخول  وتوفير  العمل  فرص  من  المزيد  خلق  مثل: 

لألفراد وتحقيق إيرادات”.
و تمتلك والية هيماتشال براديش سياسة للطاقة 
 ،2014-2015 لعام  المائة  في  مائة  بنسبة  النظيفة 
والتي  التي تحصل الوالية في إطارها على النسبة 
الكاملة من احتياجاتها من الكهرباء من خالل مصادر 
الطاقة  من  أخ��رى  كمية  مع  الكهرومائية  الطاقة 
النووية  الطاقة  من  عليها  الحصول  يتم  الكهربائية 
الوالية  حكومة  ووجدت  الشمسية.  الطاقة  ومصادر 
أن الطاقة الشمسية هي الخيار األصلح لتعزيز حجم 
توزيعها  يتم  التي  المائية  الطاقة  من  المولدة  الطاقة 
بالتساوي بين كافة أرجاء الوالية. ومن ثم، استهدفت 
مشروعات  في  االستثمارات  دفع  الوالية  حكومة 
معاملة  بنفس  معاملتها  يتم  أن  على  الشمسية  الطاقة 

االستثمارات في المشروعات الصناعية.
قدر  فقد  براديش،  هيماتشال  لوالية  بالنسبة  و 
الطاقة  إمكانات  الشمسية  للطاقة  الوطني  المعهد 

من أعلى إلى أسفل: لوحة 
للطاقة الشمسية مثبتة على أحد 

األسطح؛ ألواح شمسية مثبتة 
على سيارات لعبة؛ و عملية 

تصنيع لوحة شمسية 
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والية هيماتشال 
االستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في

دشنت هيئة تنمية الطاقة بوالية هيماتشال براديش مبادرات مثل برنامج الكهرباء 
الكهروضوئية الشمسية، وبرنامج توزيع المواقد الشمسية وبرنامج إنشاء مجمعات 

لتوليد الطاقة

بقلم:  براتشي ساكسينا
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الدراسة. لقد فقدت الفتيات الالتي تزوجن فرص االلتحاق 
والجنسي؛  الجسدي  للعنف  عرضة  أكثر  وهن  بالتعليم 
يكن  أن  قبل  في سن صغيرة  أنهن يصبحن حوامل  حيث 
الناحية  من  ســواء  المرحلة  هذه  لدخول  استعداد  على 

جسدية أو العاطفية. إن ما تتعرض له الطفلة 
معها  يستمر  المراهقة  فترة  في  عنف  من 
ناضجة وينتقل  امرأة  بعد عندما تصبح  فيما 
كانت  ثم،  ومن  القادمة.  لألجيال  من خاللها 
على  العمل  هو  المشروع  هذا  وراء  الفكرة 
الطاقات  وإطالق  الفتيات  احتياجات  تلبية 

لديهن. الكامنة 
المرأة  تنمية  وزارة  طرحت  وبالمثل، 
والطفل مشروعا يحمل اسم “دهاناالكسمي” 
للعائالت  النقدية  التحويالت  عملية  لتسهيل 

التغذية،  حسن  لضمان  ــاث  اإلن من  أطفال  لديها  التي 
وإلحاقهن بالمدارس وضمان استمرارهن في التعليم حتى 
الصف الدراسي الثامن. وبموجب قانون الحق في التعليم، 
من  لإلناث  المجاني  األساسي  التعليم  توفير  إقرار  تم  فقد 

األطفال. كما تم تشكيل جماعات المساعدة الذاتية لتحسين 
معيشة الفتيات في المناطق الريفية.

هذه  حققتها  التي  النجاحات  على  التعرف  ويمكن 
المشروعات من خالل األعداد المتزايدة من الفتيات الالتي 
استطعن إثبات أنفسهن اليوم و أن يسطرن 
على  ــور  ن مــن  بــأحــرف  لبالدهن  أمــجــاد 

وعلى  التاريخ.  صفحات 
هناك  فإن  ذلك،  من  الرغم 
وتنفيذ  إلقرار  ملحة  حاجة 
إلنهاء  وسياسات  قوانين 
الــزوج  و  المبكر  الـــزواج 
القسري. ويمكن للجهود التي 
تنجح،  أن  الحكومة  تبذلها 
المجتمعات  حشد  تم  ما  إذا 
الممارسات.  هذه  ضد  واحدة  يداً  للوقوف 
نحقق  أن  نستطيع  لن  بأننا  نعلم  أن  ويجب 
لم  ما  البرامج،  هذه  من  المرجوة  النتائج 

نتمكن من خلق وعي بفوائد تعليم المرأة.

الفتيات  فقدت  لقد 
ــي تــزوجــن  ــالت ال
االلتحاق  فــرص 
بالتعليم وهن أكثر 
للعنف  عــرضــة 
الجسدي والجنسي
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للتركيز  بادهاو  بيتي  باتشاو  بيتي  حملة  إعداد  تم  وقد 
على مائة منطقة تعاني من الخلل أو انخفاض واضح في 
وتنفيذ  تفعيل  خالل  من  وذلك  اإلناث،  إلى  الذكور  نسبة 
العديد من اإلجراءات من بينها القوانين القائمة التي تجرم 

التحاق  عملية  وتحسين  الجنين  نوع  اختيار 
من  الرئيسي  والهدف  بالمدارس.  البنات 
يتعلق  فيما  الحملة تحقيق نسبة مساوية  هذه 
وأن  والذكور،  اإلنــاث  من  المواليد  بعدد 
تصبح النسبة 1000 طفلة أنثى مقابل 100 

طفل ذكر.
سامريدهي-  سوكانيا  مشروع  ويهدف 
إلى   -2015 ــام  ع فــي  تدشينه  تــم  الــذي 
وزواج  لتعليم  االدخار  على  الناس  تشجيع 
يمكن  المشروع،  هذا  وبموجب  الفتيات. 

العاشرة  سن  حتى  الفتيات  من  اثنين  باسم  حسابات  فتح 
التجارية المسجلة.  البنوك  البريد أو  العمر في مكاتب  من 
االستثماري  االدخاري  الحساب  لهذا  األدنى  الحد  ويبلغ 
قدرها  سنوية  فائدة  المشروع  ويقدم  سنويا  روبية   1000

إال  المال  سحب  يمكن  ال  أنه  من  الرغم  وعلى   .9.1%
فإنه  العمر،  الحادية والعشرين من  الفتاة سن  تبلغ  أن  بعد 
يسمح بسحب نصف المبلغ قبل هذا الموعد في نهاية السنة 
المالية السابقة ألغراض مثل التحاق الفتاة بمرحلة التعليم 
الثامنة  سن  بلوغها  بعد  الزواج  أو  العالي 
عشر. والغرض من هذه الفكرة هو تشجيع 

اإلدماج المالي وزيادة المدخرات المحلية.
باليكا  مــشــروع  ــن   م الــهــدف  وكـــان 
عام  فــي  ــدأ  ب ــذي  ال يوجانا،  سامريدهي 
الذي  السلبي  الموقف  تغيير  هو   ،1997
نحو  المحلية  والمجتمعات  األسر  تنتهجه 
األطفال من الفتيات وذلك عن طريق زيادة 
في  بقائهن  و  بالتعليم  الفتيات  التحاق  نسبة 
الدراسة ؛ ورفع سن زواج الفتيات و إيجاد 
فرص عمل و أنشطة تحقق دخل. وتضمن المشروع منحة 
عبارة عن 500 روبية لألم عند والدة أنثى باإلضافة إلى 
منحة دراسية سنوية للتعليم حتى الصف الدراسي العاشر. 
الفتاة لمرحلة أعلى في  انتقال  المنحة مع  ويتم زيادة مبلغ 

يــهــدف مــشــروع 
ــــا  ــــي ــــان ــــوك س
إلى  سامريدهي 
ــاس  ــن تــشــجــيــع ال
ــى االدخــــار  ــل ع

لتعليم الفتيات
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السباحة  في  العالمي  القياسي  الرقم  حاملة  من  بداية 
بريانكا  الممثلة  بوليوود  شارما،ونجمة  بهاكتى 
شوبرا، وصوال إلى روبا ديفي أول فتاة على مستوى 
وتمارس  الساق  في  ببتر  مصابة   والعالم  الهند 
رياضة تسلق الجبال ،والمالكمة ماري كوم، وتيسي 
توماس العالمة الملقبة بـ “سيدة الصواريخ الهندية”، 
نجد أن النساء الهنديات تسجلن نجاحات جديدة على 
أن  الهنديات  الفتيات  واستطاعت  العالم.  مستوى 
التي  المجاالت،  كافة  في  واضحة  بصمات  تتركن 

مقصورة  ــام  األي من  يوم  في  تعتبر  كانت 
أحرزته  بما  الهند  وتفتخر  الذكور.  على 

في  إنجازات  من  الهنديات  الفتيات 
التعليم  من  بداية  المختلفة  المجاالت 
في  وحــتــى  والسينما  ــريــاضــة  وال
التي  األمور  ومن  المسلحة.  القوات 

المزيد  إضافة  على  الفتيات  شجعت 
التي  المبادرات  هي  اإلنــجــازات  من 

اتخذتها الحكومة مثل العيد القومي لألطفال 
يناير من  يتم االحتفال به في 24  الذي  الفتيات،  من 
كل عام. ويهدف ذلك العيد إلى خلق وعي اجتماعي 
العمل  وأهمية  الهندي،  المجتمع  في  الطفلة  بأهمية 

على خلق فرص أفضل لرعايتهن.
وبهدف تشجيع تعليم الفتيات، بدأت حكومة الهند 
عام  ففي  والسياسات.  البرامج  من  العديد  تطبيق  في 
2015، دشن رئيس الوزراء السيد/ ناريندرا مودي 
“أنقذوا  أو  بادهاو  بيتي  باتشاو  بيتي  بعنوان  حملة 
نسبة  تحسين  أجل  من  وذلــك  بتعليمهن”  الفتيات 

المواليد  نسبة  أي  الهند-  في  األطفال  من  الجنسين 
وكذلك  ذكر-  طفل  ألف  مقابل  عام  كل  الفتيات  من 
الحصول  خالل  من  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق 

