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المرموقة ) للتميز في الرياضة ( في عام 1969 عندما 
كان عمرها 16 عاما فقط.  وتسترجع راجياشري ذكرياتها 

قائلة: “ كنت استمتع باأليام التى مارست فيها رياضة 
الرماية ألن والدى كان سعيدا للغاية. وكان لى شرف تمثيل 
بالدي فى منافسات الرماية. و فى بعض البطوالت المحلية 
كنت الفتاة الوحيدة و كذلك فى بعض المنافسات الدولية.” و 
اليوم و بعد أن أنهت مسيرتها الرياضية ، تقوم  راجياشري 

بإدارة بعض أنشطة الرعاية االجتماعية  فى ضوء شغلها 
لمنصب المديرة التنفيذية لعدد من الصناديق

.
أثر ينطق بالتاريخ 

و يعتبر قصر اللجاره  في بيكانير هو المكان المحبب 
لقلب راجياشري ، حيث تهتم اهتماما كبيرا بعمليات تجديد 

القصر. كما تتولى راجياشري منذ عام 2007 عملية 

اإلشراف على بناء متحف جديد في المجمع ، وهي مسئولة 
تحديدا عن تجهيز قسم البحوث األرشيفية الذي يضم مكتبة 
أنوب السنسكريتية من ملفات و كتب قديمة يأتى لإلطالع 

عليها علماء من جميع أنحاء العالم بغرض البحث.. و 
تقول راجياشري :”يوجد فى هذا القسم مجموعة من 

الوثائق السنسكريتية القديمة  القيمة التي تم حفظها أثناء 
عصر الحاكم المغولي أورنجزيب على يد المهراجا أنوب 
سينجهجى.” و من بين األولويات التى تسعى راجياشري 
إلى تحقيقها هو وضع المدينة على الخريطة الجوية للهند، 

حيث تتابع هذا األمر مع وزير الطيران فى الحكومة 
المركزية ووزراء السياحة فى الوالية. و قامت راجياشري 

بتأليف كتاب مهراجات بيكانير و كتاب قصر اللجاره: 
معقل المهراجات بيكانير و هما كتابين رائعين للغاية يقدما  

فترة متميزة من التاريخ.

األميرة في أبهى ُحلة ملكية 

األميرة و هى ترتدى مالبس هندية تقليدية  قصر اللجاره  في بيكانير بوالية راجستان - الهند
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عندما التقيت بها  فى منزلها فى العاصمة الهندية دلهى 
كانت األميرة راجياشري كوماري فى حالة استرخاء بينما 

يجلس من حولها كالبها الثالثة. لقد كانت هذه األميرة 
معروفة بعطفها و حبها الشديد للحيوانات و 

أنها من أكبر داعمي  حركة إناس من 
أجل معاملة أخالقية للحيوان) بيتا (. 

ومن الشواهد على اهتمام األميرة 
الكبير بالحيوان أنه عندما شاهدت 

سوء حالة الحيوانات الموجودة 
في حديقة حيوان والية راجستان 
في مدينة  بيكانير في عام 2008 

، تابعت الموضوع بنفسها مع 
السلطات المعنية فى الوالية بصورة 

مستمرة حتى وافقوا على نقل الحيوانات 
إلى مكان أفضل.

نجمة فى سماء رياضة الرماية 
تعتبر األميرة راجياشري ابنة المهراجا د/ كارني 

سينجهجى من بيكانير من  الشخصيات صاحبة اإلنجازات 
الرياضية، حيث كان لها مسيرة ناجحة فى عالم رياضة 
الرماية. لقد ولدت األميرة راجياشرى فى أسرة تشتهر  
بالصيد باستخدام البنادق، حيث كان جدها و 

جدتها لوالدها من الرماة أصحاب المهارة 
المرتفعة. و بدأت راجياشرى أولى 

خطواتها فى عالم رياضة الرماية و 
هى فى سن صغيرة للغاية و تحديدا 

فى السادسة من عمرها و يرجع 
الفضل فى ذلك لتشجيع والدها. 

و تقول راجياشري :”إنها تعلمت 
احترام البندقية” قبل أن تمسك بها. 
و استطاعت عندما وصلت إلى سن 
السابعة أن تفوز بأولى األلقاب و هى 
بطولة الهند القومية للبندقية الهوائية )الفئة 

العمرية تحت 12 سنة(. و كان هذا اللقب هو  مجرد 
بداية لمسيرة رياضية حافلة. و تم اختيارها للفوز بلقب 

“رياضية العام”. و منحتها الحكومة الهندية جائزة أرجونا 

 مذكرات 
 أميرة

تتميز األميرة راجياشري كوماري من  مدينة بيكانير في والية راجستان الهندية بحصولها 
على  جائزة أرجونا فى سن 16 عاما لبراعتها فى رياضة الرماية. قامت األميرة بفتح 

متحف  للعلوم في القصر، حيث  كان يأتى العلماء من جميع أنحاء العالم  ألغراض 
البحث. و تعهدت األميرة كذلك بالعمل على دعم أنشطة الرعاية االجتماعية، وقامت 

بتأليف كتابين عن ملوك راجستان.

بقلم: كافيتا كيفجان
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سفر

للغاية لمجموعات مختلفة من األسماك والطحالب و 
الشعاب المرجانية. أما بالنسبة لألسعار فهي فى الغالب 
موحدة وال تزيد عن مثيالتها فى مثل هذه األماكن. وال 

داع ألن يقلق المرء على سالمته، حيث تنتشر فى المكان 
عددا من الزوارق السريعة التي تلزم الحكومة تواجدها فى 
المكان بصورة دائمة لتجنب وقوع أي حادث طارئ. ويبدو 

للمرء أن شواطئ جزيرة هافلوك ال نهاية لها على امتداد 
البصر، بينما تنتشر فى األجواء نسمات عليلة ال مثيل لها 
فى وجود البحر بمياهه الزرقاء. و يوجد فى المكان عدد 
كبير من المنتجعات والفنادق لالختيار من بينها ، بعضها 

تمتلكه الحكومة و البعض اآلخر ملكية خاصة. و لعل 
القاسم المشترك الوحيد الذى يجمع كل هذه المنتجات فى 

عقد واحد هو شاطئ البحر فى هذه المنطقة.
أما بالنسبة لمن ال يجيدون السباحة، فيمكنهم االستمتاع 

باالستلقاء على الرمال الناعمة لإلحساس بشعور من المتعة 
ال يمكن وصفه بالكلمات. و من النصائح الهامة لكافة 

زوار المكان بأن عليهم أال يفوتهم مشهد غروب الشمس، 
حيث أن جمال صفحتى السماء و الماء فى ذلك التوقيت 
هو جمال ال يضاهيه أى جمال طبيعى آخر. وال يمكن 

أن يتسرب الملل لنفس المرء و هو ينتظر لالستمتاع بهذا 
المشهد مع غروب الشمس،حيث تنتشر فى جنبات المكان 
العديد من المقاهي و مطاعم المأكوالت البحرية الممتازة 
للجلوس عليها باإلضافة إلى متاجر صغيرة لبيع المالبس 

و اإلكسسوارات المحلية. وعالوة على ذلك كله نجد أن 
القيام بنزهة في الغابات يمكن أن تكون  من بين الخيارات 

الممتعة و المثيرة، والسيما عندما تعلم أنك لن ترهق 
قدميك فى الرحلة ولكن ستتمتع خالل الرحلة بالجلوس و 

االسترخاء على ظهر أحد األفيال...
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اتجاه عقارب الساعة من أعلى يسار: الشاطئ يوفر نوع من الخصوصية الرائعة؛ المياه الفيروزية 
الزرقاء تجعل من شاطئ رادهاناجار المكان المناسب للمسافرين  لالستمتاع بالهدوء ،أما الكائنات البحرية 

الموجودة فى قاع البحر فى هذه البقعة تجعل المرء مشدوها بجمال الطبيعة البحرية

بكافة تفصيلها و إبداعها. و يمكن للزائر أن يختار إما السير 
بطول الشاطئ أو الجلوس في زاوية ظليلة تحت إحدى 

األشجار أو قراءة الكتب المفضل لديك، أو االسترخاء و 
النعاس قليال على األرجوحة الشبكية. ولعل األهم فى األمر 
أن المرء لن يكون قلقا من أن يصاب بحروق من شدة أشعة 
الشمس نظرا لوجود عدد كبير من األشجار المنتشرة على 
شاطئ رادهاناجار لحمايتك من الشمس و االستظالل بها.

أما بالنسبة لمحبي الرياضات المائية ، فيوفر شاطئ 
رادهاناجار فرصا هائلة لالستمتاع بتلك الرياضات. فنجد 

أن منتجع فى هذه البقعة ينظم العديد من أنشطة الغوص 

الخاصة به ، على الرغم من أنهما يشتركون في نفس 
مواقع الغوص . و يوجد فى هذه المنتجعات مجموعة من 
الغواصين المحترفين لمساعدة الزوار من محبي رياضة 
الغوص على ممارسة رياضاتهم المفضلة سواء الغوص 
على سطح المياه باستخدام أنبوب السنوركل أو الغوص 

فى قاع الماء. و تتميز كل هذه المراكز بأنها مراكز معتمدة 
و تضم مجموعة من المعدات األكثر تطورا و عددا من 

الغواصين المحترفين.
و يوفر الشاطئ  للذين يمارسون هواية الغطس فوق 

سطح الماء متعة خاصة حيث يمكن مشاهدة مناظر رائعة 
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البصر من الحرير المتأللئ الشفاف المائل للزرقة الممزوجة 
باللون األخضر. و عندما يكون المرء هناك يشعر و أن 

الوقت يمضى بصورة سريعة جدا نظرا للخيارات التى ال تعد 
وال تحصى التى يوفرها هذا الشاطئ الرائع للزائر. ويوفر 

الشاطئ السباحة للمصطفين لما يتمتع به القاع من وجود 
رمال ناعمة  أما المناطق العميقة فتمتلئ بالشعاب المرجانية، 
ومن ثم توفر فرصة رائعة لممارسة رياضة الغطس ممتازة 

لرياضة الغطس. و ضوء ذلك، نجد أن الشاطئ يوفر بال شك 
مزيجا ال مثيل له من المتعة الخاصة. 

أى شخص يريد أن يسبح فى عالم األحالم ما عليه سوى 

أن يجلس على رمال هذا الشاطئ و يتأمل فى مظاهر 
الجمال الهادئ المنتشرة حوله فى المكان من أشجار النخيل 

التى تتمايل مع نسمات الهواء و أشجار الغابات الضخمة 
التى تتدلى فروعها فى مشهد جميل و كأن األوراق تقبل 

صفحة الماء الدافئ ، ناهيك عن القواقع التى يقذف بها 
البحر على امتداد الرمال البيضاء باإلضافة إلى وجود 

مجموعة صغيرة من الطيور البحرية تتنافس مع الببغاوات 
فى إحداث صوت يزيد من متعة المشهد العام. وعالوة 

على ذلك، يمكن للمرء أن يشاهد التالل على امتداد المشهد 
فى صورة طبيعية تعجز ريشة أفضل الرسامين أن تنقلها 
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جمال الطبيعة البكر
على شاطئ رادهاناجار فى جزر أناندمان بالهند يستمتع المسافر طول الوقت بجمال 

الطبيعة األخاذ و مشاهدة الكائنات البحرية فى قاع البحر

بقلم: سوتابا موكيرجي

إن شاطئ رادهاناجار لن يسحرك فقط من خالل مياهه 
الصافية الزرقاء المتأللئة كالزمرد و رماله البيضاء الرمال 

الناعمة، و لكنه يجعلك تشعر من اللحظة األولى التى تطأ 
فيها قدماك المكان بأنك قد انتقلت إلى عالم أخر من السحر 
و الجمال. و من ثم، فال عجب أن تختار مجلة  تايم شاطئ 

رادهاناجار كأفضل شاطئ فى آسيا في عام 2004 ، و 
تتمثل معايير االختيار فى جودة ولون الرمال ، وعمق البحر 

إلى جانب معايير أخرى. و يُعرف شاطئ رادهاناجار اسم 
الشاطئ رقم 7 في جزيرة هافلوك و هى أكبر الجزر  فى 

هذه المنطقة التي تشكل أرخبيل ريتشي ، وهي سلسلة من 
الجزر تقع شرق أندامان العظمى في جزر اندامان.  ليس 
من الصعب أن يكتب المرء عن واحد من أشهر الشواطئ 

فى العالم التى يتحدث عنها الناس كثيرا. و كثيرا ما نجد 
المصطفين فى هذا الشاطئ يركبون الزوارق من شاطئ 

خليج فينيكس للوصول إلى جزيرة  هافلوك. وتستغرق 
الرحلة حوالى ساعة و نصف الساعة للوصول إلى الشاطئ 
في هافلوك . و تبدو الجزيرة على شكل هالل، بينما يظهر 

البحر و كأنه عبارة عن قماشه ممتدة ال نهاية لها على مرمى 
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الفيلم  يغطى 
 منطقة شاسعة 

تبدأ من بوده جايا 
 القتفاء أثر
  البوذية فى

 كل من ناالندا 
والتبت

عمل فني في متحف باتنا - والية بيهار- الهند

التبت في إطار سياق فلسفتها و انتشارها و دون عزلها 
عن تلك العوامل. وتحتل جامعة ناالندا التاريخية مكانا 

هاما في أحداث الفيلم الوثائقي . و ينظر بيهل إلى البوذية 
باعتبارها نبع قديم من منابع المعرفة  و من ثم يبذل بيهل 
المزيد من الجهد و يربط األحداث بين األيام األولى التى 

مارس فيها الناس طقوس و شعائر البوذية 
فى الهند و طقوس البوذية التى يمارسها 
أبناء التبت اليوم. و كما يشير بينوي في 

الفيلم الوثائقي، فقد كانت  ناالندا - بما 
ضمته من فكر مرن سديد و مناخ رائع 

يوفر مقومات المناقشة و الجدال- المكان 
الذى شهد ميالد مثل هذه الفلسفات.

يرصد الفيلم الوثائقي الفترة التى شهدت 
ثراء التبادل المعرفى بين جامعات ناالندا 
و فيكرامشيال و سومابورا و أودانتبورى 

. و وربما نرى أن تركيز الفيلم على ناالندا من األمور 
الموفقة تماما . و يشير العديد من الخبراء - بما في ذلك 

الداالي الما نفسه- إلى أهمية مسألة اختيار هذه البقعة 
لألديرة الخاصة بالتبت حيث أنها تقع تماما فى نفس مكان 

المدرسة القديمة  التى التقى فيها هؤالء التالميذ معلمهم 
األول.  و لعل من أبرز ما يركز عليه  الفيلم الحوارات 

مع الداالي الما و غيره من كبار رجال الدين البوذي. و 
يتناول الفيلم العديد من الموضوعات بداية 
من النهج األساسي للبوذية  ووصوال إلى 
مساهمة الهند فى مظاهر الديانة البوذية 

التى ترعرعت فى التبت و غيرها الكثير و 
الكثير من الموضوعات. و يلخص الداالي 

الما العالقة طويلة األمد مع الهند فى كلمات 
بسيطة عندما قال: “نحن أبناء التبت تالميذ 

لمعلمينا الحكماء من الهند. ففي أرض الُمعلم 
شهدت البوذية فترات من الصعود والهبوط، 

وخالل تلك المرحلة حرصنا نحن التالميذ 
على الحفاظ على معرفتكم سليمة على مر القرون. ولذلك 
فى العالقة التى تربطنا سويا هى عالقة فريدة من نوعها.”
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فيلم استعراض 

بعد ثالثة وعشرين عاما من مغامرته األولى التى قام خاللها 
بتصوير الرسومات الفنية الغاية فى الرائعة الموجودة داخل 

كهوف االجانتا في منطقة أورانجا آباد بوالية ماهاراشترا 
في عام 1991 ، يروي لنا الباحث و المؤرخ الفنى بينوي 
كيه. بيهل قصة البوذية. يمثل الفيلم الوثائقى - الذى أبدعه 
بينوى بعنوان “الجذور الهندية للديانة البوذية فى التبت” 

- مبادرة اتخذتها إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الشؤون 
الخارجية في حكومة الهند.