التعليم. على 
وكانت ظاهرة عدم المساواة في التعليم والتغذية 
على  عالوة  الطبية  والرعاية  القانونية  والحقوق 
وضعت  التي  األسباب  من  األطفال  زواج  مسألة 
من  العديد  من  حرمتهن  منزلة  في  الصغار  الفتيات 
الحقوق. لذلك، كان من الضروري العمل على إزالة 
واالستغالل.  االجتماعي  التمييز  أشكال  كل 
الحكومة  دشــنــت  ــصــدد،  ال ــذا  ه ــي  وف
لصالح  المحددة  الخطط  من  مجموعة 
حد  لــوضــع  ــال  األطــف مــن  الفتيات 
ولالستفادة  تواجهن.  التي  للتمييز 
الفتيات،  لدى  الكامنة  الطاقات  من 
فإنه يجب العمل على توفير بيئة آمنة 
أن  يجب  كما  التمكين.  على  تساعدهن 
تكون الفتيات على دراية بحقوقهن القانونية 
وقت  من  الحكومة  تسنها  التي  بالتشريعات  وكذلك 
األمور  ومن  حقوقهن.  حماية  و  لسالمتهن  آلخر 
اليوم  الفتيات  أن  واالرتياح  الرضا  على  تبعث  التي 
لمواجهة  استعداد  أكثر  و  أفضل  حال  في  أصبحن 
تحديات الحياة. وقد ساهمت بعض التشريعات- مثل 
وقانون   ،2009 لعام  المنزلي  العنف  مكافحة  قانون 
حظر  وقانون   2006 لعام  األطفال  زواج  حظر 
حقوقهن بعض  ضمان  في   -  2006 لعام   المهر 

 بصورة عادلة.
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 خالل تعليم الفتيات
الهند تشهد مرحلة من التحول من

تستطر الفتيات الهنديات يوماً بعد يوم قصصاً رائعة من النجاح، حيث أطلقت الحكومة الهندية 
العديد من البرامج والخطط التي لن تساهم فقط في تغيير حياة هؤالء الفتيات ولكن أيضا ستحدث 

تغييرا في عقلية المجتمع الهندي ككل 

بقلم:  فيكاس خان
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معقولة في السوق. ويقلل المحرك إم-88 في هذه الطائرة- 
مما  الصيانة  بكفاءة عالية- من ساعات عملية  يتميز  والذي 

يعني توفير كبير في الجهد والوقت.

أهمية زيادة عدد الطائرات
عبارة  إنها  نقول  و  األرقام  بلغة  الصفقة  نتحدث عن  عندما 
عن ستة وثالثين طائرة فهو عدد متواضع، وال يشكل حتى 
سربين من أسراب الطائرات.ويقول الرئيس التنفيذي لشركة 
الفرنسية  الشركة  إن  ترابير  إريك  السيد/  للطيران  داسولت 
التكنولوجيا   نقل  الهند مع  الطائرة في  لتصنيع  على استعداد 
أكبر  ألعداد  شراء  أوامر  الهند  قدمت  إذا  كاملة،  بصورة 

من هذا الطراز. وتجرى حاليا شركة داسولت محادثات مع 
مقاولين من الباطن وموردين لزيادة اإلنتاج من طائرة إلى 
ثالث طائرات شهريا في 2018 أو 2019 شريطة أن تقدم 
الهند أمر شراء للحصول على المزيد من الطائرات. ويوجد 
بند في االتفاق بأن 50 في المائة من قيمة العقد يجب أن تقوم 
سوف  الذي  األمر  الهند،  في  باستثماره  الفرنسية  الصناعة 

يساهم في تطوير الخبرات المحلية في قطاع الطيران.

مضاعفة قوة الهند العسكرية 
إن االنتهاء من صفقة رافال سوف يساهم في تقليص الفجوة 
في أعداد الطائرات بالنسبة للقوات الجوية الهندية. وسوف 
الرافال  طائرات  بها  تقوم  التي  المتنوعة  المهمات  تساهم 
للقوات الجوية الهندية بأن تبسط هيمنتها و تستعرض قوتها 
“حتى  الجوية  “السيادة  بمهمات  القيام  خالل  من  الحقيقية 
المحيط الهندي األمر الذي يعكس تماما مكانة الهند الدولية 
الخدمات  لتقديم  استعدادها  فرنسا  أكدت  بتطلعاتها.  ويفي 
من  المائة  في  أن 75  األرضي وضمان  والدعم  اللوجستية 
الطائرات متاحة للمشاركات العملية في المهام في أي وقت. 
من  أساسيا  عنصرا  الطائرات  من  الطراز  هذا  سيمثل  كما 
من  كذلك  وسيزيد  الهندية،  النووي  الردع  سياسة  عناصر 

قدرة الردع التقليدية للقوات الجوية الهندية.

يمين: وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار يتبادل االتفاقيات مع وزير الدفاع الفرنسي 
بعد توقيع االتفاق؛ أسفل: الطائرة داسولت رافال هي طائرة مقاتلة متعددة المهام 

أنيل شوبرا : فريق أول طيار متقاعد والقائد السابق للسرب الجوي رقم 1
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ومن   .2000 وميراج  الرافال  بين  تجمع  التي  المشتركة 
الجدير بالذكر أن القوات الجوية الهندية استخدمت طائرات 

الميراج 2000 بنجاح كبير خالل حرب كارجيل.

قواعد  تغيير  في  الرافال...تساهم 
اللعبة على المستوى اإلقليمي 

تعني كلمة “رافال” باللغة الفرنسية “عاصفة 
في  شائع  استخدام  وهو  الرياح”  من  مفاجئة 
الطائرة  استخدام  ويتم  الفرنسية.  األشعار 
الدلتا  وجناح  المحركين،  ذات  المقاتلة  رافال 
والبحرية  الجوية  القوات  في  المهام  متعددة 
من  كبير  بعدد  الطائرة  هذه  وتقوم  الفرنسية. 
تتضمن  والتي  القنابل  وقاذفات  القتال  مهام 
الجوي،  الجوي/التفوق  ال��دف��اع  عمليات 
أرض- والهجمات  ج��و-أرض  والهجمات 

ونظرا  النووي.  والردع  الجوي  االستطالع  وعمليات  بحر 
المتالك الطائرة رافال أحدث التقنيات وهيكل مفتوح وقابل 
للتكيف، فإنه يمكن للطائرة رافال أن تقوم بأداء كافة أنواع 
المهام في أوقات النهار والليل وفي كافة الظروف الجوية. 

أنها  الطائرات  من  الطراز  هذا  في  المميزات  أبرز  ومن 
تستعمل كناقلة للقوات باإلضافة إلى قدرتها على حمل سالح 
نووي. وتشمل عمليات التطوير الرئيسية الجارية على هذا 
الطراز تزويد الطائرات بصواريخ معروفة باسم “النيزك” 

والتي يبلغ مداها 320 كم.
المتقدمة  االستشعار  أج��ه��زة  تساعد 
على  الطائرة  قائد  ال��راف��ال،  في  المركبة 
الواضحة  المعلومات والبيانات  التعرف على 
المستقاة من الظروف المحيطة من أجل اتخاذ 
وحدة  األسواق  في  ويوجد  تكتيكية.  قرارات 
بالقيام بصورة مستمرة  بيانات تسمح  معالجة 
بعمل تحديثات وإدخال أسلحة جديدة للخدمة. 
ويبلغ الحد األقصى لحمولة السالح الخارجي 
تسعة أطنان، والتي يمكن أن تشمل صاروخ 
ب.في.آر. ميكا والقنابل الموجهة عالوة على 
ومعدات  أجهزة  وتساعد  المدى.  أرض-جو طويلة  األسلحة 
التخفي و الحرب اإلليكترونية في زيادة عمر هذا الطراز من 
الطائرات. وتعد الرافال طائرة متوسطة الحجم، وإن كانت 
أسعارها  يجعل  الذي  األمر  المحركين،  ذات  الطائرات  من 

للطائرة  يمكن 
تقوم  أن  راف���ال 
أنواع  كافة  ب��أداء 
أوقات  في  المهام 
النهار و الليل وفي 
ك��اف��ة ال��ظ��روف 

الجوية

رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان
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العسكرية الهندية
قفزة كبيرة في العمليات 

تأتي صفقة الطائرات من طراز رافال بين الهند و فرنسا في إطار خطة رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي لتحديث تسليح القوات المسلحة الهندية

بقلم: فريق أول طيار أنيل شوبرا )متقاعد(

على   2016 سبتمبر   23 في  وفرنسا  الهند  وقعت 
مليار   7.87 قيمتها  بلغت  عسكرية  اتفاقيات  مجموعة 
يورو )8.85 مليار دوالر أمريكي( لشراء 36 طائرة 
األخرى  األسلحة  بعض  على  عالوة  رافال  طراز  من 
الهدف  ويأتي  تدريب.  أدوات  و  الطراز  بهذا  المتعلقة 
من حرص الهند على شراء الطائرات من طراز رافال 
بين  الهندية  الجوية  القوات  لدى  التسليح  فجوة  لسد 

تيجاس  طراز  من  الخفيفة  القتال  طائرة 
والطائرة من طراز سوخوي-23 إم.كيه.
الطائرات  تنضم  أن  المتوقع  آي.وم��ن 
رسمية  بصورة  للعمل  رافال  طراز  من 
نهاية  في  الهندية  الجوية  القوات  إلى 
قد  ومصر  قطر  وكانت   .2019 ع��ام 
طائرات  شراء  صفقات  بالفعل   وقعتا 
وتيرة  تتسارع  وبدأت  رافال.  من طراز 
من  و  الطراز.  هذا  من  الطائرة  إنتاج 
ثم، أرادت الهند أن تكون من بين الدول 
الطراز  هذا  على  تحصل  التي  األول��ى 

اإلعالن  تم  قد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  الطائرات.  من 
بين  المسابقة  في  رافال  طراز  من  الطائرة  فوز  عن 
يناير  في  المهام  المتعددة  المتوسطة  القتالية  الطائرات 
2012، وتتميز الطائرة بانخفاض تكاليف القيام بعمرة 
الطائرة  محل  تحل  أن  يمكن  فهي  بالتالي  و  لها  كاملة 
من طراز ميراج-21 و الطائرة من طراز ميراج-27.