ويأخذنا الفيلم الوثائق الذى كتب له السيناريو و قام 
بإخراجه الفنان بيهل فى رحلة ملحمية تفاعلية مدتها 49 
دقيقة. تبدأ الرحلة من بوده جايا بوالية بيهار و تسافر بنا 
عبر العالم القتفاء أثر البوذية و فلسفتها و كيفية انتشارها 

على هذا النحو. يغطى الفيلم منطقة شاسعة تبدأ من بوده جايا 
القتفاء أثر البوذية فى كل من ناالندا و سارناث و كارناتاكا 

وصوال إلى سبيتي و أروناشال براديش و الداخ والتبت. 
و من خالل تصوير الفيلم فى هذه المناطق المتنوعة فإنه 

يضيف متعة بصرية خاصة للمشاهد. و يقوم بينوي بالسرد 
خالل أحداث الفيلم مما يكسب األمر نبرة هادئة تتماشى مع 

الجو العام. 
من خالل تقديم خلفية تاريخية سريعة و التعرف على 
مختلف مدارس البوذية ، نجد أن الفيلم الوثائقي يساعد 

المشاهد على إلقاء نظرة عن قرب على البوذية فى أرض  جدارية أتيسا في دير ثولينج- غرب التبت

جامعة ناالندا الرهبانية- بيهار- الهند 
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البوذية 
اقتفاء أثر

يحاول بينوي كيه. بيهل من خالل فيلمه التسجيلي “الجذور الهندية 
للديانة البوذية فى التبت” أن يقتفى أثر رحلة هذه الفلسفة فى الهند 

بقلم: الكشمى باالكريشنان
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فيلم استعراض 

بقايا قلعة جوج في تسابارانج فى التبت 
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التا مانجيشكار تغني دائما حافية القدمين كنوع من االحترام لقدسية خشبة المسرح التى تغني عليها 

تتوافر الفرص أمام المرء كى يبرز تلك الخصال و يفجر الطاقات الكامنة بداخله. و 
من بين األمثلة الدالة على هذا المعنى: الظهور المتميز للمطربة الهندية الكبيرة تيجان 
باي فى مهرجان الهند فى عام 1982، والجهود الكبيرة التى قامت بها روكمينى ديفي 
أروندال فى أعقاب التغير الذى شهدته البيئة االجتماعية 
بعد إلغاء  قانون ديفاداسي. و نرى أنه كان من الممكن 

اإلشارة إلى هذا التطور االجتماعى داخل محتوى 
الكتاب، لما لعبه من دور مؤثر فى تحفيز هؤالء النساء 

نحو تحقيق ما أقدمن عليه من إنجازات.

وتتميز الطريقة التى تمت بها كتابة المقاالت التى 
تضمنها الكتاب بالوضوح وجذب انتباه القارئ باإلضافة 

إلى احتوائها على الكثير من المعلومات. كما تقدم هذه 
المقاالت الشخصيات النسائية بصورة تدعو للتعاطف و 
توجيه القارئ للتعرف بصورة أكبر و أفضل على تلك الشخصيات. ويجب أن نشير 
فى حديثنا إلى ما يتميز به الكتاب ككل من جودة الورق و مستوى الطباعة المتميز.و 
إحقاقا للحق، فإن هذا الكتاب سيكون بمثابة مرجع ملهم للجميع، وخصوصا الشباب.

الطريقة  تتميز 
التى تمت بها كتابة 

المقاالت التى 
الكتاب  تضمنها 

بالوضوح باإلضافة 
إلى احتوائها 

على الكثير من 
المعلومات

الكاتبة هى راقصة كاتاك شهيرة و حاصلة على جائزة بادما شرى و جائزة سانجيت ناتاك أكاديمي 

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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طريقهن فى الحياة بأنفسهن. يعد “كتاب المرأة الهندية” أحد 
المبادرات التى اتخذتها إدارة الدبلوماسية الهندية التابعة لوزارة 
الشئون الخارجية الهندية، وقد قام بإعداد الكتاب شوبهيت آريا 

بينما تولت عملية التحرير األستاذة ريشا أنيروده. و يسلط الكتاب 
الضوء على مسيرات الكفاح لمجموعة من النساء الالتى لم 

تقدمن أية تنازالت سواء ألسباب تتعلق بجنسهن يتعلق بجنسهن 
أو ألى أسباب أخرى. لقد استطاعت هذه المجموعة من النساء أن 
ترسى نماذج جديدة  لألخريات والمنافسة كتف بكتف مع الرجال 

فى المجاالت التى كانت حكرا فى الماضي على الذكور. ينقسم 
الكتاب إلى ثالثة أجزاء تحمل عناوين: أنا كل امرأة ، و هى فى 

قلب كل امرأة ، و إنها فى قلب كل امرأة. و يستعرض الكتاب 
مسيرة 32 أمراة )10 سيدات فى الجزء األول و 11 سيدة فى كل 

من الجزأين الثانى و الثالث كل على حدى. و معظم النساء التى 
تناولها الكتاب من األسماء شهيرة البارزة التى  حظت مساهمتهن   

بالتقدير و التكريم على الصعيد الدولي مرات و مرات. على 
الرغم من االعتراف بحقيقة أن هناك العديد من الشخصيات 

النسائية و الرائدات في مجاالت أخرى مختلفة – يستحيل أن نرد 
كل منهن. و اعتقد أن كان من المثير لألهمية بصور أكبر لو تم 

إطالعنا حول عملية االختيار.
و تعكس العناوين الثالثة للفصول الفرعية داخل الكتاب 
حقيقة عالمية. ومن بين الحقائق التى تحملها معانى الكتاب 

القول المأثور: “يجب على المرء أن يكون  متواجدا في المكان 
المناسب في الوقت المناسب “. بمعنى آخر أنه جانب توافر 

العزيمة و بذل الجهد و التفاني و اإلخالص فى العمل، يجب أن 

بادما باندوبادهياي ترأست قيادة 
سالح الخدمات الطبية بالقوات 
الجوية الهند، ودخلت التاريخ 

بوصفها أول امرأة تصل لرتبة 
فريق طيار في العالم 

األم تيريزا الحائزة على جائزة نوبل 

فيلم استعراض 
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نماذج نسائية ناجحة من الهند: المطربة التا مانجيشكار، وسيدة األعمال كيران مازومدار شو، و المصرفية  ناينا الل كيدواى و العبة المالكمة إم.سى. ماري كوم

أليشا عبد هللا- أسرع متسابقة دراجات بخارية فى الهند 

Review-Indian Woman opt 2_arabic.indd   74 26/04/14   3:09 PM



بقلم: شوفان نارايان

 يرصد “كتاب المرأة الهندية”- الذى يُعد خروجا على الصورة التقليدية للمرأة- مسيرات 
متميزة لمجموعة من أشهر النساء فى الهند

نساء تجسدن العزيمة و

 اإلصرار
تتسم وجهات النظر و التصورات التى تدور حول المرأة الهندية 

بالتنوع و التناقض. و تلعب األفكار والرموز الثقافية و األعراف و 
القيم السائدة فى مجتمعنا الهندى -التى تتميز بعدم التجانس- دورا 
هاما في صياغة الصورة النمطية عن المرأة الهندية. كما تساهم 
أيضا فى تعزيز منطق اختالف األدوار التى يقوم بها الرجال و 
النساء . وتجسد اإللهة الهندية على هيئة األم- و التى تحمل اسم 

بهارات ماتا- مشاعر األمومة و تقف مثاال للزوجة الوفية. و نظر 
إليها علماء أوروبا فى القرن التاسع عشر باعتبارها مثاال لألنثى 

“األكثر عفة” و “األكثر خلقا”.
ومن المفارقات الواضحة أن هذه اإللهة األم تتمتع بمكانة رفيعة 

فى الكتب المقدسة أكثر مما تتمتع به المرأة الهندية فى الحياة 
العملية على أرض الواقع. ونجد أن المساواة في المكانة والسلطة 

و المنصب التى تمتعت بها هذه اإللهة األنثى في الهند القديمة 
تراجعت بشدة في فترة العصور الوسطى. وفي الحياة الحقيقية، 
تتعرض المرأة للتمييز بسبب الجنس. كما أن العديد من اإلناث 

ال تمنحهن عائالتهن الفرص للحصول على التعليم أو الوظائف. 
وفي أماكن من الهند متوارية عن األنظار، نجد أن المرأة التى 

ال تزيد على كونها آلة لحمل األطفال و لكن ال تضمن تلك اآللة 
االستقرار و األمان إال إذا كان جنس المولود عند الوضع ذكرا. 
كما أن المرأة أيضا هى ضحية كل يوم لحوادث مثل االغتصاب 
و الضرب والتحرش الجنسي، على الرغم من التشريعات التي 
تحظر هذا العنف و السياسات الخاصة بهذه األمور فى األماكن 

العامة و أماكن العمل.
وفى ضوء هذه الخلفية ، نجد أن اإلرادة القوية و العزم و 

التصميم و الشجاعة التى تحلت بها العديد من النساء مكنتهن من 
كسر قيود النواميس العقلية العقيمة و التهميش االقتصادى و شق 

فيلم استعراض 
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أحد األفيال الهندية يستمتع بالسير إلى جانب النهر فى موطنه الطبيعى المفضل
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يتميز طائر مالك الحزين الكبير الحجم بمنقاره األصفر و ساقيه وقدميه السوداويين

طائر شورتوينج ذو األلوان الزاهية أحد الطيور متوسطة الحجم المتغذية على الحشرات

لقطات
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يتسم طائر أبو قرن ماالبار رمادى اللون  بصوته العاِل و 
تواصله مع أقرانه بأصوات أقرب إلى الضحك

يفضل طائر الزرعي فى نيلجري- عند شعوره باالنزعاج- 
التحليق فوق األشجار المنخفضة االرتفاع 

يتغذى طائر العندليب الضاحك صاحب الصدر رمادي اللون 
على رحيق زهرة
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لقطات
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تشتهر األيائل المرقطة )الشيتال( برشاقتها وجمالها

يحب ذكر طائر الشقراق ذو البطن الزرقاء أداء الحركات البهلوانية خالل موسم التكاثر
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فهد ينظر مباشرة إلى عدسة المصور في  ناجارهول

قرود المكاك صاحبة ذيل شبيه بذيل األسد ال يمكن مشاهدتها فى أى مكان سوى 
فى منطقة جاتس الغربية الجنوبية

جاور أو البيسون - الثور الهندي هو أكبر حيوان موجود من فصيلة البقر 
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النمر الهندي تجسيد لعظمة الجمال
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السنجاب البنى الطائر ذو الحجم الكبير من القوارت الليلية 

يفضل طائر نقار الخشب صاحب البطن البيضاء اللون أن يبنى عشه  
فوق أغصان األشجار الميتة الضخمة المتواجدة بالقرب من األنهار 

لقطات
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يتواجد طائر صائد الذباب بلونيه األسود و البرتقالي  فى األغلب على الهضاب 
شاهقة االرتفاع
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الطاووس - الطائر القومي للهند- ىف قمة الروعة و بهاء املنظر
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الكلمة من معنى
عالم برى بكل ما تحمله

إن ما يتميز به طائر أبو قرن ذو المنقار الطويل من كبر حجمه و روعة ألوانه جعلته يحتل مكانة هامة فى العديد من الثقافات و الطقوس القبلية فى الهند

MUDHUMALAI 
NATIONAL PARK

BANDIPUR 
NATIONAL 
PARK

NAGARHOLE 
NATIONAL PARK

WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY

لمحة سريعة عن أنواع الحيوانات و الطيور الموجودة 
فى الحدائق القومية و المحميات الطبيعية فى 

مودهومالى و ناجارهول و واياناد و بانديبور، بعضها 
حيوانات نادرة و أخرى تتميز بالجمال

تصوير: راماكريشنا سرينفاسان و ريشي باجباي

لقطات
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“عبق الهندوسية ... رحالت فى البقاع المقدسة فى الهند” - هو فى األساس مبادرة 
اتخذتها إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الشئون الخارجية الهندية. ويمثل هذا 

الفيلم التسجيلى رحلة تأخذنا خاللها أكانكشا جوشي للتعرف على  كل ما تضمه 
الهندوسية من إرث ديني .   

هى التى كانت تبحث عنها طوال عمرها. الفيلم هو عبارة 
عن محاولة ابنة لفهم القصص التى كانت تُحكى لها منذ 

طفولتها. إن ما خرجت به االبنة فى هذا الفيلم يمثل جوهر 
الهند. و يقول فرانسيسكو الذى جاء إلى الهند قادما من 

أسبانيا منذ أربعين عاما عندما كان يبلغ من العمر آنذاك 
عشرين عاما:” إن تعاليم الفيدا التى يرجع تاريخ كتابتها 
إلى ما يقرب من 3000 قبل الميالد ، 
ال تزال تعبر عن الحقائق فى عالمنا 

حتى يومنا هذا.” و يرجع فرانسيسكو 
تحويل وجهته إلى الهندوسية و وقعه 

فى عشق الهند إلى مخطوطات بهاجواد 
جيتا التى قراءها عندما كان يبلغ من 

العمر 15 عاما . ويقول فرانسيسكو: “ 
الجانب األكثر جماال في الهندوسية هي 

أن هذه الديانة ال تعرف كتاب مقدس 
واحد و ال إله واحد ، ال طقوس دينية 

واحدة، ألنها ببساطة تحتضن أي شيء 
وكل شيء.”. و جوشي هى من قامت 
بالتصوير السينمائي للفيلم  و كتابة السيناريو، بينما قام 

راجيف مهروترا باإلنتاج و المساعدة فى عملية التحرير 
األولية للسيناريو، أما المنتج التنفيذي للفيلم فهو توليكا 

سريفاستافا .

تعد الهند دائما مركزا يجذب الناس من جميع أنحاء العالم 
ليس فقط لزيارته أو حتى العيش داخله و لكن إلعادة 

اكتشافه بكل ما يضمه من خبايا. فيلم “عبق الهندوسية 
... رحالت فى البقاع المقدسة فى الهند للكاتبة أكانكشا 

جوشي هو عبارة عن محادثة بين فتاة و أبويها. و يمكن 
القول إن الفيلم هو بمثابة رحلة نحو اكتشاف أمور أبدية 

ذات مسحة عالمية.
تبدأ أحداث الفيلم بمشهد وصول جوشي 
على ضفاف نهر الجانج المقدس. و يبرز 

الفيلم- الذى تبلغ مدته 49 دقيقة- جمال 
المناظر الطبيعية في الهند. إنه يمثل 

بحق رحلة إلى قلب الروحانية الهندية 
التى تمتزج بحوارات مع مجموعة من 

المعالجين الروحانيين و عامة الناس .
و خالل رحلتها من جبال الهيمااليا 

إلى شبه الجزيرة الهندية عبر مجموعة 
من األنهار والجبال والغابات و 

الكهوف، تلتقي جوشي العديد من أتباع 
الديانة الهندوسية. و تحاول جوشي خالل تلك اللقاءات 
أن تنتزع منهم المعنى الحقيقي للهندوسية. كل لقاء من 

هذه اللقاءات يكشف لها عن معان عميقة لطقوس الديانة 
الهندوسية التى  تمارس طيلة حياتها. وكانت تلك المعاني 

تعال و تجول و استمتع
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الثقافة

ناديرا زاهير بابار أحد الشخصيات المسرحية الهندية البارزة 

تجميع  نيهاريكا ماثور سينها 

 لم يَُعد يُنظر للمسرح
 على أنه من المحرمات على 

النساء.كما ولَّت تلك األيام التي 
كان فيها اآلباء واإلخوة يرافقون 
الفتيات الالتي كن يعملن لوقت 

متأخر في المسرح.

استعداد لتقديم أفضل التسهيالت لفناني المسرح تماما 
مثلما يقدمونه لنجوم السينما.

والمسرح اآلن جزء ال يتجزأ من حياة الناس في 
جميع أنحاء الهند. فلم يَُعد يُنظر إليه على أنه من 

المحرمات على النساء. ولِنَُعد بعجلة الوقت إلى الوراء 
إلى الفترة التي ذهبنا فيها لتقديم عرض بمدينة هللا 

أباد بوالية أوتاربراديش،حيث كان الشخص المسئول 
عن تغيير األزياء المسرحية فتاة،واضطَُرت إلى 
المغادرة بسبب ظرف عائلي طارئ،وكان الوقت 

المتبقي على العرض ساعة واحدة.لذا طلبت من بعض 
الطالب القدامى المقيمين في المدينة البحث عن بديل 

للفتاة،وخالل دقائق استطاعوا إحضار فتاة أخرى 
استدركت الموقف واستوعبت مدى ضيق الوقت وما 
هو مطلوب منها فيه – من ضمن ما كان مطلوب أنه 
كان عليها في هذا الوقت الضيق تدبير تغيير األزياء 
المسرحية في ثالث ثواٍن فقط – وبالفعل قامت بعمل 

رائع. غادرت تلك الفتاة الساعة العاشرة مساء بعد 
انتهاء العرض وحدها ولم يكن يرافقها أحد.حقا لقد 

ولَّت تلك األيام التي كان فيها اآلباء 
واإلخوة يرافقون الفتيات الالتي كن 
يعملن لوقت متأخر في المسرح أو 

في وظائف أخرى من هذا القبيل.
لقد تغيَّر المشهد المسرحي الهندي 

بصورة حقيقية و كبيرة. وربما أصبح 
ق لعرض مباشر يشغل  مجرد التشوُّ

الجميع بال استثناء.

مسرحية المؤلف الهندى الشهير مونشى بريمشاند  بعنوان جابان من إخراج سوريندرا 
شارما فى مسرح شري رام المركزى فى نيودلهى-الهند 

تحميل لعبة ايه ار على 
اي فون / جهاز الروبوت 

الخاص بكم ومسح هذه 
فيلم  الصفحة لمشاهدة 

تتعلق بهذا المقال.

مشهد من مسرحية يه هاي مومباى ميري جان
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القومي للمسرح الذي تنظمه الكلية الوطنية للدراما بشكل 
سنوي هناك. يجلب هذا المهرجان إلى مدينة دلهي الفرق 

المسرحية من مختلف أنحاء العالم، وهو 
الوقت الوحيد في العام الذي تمتلئ فيه 

قاعات المسرح.
ولكنَّ لسان حال المدن الصغيرة يحكي 

قصة مختلفة حيث تحظى المسارح بشعبية 
كبيرة هناك. أذكر أنني نلت مؤخرا جائزة 
من إحدى الفرق المسرحية بمدينة رايبور 

عاصمة والية “تشاتيسجار”. وسلمني 
الجائزة رجل ناهز 84 عاما، كان يعمل 

سابقا موظفا في أحد البنوك، ثم أسس فرقته 
المسرحية في ذكرى زوجته الراحلة، وصار 

فنَّانا مسرحيا.وخالل مراسم التسليم تحدث هذا الفنان بشيء 
من التفصيل عن نمو حركة المسرح في رايبور مما جعلنا 

نُطِّل إطاللة عميقة على حال المسرح في المدينة. كما قدمنا 
عرضنا المسرحي في هذه المناسبة. وبالفعل امتأل المسرح 

بجموع الجمهور المتحمس، ورأينا العديدين 
الذين لم يحصلوا على التذاكر ينتظرون في 
خارج المسرح مما يعكس تغيرا حقيقيا في 

النظرة الفكرية للفن المسرحي.
كما تغيَّر شيء آخر مع مرور الزمن، 

وهو أن الناس صاروا يكنُّون التقدير 
للمسرح.وهنا أود أن أثني على نفسي ألنني 

عندما كنت أتلقى دعوة بتقديم عرض 
لفرقتنا، كنت أصر على وجود ترتيبات 
جيدة بخصوص بالتنقالت وتوفُّر طعام 

جيد وكذلك فنادق ومركبات نظيفة ومناسبة 
لفرقتنا.ففي وقت سابق، كانت تلك المرافق استثناء ولكنها 

صارت هي القاعدة اليوم. وصار المنظمون اآلن على 

المنظمون  صار 
 اآلن على استعداد 

لتقديم أفضل 
 التسهيالت

  لفناني المسرح
  تماما مثلما

 يقدمونه لنجوم 
السينما

مشهد من مسرحية يه هاى مومباى ميرى جان تأليف و إخراج ناديرا ذاهير بابار

“أصبح المسرح خيارا ترفيها شعبيا لالستمتاع بعطلة نهاية 
أسبوع، و امتألت ساحات العرض المسرحي بصورة 
ملموسة...يبدو وكأننا نشهد عصر نهضة مسرحية...”

فير داس- ممثل سينمائي هندي ومقدِّم عروض كوميديا.
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الثقافة

مشهد من مسرحية عطيل من إخراج روستين أبيل 

“المسرح الهندي مفعم بالحيوية والنشاط في وقتنا الحاضر. فقد شهدت 
السنوات العشرون األخيرة تغيرا جذريا في ظل هذه الوفرة من التجارب 

الفنية. وبتنا نقدِّم عروضنا في صاالت العرض المغطاة. وصار الفن 
المسرحي يحظى بقدر كبير من القبول االجتماعي حيث أصبحت الفتيات 

تشاركن بدعم من أسرهن. في وقت سابق، كان المسرح مجرد هواية 
ولكنه أصبح اآلن خيارا وظيفيا قويا يُمكِّن هؤالء المشغوفين به من متابعة 

مسيرتهم الفنية. وصار أيضا مادة دراسية تعرض في المدارس...”
أرفيند جاور- فنان مسرحي مخضرم.
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تطرقت حلقة نقاشية نظمها المجلس البريطانى بالهند بعنوان “حلم منتصف ليلة صيف” للغة الجديدة فى المسرح 

“هناك عاملين أساسيين وراء تطور المسرح الهندي – هما الشعبية و جودة 
العمل الفنى. وإنه لمن األمور التي تثلج الصدر رؤية المهرجانات المسرحية 

تزداد في جميع أنحاء البالد، والطوابير الطويلة تصطف خارج قاعات 
المسارح،واألعمال الجديدة والتجريبية تُعَرض...”

كيرتي جاين - فنانة مسرحية مخضرمة، ومديرة سابقة للكلية الوطنية الهندية للدراما

W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 6مايو- يونية 2014   1

Culture-Theatre_arabic.indd   60 26/04/14   2:39 PM



الثقافة

بقلم: ناديرا زاهير بابار

م خصيصا لسرقة األضواء من خالل استيعاب االتجاهات  هذا اللون الفني مصمِّ
الفنية الحديثة في الهند

تخرجت في السبعينيات في الكلية الوطنية للدراما بالعاصمة 
الهندية نيودلهي،ولم يكن امتهان المسرح في ذلك الحين 

باألمر المجزي. وقد اضطررنا للعمل في مختلف الوظائف 
من أجل البقاء على قيد الحياة. واعتدنا أن يكون عدد 

الممثلين المتواجدين على المسرح أكثر من المستمعين في 
القاعة بأكملها في بعض األحيان. ولكنَّ األمور تغيرت على 

مر السنين.وفي يومنا الحاضر، لم يتوقف حب الجماهير 
عند مشاهدة المسرحيات المقدَّمة على خشبة المسرح، بل 
تخطاه ووصل إلى درجة تشجيع الفرق المسرحية وتقدير 

عملها الفنِّي. وبات من الصعب عمل ثالثة حجوزات سنويا 

في إحدى ساحات العروض الشعبية.
وصار آالف األشخاص يأتون إلى مدينة مومباي في 
غرب الهند ليمتهنوا التمثيل إذ أن المسرح هو الطريق 

الوحيد الذي يمكنَّهم من عرض مواهبهم.وفي الواقع، كثيرا 
نوا فرقهم  ما ينتهي المطاف بالممثلين المسرحيين بأن يكوِّ
الخاصة بالعاصمة. فالمشهد المسرحي في مومباي ينبض 

بالحياة، والناس متحمسون ويرتادون المسارح بشغف؛ 
فال تجد قاعات مسارح مومباي إال وهي ممتلئة. إال أن 
األمر يختلف في دلهي؛ رغم أن مسرح دلهي ال يحظى 

بإعجاب عامة الناس، فلديها ميزة أخرى وهي المهرجان 

للمسرح الهندي
الوجه الجديد
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رقص التنورة الصوفى خالل مهرجان جاهان و خسرو للموسيقى الصوفية

رحلة الروحانية للصوفية
يرى المستشرق البريطاني رينولد أيه. نيكلسون أن الصوفية 

تمثل الجانب الروحاني فى اإلسالم فى ثالث لغات رئيسية 
هي: التركية والعربية والفارسية، بينما تمثِّل الصوفية  

بالنسبة للعديد من الباحثين الهنود التعبير الروحاني للبشرية 
بأسرها.

انتشر اإلسالم ألول مرة في الهند حينما وصل تجار 
شبه الجزيرة العربية إلى ساحل ماالبار، ثم امتد على يد 
الفاتحين العرب إلى بالد السند، ومن بعدها إلى مولتان 

جنوب البنجاب. وفي سنة 1035، وصل الشيخ علي 
الهجويري الملقَّب بـ “صاحب الكنز غير المحدود” من 
مدينة غزنة بأفغانستان إلى مدينة الهور بأمر من هللا.و 
من أهم أعماله كتاب “كشف المحجوب” الذي يعد أول 

ف الصوفية، وقد جمع مادته من مصادر عربية،  دليل يُعرِّ
وكتبه باللغة الفارسية. وبعد هذا الكتاب سارت الصوفية 

الهندية في طريق االزدهار واتسعت دائرة تالقي األفكار 
والممارسات بين المتصوفين اإلسالميين وممارسي يوجا 

ناث الروحانيين والمتصوفين البوذيين والهندوس. 
وتعد الطريقة الشستية الصوفية التي نبعت في بادئ 
األمر من الهند من بلدة جشتة الموجودة حاليا في دولة 

أفغانستان والتي كانت في نهاية القرن التاسع  أحد المراكز 
الصوفية البارزة. تفيد بعض الروايات أن خواجا معين 

الدين شستي )الذى يعد أول أعالم الصوفية( قد وجد 
نفسه منقادا إلى الهور بعد أن شهد رؤية فى منامه. وكان 
خواجا معين الدين شستي مولعا بموسيقى سماع التعبدية 
التي أسسها قطب الدين كاكي، أحد المسلمين المتصوفين 

المشهورين في مدينة دلهي. 
وهكذا، نجد أن الموسيقى والشعر الصوفي كانا متالزمين 

منذ بداية ظهور الصوفية التى تلمست الروحانية الفطرية 
الكامنة فى الموسيقى الهندية.

إهداء: الطريقة الصوفية – المجلد رقم 4 – الصوفيين من أبناء البنجاب 

الثقافة
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يتمثل مستقبل الصوفية  فى االحتفال دائم بالحقيقة 
والوحدة والطاعة وهو مثل كل االحتفاالت ال 

يسعى خلف الكشف أو الرؤية، وال يصح لجوهره 
الروحي إال أن يبقى سرا. وتكمن قوة الصوفية في 
جذبه للمريدين الحقيقيين، الذين يجدون الحب في 
كل إنسان بصرف النظر عن طائفته أو عقيدته أو 

معتقداته الدينية. كما أن الصوفية تتماشي مع جوهر 
الهند ويجعل منه جوهرا عالميا. تلك هي معالم 

الصوفية الحقيقية. لذا، فالصوفية في وقتنا الحاضر 
أصبح لديها أجنحة تحلق بها بعيدا إلى ما وراء 

عوالم الخيال.
لقد بدأت فى تنظيم مهرجان “جاهان وخسرو” 

للموسيقى الصوفية منذ عام 2001. نبع هذا 
المهرجان من شعور داخلي لدى دفعنى لالحتفال 

بشعر الصوفيين. وأدركت الحقيقة الخفية للمكان بعد 
ترحيلي من وادي كشمير وحتى وصولي إلى دلهي. 

و وجدت عبث السلطات السياسية قد أطبق ببراثنه 
على أوصال الدولة. وشاركني “خسرو” شعور 
الحسرة والندم. و شعرت أن ما تتميز به كشمير 

من سكون وصفاء بدأ يتغير حيث تحولت المنطقة 
إلى ضحية للعبة سياسية عبثية. وأصبحت ليس 

فقط مدينة “أوده” بل الهند بأسرها بعد فترة وجيزة 
ضحية لتلك المكائد السياسية. عندئذ، بدأت أدرك 

أن هناك عالم داخلي من النشوة في أناس بال حول 
وال قوة نحتاج إلى اكتشافه وإعطائه شكال. لذا، جاء 
ل للروح في  مهرجان “جاهان وخسرو” كنقطة تحوُّ

رحلة الحياة.
واجهنا في هذا العام انتكاسة نتيجة لعدم استقرار 
المشهد السياسي. وعلى الرغم من ذلك، فإننى على 
يقين من أن المهرجان سينجح بصورة أكبر من ذي 

قبل وذلك ألنه جذوره  متأصلة في قلوب الناس، 
وفوق كل ذلك، ألنه فى األساس يحتفل بعظمة الروح.

انطباع فنى لدراويش الصوفية الذين يرقصون فى حركات دائرية

المؤلف هو مخرج سينمائي هندى و مصمم أزياء و شاعر و فنان

 الصوفى...لوحة فنية باأللوان المائية على الورق للفنان كايالش راج
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أسطرالب فارسي من إبداع خليل محمد ابن حسن على و منقوش عليه آية الكرسي الرقص الصوفى فى حركات دائرية هو نوع من ذكر هللا

المنشد أبيدا بارفين خالل إحدى الحفالت فى مهرجان جاهان و خسرو للموسيقى الصوفية

الثقافة
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الرقص الصوفى المعتاد هو شكل من أشكال التأمل

)ص( وكانوا أهال لما ورثوه من سعي وراء مصدر هذا 
الحب، وفي أثناء سعيهم وصل بهم المطاف إلى الهند. 