عالقات هندية-فرنسية عسكرية ممتدة
للهند،  التقليديين  الداعمين  أحد  تعد  فرنسا،التي  قدمت 
الباردة،  الحرب  خالل  لنيودلهي  مشروط  غير  دعما 
الطيران  سالح  يعد  نووية.  كقوة  الهند  دعمت  وكذلك 
الهندية-الفرنسية  العالقات  في  الرئيسية  الركائز  أحد 
من  حصلت  قد  الهند  وكانت  الخمسينات.  أوائ��ل  منذ 
من  الهجومية  الطائرات  على  الفرنسية  داسولت  شركة 
الخمسينات  طراز أوراجان في منتصف 
حصلت  وبعدها  العشرين،  القرن  من 
في  ميستير  ط��راز  من  ط��ائ��رات  على 
قد  الهندية  البحرية  وكانت   .1957 عام 
أدخلت الطائرة المقاتلة “بريجويت أليز” 
حاملة  متن  على  للغواصات  المضادة 
طائرات. وقامت  كذلك شركة هندوستان 
عدد  بتصنيع  المحدودة  الجوية  للمالحة 
طراز  من  الخفيفة  المروحية  من  كبير 
من  ترخيص  بموجب  ايروسباسيال-3 
الهندية   الجوية  القوات  واشترت  الفرنسي.  الجانب 
فرنسا  من  ميراج-2000  داسولت  طراز  من  الطائرة 
في عام 1984. و تم مؤخرا تحديث نفس هذه الطائرات 
تبدأ  إم.كيه. وسوف  لمعايير  إلى ميراج-5-2000 وفقا 
القيام  في  المختلفة  الميراج  طراز   من  الطائرات  هذه 
عام  بعد  الهندية  الجوية  القوات  سالح  في  بمهماتها 
واللوجستية  التشغيلية  العوامل  بعض  وهناك   .2030

س����الح  ي����ع����د   
ال���ط���ي���ران أح��د 
الرئيسية  الركائز 
ف���ي ال��ع��الق��ات 
لفرنسية  لهندية-ا ا
م����ن����ذ أوائ�������ل 

الخمسينات

Rafale Deal_ Arabic.indd   23 2/15/17   7:22 PM



             Like 
INDIAN DIplomAcy

             Follow 
@INDIANDIplomAcy

               Channel 
INDIAN DIplomAcy

w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   n        n 2يناير- فبراير 2017   7

ستة  قدرها  زي��ادة  الماضي  العقد  شهد 
االستثمارات  ت��دف��ق  م��ع��دل  ف��ي  أض��ع��اف 
األجنبية المباشرة اليابانية إلى الهند، في ظل 
تواجد أكثر من 1200 شركة يابانية تعمل في 

الهند وتخطط لتوسيع نطاق عملياتها.

الطريق لألمام 
طوكيو  في  عقدت  التي  المحادثات  تهدف 
الديمقراطيتين  بين  إستراتيجية  إرساء  إلى 
الهند- منطقة  إطار  في  آسيا  في  الرائدتين 
التقارب  على  وأك���دت  ال��ه��ادئ،  المحيط 
مثل  المتشعبة  القضايا  من  مجموعة  حول 
المتحدة،  لألمم  األم��ن  مجلس  إص��الح��ات 
في  واألم��ن  المالحة  وحرية  واإلره���اب، 
كالمسطحات  العالم  من  المشتركة  المساحات 
القمة  اجتماع  وس��اه��م  وغيرها.  المائية 
خاصة  إستراتيجية  أرس��ى  ال��ذي  السنوي، 
وشراكة عالمية على النحو المبين في “رؤية 
رفع  في   ،”2025 عام  في  واليابان  الهند 
وثالث  ثاني  الدولتين صاحبتا  الطموح  سقف 
خطط  ووض��ع  آسيا  في  االقتصادات  أكبر 
بامتداد  اإلقليمية  الربط  ممرات  في  للتعاون 

آسيا وأفريقيا.
تمتع  “إن  مودي:  الوزراء  رئيس  وقال 
فقط،  البلدان  يثري  لن  بالقوة  واليابان  الهند 
ولكنه سيكون أيضا عامال لتحقيق االستقرار 

في آسيا والعالم.”

عالقات تمضي على 
مسار سريع

يمكن القول إن العالقات الهندية-اليابانية 
تمضي بخطى سريعة تمام مثل الجولة 

التي قام بها رئيس الوزراء مودي ونظيره 
الياباني على متن القطار شينكانسين أو 
الرصاصة من مدينة طوكيو إلى مدينة 

كوبي في 12 نوفمبر2016. وخالل 
الرحلة احتسى الزعيمان القهوة،و استمتعا 
بمشاهدة المناظر الرائعة في جبل فوجي و 

ناقشا التفاصيل الجوهرية المتعلقة بقطار 
شينكانسن،الذي سيدخل الخدمة في الهند 
قريبا. وساهمت هذه الرحلة من طوكيو 

إلى محطة جيه.آر. شين-كوبي في تعميق 
الروابط الشخصية بين الزعيمين. ويقال 

إن رئيس الوزراء مودي سأل مضيفه 
الياباني حول عوامل السالمة والجوانب 
التقنية الخاصة بالتكنولوجيا المتوفرة في 

قطار شينكانسن.

وفي مدينة كوبي، قام رئيس الوزراء 
مودي بجولة رفقة بعض الخبراء في شركة 

كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة، 
حيث يجري بناء سلسلة القطارات المعروفة 

بسرعتها 320 كيلومترا في الساعة والتي 
يتم تصنيعها للعمل على خط توهوكو 

شينكانسن الذي يغطي منطقة شمال 
شرق اليابان.

ويعد القطار المعروف باسم الرصاصة- 
الذي تتراوح سرعته ما بين 240 كيلومترا 
في الساعة إلى 320 كيلومترا في الساعة- 
هو حلم في الهند، والذي سوف يتحول إلى 

حقيقة بعد التوقيع على اتفاق في عام 2015 
يقضي بمساعدة اليابان للجانب الهندي في 

بناء أول قطار فائق السرعة في الهند للخط 
من مومباي إلى أحمد أباد. أعلن الزعيمان 

أيضا أن تصميم المشروع سيبدأ بحلول 
نهاية عام 2016. وسوف يتم البدء في 

بناء ممر القطار فائق السرعة بين مومباي 
وأحمد أباد في 2018 و سيدخل القطار 

الخدمة بداية من عام 2023.
يشغل مانيش تشاند منصب رئيس تحرير شبكة ُكتاب 
 www.indiawrites.org الهند المتوفر على موقع

، وهي عبارة عن بوابة إعالمية متعددة الوسائط تركز 
على الشؤون الدولية واألمور المتعلقة بالهند.
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أعلى: رئيس الوزراء مودي ونظيره الياباني خالل جولة على متن القطار شينكانسن أو الطلقة. أعاله: الزعيمان في مصنع كاواساكي للصناعات الثقيلة
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األساسية على  البنية  في مجال  لالستثمار  العالمية 
في  النقل  و  األساسية  البنية  في  االستثمار  تعزيز 

مناطق الحضر.

صاحبة  ال��رائ��ع��ة  “ال��ه��ن��د 
سياسات ذات مصداقية”

محوري  دور  للعب   اليابان  تستعد 
في النهضة االقتصادية للهند. و من 
ثم، فإن كلمة رئيس الوزراء مودي 
الشركات  أكبر  مقر  كيدانرين،  في 
سلطت  قد  اليابان،  في  اليابانية  
الهند  في  النمو  قصة  على  الضوء 
للمستثمرين  تقدمها  التي  والفرص 

األعمال  رجال  كبار  أمام  كلمته  في  و  اليابانيين. 
مودي  ال��وزراء  رئيس  أبرز  والهنود،  اليابانيين 
تكاليف  انخفاض  بينها  من  والتي  الهند،  مزايا 
واستقرار  الكبيرة  المحلية  وال��س��وق  العمالة، 

التي تتضافر لجعل  العوامل  الكلي وهي  االقتصاد 
الهند “وجهة استثمارية جذابة للغاية”. وقال رئيس 
السيناريو  ظل  في  “حتى  مودي:  السيد/  الوزراء 
االقتصادي العالمي الضعيف، فإن األخبار الواردة 
نمو  تحقيق  إل��ى  تشير  الهند  من 
اقتصادي بنسبة قوية وتوفر للجميع 
إجماال  القول  ويمكن  جمة.  فرص 
سياسات  صاحبة  الرائعة  الهند  إن 

ذات مصداقية.”
الهند  ع��ن  الحديث  تغير  لقد 
الحكومة  قيام  بعد   ال��ي��اب��ان  ف��ي 
مجموعة  م��ودي  برئاسة  الهندية 
م��ن اإلص���الح���ات وال��م��ب��ادرات 
والخدمات،  السلع  ضريبة  إق��رار   شملت   التي 
القيود  وتخفيف  واإلف���الس  اإلع��س��ار  وق��ان��ون 
مثل  قطاعات  في  األجنبية  االستثمارات  على 

الدفاع والتأمين. 

ال��ي��اب��ان  تستعد 
دور  ل���ل���ع���ب  
م�������ح�������وري 
ف����ي ال��ن��ه��ض��ة 

االقتصادية للهند

رئيس الوزراء مودي أثناء إلقاء كلمة أمام الجالية الهندية
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ما  مع  وقعتها  التي  المماثلة  باالتفاقيات  مقارنة 
االتفاق  وسيكون  دولة.  عشر  اثنتي  من  يقرب 
قبل  من  عليه  التصديق  بعد  قريبا  للتنفيذ  جاهزا 
البرلمان الياباني. و يعد االتفاق النووي بين الهند 
الذي   123 اتفاق  من  منقحة  نسخة  هو  واليابان 

المتحدة،  الواليات  الهند مع  وقعته 
له  اليابان  مع  االتفاق  كان  وإن 
ففي  خاصة.  وسمات  أفضليات 
حين تم االتفاق بين الهند والواليات 
النووي  تنفيذ االتفاق  المتحدة على 
مراحل،  أربع  مدى  على  بينهما 
الهند  بين  النووي  االتفاق  أن  نجد 

في  ال��واردة  األربعة  المراحل  ضغط  واليابان 
اتفاقية 123 في اتفاق واحد شامل ليضم مراحل 
ومجموعة  اإلدارية  والترتيبات  المعالجة،  إعادة 
االتفاق  أن  يعني   وهذا  النووية.  المواد  موردي 
مع اليابان لن يستلزم عقد اتفاقات إضافية أخرى 

للتنفيذ بمجرد التصديق عليه من قبل البرلمان.