إن هذا السعي الروحاني يتنافى مع السلطة المؤقتة 
التي ظل المتصوفين يرفضونها. وفي الواقع، عندما 

صارت دولة اإلسالم إمبراطورية قدَّم الحسين طلبا إلى 
خليفة المسلمين آنذاك، يزيد، للسماح له بالذهاب إلى 
الهند، ُمعِرضا بذلك عن متع الحياة الدنيا التي كانت 
لدى الخليفة، إال أن الخليفة رفض طلبه ، و استشهد 

بعد ذلك في معركة كربالء )التي دارت في 10 محرم 
61 هجريا – 10 أكتوبر 680 ميالديا، وال تزال تلك 

المنطقة الواقعة في العراق تحمل اسم تلك المعركة حتى 
اليوم و هى كربالء(.

يعد الشيخ علي الهجويري أول صوفي يحط رحاله 
على تراب الهند، وقد جاء من بعده حضرة خواجا معين 

الدين شستي الذي كتب:
الحسين هو رمز لإليمان

ومالذ للعقيدة
هو من ضحى بنفسه رافضا االستسالم ليزيد

وأصبح الحسين شاهدا على قول “ال إله إال هللا”

ترجمة فنية لحرف أو كلمة باللغة العربية تجعل الصوفى يسير 
فى طريقه إلى هللا عندما يذكرها و يكررها فى تعبداته 

الثقافة
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مظفر على يستمع للمنشد الصوفى الشهير أبيدا بارفين و هو يشدو ببعض األغانى
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بقلم: مظفر على

الصوفية هو عملية تهدف إلى الوصول إلى إدراك 
الذات من الداخل والخارج معا.وعندما تتصل بالعالم 

المعاصر المحيط، وترى صراعاته واختالالته، 
وتشاهده في ذات الوقت ينعكس على مرآة روحك 

انعكاسا بفضل إلهى، عندئذ تصل  الرحلة إلى حالة من 
التوازن تمنع األنانية من أن تصدك عن الشعور بجوهر 

الجمال الذي يصلك بالقوة المطلقة. إن 
هذا اإلدراك بالنسبة إليَّ هو الصوفية إذ 

تضع اإلنسان على طريق من التنوير 
من خالل حياة األولياء ورسائلهم 
وأشعار الزهد والهجر خاصتهم.

يعد كتابي “ورقة شجر تصفَّر – 
متصوفو إقليم أوده” هو الرسالة النهائية 

ألحد المتصوفين. يدور هذا الكتاب 
حول الموت الحقيقى للمرء حتى قبل 

الوفاة حيث يعيش ذلك المتصوف 
كورقة شجر نُزعت من شجرتها 

األم في انتظار رحلتها األخيرة إلى 
الزوال. كما يتحدث عن األولياء الذين 

غرسوا في تربة أوده ثقافة التعايش والرحمة وجعلوها 
زكية إلى أبد اآلبدين. إن ما يحكم أوده هو القلب؛ يقبل 
الناس هؤالء الذين وقر في قلوبهم حب هللا على أنهم 

آلهة تنازلت عن سلطانها. كما أنها أرض اإلله “رام”؛ 
د هؤالء الذين يبتعدون عن مشاغل الحياة  أرض تمجِّ
اليومية التي ال تنتهي، والذين يقدِّرون القيم اإلنسانية 

والروحانية، وال يكتفون بالتدين فقط. عندما يزور الناس 
منطقة أوده، فإنهم يشعرون بتلك الهالة غير المرئية 

التي تحيط بتلك األرض والتي ال تلبث أن تنعكس على 
الوجوه. وهذه الظاهرة النادرة تختص بها سلسلة من 

الموضوعات المنتقاة التي تبين مدى ارتباطها بتربة تلك 
المنطقة والتي تسهم في إبراز جمالها إلى جانب األجزاء 

األخرى من الهند وشبه القارة الهندية 
والعالم. كما أنها تبني جسورا من التفاهم 
وتوِجد عالما بال حدود يتحد فيه الجنس 

البشري. ولكنَّ مأساة وجودنا تتمثل في أننا 
نفقد أنفسنا لتأثيرات غريبة تسلبنا عبيرنا 

الذي يشد العالم نحونا. إننا في الواقع 
نبحث عن تقبُّل كل العالم لنا قبل أن تقبلنا 

أرضنا نحن. لذا، ينبغي علينا أن يكون 
هدفنا محليا. يقال إن نشأة التصوف ترجع 

إلى القرنين التاسع والعاشر. ولما كان 
اإلسالم يدور حول ما سبقه، كان التصوف 
كذلك، حيث ساعد اإلسالم من خالل الحياة 
المثالية للنبي محمد ولشريكه في األسرار 

اإللهية حضرة اإلمام عليِّ المثالية، في وصول الصوفية 
إلى ما هي عليه اآلن.

لطالما ظلت روح التصوف في الهند. إنها عبير 
المحبة التي شعر بها نبي اإلسالم. ويقول النبي في 

حديث له إن التصوف أتى على اإلسالم من الهندوستان. 
وقد كان العديد من المتصوفين من أهل بيت النبي 

مستقبل  يتمثل 
الصوفية  فى 
االحتفال دائم 

والوحدة  بالحقيقة 
والطاعة،و مثل كل 
االحتفاالت ال يسعى 

خلف الكشف أو 
الرؤية، وال يصح 

لجوهره الروحي إال 
أن يبقى سرا

الثقافة
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التابعة الهندية  العسكرية  الفرقة  مع  العاملة  السالم  حفظ   قوات 
لـ UNMISS تقوم بإجراء دورية راجلة في منطقة السوق في بيبور 

بوالية جونقلي في جنوب السودان

32 عضوا لهجوم في منطقة غورموك بوالية جونقلي 
المفتكة بالعنف. وكان قد تم نشر كتيبتين مؤلفتين من 

حوالي 2,200 من أفراد الجيش الهندي في والية 
جونقلي وفي ماالكال بوالية أعالي النيل على الحدود 

مع السودان في يوليو 2011.
الصومال،  في  المتحدة  لألمم  التابعة  الثانية  العملية 

1995-1993: في المرحلة الثانية من مبادرات 
األمم المتحدة الستعادة السالم في الصومال، تم نشر 
28,000 شخص بما فيهم 20,000 جندي و8,000 
الهند وباكستان ومصر  موظف لوجستي ومدني من 
الهند، شارك لواء 66 للمشاة المستقلين  وكندا. ومن 
والذي ضم عناصر من واليتي بيهار وماهاراشترا، 
وكتيبتين من جامو وكشمير رايفيلز و 3 كتيبات من 

المشاة اآلليين و7 كتيبات من الفرسان، في المهمة.
اليمن،  في  المتحدة  لألمم  التابعة  المراقبة  بعثة 

1964-1963: عندما اندلعت الحرب األهلية في 
شمال اليمن في عام 1962 بسبب انفصال البالد عن 
البعثة لضمان  بإنشاء هذه  المتحدة  مصر، قامت األمم 
أن تقتصر الحرب داخل أراضي اليمن وأن ال يصبح 

إليها السعودية ومصر في  حدثا دوليا حيث انضمت 
عام 1963. وإن تفويض بعثة المراقبة التابعة لألمم 

المتحدة في اليمن تمثل في التأكد من أن هذين البلدين 
ال تقومان بإمالة الصراع لمصلحة جهة أو أخرى وأن 

ال تؤديان إلى اندالع حرب تؤثر المنطقة بأسرها. 
وعلى الرغم من انتهاء الحرب في غضون عام واحد، 

العنف من جديد  البعثة لمنع اندالع  واصلت عمليات 
السعودية ومصر  العربية  المملكة  انسحاب  ولضمان 

التي وعدتا بها. من الحرب بالطريقة 
الهندية تعمل  الكونغو: الزالت قوات حفظ السالم 

بال هوادة في الكونغو منذ عدة سنوات وحتى اآلن 
الميليشيات.  فتكتها  التي  البالد  إلى  السالم  لضمان عودة 

وفي حين تألف الفريق الهندي في الكونغو من أربعة 
كتائب المشاة، وثالث وحدات طائرات مقاتلة، و 
11 مروحية لألغراض العامة، وأربع مروحيات 

الدولة ليس فقط من  بتأمين  استطالعية. وإنهم قاموا 
خالل دورياتهم على مدار الساعة ولكن أيضا من 

المياه والرياضة  التسهيالت األساسية مثل  توفير  خالل 
وإعادة تأهيل األيتام. ونتيجة لذلك كله، تم منح أوسمة 

لـ 150 عنصرا من أربع كتائب المشاة، ووحدة 
والمراقبين  الثاني  المستوى  من  والمستشفيات  الطيران، 

العسكريين من قبل قائد قوات بعثة األمم المتحدة في 
غاي. بابكر  الجنرال  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

1995-1991، 1997-1995. بدأت المرحلة 
األولى في يناير 1989 خالل الحرب األهلية في 

أنغوال. وكان الهدف منها هو ضمان انسحاب القوات 
الكوبية. وتم نشر بعثات المتابعة في المرحلتين 

األخريين.
بعثة األمم المتحدة في البوسنة والهرسك، 

2002-1995: كان تفويض بعثة األمم المتحدة في 
البوسنة والهرسك يتمثل في المساهمة في إرساء 

سيادة القانون في البوسنة والهرسك من خالل 
المساعدة في إصالح وإعادة هيكلة الشرطة المحلية، 

وتقييم أداء النظام القضائي القائم، ورصد وتدقيق 
أداء الشرطة واألجهزة المعنية بالحفاظ على القانون 

والنظام.
السودان، 2011-حتى اآلن: في أبريل من العام 

الماضي، استشهد خمسة من أفراد الجيش الهندي 
في جنوب السودان خالل مهمة حفظ السالم التابعة 

لألمم المتحدة عندما تعرضت قافلتهم المكونة من 
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متحركة مساهمة 
“القبعات الزرقاء” هو فيلم وثائقي 

تصل مدته خمس دقائق، وقام أشوك 
راينا بإنتاجه. ويوثق باختصار مشاركة 
عناصر الجيش الهندي و أفراد الشرطة 

الهندية في بعثات حفظ السالم التابعة 
لألمم المتحدة. ويسلط هذا الفيلم الذي 

وجد قبوال حسنا الضوء على نهج قوات 
حفظ السالم الهندية وتقبلها وكفاءتها 

المهنية وأهميتها في البعثات. ويبدأ مع 
سرد عن كيفية مشاركة ونجاح القوات 
الهندية في بعثات حفظ السالم التابعة 
لألمم المتحدة. ثم يفسر منطقيا و من 
خالل البيانات عن أنه لماذا أصبحت 

قوات حفظ السالم الهندية هامة للغاية 
لبعثات حفظ السالم، وما هي الصفات 

التي تميز قوات حفط السالم الهندية من 
القوات المماثلة من البلدان األخرى.

تقوم الفرقة العسكرية الهندية بضمان األمن خالل زيارة ميدانية للبعثة لرصد حقوق اإلنسان في والية جونقلي في جنوب السودان

مبادرة
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ورواندا وأنغوال وسيراليون وإثيوبيا وإريتريا. ولم 
تساهم القوات الهندية في بعثات حفظ السالم بالبنادق. 

بل قامت بالضمان من أنه في حاالت ما 
بعد الحرب، يحصل الناس على الخدمات 
مثل اإلسكان والصرف الصحي والغذاء. 

وفي الواقع، فإن أول وحدة نسائية تم 
نشرها في مهمة بناء انسجام تابعة لألمم 

المتحدة كانت من الهند. فقد تم نشر وحدة 
الشرطة المشكلة من النساء في ليبيريا 
في عام 2007 لمنع العنف ضد المرأة 

حيث وردت تقارير متزايدة عن استغالل 
النساء من قبل أفراد قوات حفظ السالم 

الذكور في المناطق التي شهدت الحروب. 
واستوحت النساء الالتي شاركن في 

هذه المهمة دوال أخرى إلرسال وحدات نسائية. وإن 
مشاة اإللكترونيات ومشاة الميكانيكية )EME( تعمل 

باستمرار في بعثات األمم المتحدة كجزء ال يتجزأ من 
الوحدات الهندية التي تعمل ضمن قوات حفظ السالم 

التابعة لألمم المتحدة. وكانت فرقة 211 
EME لورشة العمل الميدانية أول وحدة 

قامت بالمشاركة في قوات حفظ السالم 
على أرض أجنبية في عام 1961. وقد 
تم إصدار طابع في عام 2004 تقديرا 

لمشاركة الجنود الهنود في بعثات السالم 
في العالم. ولكننا قد دفعنا ثمنا باهظا من 

أجل استعادة السالم في جميع أنحاء العالم. 
فقد تم استشهاد أكثر من 160 عنصرا 

من قوات حفظ السالم الهندية بينما كانوا 
يخدمون في عمليات حفظ السالم المختلفة 

التابعة لألمم المتحدة.
بعثة التحقق التابعة لألمم المتحدة في أنغوال: وقد 
تم نشر هذه البعثة عبر ثالث مراحل: 1988-1991، 

قوات حفظ السالم الهندية التي تعمل ضمن بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان )UNMISS(، تقوم بتدريب ليلي في أكوبو بوالية جونقلي في جنوب السودان
الصفحة التالية: )إلى اليسار( عضو في الكتيبة الهندية التابعة لبعثة األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية )MONUC( أثناء دورية في قاعدة العمليات 

التي تم إنشاءها حديثا )إلى اليمين( قوات حفظ السالم التابعة لـ UNMISS أثناء دورية قصيرة المدة للفرقة العسكرية الهندية

كانت فرقة 211 
EME لورشة 
الميدانية  العمل 
أول وحدة قامت 
بالمشاركة في 

قوات حفظ 
السالم على 

أرض أجنبية في 
عام 1961
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كلما غاب السالم في أي جزء من العالم، قامت القوات 
الهندية بضمان أن ال يتم فقد األمل في الحصول على 

االنسجام. فمن بين 65 بعثة حفظ السالم ضمن عمليات 
 حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 

)UNPKO(، شهدت 40 بعثة مشاركة أكثر من مائة 
ألف عنصر من الجيش الهندي وأفراد الشرطة. وفي 

أبريل 2012، كان أكثر من 8,000 عنصر من القوات 
الهندية تقوم بالمساهمة في عمليات حفظ السالم التابعة 
لألمم المتحدة )UNPKOs( في تسعة مواقع في جميع 

أنحاء العالم. وفي الوقت الحاضر، يصل عدد حفظة 

السالم الهنود التابعين لقوات األمم المتحدة إلى 7,837 
وفقا ألرقام األمم المتحدة لشهر يناير 2014. ورسميا، 

تعتبر الهند ثالث أكبر مساهم في العالم لقوات حفظ 
السالم التابعة لألمم المتحدة.

وقد تم نشر القوات الهندية ألول مرة في عام 
1950 في كوريا عندما قامت الهند بإرسال قوات 

شبه الطبيين وقوات الحرس لحراسة أسرى الحرب و 
خدمة المصابين والضحايا. وتبعا لنجاح هذه المهمة، 
شارك الهنود في عدة بعثات حفظ السالم في الشرق 
األوسط والكونغو وكمبوديا وموزامبيق والصومال 

نحو السالم العالمي
خطوات

لالحتفال باليوم الدولي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة في 29 مايو، نحن نعرض لمحات 
من جهود حفظ السالم الهندية في جميع أنحاء العالم

بقلم: سومانثا راتور

مبادرة
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2013 و من المتوقع أن تقفز إلى 100 مليار دوالر أمريكي خالل الفترة 
من 2025-2013. و من ثم، ينبغي على الهند رفع ما تقدمه من أجل تحقيق 

النمو المستدام فى الدول األفريقية . إن الهند تمتلك فى هذه اللحظة أرضية 
جيدة لصالحها استطاعت أن تؤسس لها على مدى العقد الماضي. و يعتقد 

خبراء االقتصاد أن الفترة الحالية هى األفضل للهند للمشاركة في قصة 
التنمية في أفريقيا  التى بدأت فصولها األولى فى البزوغ.

برنامج التنمية الهندي في أفريقيا
فى إطار برنامج التعاون الفنى و 

االقتصادى الهندى )آيتك( تلقى عدد 
كبير من المتخصصين في أفريقيا  

دورات تدريبية في مجاالت متنوعة. 
و من جانبه يقول ألوك كومار سينها 

– وكيل وزارة )إدارة الجمعيات 
المشاركة-1( بوزارة الشؤون الخارجية 
الهندية:”وباإلضافة إلى ذلك، يتم تنظيم 

برامج خاصة بناء على طلب من 
مختلف الدول الشريكة للهند في مجاالت 
اهتماماتها المحددة. في الماضي القريب، 

تم تطوير مؤسسات التميز في الدول 
األفريقية. و تمت إضافة مكونين هامين 
لمبادرات بناء القدرات : توفير خطوط 

االئتمان بشروط ميسرة إلى الدل النامية، 
خصوصا في أفريقيا، األمر الذى من 
شأنه أن يساعدهم على استيراد السلع 

والخدمات من الهند وتنفيذ مشاريع 
تطوير البنية التحتية، و المكون الثانى 

الهام هو بناء القدرات وفقا مع أولويات 
التنمية التي تحددها الدول المتلقية 

للمساعدات من الهند. ونجد أن موزمبيق 
وإثيوبيا من أكبر المستفيدين من خطوط 
االئتمان من الهند. و الشق الثالث و الهام 
فى إطار مبادرة الشراكة من أجل التنمية 
هو مساعدة المشروع على االستمراية.”

بعض الطالب يستفيدون من خدمة اإلنترنت المتنقلة المتوفرة فى حافلة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت خالل قافلة المشروعات في رواندا -أفريقيا

د افريقا لوی اقتصاد ته عمومي کتنه

* أخر البيانات المتاحة هى تلك الخاصة بعام 2010    المصدر: مؤسسة آي.إيتش. إس. لالقتصاد؛ و مؤسسة سى.جي.آي.دى.دى.  ومعهد ماكينزي العالمي؛ 
2.2 سيتى سكوب ؛ مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية؛ تحليل ماكينزي

الهند اليوم عام
)2013(

أفريقيا غدا فى عام
)2015( 

أفريقيا اليوم عام 
 )2013(

1.9 تريليون دوالر 
أمريكى 5.3 تريليون دوالر أمريكى 2.1 تريليون دوالر أمريكى الناتج المحلى إجمالى 

االسمية( )القيمة 

1.1 تريليون دوالر 
أمريكى

3.6 تريليون دوالر 
أمريكى  1.3 تريليون دوالر أمريكى المستهلك   إنفاق 

االسمية( )القيمة 

822 مليون 845 مليون 618 مليون عدد القوى العاملة

*51 103  *54 مدن عدد سكانها أقل من 1 مليون نسمة

197 مليون 194 مليون 108 مليون  أسر دخلها غير مستقر

873 مليون  1,141
تريليون  815 مليون عدد مستخدمى الهواتف المحمولة
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التعامل بكفاءة مع هذه التحديات سيكون أمامها فرص هائلة 
للتعاون في أفريقيا.

ويرى شيشير بريادارشي مدير إدارة التنمية بمنظمة 
التجارة العالمية أن هناك بعدين أساسين فيما يتعلق بالتعاون 

فى مجال التنمية: أولهما فعالية جهود التعاون 
بمعنى كيفية االستفادة من كل دوالر وكل 

روبية يتم إنفاقها على أى مشروع ،  و 
ثانيهما: استدامة مشروع التنمية بعد انتهاء 

التمويل. الدول األفريقية وستستفيد فقط 
إذا ما ركزت الهند على مجال تكنولوجيا 
المعلومات و مشروعات البنية األساسية 

المتوسطة ، ألن هذه هى نوعية المشروعات 
التى ستشهد نموا خالل السنوات القادمة. 
و فى قطاع اإلدارة اإللكترونية واألعمال 
المصرفية  فمن المتوقع أن تنمو من 30 
مليار دوالر إلى 90 مليار دوالر بحلول 

عام 2025 و سيتطلب األمر إنفاق 2.5 مليون إضافية فى 
مجال تكنولوجيا المعلومات و تدريب األيدى العاملة فى 

مجال تكنولوجيا المعلومات و الخدمات المتعلقة بها. و من 

المتوقع على مدى العامين المقبلين أن تصبح 30 مدينة 
من المدن األفريقية من  كبار المستهلكين في األسواق 

الهندية. وض إن قيمة االقتراح من جانب الهند و حاجة 
أفريقيا للتنمية تضع مسألة تطوير بعض القطاعات فى 

قمة األولوية من بينها قطاعات مثل: التعليم 
والزراعة و البنية األساسية والدواء والرعاية 

الصحية ، والسلع االستهالكية، و خدمات 
تقنية المعلومات ، واالستشارات الهندسية و 
المركبات والسيارات التجارية. و يمكن أن 
تقدم الهند نموذجا مبتكرا منخفضة التكلفة، 
و تعمل على توفير األيدي العاملة المدربة 
و روح المبادرة و ترسى منهجا يقوم على 

توفير الخدمات. لقد حانت اللحظة التى يتعين 
على الهند أن تتحمل مخاطر استثمارات 

و التوجه إلى أفريقيا  من أجل الحاضر و 
المستقبل حيث أن أفريقيا أفضل من األسواق 

األخرى التى تحقق االستثمارات بها عوائد منخفضة. لقد 
بلغ حجم االستثمارات األجنبي المباشر من الهند في أفريقيا 

60 مليار دوالر أمريكي خالل الفترة من 2003 إلى 

الدول األفريقية 
ستستفيد فقط إذا ما 
ركزت الهند على 
تكنولوجيا  مجال 

المعلومات و 
البنية  مشروعات 

المتوسطة  األساسية 
، ألن هذه هى 

المشروعات  نوعية 
التى ستشهد نموا 
خالل السنوات 

القادمة 

شارك القائمون على مبادرة “الهند-أفريقيا...مستقبل مشترك” في قافلة المشروعات التى نظمتها مؤسسة إيدوكات  هيئة التنمية فى رواندا فى مارس 2014.  
ووفرت القافلة فرصة عظيمة للعمل على ترويج المسابقات التى تنظمها  مبادرة الهند-أفريقيا بين الشباب في رواند و فى كافة أنحاء أفريقيا.
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أبدت السيدة ماريا كيوانوكا  وزيرة المالية والتخطيط 
والتنمية االقتصادية فى أوغندا، استعدادها لالستفادة من 

المستوى الحالي من التواصل الذى تم بين الهند وأفريقيا فى 
هذا المؤتمر لصالح بالدها. وقالت السيدة/ ماريا: “لقد قمنا 

بتذليل عقبات عمليات الترخيص من خالل 
تشكيل “هيئة االستثمار األوغندية” لتصبح 

هيئة واحدة تعنى بالتعامل مع كافة األمور و 
المسائل التى تهم المستثمرين.” إن هذه الهيئة 

هى عبارة عن وكالة حكومية شبه مستقلة 
تعمل في شراكة مع القطاع الخاص و 

حكومة أوغندا من أجل دفع النمو االقتصادي 
الوطني. و فى ضوء ذلك، نجد أن البالد 

األفريقية بدأت فى اتخاذ مبادرات للحد من 
الصعوبات التى تواجه المستثمرين على 

أمل جذب االستثمارات المباشرة والمشاركة 
فى المشروعات االستثمارية. ومن المتوقع  أن يحقق 

القطاع الهندى الخاص أرباحا من خالل تبنى نهج الشريك 
الذى يقدم الحلول للقارة األفريقية.و يمكن أن تصبح القارة 

قاعدة عالمية بالنسبة للشركات الهندية. ولكن هذا األمر 

ينطوى على الكثير من التحديات المتمثلة فى جغرافية أفريقيا 
المقسمة. كما أنه يتعين على الهند أن تفهم احتياجات 55 دولة 

مختلفة لكل منها ثقافتها و عاداتها و سلوكها الخاص بها.
و على الرغم من كل ذلك ، هناك العديد من الشركات 

الهندية التى أرست مصانع لها فى أفريقيا و 
تشعر بتفاؤل كبير بشأن مقترحات االستثمار 

في أفريقيا. فمن جانبه، يشعر سانجاي 
كيرلوسكار رئيس مجلس اإلدارة و العضو 

المنتدب لشركة كيرلوسكار براذرز أن 
الشركات الهندية في أفريقيا يجب أن تنخرط 

في تدريب الكوادر البشرية المحلية . إن األيدى 
العاملة المحلية المدربة هي مفتاح التصنيع 

الدائم في أفريقيا. ويشير إلى أن التكنولوجيا 
الهندية لها أهمية كبيرة في القطاع الصناعي 
في أفريقيا.و من ناحية أخرى، يذكر مانوج 

كولي  العضو المنتدب لشركة بهارتي  أن هناك ثالثة تحديات 
رئيسية  أمام المستثمرين في الهند هى القيود المادية والبنية 

التحتية وتقلب أسعار العمالت المحلية ، ونقص األيدي العاملة 
الماهرة .  و من ثم، فإن الشركات الهندية التي تستطيع 

 يتعين على
 الهند أن تفهم 

احتياجات 55 دولة 
لكل  مختلفة 

 منها ثقافتها و 
 عاداتها و
  سلوكها

 الخاص بها
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شهدت الدول 
األفريقية خالل 

العقد األخير بيئة 
مستقرة،  سياسية 
و تراجع معدل 

التضخم  والدين و 
حركة تقلب سعر 

الصرف

يسار: الجلسة االفتتاحية للمؤتمر يوم 9 مارس 2014 في نيودلهي 
أعلى: المعرض  الذى أقيم على هامش المؤتمر

إلى الهند خالل العام الحالى.
قام اتحاد الصناعات الهندية و مؤسسة ماكينزي بإصدار 

تقرير بعنوان:”التكاتف من أجل تفجير لطاقات الكامنة 
فى أفريقيا- نهج جديد تتبعه الصناعة الهندية تجاه أفريقيا” 

. يشير التقرير إلى أن أفريقيا ستشهد نموا 
بمعدل %5 خالل الفترة من 2013-2025 

حيث ستحل بذلك فى المرتبة الثانية خلف 
آسيا والشرق األوسط. و من المحتمل أن 

يساهم ذلك فى فتح  أفاق عدد كبير من 
الفرص االستثمارية للهند . ونجد أن عوامل 

االقتصاد الكلي تعزز هذا التوجه. أوال: 
شهدت الدول األفريقية خالل العقد األخير  

بيئة سياسية مستقرة، و تراجع معدل التضخم  
والدين و حركة تقلب سعر الصرف. 

ثانيا: تقوم هذه الدول ببناء األسس إلقامة 
مشروعات على نحو ميسر و ذلك من خالل إصالح بيئة 
المشروعات، و تحرير قطاع االتصاالت ، والتخفيضات 

الضريبية ، وإصالح قطاع الطاقة و غيرها من اإلجراءات 
اإليجابية األخرى. ثالثا: تحقيق عوائد أعلى على االستثمار 

األجنبي المباشر مقارنة بغيرها من االقتصادات الناشئة 
األمر الذى جعل القارة األفريقية وجهة جاذبة لالستثمارات 
التي بدأت في االرتفاع منذ عام 2005 ، خاصة في قطاع 
التصنيع والقطاعات الخدمية . رابعا: من المتوقع أن يرتفع 

إنفاق المستهلك فى القارة بمقدار 2.2 تريليون 
دوالر بحلول عام 2025 مدفوعا بزيادة 80% 

في أعداد األسر من الطبقة المتوسطة لتصل 
إلى حوالي 190 مليون.و يذكر التقرير أن 
أفريقيا لديها احتياطيات كبيرة من المعادن 

وقاعدة زراعية قوية فى حاجة لمن يعيد 
اكتشافها . إن األسواق الناشئة مثل أفريقيا 

تمثل تحديات بالنسبة للشركات الهندية، حيث 
تتضمن العديد من المعوقات المتمثلة فى 

ضعف البنية األساسية ونقص األيدى العاملة 
الماهرة و خدمات قطاع المالية لم تصل 

بعد لمرحلة النضوج مما يضع عقبات أمام عمل الشركات 
الهندية. ولكن يجب أن نشير إلى أن الدول األفريقية بدأت 

تبدى  اهتماما كبيرا بالعمل على تخفيف مثل هذه المعوقات 
من أجل استقطاب الشركات الهندية . فعلى سبيل المثال، 
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حافل باالنجازات التى قامت بها بعض الجهات الحكومية 
و الشركات الهندية لدعم القطاع الصناعى فى أفريقيا من 

خالل االستثمارات المباشرة و نقل المعرفة والمهارات. و 
يمكن ألفريقيا ، التى تسعى إلحراز تقدم في مستوى التنمية 
خالل الفترة المقبلة، أن تعتمد على الهند التي يمكن بدورها 
أن تشارك هذه الدول خبراتها التى استقتها عبر السنين. وقد 
شهدت الهند منذ عقد من الزمان نفس المرحلة التي تمر بها 
أفريقيا اليوم. وبالتالي، فإن الهند تمثل الشريك المثالي الذى 

يمكن أن يدعم أهداف مشروعاتهم فى منظومة 
التجارة الدولية. و نجد أن أفريقيا من جانبها 

ترحب بهذه التوجهات األيدولوجية و التفاهم  
من جانب الهند.

و خالل فاعليات مؤتمر اتحاد الصناعات 
الهندية و بنك الصادرات و الوارادت الهندى 
حول مشروع الشراكة بين الهند و أفريقيا و 
الذى عقد في شهر مارس عام 2014، قال 

مدير شركة ماكينزي السيد راجات جوبتا:” 
إن الهند تساهم بما قدره %6.5 ) 6.4 مليار 

دوالر ( من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشر في أفريقيا ) 1,013مليار دوالر ( و 
يسبقها فى المرتبة الواليات المتحدة األمريكية 

، و اإلمارات العربية المتحدة وفرنسا و المملكة المتحدة.”، و 
أن هناك آفاق أوسع بكثير أمام الهند لالستثمار في أفريقيا فى 

عدد ال محدود من القطاعات. فبحلول عام 2025، ستكون 
الفرص التجارية المتاحة أمام الهند فى أفريقيا حوالى 150 

مليار دوالر أمريكي. وقال السيد/ أناند شارما وزير التجارة 
والصناعة بالحكومة الهندية إن القرن الحادى و العشرين 

سيكون قرن الفرص بالنسبة للهند وآسيا و أفريقيا. وقال إن 
الشراكة بين الهند و أفريقيا

“ متميزة و مختلفة “ و هى تجسد و بحق روح التعاون 
بين دول الجنوب-الجنوب. و أشار قائال: “لقد تعهدت 

الهند بتقديم ما يزيد على 10 مليار دوالر إلى أفريقيا  من 
أجل إرساء مشروعات البنية التحتية والتنمية و كان ذلك 

االلتزام قد قطعه الجانب الهندى منذ انعقاد اجتماعات القمة 
األولى و القمة الثانية لمنتدى الهند-أفريقيا في عامى 2008 

و 2011 . كما يشارك الجانب الهندى في 
إنشاء 70 مؤسسة إقليمية و عامة فى جميع 

أنحاء القارة األفريقية.” كما أشار الوزير 
بصورة خاصة إلى خط ائتمان المشترين 

الذى قدمته وزارته من أجل دعم استثمارات 
الشركات الهندية فى القارة .