بالمهارات...نحو  االرت��ق��اء  برنامج 
تعزيز جدول أعمال التنمية

أخرى  هامة  اتفاقيات  تسع  البلدان  وقعت  كما 
تغطي مجاالت مثل الفضاء، والمهارة والتجارة 
والثقافة  والمنسوجات،  والزراعة،  واالستثمار، 
االتفاق  وسيساهم  وال��ري��اض��ة. 
معهد  بإنشاء  اليابان  بقيام  المتعلق 
مهارات  لنقل  الهند  في  للتدريب 
مبادرتي  ن��ج��اح  ف��ي  التصنيع 
الهند”  أبناء  بالمهارات  “االرتقاء 
ينص  و  الهند”.  في  “اصنع  و 
ألف   30 ت��دري��ب  على  االت��ف��اق 
شاب هندي على أسلوب التصنيع الياباني خالل 
المعهد  برامج  خالل  من  القادمة  سنوات  العشر 
الياباني-الهندي للتصنيع ودورات المنح اليابانية 
ويركز  المحددة.  الهندسة  كليات  بعض  في 
المحدود  القومي  الصندوق  بين  الموقع  االتفاق 
اليابانية  والهيئة  األساسية  البنية  و  لالستثمار 

االتفاق  تنفيذ  يتم 
ب��ع��د ال��ت��ص��دي��ق 
ع��ل��ي��ه  م��ن قبل 

البرلمان الياباني

رئيس الوزراء مودي خالل تواصله مع أعضاء منتدى قادة األعمال بين الهند واليابان
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اإلمكانيات المتوفرة لدى أسرع االقتصادات نموا 
في العالم و قوة بازغة في المنظومة األمنية.

من  سنوات  لست  تتويجا  الصفقة  هذه  جاءت 
الجانبان  تفاوض  حيث  المضنية،  المفاوضات 
عليه.  المتفق  النص  في  وردت  كلمة  كل  حول 

كذلك  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  ويمكن 
والفرنسية  األمريكية  الشركات 
األعمال  أنشطة  في  اإلسراع  لمن 
االتفاق  وكان  الهند.  مع  النووية 
حلقة  بمثابة  اليابان  مع  النووي 
أجل  من  الهند  سعي  في  مفقودة 
التكنولوجيا  على  الهند  حصول 
النووية من مختلف دول العالم. و 

االتفاقية،  هذه  على  بالتوقيع  الهند  قامت  أن  بعد 
خططها  في  قدما  تمضي  أن  للهند  يمكن  فإنه 

لزيادة إنتاج الكهرباء النووية.

فى  السيد/مودى  الهندي  ال��وزراء  رئيس  وق��ال 
تواصله مع وسائل اإلعالم مع نظيره الياباني:”يمثل 
توقيع اتفاق التعاون في مجال االستخدامات السلمية 
مشاركتنا  في  تاريخية  اليوم خطوة  النووية  للطاقة 

لبناء شراكة في مجال الطاقة النظيفة.” 
الياباني  ال��وزراء  رئيس  وقال 
االتفاق “يتماشى مع  إن  آبي  السيد/ 
طموح اليابان بشأن خلق عالم خال 
في  وورد  النووية”.   األسلحة  من 
البيان المشترك: “إن االتفاق يعكس 
المتبادلة  الثقة  من  جديد  مستوى 
قضية  في  اإلستراتيجية  والشراكة 
االقتصادية  والتنمية  النظيفة  الطاقة 

ونحو إرساء عالم ينعم بالسالم واألمن.”
هو  واليابان  الهند  بين  النووي  االتفاق  ويعد 
شمولية  الهند  وقعتها  التي  النووية  االتفاقيات  أكثر 

ج��������اءت ه����ذه 
تتويجا  الصفقة 
ل��س��ت س��ن��وات 
المفاوضات  من 

المضنية

رئيس الوزراء مودي وشينزو آبي بعد التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة والية جوجارات وحكومة مقاطعة وهيوجو
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لحظات  حاليا  الهندية-اليابانية  العالقات  تشهد 
نوعها.  من  فريدة  بمرحلة  تمر  حيث  حاسمة، 
بصورة  يسطع  اليابان  في  الهند  تواجد  وب��دأ 
من  كل  كشف  حيث  طوكيو،  في  والسيما  جديدة 
مودي  ناريندرا  السيد/  الهندي  ال��وزراء  رئيس 

النقاب  آبي  شينزو  الياباني  ونظيره 
الشراكة  في  المقبلة  الخطوات  عن 
وذلك  واليابان  الهند  بين  المزدهرة 
رئيس  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  خ��الل 
نوفمبر  في  لليابان  الهندي  ال��وزراء 
المستمر  التحول  وتجسد   .2016
في  واليابان  الهند  بين  العالقات  في 
الثانية  الزيارة  خالل  هامة  محطات 

التي قام بها رئيس الوزراء مودي إلى اليابان في 
اتفاقية  على  التوقيع  شهدت  التي  الماضي،  العام 
المدنية  االستخدامات  مجال  في  للتعاون  تاريخية 
فائق  شينكانسن  قطار  واستقالل  النووية  للطاقة 

السرعة المعروف باسم الطلقة.

الكبرى الصفقة 
من  النووي  االتفاق  على  التوقيع  عملية  عززت  
مكانة طوكيو لدى الهند كشريك ال يمكن االستغناء 
وفي  التنمية.  من  مزيد  نحو  الهند  رحلة  في  عنه 
رئيس  مكتب  يقع  حيث  اليابانية  كانتي  مدينة 
وزير  مساعد  قام  الياباني،  ال��وزراء 
لدى  اليابان  وسفير  الهندي  الخارجية 
النووي.  االتفاق  على  بالتوقيع  الهند 
الهند  استثنت  قد  طوكيو  تكون  وبذلك 
مع  النووي  اتفاق  أول  معها  بالتوقيع 
حظر  معاهدة  على  توقع  ل��م  دول��ة 
االتفاق  وأب��رز  ال��ن��ووي.  االنتشار 
تكتسبها  بدأت  التي  المتزايدة  األهمية 
و  لطوكيو.  اإلستراتيجية  المنظومة  في  نيودلهي 
بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني السيد/ آبي لم يكن 
أن  والسيما  الخطوة  تلك  على  اإلقدام  سهال  قرارا 
ولكن  النووية،  بالقنابل  لهجوم  تعرضت  اليابان 
اإلستراتيجية حول  للرؤية  النهاية  في  الغلبة  كانت 

التوقيع  ي��ع��د 
االت��ف��اق  على 
لحظة  النووي 
تاريخية فارقة

رئيس الوزراء مودي مع إمبراطور اليابان اكيهيتو
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رئيس الوزراء ناريندرا مودي يستعرض 
حرس الشرف في كانتي، طوكيو
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شراكات 

 الهند واليابان
فجر جديد في العالقات بين

يساهم االتفاق النووي المدني - الذي تم التوقيع عليه بين الهند واليابان 
خالل زيارة رئيس الوزراء الهندي السيد/ ناريندرا مودي لليابان- في 
فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال االستخدامات المدنية للطاقة النووية 

مع الشركاء الدوليين

بقلم:  مانيش تشاند
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يشغل مانيش تشاند منصب رئيس تحرير شبكة ُكتاب الهند المتوفر على موقع 
www.indiawrites.org ، وهي عبارة عن بوابة إعالمية متعددة الوسائط تركز 

على الشؤون الدولية واألمور المتعلقة بالهند.

��نؤكد على أن اإلرهاب هو أكبر تهديد 
للسالم واالستقرار والتعاون واألمن في 
منطقة قلب آسيا. وكذلك نطالب  بالعمل 

على وضع حد نهائي لكافة أشكال 
اإلرهاب، وكذلك أشكال الدعم له.

��ونعرب عن قلقنا إزاء العنف الذي وقع 
في أفغانستان، ونجد أن من بين الجامعات 

اإلرهابية كل من: طالبان وداعش 
وشركائها، وشبكة حقاني، وتنظيم القاعدة، 

وحركة أوزبكستان اإلسالمية، والحركة 
اإلسالمية لتركستان الشرقية، و جماعة 

األشكار الطيبة، وجماعة جيش محمد 
، وحركة طالبان باكستان، وجماعة 

المجاهدين األحرار و جماعة جند هللا.

��ونعرب كذلك عن قلقنا إزاء الزيادة في 
إنتاج وزراعة األفيون في أفغانستان.

��ونشجع العمل على االنتهاء المبكر و 
باإلجماع من االتفاقية الشاملة حول 

اإلرهاب الدولي. وندعو أيضا لعقد اجتماع 
للخبراء لمناقشة وضع إطار مشروع 
إستراتيجية إقليمية لمكافحة اإلرهاب 

بهدف وضع اللمسات األخيرة لإلنتهاء قبل 
طرحها إلبداء وجهة النظر من جانب كبار 

المسؤولين األمنيين. 

��ونرحب باالتفاقيات التي تم إبرامها بين 
المجتمع الدولي وأفغانستان لمواصلة تقديم 
الدعم المالي لقوات الدفاع واألمن الوطني 

في أفغانستان حتى عام 2020. 

أبرز ما جاء في إعالن أمريتسار

��ونرحب بمذكرة التفاهم حول االشتراك في 
بناء الحزام االقتصادي لطريق و طريق 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين 

بين الصين وأفغانستان.

��ونعرب عن تقديرنا لالتحاد األوروبي، 
ومنظمة التعاون اإلسالمي، وأكثر من 

100 دولة ومنظمة دولية أخرى لما يقدموه 
من دعم ألفغانستان.

��ونؤكد على أهمية قرار مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة رقم 1325 لعام 

2000 وقراراته بشأن دور المرأة في منع 
الصراعات ومفاوضات السالم وعمليات 

ما بعد الصراع في منطقة قلب آسيا.

��ونشيد بجهود أفغانستان الناجحة في متابعة 
محادثات السالم مع الحزب اإلسالمي قلب 

الدين حكمتيار.

��ونؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير من أجل 
التصدي لعملية تجنيد الشباب التي تقوم بها 

الشبكات المتطرفة واإلرهابية.

��ونرحب بمشروع الممر اآلسيوي الدولي 
للسكك الحديدية واتفاقية شاباهار، 

ومشروع السكة الحديد الرابط بين الدول 
الخمسة و مشروع السكة الحديد للربط 

بين تركمانستان وأفغانستان وطاجيكستان 
والتنفيذ الفعلي لمشروع خط أنابيب 

تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند. 

Source: mea.gov.in
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شراكات 

الحواجز  مشكالت  مع  والتعامل  اإلقليمية  األسواق 
الجمركية وغير الجمركية.