و خالل فاعليات المؤتمر، كانت جمهورية 
الكونغو هى “البلد محل التركيز” حيث 

تحدث أكبر وزرائها المسئول عن الصناعة 
السيد/ إيزيدور مفوبا عن حكومة الهند و دور 

الصناعة الهندية في كهربة الريف فى بالده 
و وسائل النقل فى مناطق الحضر و مراقبة 

جودة األغذية  وغيرها من المشروعات 
الصناعية األخرى. و أوضح أن هناك قطاعات مثل : 

الزراعة و التصنيع الزراعي والتعدين و النفط والسياحة 
والخدمات المالية تمثل فرصا أمام االستثمارات الهندية 

التى يمكن أن تحدث فارقا كبيرا. ورغبة فى دفع العالقات 
بين البلدين إلى أفاق أرحب و مستوى متميز،  قام رئيس 

جمهورية الكونغو السيد/ دنيس ساسو نجيسو  بزيارة رسمية 

تعهدت الهند بتقديم 
ما يزيد على 10 
مليار دوالر إلى 
أفريقيا  من أجل 

إرساء مشروعات 
التحتية  البنية 

والتنمية منذ انعقاد 
القمة  اجتماعات 
األولى و القمة 

الهند- الثانية لمنتدى 
أفريقيا

د/موتسواهي توماس تابان رئيس الوزراء ومملكة ليسوتو؛ السيد/ نويل إن. تاتا، رئيس لجنة أفريقيا  باتحاد الصناعات الهندية والعضو المنتدب لشركة تاتا الدولية 
المحدودة؛ السيد/ أناند شارما وزير التجارة والصناعة بحكومة الهند والسيدة /ارانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية  خالل حفل افتتاح المعرض 

على هامش المؤتمر.
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الهند تتطلع إلى 
 بناء أفريقيا المستقبل 

تهدف الهند من خالل فرص مشروعات محتملة بقيمة 150 مليار دوالر أمريكى فى أفريقيا 
بحلول عام 2025 – أن تحدث نقلة كبيرة فى مسيرة التقدم االقتصادى فى القارة مستغلة فى 

ذلك عالقاتها الثنائية القوية مع الدول األفريقية 

بقلم: سانجيف بهار

يعد تجمع البريكس )الذى يضم كل من :برازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا( من أهم التجمعات التى 

تتحدث حول التنمية االقتصادية و تحقيق التقدم في كل دولة 
من الدول األعضاء فى التجمع من خالل التعاون المتبادل. 
ولكن تركيز الهند فى هذا األمر يتجاوز نطاق التعاون مع 
جنوب أفريقيا فقط، ليشمل القارة األفريقية بأكملها. إن مثل 

هذا التوجه من شأنه أن  يوفر فرصة كبيرة للتعاون مع دول 
من المتوقع أن يزيد إجمالى الناتج المحلي بها ليصل من 1.2 

تريليون دوالر في الوقت الحالى إلى 3.5 تريليون دوالر 

بحلول عام 5202. ونجد أن الفرص فى انتظار من يكتشفها 
من جانب  مجتمع رجال األعمال الهنود. فالهند تتطلع ألن 

تلعب دورا فى تغيير قواعد اللعبة من خالل التواجد بصورة 
قوية فى المشهد االقتصادى للقارة. و هناك العديد من الجوانب 

التى تعزز هذا التوجه من جانب الند والسيما فى ظل التشابه 
الكبير و التقارب الثقافى بين الهند و أفريقيا.

إن الهند- بما لديها من عالقات قوية مع دول القارة األفريقية- 
يمكنها أن تصبح الحليف المثالي الذي يمكن أن يوفر للدول 

األفريقية فرص االعتماد على الذات. كما أن هناك تاريخ 

السيد/ تشانراجيت بانيرجي المدير العام التحاد الصناعات الهندية ؛ د/موتسواهي توماس تابان رئيس الوزراء مملكة ليسوتو؛ السيد/ أناند شارما وزير التجارة 
والصناعة بحكومة الهند؛ السيد/ سانجاي كيرلوسكار العضو المنتدب لشركة كيرلوسكار براذرز المحدودة خالل افتتاح المعرض خالل المؤتمر العاشر التحاد 

الصناعات الهندية  بنك الصادرات و الواردات الهندى حول الهند-أفريقيا...مشروع شراكة فى 9 مارس 2014 في نيودلهي.
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الوئام والمصالحة الوطنية بين مختلف المجتمعات 
اللغوية في سريالنكا” .

كما أكد الوزير  من جديد على التزام الهند 
بالعمل على متابعة التنفيذ الكامل لتعديل الدستور 
السريالنكي الثالث عشر والبناء عليه وذلك من 

أجل تحقيق الالمركزية في تفويض الصالحيات 
بصورة حقيقية. ولقد أدى هذا التعديل إلى إنشاء 

مجالس المحافظات في سريالنكا واالعتراف 
باللغتين السنهالية والتاميلية كاللغات الرسمية للبالد 

وباللغة اإلنجليزية كلغة االرتباط.

Add 
INDIAN DIPLOMACY

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

التذكاري  النصب  عند  خورشيد  سلمان  السيد  اليسار:  من 
لقوات حفظ السالم الهندية في كولومبو خالل زيارته الرسمية 
اليسار:  إلى  األسفل  في   .2013 أكتوبر  في  سريالنكا  إلى 
الشهادات على  بتوزيع  يقوم  الهندي  الخارجية  الشؤون  وزير 
المستفيدين من مشروع اإلسكان الهندي في المحافظة الشمالية 

في سريالنكا

W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 4مايو- يونية 2014   1

Partnership-India SriLanka_arabic.indd   40 26/04/14   2:59 PM



مشروع رائد يتضمن بناء 1,000 وحدة سكنية في نوفمبر 
عام 2010 وتم االنتهاء منه في يوليو 2012. كما تم 

التوقيع على مذكرة تفاهم مع سريالنكا بشأن طريقة بناء 
المنازل الـ 49,000 وحدة المتبقية. وانطلقت المرحلة 

الثانية التي تشمل بناء وإصالح 43,000 وحدة في 
المحافظات الشمالية والشرقية في أكتوبر 

2012. وفي الواقع فإن هذا المشروع البالغ 
قيمته 13.72 بليون روبية هو أحد أكبر 
مشاريع المساعدة التي تنفذها الحكومة 

خارج الهند من خالل منح مالية ال ترد. وتم 
االنتهاء من بناء حوالي 10,184 منزال في  
المقاطعة الشمالية خالل عام 2013. و من 

المستهدف االنتهاء من كافة عملية البناء 
بحلول عام 2015.

تعتبر سريالنكا أحد أكبر الدول التي 
تلقت قروض ائتمان ألغراض التنمية 
من الهند. فقد تم إصالح وتحديث خط 

السكك الحديدية الذى يربط بين كولومبو 
وماتارا،الذي تضرر جراء كارثة 

تسونامي، من خالل خط ائتمان يبلغ قيمته 167.4 مليون 
دوالر أمريكي. كما تم  تفعيل خط ائتمان آخر يبلغ قيمته 
800 مليون دوالر أمريكي لمد خطوط السكك الحديدية 
وتوريد معدات بهدف دعم بناء خطوط السكك الحديدية 

من ميداواشيا إلى مادهو، ومن مادهو إلى تااليمانار، 
ومن أومانثاي إلى باالي، ومن باالي إلى كانكيسانثوراي، 

باإلضافة إلى تشكيل أنظمة اإلشارات واالتصاالت في 
شمال سريالنكا. ومن المتوقع أن يستكمل العمل في إطار 

هذا الخط االئتماني في وقت الحق من العام الجاري.
وتشارك الهند في مشاريع تجديد مطار بااللي وميناء 

كانكيسانثوراي، وبناء مركز ثقافي في جافنا، وربط شبكات 
الكهرباء بين البلدين، وبناء مستشفى يضم 

150 سريرا في ديكويا، وإنشاء محطة 
توليد طاقة كهربائية من الفحم في سامبور 

كمشروع مشترك بين شركة الطاقة الحرارية 
الوطنية ومجلس الكهرباء السريالنكي. 

وتواصل الهند دعمها للمشاريع التنموية في 
المجاالت مثل التعليم والصحة واالتصاالت 

وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والتدريب في أجزاء كثيرة من البالد عن 

طريق توفير التمويل لها.
وكان وزير الشؤون الخارجية الهندي 
السيد سلمان خورشيد، الذي قام بزيارة 

لمنطقة جافنا في أكتوبر الماضي،  قد أكد 
مجددا على التزام الهند بمساعدة المتضررين 

في مساعيهم الهادفة إلى إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار. 
وأعرب الوزير عن ثقته بأن هذه المبادرات من شأنها أن 

توفر دفعة كبيرة لالقتصادات المحلية في كال الجانبين. 
وأكد أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتقديم مساعدة تقنية لدعم 
خطة التنمية القومية العشرية فى سريالنكا التى يتحدث 

أبناءها ثالث لغات، والتي “نعتقد أنها مبادرة مهمة لتعزيز 

تواصل الهند 
للمشاريع  دعمها 

التنموية 
الصغيرة 

الكثيرة في 
المجاالت مثل 

والصحة  التعليم 
واالتصاالت 

المشاريع  وتنمية 
الصغيرة 
والمتوسطة

شراكة
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مع نهاية الصراع المسلح بين القوات السريالنكية ونمور 
التاميل في عام  والذى استمر لحوالي ثالثة عقود من 

الزمن 2009،  بدأت الزيارات الثنائية التى تتبادلها الهند 
وسريالنكا على مختلف المستويات فى التركيز على  

تنفيذ مشاريع المساعدة التنموية لألشخاص 
النازحين داخليا في هذه الدولة الجزيرة 
، األمر الذى ساعد على ترسيخ أواصر 
الصداقة بين البلدين، وذلك على الرغم 

من أن حوداث مزعجة ال تزال تحدث من 
حين آلخر مثل إطالق النار على الصيادين 

التاميل من قبل الجيش السريالنكي.
و يبدو أن الجانبين قد عقدا العزم مجددا 

على المضي قدما مع روابطهما الثنائية 
التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 2,500 

عاما، و اتضح ذلك عندما امتنعت الهند عن 
التصويت على قرار لمجلس حقوق اإلنسان 

باألمم المتحدة في جنيف يدعو إلى إجراء 
تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكتبها سريالنكا. 
وأكدت الهند أن القرار يتجاهل جهود المصالحة التي 

تبذلها سريالنكا في المناطق الشمالية ذات األغلبية 
التاميلية بما في ذلك تنظيم االنتخابات. ونحن في الهند، 

نشعر بقلق من أن القرار يمكن أن يؤدي إلى عرقلة 

الجهود التي تبذلها البالد بدال من أن تساهم بشكل بناء في 
تلك الجهود، وبالتالي يؤدي إلى تعقيد الوضع عن غير 

قصد. ومع نهاية الصراع المسلح برز تحدي إنساني كبير 
حيث تم  تسكين حوالي 300,000 مدني  من أبناء التاميل 

في مخيمات النازحين. وفى ضوء ذلك، 
قررت الحكومة الهندية أن تأخذ على عاتقها 

المهمة الشاقة المتمثلة فى مساعدة هؤالء 
الناس على العودة إلى الحياة الطبيعية. 

وشملت المساعدات اإلنسانية الهندية 
العاجلة للنازحين توريد 250 ألف من حزم 

اإلغاثة األسرية، و إنشاء وحدة طوارئ 
طبية وفرت العالج ألكثر من 50,000 

شخص فيها، وتوفير أكثر من مليون ألواح 
التسقيف و أربع مائة ألف شيكارة اسمنت 

لبناء مساكن مؤقتة، وتوفير 95,000 
مجموعة من المعدات الزراعية.

و تركز الحكومة الهندية حاليا على توفير 
سكن للنازحين  من أبناء التاميل فى الداخل. وكان رئيس 
الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينج قد أعلن خالل 

زيارة الرئيس السريالنكي السيد أم. راجاباكسا إلى الهند 
في عام 2010، أن الهند سوف تدعم برنامجا إلعادة 

بناء 50,000 منزل في سريالنكا. ووفقا لذلك، تم إطالق 

نحن في الهند، 
نشعر بقلق من 
أن القرار يمكن 
أن يؤدي إلى 
الجهود  عرقلة 

تبذلها  التي 
البالد بدال من 

أن تساهم بشكل 
بناء في تلك 

الجهود

W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 3مايو- يونية 2014   9

Partnership-India SriLanka_arabic.indd   38 26/04/14   2:58 PM



تبذل الحكومة الهندية قصارى جهدها لمساعدة الشعب السريالنكي الستعادة الحياة الطبيعية فى البالد 
بأسرع وقت ممكن من خالل توفير السكن والمساعدات اإلنسانية واإلمدادات الطبية و المعدات الزراعية

بقلم: فينيت واهي

شراكة

نية 2014 يو  - يو ما   n        n 3آفاق الهند   8

 تعزيز روابطهما التاريخية
الهند وسريالنكا  تسعيان إلى
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قامت الهند بإيفاد 26 خبيرا في المجاالت المدنية 
والدفاع لتقديم المشورة و الخبرات في مجاالت 

تشمل تكنولوجيا المعلومات ، ومراجعة الحسابات 
، والشؤون القانونية ، والزراعة ، والصيدلة ، 
و اإلحصاءات والديموغرافيا ، واإلدارة العامة 

والمنسوجات. وقد استفاد من  تلك الخدمات العديد من 
الدول مثل: الوس وماليزيا وموريشيوس و سيشيل 

وغينيا و ترينيداد و توباجو ، وإثيوبيا وليسوتو 
وموزمبيق وناميبيا و أوغندا.

مساعدات لإلغاثة من الكوارث 
• تقوم الهند بتقديم مساعدات إغاثة فورية للدول التى 

تتضرر من الكوارث الطبيعية. 
• وتم تقديم مساعدات إغاثة نقدية و تبرعات عينية 

لجمهورية الكونغو وليبيا وبنجالديش وفيجي وسوريا 
وميانمار. 

دراسات الجدوى 
قام معهد اإلدارة الهندى بإجراء دراسة جدوى إلنشاء 

مركز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في معهد 
نيلسون مانديال األفريقي للعلوم والتكنولوجيا في أروشا 

في تنزانيا .

المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  في 
عام 1102 . و يقوم خبراء هنود فى علوم تطوير الحاسب 
اآللي بمساعدة بعض الخبراء من فيتنام  الذين تدربوا فى 

السابق فى الهند على التعليم فى هذه الدورات بالمركز .
) 6 ( زيمبابوي: بدأت المرحلة األخيرة من التدريب 

فى مكان العمل ألبناء زيمبابوي فى مشروع من 
المشروعات الصغيرة و المتوسطة  في عام 2007 و 

اكتمل التدريب في عام 2012 .
)7 ( إندونيسيا: المرحلة األخيرة من التدريب فى مكان العمل  

بمركز التدريب المهني في قطاع البناء والتشييد في مدينة 
أتشيه – إندونيسيا. و تم االنتهاء من التدريب في عام 2012 .

)8 ( جمهورية الدومينيكان : بناء مركز تكنولوجيا 
المعلومات في مدينة سانتياجو ، بجمهورية الدومينيكان 

، و قد تم االفتتاح في عام 2011. و بدأ المركز فى تقديم 
دورات التدريب .

)9 ( جزر المالديف : تم بناء كلية الصداقة بين الهند 
الفنادق  السياحة و  للدراسات فى مجال  والمالديف 
الكلية- الموجود فى مدينة مال- من  ويتألف مبنى 

ثمانية طوابق .

إيفاد الخبراء 
بناء على طلب من الحكومات والمنظمات الدولية ، 
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استفادت العديد من 
الدول من خدمات 
الدفاع مثل الوس 
وموريشيوس  

وماليزيا و ترينيداد 
و توباجو 

تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء بها. 
و فى إطار برنامج التعاون الفنى بين دول الجنوب-الجنوب 

األعضاء فى خطة كولومبو ، بدأت الحكومة  الهندية 
مشروع التعاون التقنى الخاص بخطة كولومبو من أجل 

تقديم المساعدة التقنية لعدد 18 دولة من الدول األعضاء فى 
خطة كولومبو.

و قد تم نقل المسئولية عن هذا المشروع 
إلى وزارة الشؤون الخارجية بداية من 
1 أبريل 2010 بعد أن كانت المسئولية 
عن هذا المشروع من اختصاص إدارة 

الشؤون االقتصادية بوزارة المالية . و خالل 
2013-2012 ، تم تخصيص 500 فرصة 
للتدريب للمشتركين من الدول األعضاء في 
خطة كولومبو . و تضمنت هذه الفرص 09 

فرصة تم تقديمها لألمانة العامة لخطة كولومبو للتصرف 
فيها وفقا الحتياجاتها.

تدريب الدفاع
وال تزال الدورات التدريبية التى يتم توفيرها فى األفرع 

الثالثة لخدمات الدفاع تحظى بشهرة و اهتمام واسعين 
من جانب مؤسسات الدفاع فى البالد الشريكة للهند فى 

إطار البرنامج. خالل عام 2013-2012، تم تخصيص  
1500 فرصة تدريب فى مجال الدفاع للمتدربين من الدول 
الشريكة . وكانت الدورات عامة وخاصة وشملت دورات 

فى الدراسات األمنية واإلستراتيجية ، وإدارة الدفاع ، و 
مكافحة التمرد و حرب الغابات ، وكذلك دورات تدريبية 

أساسية للضباط الشباب في األفرع العسكرية الثالث.

المشروعات واألنشطة ذات الصلة بها
تم إجراء عدد من المشروعات الثنائية 

في مجاالت مثل: الحفاظ على اآلثار ؛ و 
المعلومات و تكنولوجيا الحاسب اآللى و 

المشروعات الصغيرة و المتوسطة. وكان 
التركيز ينصب على إعداد البنية األساسية 

المادية الالزمة للمشروع وبناء القدرات 
لضمان االستدامة فى عمل المشروع على 

المدى الطويل بعد انتهاء التدريب .

مشروعات رئيسية قيد التنفيذ :
) 1 ( كمبوديا : حفظ و ترميم معبد تا بروهم .

) 2 ( جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية : حفظ و ترميم 
فى  معابد مدينة وات فو على يد هيئة مسح اآلثار الهندية.

) 3 ( سوريا : تم االنتهاء من التدريب األولي الذى استغرق 
عامين في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، دمشق 

) 4 ( جرينادا: تم افتتاح مركز تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في عام 2011 وبدأ خبير فى علوم تطوير 

الحاسب اآللي فى عملية التدريب.
) 5( فيتنام : تم افتتاح المركز الهندى-الفيتنامى للموارد 
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فى السنوات األخيرة تم االستفادة من موارد برنامج آيتك فى إطار برامج التعاون  

بداية من إبريل 2010 بإدارة برنامج خطة كولومبو 
للتعاون التقني. و تخصص الهند 500 فرصة للتدريب في 

الهند في 26 مركز للتعليم تغطي تخصصات  مجاالت 
متنوعة مع األخذ في االعتبار احتياجات الدول األعضاء 

فى خطة كولومبو.

برنامج تدريب المدنيين
 و خالل عام 2013-2012، تم تخصيص أكثر من 
8000 فرصة تدريب للمدنيين فى إطار أن  برنامج 

التعاون الفنى و االقتصادى الهندى التعاون )آيتك( و 
برنامج مساعدة دول الكومنولث األفريقية من 161 دولة 

نامية في المجاالت ذات االهتمام التى تعود على دولهم 
بالنفع.  قد قام برنامج تدريب المدنيين – الذى يتعامل مع 

74 مؤسسة- بتنظيم 280 دورة - معظمها قصيرة المدى- 
للمتخصصين  فى مجاالت متنوعة للتدريب على اكتساب 
مهارات. تم إضافة دورات تدريبية للموظفين الحكوميين 
وغيرهم في مجاالت مثل الماليات والحسابات، و تدقيق 
و مراجعة الحسابات ، والخدمات المصرفية ، والتعليم ، 
والتخطيط واإلدارة ، والدراسات البرلمانية ، وسجالت 

الجريمة ، والمنسوجات، و كهربة الريف ، وتصميم 
األدوات ... وباإلضافة إلى ذلك ، يتم إجراء دوارات 
عامة حول مجاالت أخرى متعلقة بالتنمية الريفية، و 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  و تنمية المشروعات 
و التى جذبت العديد من المشاركين.

دورات خاصة
بناء على طلب من الدول الشريكة فى إطار أن  برنامج 

التعاون الفنى و االقتصادى الهندى التعاون )آيتك( و 
برنامج مساعدة دول الكومنولث األفريقية، تم إجراء 

دورات خاصة من بينها التدريب العملي مثل التدريب 
أحد الجراحين من أرمينيا على جراحة الصدر في المعهد  

الهندى لعالج السل و األمراض التنفسية فى نيودلهي؛ 
و إقامة دورة خاصة حول مبادئ وممارسات إدارة 

االنتخابات في معهد الهند الدولى للديمقراطية و إدارة 
االنتخابات فى نيودلهي ؛ و إقامة دورة خاصة في مجال 

إدارة البنية األساسية فى مناطق الحضر لمجموعة من 
مهندسي البلدية من بوتان و ذلك فى  الحضرية للمهندسين 
بوتان البلدية في المعهد الهندية إلدارة المجمعات السكانية 
فى نيودلهى باإلضافة إلى العديد من العديد من الدورات 

الخاصة األخرى.
مشروع التعاون التقني فى إطار خطة كولومبو
إن خطة كولومبو للتنمية التعاونية االقتصادية 

واالجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ هى عبارة عن 
منظمة حكومية إقليمية تأسست فى عام 1951 بهدف 
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والتخصصات. وتنقسم الدورات إلى سبع فئات: 
• الحسابات، ومراجعة الحسابات، والخدمات المصرفية 

والمالية 
• تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت السلكية والالسلكية و 

اللغة اإلنجليزية 
• اإلدارة 

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة / التنمية 
الريفية 

• دورات متخصصة 
• موضوعات تقنية فنية 
• البيئة والطاقة المتجددة

استنادا إلى فكرة إقامة المشروعات المتفق 
عليها بين الطرفين، تقوم الهند بمساعد 

الدول الشريكة  فى برنامج التعاون الفنى و االقتصادى 
الهندى )آيتك( على إنشاء منشآت البنية األساسية باستخدام 
تكنولوجيا ومهارات تناسب موارد و احتياجات هذه البالد. 
من خالل هذه المساعدات فى إقامة المشروعات، تعرض 

الهند ما تتميز به من مهارات وتكنولوجيا وقدراتها فى 
مجال الموارد البشرية. يتم تنفيذ عدد من المشروعات 

الثنائية، والسيما في مجاالت الحفاظ على اآلثار وتكنولوجيا 
المعلومات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم أيضا 
إجراء دراسات الجدوى والخدمات االستشارية الخاصة بتلك 

المشروعات. 

إيفاد الخبراء الهنود للخارج 
تقوم الهند بإيفاد الخبراء الهنود إلى الدول الصديقة للمساعدة 
في تنفيذ األنشطة التنموية. و يقوم الخبراء بدراسة المشاكل 

واقتراح الحلول دون التسبب فى أى ارتباك للبيئة االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية المحلية.

جوالت دراسة ميدانية 
يتم تنظيم جوالت دراسية  بناء على طلب من الدول الشريكة 
فى إطار برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى )آيتك(. 
ويتم تحديد مجاالت محددة ذات االهتمام و يتم إعداد برامج 

تدريب لمدة تتراوح ما بين أسبعين إلى ثالثة أسابيع يتم 
خاللها أخذ اصطحاب المرشحين إلى للمؤسسات ، ومراكز 

التدريب و األماكن ذات األهمية لمجاالت التدريب. 

تقديم الهدايا / التبرع بأجهزة و معدات 
تقوم الحكومة الهندية - بناء على طلب من الدول الشريكة 

فى إطار برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى التعاون 
)آيتك( – بتقديم الهدايا و التبرع بأجهزة تساعدها فى جهودها 

التنموية. و تكون هذه الهدايا و التبرعات عادة بناء على 
طلبات من الدول الصديقة و تنفيذا لاللتزامات التى يقطعها 

القادة السياسيين. 

مساعدات إغاثة في حاالت الكوارث
تقوم الهند بتقديم مساعدات إنسانية مثل الحبوب الغذائية 

واألدوية والمساعدات المالية النقدية إلى البالد التى تضربها 
الكوارث الطبيعية. و إحياء لبرنامج التعاون الفنى و 

االقتصادى الهندى التعاون )آيتك( ، تم تحديد يوم 15 سبتمبر 
لالحتفال به، حيث تقوم البعثات الدبلوماسية 
الهندية في الدول الشريكة للهند - فى إطار 
برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى 

التعاون )آيتك(  و برنامج مساعدة دول 
الكومنولث األفريقية- باستضافة حفل استقبال 

لالحتفال بهذا اليوم. في كثير من البالد، استطاع 
الخريجون المستفيدون من دورات برنامج آيتك 

أن يكونوا جمعيات صداقة و التواصل بين 
الحين و اآلخر من خالل الفيس بوك.

وهناك برنامج آخر للتعاون وهو برنامج خطة كولومبو 
للتعاون التقنى الذى بدأ فى عام 1950 بغرض تقديم المساعدة 

التقنية للدول األعضاء فى خطة كولومبو .كما توفر الهند 
أيضا تدريب شامل ومتكامل للمشاركين من الدول األعضاء 

في آسيا بهدف تعزيز القدرات اإلدارية و الفنية من خالل 
تنمية الموارد البشرية. وقد تم تكليف وزارة الشؤون الخارجية 
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للقطاعين العام والخاص في إطار برامج التدريب المدني 
والدفاع.

و قد اكتسب برنامج آيتك شهرة واسعة فى مجال الشراكة 
من أجل التنمية . و استمر التواصل مع شبكات الخريجين 

المستفيدين من دوارات البرنامج فى التنامى من خالل 
االحتفال سنويا بيوم برنامج التعاون الفنى و االقتصادى 

الهندى التعاون )آيتك( ، حيث تقام االحتفالية 
في مقر البعثات الدبلوماسية الهندية فى 
الخارج ، وكذلك عبر وسائل التواصل 

االجتماعي .
من أجل التعامل بشكل فعال مع 

مشروعات المساعدة الهندية في الخارج 
من خالل مراحل محددة تتألف من: وضع 

المفهوم العام و التدشين و التنفيذ و اإلنجاز، 
قامت  وزارة الشؤون الخارجية الهندية 

بإنشاء إدارة شراكة التنمية. و الجدير بالذكر 
أن  برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى التعاون 

)آيتك( و برنامج مساعدة دول الكومنولث األفريقية يتألفا 
من العناصر التالية :

• تدريب ) فى المجاالت المدنية والدفاعية( في الهند بالنسبة 
للمرشحين من الدول الشريكة فى إطار برنامج التعاون 

الفنى و االقتصادى الهندى التعاون )آيتك(
•  األنشطة ذات الصلة بالمشروعات مثل: دراسات الجدوى 

والخدمات االستشارية
• إيفاد الخبراء الهنود إلي الخارج

• جوالت دراسة ميدانية
• تقديم الهدايا / التبرع بأجهزة و معدات بناء على طلب 

من الدول الشريكة فى إطار برنامج التعاون 
الفنى و االقتصادى الهندى التعاون )آيتك(

• تقديم مساعدات إغاثة في حاالت الكوارث

تدريب 
يوفر البرنامج لألفراد من الدول النامية 

العديد من دورات التدريب، سواء المدنية 
والدفاع، في مراكز التميز المختلفة المنتشرة 

فى أنحاء الهند.
برنامج تدريب المدنيين: يوجد 47 

مؤسسات توفر 280 دورة تدريبية فى إطار البرنامج. 
و يقوم برنامج التدريب على أساس فكرة اختيار المواد 

و موضوعات التدريب بناء على اهتمامات الدول 
النامية و المتخصصين العاملين بها من خالل عرض 

دورات لالرتقاء بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المهارات 
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التدريب على بناء القدرات أحد أكبر األنشطة فى إطار برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى )آيتك(

العديد من مجاالت التعاون.
وقد دخل هذا البرنامج، الذي خرج فى األساس من رؤية 
جواهرالل نهرو أول رئيس وزراء للهند ، حيز التنفيذ فى 
عهد رئيس الوزراء الل بهادور شاستري. و يستند قرار 

إرساء هذا برنامج آيتك إلى إيمان الهند 
األساسي بأنه “من الضروري إقامة عالقات 

تقوم على االهتمام المشترك و االعتماد 
المتبادل  بين الدول وال تقوم فقط على الُمثل 
و التطلعات العامة، ولكن تستند فى مقوماتها 

على أسس اقتصادية قوية. ويعد التعاون 
الفني واالقتصادي أحد  المكونات الهامة ألى 

سياسة خارجية تتسم بالتكامل و االبتكار.” 
وخالل السنوات األخيرة، تم استغالل 

موارد برنامج التعاون الفنى و االقتصادى 
الهندى التعاون )آيتك( على المستوى 

اإلقليمي من خالل التعاون مع تجمعات 
إقليمية مثل: رابطة دول جنوب شرق آسيا 

)آسيان( و مجموعة الـ77 و مجموعة الـ15 
و مبادرة خليج البنغال للتعاون فى القطاعات 

الفنية و االقتصادية المتعددة،  و مبادرة  التعاون ميكونغ-
جانجا  ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واالتحاد األفريقي 

، و المنظمة األفرو-آسيوية للتنمية الريفية، و برلمان 
عموم أفريقيا، و التجمع الكاريبي ، والكومنولث، و منظمة 

التجارة العالمية ، و رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي 
للتعاون اإلقليمي ومنتدى قمة الهند-أفريقيا. و فى إطار  

برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى التعاون )آيتك( 
و البرنامج األخر المثيل له  البرنامج الخاص بمساعدة 

دول الكومنولث األفريقية ، تتوفر الفرصة 
لعدد 161 دولة - في آسيا وأفريقيا وأوروبا 

الشرقية وأمريكا الالتينية و منطقة البحر 
الكاريبي ، والمحيط الهادئ والدول الصغيرة 
المؤلفة من جزر – لالضطالع على تجربة 

الهند فى مجال التنمية.
ونتيجة لألنشطة المختلفة التى تتم في 

إطار هذا البرنامج ، نجد اليوم أن هناك وعيا 
متزايدا بين دول أخرى حول قدرة الهند كدولة 

تتمتع بالخبرة فى مجال تقديم التكنولوجيا 
المتطورة  و توفير فرص التدريب والخدمات 

االستشارية و دراسات الجدوى فى مختلف 
المجاالت. وساهم هذه البرامج فى خلق 

مشاعر طيبة و تعاون بناء بين الهند و العديد 
من الدول النامية.