الطريق نحو المستقبل
قلب  مؤتمر  نتائج  فإن  للهند،  بالنسبة 
والسيما  للغاية،  مشجعة  كانت  آسيا 
وأن الهند تعمل دائما على صياغة نهج 
االستقرار  تحقيق  إلى  يهدف  إقليمي 
مر  على  أفغانستان.  في  واالزده��ار 
السنين، برزت الهند باعتبارها واحدة 
من كبرى الجهات المانحة ألفغانستان 
على المستوى اإلقليمي. وتعهدت الهند 
بالعمل على تقديم مبلغ 1 مليار دوالر 
وذلك  ألفغانستان  إضافية  كمساعدات 
الهندي  ال��وزراء  رئيس  زيارة  خالل 

القدرات  بناء  أجل  من  وذلك  لكابول  السيد/مودي 
بالخروج  أمريتسار  اجتماع  توج  أفغانستان. وقد  في 
في  واالزدهار  األمن  تعزيز  على  يعمل  شامل  بنهج 

والمواصالت  االتصال  دعم  عملية  إن  أفغانستان. 
وتوفير  التحتية  البنية  بناء  خالل  من  واالزده��ار 
قطع شوط  في  تساهم  النقل سوف  ممرات  و  الطاقة 
جغرافية  إلى"منطقة  أفغانستان  تحويل  نحو  طويل 
على  ج��اء  لما  وفقا  بالسالم"،  تنعم 
مودي.  السيد/  ال��وزراء  رئيس  لسان 
السيد/مودي:  ال��وزراء  رئيس  وقال 
من  العهد  أنفسنا  على  نقطع  "دعونا 
جديد بأن نعمل على تحويل أفغانستان 
و  بالسالم.  تنعم  جغرافية  منطقة  إلى 
في  ينتشر  بقعة  أفغانستان  تصبح  أن 
التقدم  يسودها  أن  و  السالم  ربوعها 
واالزدهار و الديمقراطية والتعددية." 
ي��ج��ب ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ش��رك��اء على 
العمل  الدولي  و  اإلقليمي  المستويين 
مسيرتها  استكمال  أفغانستان  تستطيع  حتى  سويا 
يتوفر  منطقة  إلى  تتحول  حتى  آسيا  قلب  باعتبارها 

بها الطاقة وجاذبة للمشروعات الجديدة.

وك������ان األم����ر 
ال��رئ��ي��س��ي ال��ذي 
رك�������ز ع��ل��ي��ه 
المؤتمر هو كيفية 
العمل على تحويل 
أف��غ��ان��س��ت��ان إل��ي 

مركز للفرص

من اليسار: رئيس الوزراء والرئيس األفغاني في المعبد الذهبي و رئيس الوزراء مودي يقدم النجار أوطعام للمتعبدين في هذا المقام المقدس
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يمثل  يزال  ال  أراضيها  عبر  واألفغانية  الهندية 
تحقيق  جيتلي:"سوف  السيد  وقال  مستمرا.  تحديا 
أفغانستان فوائد جمة إذا تمكنت الشاحنات األفغانية 
األسواق  إلى  الهندية  المنتجات  وحمل  العبور  من 
األخرى  وال��دول  الوسطى  وآسيا  أفغانستان  في 

الصدد،  هذا  في  المنطقة.  هذه  في 
الستقبال  استعداد  على  الهند  فإن 
أراضيها  األفغانية على  الشاحنات 

في منطقة عطاري." 

التنمية واالزدهار
ركز  الذي  الرئيسي  األمر  وكان 
استمرت  ال��ذي  المؤتمر  عليه 
فعاليته على مدى يومين هو كيفية 
العمل على  تحويل أفغانستان على 

أرض الواقع إلي مركز للفرص و االزدهار على 
الجغرافي  الموقع  في ضوء  و  اإلقليمي.  المستوى 
فقد  ألفغانستان،  والجيو-استراتيجي  واالقتصادي 
االقتصادية  المشروعات  دعم  على  المؤتمر  تعهد 

أنابيب  خط  ومشروع  مثل:  الطاقة  ومشروعات 
تركمانستان-أفغانستان- أنابيب  الغاز مشروع خط 
بين  للربط  حديد  سكة  ومشروع  باكستان-الهند، 
ومشروع  وطاجيكستان  وأفغانستان  تركمانستان 
وسط وجنوب آسيا للطاقة-1000،والتي من شأنها 
االقتصادية  التنمية  عملية  تحفز  أن 
أح��داث  مزقتها  التي  البلد  ه��ذه  في 
هذه  تحتل  أن  المتوقع  ومن  العنف. 
خالل  ب���ارزة  مكانة  المشروعات 
في  عقدها  سيتم  التي  المناقشات 
االقتصادي  للتعاون  السابع  المؤتمر 
نوفمبر  في  أفغانستان  حول  اإلقليمي 
مدينة  ف��ي  إقامته  المقرر   2017
على  المؤتمر  وش���دد  آب���اد.  عشق 
الصغيرة  المشروعات  إقامة  تشجيع 
بفرص  المعنية  اللجنة  أعضاء  والمتوسطة،وكلف 
التجارة و االقتصاد واالستثمار بالعمل على  بحث 
تبسيط  مثل:  الموضوع  هذا  لدفع  الالزمة  التدابير 
عن  المعلومات  وتبادل  الجمركية،  اإلج��راءات 

ت����وج اج��ت��م��اع 
أم����ري����ت����س����ار 
بنهج  ب��ال��خ��روج 
على  يعمل  شامل 
ت��ع��زي��ز األم���ن 
في  واالزده�����ار 

أفغانستان

أعضاء الوفود عند النصب التذكاري جاليانوااله باجه في أمريتسار
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بوضع  أعماله  ختام  في  االجتماع  وخ��رج 
التطرف  لمواجهة  إقليمي  نهج  عمل إلرساء  خطة 
والراديكالية عن طريق مطالبة الخبراء في مجاالت 
من  يجتمعوا  أن  المحلي  والحكم  والتعليم  األمن 
كبار  اجتماع  خالل  لعرضها  توصيات  تقديم  أجل 

آسيا... "قلب  مؤتمر  في  المسئولين 
النصف  في  آسيا-اسطنبول"  عملية 
األول من عام 2017 التخاذ المزيد 

من اإلجراءات.

تعزيز االتصال والربط
وفي إطار الربط بين األمن ومكافحة 
التعاون  و  ناحية  م��ن  اإلره���اب 

لتحقيق االزدهار االقتصادي ألفغانستان من ناحية 
خارطة  وضع  أمريتسار  مؤتمر  أن  أخرى،نجد 
بهدف  والربط  االتصال  وتعزيز  لتشجيع  طريق 
تحويل أفغانستان من الناحية الجغرافية إلى مركز 
في  الهند  تعتبر مشاركة  الصدد،  هذا  إقليمي. وفي 

التجارة  بفرص  المعنية  باللجنة  الخاصة  الفعالية 
في  الثقة(  بناء  )إجراءات  واالستثمار  االقتصاد  و 
أحد  باعتبارها  آسيا"  قلب  "عملية  مؤتمر  إطار 
األهمية.  بالغة  األمور  من  الرئيسيين   المشاركين 
االتفاق  عن  اإلع��الن  ال��وزاري  االجتماع  وشهد 
الثالثي بين الهند وإيران وأفغانستان 
في  شاباهار  ميناء  تطوير  على 
وقع عليه  التي  االتفاق  إيران، وهو 
زي��ارة  خ��الل  الثالثة  ال��دول  ق��ادة 
في  لطهران  مودي  الوزراء  رئيس 
مايو 2016. ويعد مشروع شاباهار 
التي سوف  الهامة  المشروعات  من 
في  اللعبة  قواعد  تغيير  في  تساهم 
منظومة الربط اإلقليمي، حيث أنه سيعالج القصور 
فيما يتعلق بمسألة الربط البري المباشر ألفغانستان 
من خالل األسواق الهندية. وفي إطار العمل على 
تحويل أفغانستان إلى مركز إقليمي لالزدهار، نجد 
البضائع  عبور  تجاه  السلبي  باكستان  موقف  أن 

 مؤتمر أمريتسار 
وض���ع خ��ارط��ة 
لتشجيع  ط��ري��ق 
االتصال  وتعزيز 

والربط

من اليسار: نائب وزير خارجية أفغانستان حكمت خليل كرزاي،ووزير الشؤون المالية والشركات في الحكومة 
المركزية الهندية أرون جيتلي، و نائب وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار
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ألنه بدون سالم لن تستطيع أي مساعدات أن تلبي 
احتياجات شعبنا."

تقودها  سالم  عملية  عن  حديثه  معرض  وفي 
وتديرها وتتحكم في مسارها أفغانستان دون سواها 
االستمرار  لتحقيق  الوحيد  الضمانة  باعتبارها 

مودي  وزراء  رئيس  ال��دائ��م،دع��ا 
لهزيمة  جماعية  إرادة  إيجاد  إلى 
في  تتسبب  التي  اإلره��اب  شبكات 
محذرا  الخوف.  ونشر  الدماء  سفك 
اإلرهابي  العنف  موجة  ارتفاع  من 
ويزعزع  بأسرها  المنطقة  يهدد  بما 
ال��وزراء  رئيس  وق��ال  استقراها، 
مودي: "في ظل هذه الحالة نجد أن 
أفغانستان  في  السالم  أصوات  دعم 
يكون  أن  يجب  يكفي.  ال  وح��ده 

الحازمة.  اإلجراءات  من  بمجموعة  مدعوما  ذلك 
والبد أال تكون المواجهة فقط ضد قوى اإلرهاب، 
ويأوون  يدعمون  الذين  أولئك  ضد  أيضا  ولكن 
تلك  وحملت  اإلرهابيين."  ويمولون  ويدربون 
للغاية  واضحة  ولكنها  ضمنية  إشارة  التصريحات 

عن دور باكستان في دعم اإلرهاب في أفغانستان 
والمنطقة. والهند 

في  إق��راره  تم  أمريتسار،الذي  إعالن  وشدد 
نهاية مؤتمر"قلب آسيا"، على مركزية العمل على 
إجراءات  تطبيق  خالل  من  اإلرهاب  جماح  كبح 
جماعية. إقليمية  وإستراتيجية 
أرون  الهندي  المالية  وزير  وقال 
جيتلي، الذي مثل الهند في المؤتمر 
أمريتسار  إعالن  "يركز  الوزاري: 
أهمية  على  المؤتمر-  أقره  -ال��ذي 
آسيا  قلب  دول  بين  الجماعي  العمل 
والدول والمنظمات األخرى الداعمة 
اإلره��اب  خطر  مواجهة  أجل  من 
اإلنجاز  ولعل  شاملة."  بصورة 
األبرز خالل فاعليات المؤتمر- من 
إرهابية  جماعات  تسمية  نظر-  وجهة  الهند  وجهة 
مثل: جماعة  باكستان  في  متمركزة  للهند  مناهضة 
من  حقاني  وشبكة  الطيبة  االشكار  و  محمد  جيش 
بين قائمة طويلة من الجماعات المسلحة التي تعيث 

في األرض فسادا في أفغانستان والمنطقة.

دعا رئيس وزراء 
إيجاد  إلى  مودي 
جماعية  إرادة 
شبكات  لهزيمة 
التي  اإلره�����اب 
سفك  في  تتسبب 

الدماء

رئيس الوزراء مودي والرئيس األفغاني أشرف غاني مع أعضاء وفود آخرين
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رئيس وزراء الهند السيد/مودي قادة وممثلي ال� 45 
دولة والهيئات و الوكاالت الدولية قائال إن "كالمنا 
وأفعالنا ال تزال تركز على تحقيق هذه المهمة غير  
المهمة  هذه  وتتضمن  الحالي."  الوقت  في  المكتملة 
التي لم يتم االنتهاء منها العمل على مساعدة أفغانستان 

نسيجها  تعزيز  و  "ب��ن��اء  أج��ل  م��ن 
والمؤسسي؛  والسياسي  االجتماعي 
من  ومواطنيها  أراضيها  وتأمين 
التهديدات الخارجية،وتحفيز األنشطة 
وتعزيز  التنمية،  وعملية  االقتصادية 
مستقر  مستقبل  أج��ل  م��ن  الجهود 
وتم  أفغانستان."  لشعب  وم��زده��ر 
المترابطة  األه��داف  لهذه  التعرض 

بعنوان "معالجة  للمؤتمر  العام  الموضوع  إطار  في 
التحديات... تحقيق االزدهار ".

جوهر المشكلة: اإلرهاب
بالصراحة  عقدها  تم  التي  المناقشات   اتسمت 

تعبئة  تستهدف  اقتراحات  ط��رح  وت��م  وال��ص��دق 
أجل  من  اإلقليمي  المستوى  على  والموارد  التعاون 
أفغانستان. وكان  والتنمية في  السالم واألمن  تحقيق 
المؤتمر هو الدورة السادسة من مؤتمر عملية آسيا-
اسطنبول، الذي كان قد تم تدشينه في نوفمبر 2011 
في تركيا. وعقد رئيس الوزراء مودي 
صريحا  حديثا  األفغاني  والرئيس 
حول اإلرهاب، التي أكد المشاركون 
في المؤتمر على أنه يمثل أكبر تهديد 
للسالم واالستقرار اإلقليمي والدولي. 
وأشار الرئيس األفغاني أشرف غاني 
غير  "حرب  بشن  باكستان  قيام  إلى 
إسالم  ونصح  ب��الده،  ضد  معلنة" 
لكبح  لبالده  تقدمها  التي  المساعدات  باستخدام  أباد 
األراضي  من  عملياتهم  يمارسون  الذين  اإلرهابيين 
إننا  قائال:"  األفغاني  الرئيس  الباكستانية.وأضاف 
استخدام  يمكن  ولكن  تعهداتها.  على  باكستان  نشكر 
المتطرفين،  الحتواء  بها  تتعهد  التي  األموال  هذه 

على  المؤتمر  أكد 
هو  اإلره��اب  أن 
أكبر تهديد للسالم 

واالستقرار

رئيس الوزراء مودي والرئيس األفغاني خالل مؤتمر"قلب آسيا"
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بين  التي تحتضن  الهندية،  أمريتسار  شهدت مدينة 
جنباتها المعبد الذهبي- حديثا مطوال حول الفرص 
المواتية من أجل العمل على تحويل أفغانستان إلى 
"منطقة جغرافية تنعم بالسالم" ومحطة هامة للربط 
و النهضة على المستوى اإلقليمي. على الرغم من 
في    2016 ديسمبر  شهر  نهار  في  الجو  ب��رودة 
إال  البنجاب  لوالية  الروحية  العاصمة  أمريتسار- 
أن األفكار التي تم طرحها خالل المؤتمر السادس 
يومي  خالل  عقد  الذي  آسيا"،  "قلب  عنوان  تحت 
4-3 ديسمبر، سوف تساهم في رسم الطريق نحو 

تحويل أفغانستان إلى منطقة تنعم بالسالم.
الستضافة  أمريتسار  مدينة  اختيار  كان  لقد 
موفقا،  اختيارا  أفغانستان  مستقبل  حول  مؤتمر 
حيث تقع مدينة أمريتسار على طريق ترنك الكبير، 
وهو أحد أقدم وأطول الطرق البرية. وترتبط هذه 

أفغانستان عالوة  بالروحانيات مع  الشهيرة  المدينة 
التقاء  نقطة  تاريخها  امتداد  على  تعتبر  أنها  على 
للتجارة واألفراد، األمر الذي كان له أثر كبير في 
إحياء فكرة تعزيز الربط والمواصالت والذي يعد 
آسيا-اسطنبول.  لمؤتمر عملية  الرئيسي  الموضوع 
مودي  السيد/ناريندرا  الهند  وزراء  رئيس  وقال 
على  أمريتسار  مؤتمر  االفتتاحية:"أكد  الجلسة  في 
باعتباره  والمواصالت  الربط  إعادة  قيمة  أهمية 
واالزده��ار  واالستقرار  النمو  لتحقيق  هام  أمر 
االقتصادي ألفغانستان." وكان رئيس وزراء الهند 
السيد/مودي قد تولى رئاسة المؤتمر باالشتراك مع 

الرئيس األفغاني أشرف غاني.

مهمة لم تكتمل: إعادة بناء أفغانستان
ذكر  للمؤتمر،  الرئيسية  الموضوعات  موضحا 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس األفغاني أشرف غاني في اليوم االفتتاحي للمؤتمر الوزاري "قلب آسيا"
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جغرافية تنعم بالسالم
أفغانستان تتحول إلى منطقة

دعا مؤتمر "قلب آسيا"-الذي عقد على مدى يومين في مدينة أمريتسار- إلى التعاون اإلقليمي والدولي 
من أجل القضاء على اإلرهاب والمالذات اآلمنة التي توفر لإلرهاب المأوى و التدريب و التمويل  

بقلم:  مانيش تشاند
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الحقيقية. واآلن النساء يرغبن في أن يتم االعتراف بهن 
كأفراد يجب أن يتمتعن بالمساواة مع الرجال فيما يتعلق 

القانونية والدستورية.” بالحقوق 
صناعة  وراد  إن  ب��ات��ش��ان  وي��ق��ول 
السينما في الهند، منذ بداية ظهور السينما 
المرأة  قدموا  الحاضر،  الوقت  وحتى 
الطبقات  مختلف  من  و  صورها  بكافة 
وع��دد  المثلى.  بالصورة  االجتماعية 
باتشان أسماء مخرجين مثل بيمال روي، 
وياش  بينيجال  شيام  راي،و  وساتياجيت 
اآلخرين  المخرجين  من  شوبرا، وغيرهم 
األعمال  خالل  من  النساء  قدموا  الذين 

تقديم  يحصرون  ولم  بحقوقهن  يتمتعن  كأفراد  الفنية 
المرأة في دور األم، واالبنة والزوجة فقط.

أشهوت  فيلم  من  “بداية  قوله:  باتشان  أميتاب  ويتابع 
السينما  صناع  أن  نجد  سوجاتا،  فيلم  إلى  وصوال  كانيا 
أنه  وكيف  الطبقي،  االنقسام  موضوع  تناولوا  الهندية 
من  الرغم  وعلى  المرأة.”  حياة  تشكيل  في  دورا  يلعب 
هذه  في  مستويين  على  صعبة  لوضعية  المرأة  مواجهة 
أفراد طبقة  أحد  امرأة و كذلك بوصفها  األفالم بوصفها 
النسائية  الشخصيات  فإن  المستوى،  متدنية  اجتماعية 
لمجريات  وفقا  استطعنا  األفالم  هذه  ببطولة  قامت  التي 
تتمتع  ما  تؤكدن  أن  الفنية  األعمال  هذه  في  األح��داث 
أمام  الوقوف  على  قادرة  جعلتها  قدرات  من  المرأة  به 

هذه الظروف.
صحيح أن السينما الهندية رصدت من خالل األعمال 
على صناع  يزال  ال  فإنه  تمكينهن،  تم  نساء  حياة  الفنية 

التحول  تلخص  أن  يمكن  لغة  إل��ى  التوصل  السينما 
ويقول  المرأة.  حياة  في  يحدث  بدأ  ال��ذي  االجتماعي 
وبالمثل  مارد.  كلمة  من  مشتقة  مارداني  “كلمة  باتشان: 
يجب أن تكون هناك كلمة واحدة في اللغة 
من  النساء  به  تتمتع  ما  إلى  تشير  التي 
موخرجي،  راني  إلى  إشارة  في  شجاعة 
الخناق  تضيق  شرطية  دور  لعبت  التي 

على مافيا االتجار باألطفال.
الفنية  األعمال  من  كبير  عدد  بدأ  لقد 
الصورة  إزالة  تحاول  الهندية  السينما  في 
خالل  من  وذل��ك  ال��م��رأة  عن  المشوشة 
الجائرة  الطريقة  حول  تساؤالت  إث��ارة 
ظل  وفي  الهندي.  المجتمع  في  المرأة  بها  تتعامل  التي 
يبدو  وحقوقها،  المرأة  بقضية  باتشان  أميتاب  اهتمام 
تأثيرها  حيث  من  كبيرا  زخما  تكتسب  الحملة سوف  أن 

ونطاق انتشارها.

السينما  ت��زال  ال 
الهندية تبحث عن 
تعبر  مناسبة  لغة 
التحول  حالة  عن 

االجتماعي
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الواقع  بالضبط  هو  هذا  أن  باتشان  أميتاب  ويرى 
تقديمه  بينك  فيلم  و  بيكو  فيلم  مثل:  أفالم  حاولت  الذي 
بينك  فيلم  في  “االبنة  باتشان:  ويضيف  للمشاهد.  
وفي  بعملها  تهتم  طموحة  فتاة  هي  المثال  سبيل  على 

المزاجي  بوالدها  تعتني  ذات��ه  الوقت 
ثم،  ومن  المرض.”  بتوهم  المصاب 
بوصفها  المرأة  الفني  العمل  هذا  يقدم 
إنسانة تمتلك قدرات استثنائية من حيث 

الذكاء والحصافة.
بينك  فيلم  في  باتشان  أميتاب  ويلعب 
في  كبير  محامي  سايجال  ديباك  دور 
وتضطره  نيودلهي  في  يعيش  السن 

الظروف للخروج من حالة االنعزالية التي كان يعيش 
مناطق  في  المرأة  قضية سالمة  عن  بقوة  ويدافع  فيها 
لمعالجة  جديد  مستوى  يعد  وهذا  الهند،  في  الحضر 
موضوع العنف ضد المرأة ، ويتعرض الفيلم بالحديث 

أنواع  من  نوع  أي  رفض  في  الكامل  الفتاة  حق  حول 
التحرش بها. 

والحرية  التعليم  يساهم  لم  قائال:”  باتشان  وأضاف 
ظاهرة  استمرت  حيث  المرأة،  له  تتعرض  ما  تغير  في 
التفاقم. في  والعنف  الجنسي  التحرش 
أن  إلى  الحال  هذا  على  األم��ر  واستمر 
االغتصاب  مثل  بشعة  جريمة  وقعت 
الجماعي الذي تعرضت له نيربهايا األمر 

الذي أحدث تغييرا في القانون.”
مع  يتفق  باتشان  أن  من  الرغم  على 
الرأي القائل بإن العديد من صناع السينما 
تقديم  بعدم  مسؤوليتهم  أهملوا  قد  الهندية 
النساء كمجرد سلعة جنسية في األعمال الفنية، لكن يجب 
قامت  الهند بصورة عامة  في  السينما  بأن  كذلك  نقر  أن 
باتشان:  ويقول  المرأة.  لدعم حقوق  بها   المنوط  بالدور 
“لقد بدأت النساء في الهند في إدراك قدراتهن وإمكاناتهن 

ي���ق���ول ال��ن��ج��م 
ب��ات��ش��ان:”ب��دأت 
الهند  في  النساء 
قدراتهن  إدراك 

الحقيقية.”

باتشان أميتاب 

“إذا أرادت الهند أن تصبح قوة اقتصادية عظمى بحلول عام 
2030 , فمن المهم تحقيق المساواة  فرص العمل للنساء” 
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يمين وأسفل: بوستارات من فيلمي بينك وبيكو. الصفحة 
المقابلة: الخطابات التي كتبها باتشان لحفيدتيها

الضوء  باتشان  سلط  ش��ودري،  روي  أنيرودها 
من  الرغم  على  الرجال،  من  السن  كبار  أن  على 
التحديات العاطفية والجسدية والنفسية التي يعانون 

المحوري  ب��ال��دور  يقرون  منها، 
والهام الذي تلعبه النساء في حياتهم. 
باتشان  يجسد  بيكو  األول  الفيلم  في 
ابنته  على  يعتمد  ال��ذي  األب  دور 
أنه  كيف  و  صحته  على  للحفاظ 
مدار  على  منها  اهتماما  يتطلب 
يلعب  األخ��ر،  الفيلم  وفي  الساعة. 
الذي  متمرس  محام  دور  باتشان 
ثالثة  عن  نيابة  قضايا  برفع  يقوم 
في  تدخلن  دلهي  في  عامالت  نساء 
صراع مع أن رجل له عالقة وثيقة 

الجنسي  باالعتداء  اتهامه  ويتم  الكبار  بالسياسيين 
على إحداهن.

سايجال  ديباك  دور  بينك  فيلم  في  باتشان  ويلعب 
الذي يرصد المواقف الجائرة في المجتمع الذي ينظر 
أنها مجرد  المتزوجة على  المستقلة غير  المرأة  إلى 
مسألة  وأن  بها،  العبث  يمكن  كائنات 
هذا  وت��رك  باألخالق.  يتحلين  أنهن 
الدور الذي لعبه باتشان أثرا عميقا في 

الجماهير. نفوس 
باتشان:  الكبير  الهندي  الممثل 
مختلفة  اليوم  الهندية  ال��م��رأة  “إن 
ومستقلة  ومتحررة  متعلمة  فهي  تماما 
لقد  التفكير.  في  مهنية  عقلية  وتمتلك 
على  الرجال  الهندية  الثقافة  أظهرت 
العيش  كسب  عن  المسئولين  أنهم 
بينما حصرت  واإلنفاق على األسرة، 
النساء في دور القائمات على إعداد الطعام والعناية 

بالمنزل. ولكن هذه الصورة بدأت تتغير اآلن.”

ت��ح��دث ب��ات��ش��ان 
ح��������ول ك��ي��ف 
السينما  عكست 
الهندية على مدى 
الزمان  من  عقود 
موضوع المساواة 

بين الجنسين 
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أنتن  باال، واتخذن قراراتكن في ضوء ما تشعرن 
يفتيكن  لما  س��وى  تستمعن  ال  ال��ص��واب.  أن��ه  به 

به قلبكن.”
حقيقة  على  لتؤكد  باتشان  خطاب  أهمية  وتأتي 
هامة أال وهي أنه في حين تحظى القضايا المتعلقة 
اإلعالم  وسائل  في  واسعة  بتغطية  النساء  بسالمة 
هذه األيام، فإن المرأة في الهند لم تكن أبدا األكثر 

ضعفا في هذا البلد.
وثمة سؤال هام: هل تقوم السينما الهندية بالدور 
الالتي  النساء  تطلعات  التعبير عن  في  بها  المنوط 
في  تساهم  هل  و  الهندي  المجتمع  نصف  يمثلن 
النساء  كنفه  في  تشعر  أن  يمكن  الذي  المناخ  خلق 
أحد  باعتباره  باتشان،  ألميتاب  وك��ان  باألمان؟ 
المدافعين عن قضية المساواة بين الجنسين، رؤية 

و إجابة واضحة على هذا السؤال.
من  الهندية-البالغ  السينما  أس��ط��ورة  وك��ان 

الماضي  نوفمبر  في  كولكاتا  في  عاما-   74 العمر 
الفتتاح الدورة الثانية و العشرين لمهرجان المدينة 
كولكاتا السينمائي الدولي السنوي. وتحدث باتشان 
لمسألة  الهندية  السينما  تجسيد  الفاعلية حول  خالل 
المساواة بين الجنسين على مدى عقود من الزمان، 
وما الذي تحتاجه صناعة السينما الهندية كي تقوم 
مباشر  بشكل  الضوء  بتسليط  الحالي   الوقت  في 
على توعية المجتمع بحقوق المرأة. ويقول باتشان: 
 2020 ع��ام  بحلول  أن��ه  إل��ى  التقديرات  “تشير 
سيصبح متوسط   عمر أبناء الهند 29 عاما. إذا كنا 
نريد حقا أن نجني ثمار التنوع السكاني بمعنى أخر 
عظمى  اقتصادية  قوة  تصبح  أن  الهند  أرادت  إذا 
بحلول عام 2030، فمن المهم تحقيق المساواة بين 

الجنسين في العمل.”
بيكو  فيلم  باتشان وهما  أميتاب  أفالم  أحدث  في 
للمخرج  بينك  فيلم  و  سيركار  شوجيت  للمخرج 
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السينما  أساطير  أحد  يقوم  أن  المألوف  من  ليس 
ولكن  اجتماعية،  قضية  بتبني  )بوليوود(  الهندية 
عندما يقدم أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان 
دعمه لحملة “نسوية” تدافع عن حقوق المرأة، فإن 
قدم  لقد  خاصة.  أهمية  تكتسب  القضية  يجعل  ذلك 
فعالة  بصورة  المرأة  لحقوق  الدعم  باتشان  أميتاب 
لحقوق المرأة سواء في الحياة الحقيقية أو من خالل 

السينمائية. أعماله 
يلعبه  ال���ذي  ال��ج��دي��د  ال����دور 
من  ج��زء  هو  باتشان  األس��ط��ورة 
المرأة.  تدافع عن حقوق  أكبر  خطة 
اختيار  تم  قد  كان   ،2014 عام  منذ 
المتحدة  لألمم  باتشان سفيرا  أميتاب 
المنصب  وه��و  الفتيات،  لألطفال 
باتشان  أميتاب  معه  تعامل  ال��ذي 

بصورة جدية دون أي استهانة .
في الحقيقة لقد الحظنا أن األفالم التي اختارها 
الماضيين  العامين  خالل  باتشان  أميتاب  النجم 
بعض  بشأن  قلق  نواحي  من  به  يشعر  ما  تعكس 
الطاغية  الشهرة  إن  كمواطن.  االجتماعية  القضايا 
إليه  ينصت  الجميع  تجعل  أميتاب  حققها  التي 

باهتمام كبير عندما يتحدث عن موضوع ما.

يجذب  أن  باتشان  أميتاب  استطاع  سبتمبر،  في 
انتباه كافة أبناء الهند عندما وجه رسالة من القلب 
منهما  طالبا  أرادهيا  و  نافيلي  نافيا  حفيدتيه  إلى 
االلتفات  دون  قلبيهما  به  يحدثهما  ما  يصدقا  أن 

ألمالءات اآلخرين.
تنحدرا  حفيدتيه  بأن  باتشان  أميتاب  إقرار  مع 
ابنة  نافيلي  وهما:نافيا  كبير  ثقل  لها  عائالت  من 
صاحب  الكبير  الصناعة  رجل  نادا 
ابنة  أرادهيا  و  بي.  إيتش.  شركة 
إال  باتشان-  راي  هاريفانش  األديب 
لن  األمور  أن  من  كلتيهما  حذر  أنه 
مهما  ألنهما  عليهما  باليسيرة  تكون 
إال  ثقلها،  لها  عريقة  أسر  من  كانتا 
أنهما قد يتعرضا للتمييز على أساس 

الجنس بسبب كونهما إناثاً.
خطابا  يكتب  باتشان  كان  وبينما 
فقط،  لهما  الكالم  هذا  يوجه  ال  أنه  أكد  لحفيدتيه، 
نفس عمرهن:  في  الصغيرات  الفتيات  لكافة  ولكن 
طريقة  يفرضن  سوف  الناس  فإن  فتيات،  “ألنكن 
يجب  ما  لكم  يقولون  وس��وف  عليكن.  تفكيرهم 
أن  يمكن  من  ومع  تتصرفون  وكيف  ترتدون  أن 
الهراء  لذلك  تلقيا  ال  لكن  تذهبون.  وأين  تتقابلون 

ش��غ��ل أم��ي��ت��اب 
 2014 ع��ام  منذ 
سفير  م��ن��ص��ب 
المتحدة  األم����م 

لألطفال الفتيات

 فينصت الجميع
األسطورة يتحدث

استطاع أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان كممثل صاحب تأثير كبير على الماليين من 
الجماهير العريضة وكإنسان صاحب أخالق نبيلة  أن يبرز قضية حقوق المرأة

بقلم:  سايبال تشاتيرجي
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اإلندونيسية  البهاسا  و  العربية  باللغات:  الهند”  “آفاق  مجلة  تصدر 
والباشتو  واإليطالية  الهندي  و  واأللمانية  والفرنسية  واإلنجليزية 
والتاميلية  واألسبانية  والسنهالية  الروسية  و  البرتغالية  و  والفارسية 

و الصينية و اليابانية. 

يُشرف على نشر هذه المجلة السيد/ فيكاس سواروب- مساعد وزير 
الشؤون الخارجية )إدارة الدعاية الخارجية( والمتحدث الرسمي باسم 
اإلدارة في: غرفة رقم  الهندية. ويقع مقر  الخارجية  الشئون  وزارة 
152، جناح “أ”- مبنى وزارة الشئون الخارجية الهندية “شاستري 
الخارجية  الشئون  نيودلهي- 110001. ونيابة عن وزارة  بهافان”، 
الهندية، تقوم بنشر المجلة مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة 
المحدودة،التي يقع مقرها في: القطعة رقم 246- الدور الثالث- أوخال 
ست  الهند”  “آفاق  مجلة  تصدر   .110020 نيودلهي-  المرحلة-٣، 
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جميع المقاالت واألعمال الفنية و/أو الصور الفوتوغرافية المنشورة 
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أو صور فوتوغرافية أو أعمال فنية أو شرائح شفافة مصورة أو أي 
مواد أخرى يتم تقديمها طوعاً بعرض االستخدام في المجلة. كما أن 
اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن آراء وزارة الشؤون 

الخارجية أو مجموعة ماكسبوجر ميديا الهندية الخاصة المحدودة .

ميديا  ماكسبوزر  مجموعة  لالستفسارات. 
الهندية الخاصة المحدوة
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بالبعثة  االتصال  يرجى  الهند  آفاق  مجلة  من  نسخة  على  للحصول 
الدبلوماسية الهندية في دولتكم.
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في حياته على  المرأة سواء  لقضية حقوق  الكبير  باتشان عن دعمه  أميتاب  الهندية  السينما  نجوم  نجم  أعرب 
المستوى الشخصي أو من خالل أعماله الفنية. ومن ثم، نقدم للقراء األعزاء في هذا العدد من مجلة “آفاق الهند” 
حوارا أجريناه مع أيقونة السينما الهندية أميتاب باتشان حول كل ما يتعلق بهذا الموضوع على وجه التحديد. 

ونرصد كذلك على صفحات العدد الخطوات الهامة التي تم اتخاذها خالل المؤتمر الوزاري السادس لمجموعة 
أوائل شهر ديسمبر  البنجاب في  المقدسة في والية  الذي عقد في مدينة أمريتسار  قلب آسيا-عملية اسطنبول، 
قادة وممثلي 45 دولة. وخالل  فاعليته  أفغانستان وحضر  الهند و  المؤتمر كل من  2016. شارك في رئاسة 
هامة  إقليمية  منصة  باعتباره  اسطنبول”  آسيا-عملية  “قلب  مؤتمر  أهمية  على  الجميع  أكد  المؤتمر،  فاعليات 
للحوار السياسي والتعاون اإلقليمي الوثيق الذي يهدف إلى تعزيز االستقرار والسالم واالزدهار في أفغانستان 

و منطقة قلب آسيا بأكملها، وتعزيز االتصال بين أفغانستان وباقي المنطقة.

شهدت العالقات بين الهند واليابان تحوال ملموساً،حيث وقعت البلدان على اتفاق نووي تاريخي في التطبيقات 
ونتناول على  نوفمبر 2016.  في  اليابان  إلى  السيد/مودي  الهندي  الوزراء  رئيس  زيارة  وذلك خالل  المدنية 

صفحات العدد أبرز نتائج المحادثات الموسعة التي جرت بين رئيس الوزراء السيد/ مودي ونظيره الياباني.

وفي الباب الخاص بمظاهر التقدم، نلقي الضوء على التوقيع على صفقة الطائرات من طراز رافال بين الهند 
من خالل  الفتيات  حياة  في  تحول  إحداث  في  للمساهمة  الحكومة  تبنتها  التي  الخطط  نوضح  وكذلك  وفرنسا، 
والذي  الكوارث  مخاطر  من  الحد  اآلسيوي حول  الوزاري  المؤتمر  على  إطاللة سريعة  كذلك  ونقدم  التعليم. 
منظومة  في  المناسبة  الممارسات  إلرساء  كوسيلة  المصلحة  وأصحاب  الحكومات  بين  الشراكات  على  ركز 

التنمية في المنطقة.

وعلى صفحات األبواب التي نستعرض من خاللها الفنون الهندية والتراث، نستكشف سوياً حرفة زاردوزي، 
وفن الرسم التقليدي المعروف باسم ثانجكا، وشكل الرقص المعروف باسم كابوي وكذلك نقوم بجولة في شارع 

التراث في أمريتسار، الذي تم تطويره مؤخرا.

والية  في  القومية  الهادئة،والحدائق  البحيرات  منطقة  إلى  خاصة  رحلة  في  كذلك  األع��زاء  القراء  ونأخذ 
الصحية  الفوائد  للقراء  نقدم  وأخيرا،  البرية.  الحياة  لعشاق  الرئيسية  الجذب  مناطق  من  تعد  التي  ماهاراشترا 

لحبوب الدخن التقليدية، وكيف يمكن استخدامها في أطباق غذائية نتناولها في حياتنا اليومية 
بصورة مبتكرة.

فيكاس سواروب

افتتاحية العدد
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الهندالمقتطفات أنحاء  مختلف  في  القادمة  األحداث 

المهرجان الدولي للطائرات الورقية 
يتم تنظيم المهرجان الدولي للطائرات الورقية قٌبيل 

مهرجان ماكار سانكرانتي الهندوسي والمعروف 
باسم أوتارايان في والية جوجارات. ويقوم 

المشاركون في مهرجان الطائرات الورقية بدفع 
طائراتهم الورقية ألعلى لتسبح في صفحة السماء 
بينما تغمرهم مشاعر الحماس والفرحة. ويشارك 

عشاق وٌمحبي الطائرات الورقية من مختلف دول 
العالم في هذا الحدث السنوي.

 
موعد المهرجان: 14 يناير

مكان إقامة المهرجان: أحمد آباد -  والية 
جوجارات

معرض الفن الهندي 
يُعد هذا المعرض هو الملتقى األبرز على مستوى 
منطقة جنوب آسيا للفن الحديث والمعاصر، حيث 
يعطي الزوار الفرصة الكتشاف أفضل المقتنيات 

واألعمال الفنية لصاالت العرض الفنية على 
مستوى المنطقة. ويٌقام على هامش المعرض 

محاضرات وعروض ألفالم وإقامة حلقات نقاشية 
للحوار حول الممارسات الفنية.

 
موعد المهرجان: الفترة من 2 إلى 5 فبراير 

مكان إقامة المعرض: نيودلهي

المهرجان الدولي للروحانيات 
يأخذ المهرجان الزائر في رحلة روحانية 

موسيقية، حيث يستمتع بأداء الفنانين الصوفيين 
من الهند ودول العالم المختلفة خالل لقات إلقاء 

الشعر وعزف الموسيقى وأداء الرقصات. 
وتساهم ما تمتلكه والية راجستان من تراث 

ثقافي ثري في جعل هذه الرحلة تجربة ال 
يمكن أن تمنحي من ذاكرة المرء.

 
موعد المهرجان: الفترة من 13 إلى 15 

فبراير / 17 إلى 18 فبراير
مكان إقامة المهرجان: ناجاور/جودهبور- 

والية راجستان

مهرجان الرقص في كاجوراهو  
يُقام مهرجان الرقص-الذي تستمر فاعليته لمدة 

أسبوع كامل- في خلفية معابد خاجوراهو، حيث 
يقدم مجموعة من الرقصات الكالسيكية التقليدية 

المعروفة في الهند. ويستمتع الجمهور أيما 
استمتاع بالعروض المختلفة التي يقدمها مجموعة 

من الفنانين الذين أكملوا مؤخرا تدريباتهم على 
تلك الرقصات.

 
موعد المهرجان: الفترة من 25 فبرايرإلى 3 مارس 

مكان إقامة المهرجان: خاجوراهو- والية ماديا 
براديش 

معرض سوراجكوند للحرف اليدوية  
يعكس هذا المعرض الخاص بالحرف اليدوية 

ثراء وتنوع منتجات الحرف اليدوية، و منتجات 
األنوال اليدوية و ويقدم للزائر لمحة عن النسيج 
الثقافي للمجتمع الهندي. ويشارك في المعرض 

المئات من الفنانين و الحرفيين لبيع منتجاتهم ويقوم 
بعضهم بأداء عروض حية عن كيفية صناعة 

هذه المنتجات.
 

موعد المهرجان: الفترة من 1 إلى 15 فبراير 
مكان إقامة المهرجان: فريد آباد - والية 

هاريانا

تاج ماهوستاف   
يُقام هذا المهرجان الذي تستمر فاعليته لمدة 10 

أيام كاملة لإلحتفاء بما  تضمه الهند من إرث 
كبير في الفن و الحرف اليدوية و الثقافة والمطبخ 

والرقص والموسيقى. و من بين سمات الجذب 
الرئيسية في المهرجان إقامة سرادق كبير على 
غرار ما كان قائما خالل عصر المغول يتخلله 

مهرجان للمأكوالت باإلضافة إلى إقامة عروض 
فنية لموسيقيين وراقصين شعبيين.

 
موعد المهرجان: الفترة من 18 إلى 27 فبراير 

مكان إقامة المهرجان: أجرا - والية أوتار 
براديش 
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