و ال يزال البرنامجان- برنامج التعاون الفنى و االقتصادى 
الهندى التعاون )آيتك( و برنامج مساعدة دول الكومنولث 

األفريقية - يجذبا أعدادا كبيرة من المشاركين في الدورات 
التدريبية التي يتم تنظيمها  فى المؤسسات الهندية التابعة 
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تلبية الحتياجات الدول النامية من خالل إرساء نوع 
من التعاون التكنولوجي المبتكر بين الهند و أى من الدول 

الداخلة فى شراكة معها، أطلقت حكومة الهند برنامج 
التعاون الفنى و االقتصادى الهندى )آيتك( كبرنامج لتقديم 
المساعدات لتلك الدول فى إطار التعاون الثنائى معها. وقد 
بدأ البرنامج فى العمل بعد اتخاذ قرار من مجلس الوزراء 

الهندي يوم 15 سبتمبر 1964 بتدشينه. و فى إطار هذا 
البرنامج، تتمكن الدول الشريكة للهند لالضطالع على 

تجربة الهند التنموية التى حققتها على مدى ستة عقود منذ 
استقاللها. ويعد برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى 

)آيتك( عنصرا رئيسيا و هاما من اإلطار العام لبرنامج 
المساعدات الثنائية التى تقدمها الهند و تنعكس آثاره فى 

يعد برنامج التعاون الفنى و االقتصادى الهندى )آيتك( من األدوات الرئيسية و الفعالة التى 
تأتى فى إطار برنامج المساعدات الثنائية التى تقدمها الهند و تنعكس آثاره فى العديد من 

مجاالت التعاون 

مسيرة تعاون
 ال تنتهى
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اختراع

يبلغ عدد مستخدمى الفيس بوك فى الهند 93 مليون مستخدم و بالتالى تأتى الهند 
فى المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية التى يبلغ عدد مستخدمى الفيس 

بوك بها 75 مليون مستخدم. و من بين التطبيقات األخرى المستخدمة على الهواتف 
المحمولة فى الهند )حتى ديسمبر 2013( تطبيق واتس آب الذى يبلغ عدد مستخدميه 

فى الهند 36 مليون مستخدم. و يستهدف تطبيق مكسيت الجديد الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من أبناء الطبقة المتوسطة فى الهند البالغ عددهم 500 مليون نسمة.

ُمستخدمو الهواتف الذكية فى الهند يملكون العالم عند أطراف أصابعهم

على إطالق التطبيق في شكله الثانى فى مدن والية أندرا 
براديش ثم فى كل من واليتى تاميل نادو ومهاراشترا. 

تطبيق باي تى.إم. للتفاوض فى الشراء: يتيح تطبيق باي 
تى.إم. الجديد كليا للمرء التفاوض مع البائع عبر الماسنجر 
فى عمليات الشراء. و من ثم، فإذا حدد البائع مبلغ 1000 

كثمن ألحد المنتجات، بينما أنت ترغب فى دفع 700 
فقط، فيمكن أن تتم عملية التفاوض عبر الماسنجر. و 

يعرض التطبيق بضائع للتسوق مثل مالبس للرجال و 
النساء و األطفال و تجهيزات لفرش المنازل باإلضافة 

إلى هواتف محمولة و خيارات إعادة شحن الكارت التى 
كانت متاحة بالفعل على تطبيق باى تى.إم. 

خرائط جوجل: في المرة القادمة التي ترغب فيها في تحديد 
موقع أحد المحالت التى تبيع المنتج الذى يحمل العالمة 

التجارية المفضلة لديك في أى من مراكز التسوق التجارية 
و تحاول االستعانة بخرائط جوجل التي تساعد المستخدمين 

على التصفح وتحديد المواقع المطلوبة من خالل خرائط 
فوتوغرافية مصورة. و يمكن للمرء من خالل االستعانة 

بخرائط جوجل الفوتوغرافية المصورة الولوج بالمجان إلى 
التفاصيل الخاصة بتخطيط األدوار فى 75 مكان مغلق. وقد 

تم اختيار هذه األماكن من  عدة مدن هندية مثل: بوبال و 
كويمباتورو شانديجار و دهرادون و جايبور و كوشي و لكناو 

و لوديانا ومراد آباد.

تطبيق بوليوود فى بريطانيا )بى.آي.بى( للترويج لزيارة 
بريطانيا: قامت هيئة ترويج السياحة فى بريطانيا )فيزيت 

بريتين( بإدخال موضوع تطبيق جديد يحمل اسم “بوليوود فى 
بريطانيا” لمساعدة المسافرين من الهند على التخطيط لقضاء 

عطالتهم فى بريطانيا. و يسلط تطبيق الهاتف المحمول- 
المتاح على األجهزة الداعمة ألنظمة أندرويد و نظام تشغيل 

آبل )آى.أو.إس.(. الضوء على مجموعة المناطق التى شهدت 
تصوير مجموعة من أفالم السينما الهندية.
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تطبيق الواتس آب :يوجد أكثر من 40 مليون مستخدم 
لخدمة تبادل الرسائل عبر واجهة تطبيق الواتس آب، 

و يُمثل هذا الرقم ما يقرب من %10 من إجمالى 
ُمستخدمي هذا التطبيق على مستوى العالم. ووفقا 

لتقديرات العام الماضي، فإن ُمستخدمي تطبيق الواتس 
آب فى الهند يزيدون كل شهر بمقدار 

خمسة ماليين شخص. والجدير بالذكر أنه 
قد تم مؤخرا إضافة لغة الهندي لبرنامج 
الويندوز الداعم للهواتف في الهند، حيث 
أن لغة الهندي هى رابع أكثر لغة انتشارا 

على مستوى العالم بعد لغات الماندرين 
واإلسبانية واإلنجليزية. باإلضافة إلى ذلك، 

فإن الهند تعتبر واحدة من أسرع األسواق 
نموا لبرنامج الويندوز الداعم للهواتف.

الفيس بوك : قامت شركة فيس بوك موخرا 
بتفعيل خدمة االتصال الصوتي  فى تطبيق 

الماسنجر الخاص بها فى الهند،  األمر الذى من شأنه 
أن يُمكن ُمستخدمي الفيس بوك من االتصال بأصدقائهم 

المتواصلين معهم عبر الفيس بوك بالمجان و ذلك 
باستخدام إما تفعيل خدمة اإلنترنت الالسلكى على الهاتف 

بصورة مباشرة أو االتصال بالشبكة عبر الواي فاي 

)اإلنترنت الالسلكى(. و تتوافر هذه الخدمة مثل شبيهاتها 
األخرى من خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول 

اإلنترنت من خالل تطبيق الماسنجر الخاص بالفيس بوك 
الداعم ألنظمة األندرويد و نظام تشغيل آبل )آى.أو.إس.(. 

و فى خطوة إستباقية لجذب المستخدمين الهنود، قامت 
شركة فيس بوك بإضافة مجموعة من 

اإلستيكارات للسوق الهندى مثل تشومباك. 
و جعلت الشركة هذه اإلستيكارات متاحة 

على تطبيقات الماسنجر و الفيس بوك 
الداعم ألنظمة األندرويد و نظام تشغيل آبل 

)آى.أو.إس.(. كما قامت بعض تطبيقات 
الرسائل مثل الين و هايك بإنتكار مجموعة 

خاصة من اإلستيكارات للمستخدمين فى 
األسواق الهندية. 

موقع مكسيت: عندما أطلق  موقع التواصل 
االجتماعي للهاتف المحمول فى جنوب 

أفريقيا - مكسيت-  تطبيق الماسنجر للهواتف المحمولة 
شهر يناير )كانون الثاني( من هذا العام، كان التطبيق 

متاحا باللغتين اإلنجليزية والهندي. و سوف يدعم التطبيق 
قريبا لغات أخرى مثل التيلوجو و الماراتية والجوجراتية و 

الكانادا والتاميلية والماالياالمية ألن المطورين يحرصون 

و قدرت إحدى الدراسات -التى أجرتها مؤسسة أفيندوس بارتنرز فى عام 2012- حجم العوائد 
السنوية لسوق التطبيقات الهندية بحوالى 200-150 ألف كرور بالنسبة لتطبيقات جوجل 

بالي و 330 ألف كرور على تطبيقات مخزن آبل. و فى شهر أكتوبر 2012 فقط، استطاعت 
تطبيقات الجانبين سويا أن تصل إلى  27.5 ألف كرور. و بعد عام من ذلك، زادت شحنات 

الهاتف الذكية القادمة من الشركات األجنبية بمقدار ثالثة أضعاف و من المتوقع أن تصل إلى 
2000 كرور بحلول عام 2016.

تم مؤخرا إضافة 
لغة الهندي لبرنامج 

الويندوز الداعم 
للهواتف في الهند، 
حيث أن الهند تعتبر 
واحدة من أسرع 

األسواق نموا لبرنامج 
الويندوز الداعم 

للهواتف.
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اختراع

تطبيقات الهواتف النقالة تنتشر
        فى كافة أنحاء العالم 

تضم مواقع تسوق تطبيقات المحمول بتطبيقات عديدة تناسب أفضليات المستهلكين الهنود، حيث 
تسعى كل شركة من شركات المحمول للحصول على حصة من سوق االتصاالت فى الهند.

بقلم: سوماناثا راثور
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فى الهند، ذكر جوراف كابور، رئيس شركة جوجل الهند 
أن الشركة تتوقع ارتفاع عائداتها من اإلعالنات الحكومية 

بنسبة تتراوح بين 250 و%300 في عام 2014. 
وتخصِّص اآلن بشكل حصري أحزاب 

مثل حزب المؤتمر وبهاراتيا جانتا 
نسبا تتراوح بين %5-2 من ميزانيات 
االتصاالت خاصتها لشركات اإلعالم 

الرقمي واالجتماعي.

رسائل المحمول  
وأما عن الرسائل الهاتفية فقد أصبحت 
مستهدفة أكثر من ذي قبل؛ صار نص 

الرسالة الموجهة إلى الناخبين في جنوب 
مدينة مومباي الحضري يختلف عما هو 

مرسل إلى الناخبين بضواحيها. وصار توجيه الحمالت 
بناء على أنماط التصويت وسلوك الناخبين على مستوى 

مناطق سكانية محددة. ووفقا لتقارير أوردتها وسائل 
اإلعالم فقد أنفق كل حزب من األحزاب الرئيسية ما 

يقرب من 150 مليون روبية على المكالمات عبر الهواتف 
المحمولة. فلم يتوقف األمر على الرسائل الهاتفية النصية 

والمكالمات الصادرة، بل وصل إلى المكالمات الواردة 
والفائتة. وقدَّم حزب بهاراتيا جانتا دوائر 

نقاش مباشرة, حيث يمكن للناخبين االتصال 
بها واالستماع إلى ُخطَب مودي المفضلة لدى 
الجماهير. بل وأصبح حزب عامة الشعب أو 
“آم آدمي” يمكِّن المواطنين من االتصال به 

والتعرف على أجندة عمل الحزب.

سياسيون على الهواء
تصل إذاعة الراديو إلى ماليين األفراد ولذا نجدها 

تتضمن سيل هائل و متواصل من اإلعالنات 
االنتخابية. وفي انتخابات نيودلهي األخيرة، أُنفق 

مبلغ يتراوح 250 و500 مليون على إذاعات الراديو فقط. 
وخصص حزب “آم آدمي” بزعامة أرفيند كيجريوال،60% 

من ميزانيته الدعائية، التي تتراوح بين 20 و30 مليون روبية، 
على محطات الراديو والمكالمات الهاتفية.

للتقارير  وفقا 
اإلعالمية أنفق 
كل حزب من 

الرئيسية  األحزاب 
ما يقرب من 150 
مليون روبية على 
اتصاالت الهواتف 

المحمولة و الرسائل 
والمكالمات  النصية 

الصادرة.
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وسائل اإلعالم الرقمية، وأصبح على وجه الخصوص 
الشباب المتراوحة أعمارهم فيما بين 18 و25 عاما 

تين في انتخابات  لون السواد األعظم للمصوِّ الذين يشكِّ
مجلس النواب الهندي أو “اللوك سابها” القادمة متعصبين 

للتكنولوجيا الرقمية. وصار السياسيون الهنود يشاركون 
في األوساط الرقمية مثل دردشة الفيديو الجماعية  جوجل 

و هانج آوتس واللقاءات التليفزيونية التي تنظمها شركة 
فيس بوك، وباتوا يستخدمون برنامج الرسائل الهاتفية 
الخاص بالهواتف الذكية “واتس آب” الذي تملكه فيس 

بوك وذلك للتواصل مع ماليين الناخبين في المناطق 
الحضرية البارعين في أمور التكنولوجيا. وعليه، زاد 

معدل اإلنفاق في اإلعالم الرقمي بحلول انتخابات 2014 
عشرين ضعفا عن العام المنصرم، ولم يتسبب في تلك 

الزيادة السياسيين واألحزاب المشهورة، مثل حزب 
المؤتمر وحزب بهاراتيا، فقط بل لعب أيضا المرشحون 

واألحزاب األقل شهرة دورا فيها وفق ما ذكره خبراء هذه 
الصناعة. وفي لقاء مع أحد الصحف االقتصادية اليومية 

Indian National Congress
Facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter Followers: 165000

Nationalist Congress Party
Facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter Followers: 17100

BJP
Facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @BjP4India
Twitter Followers: 427000

AAP
Facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter Followers: 610000

النزعة

نية 2014 يو  - يو ما   n        n 2آفاق الهند   6

View-New Media_arabic.indd   27 26/04/14   3:19 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 2مايو- يونية 2014   5

ولنلق نظرة على بعض الحقائق واألرقام حول األمور 
المالية لمختلف حمالت االنتخابات العامة لسنة 2014. 

أوردت مؤسسة “ماديسون ميديا” اإلعالمية تقريرا تذكر 
فيه أن شركات الدعاية الهندية التي تسعى وراء تلك 

الحمالت االنتخابية ستربح 800 مليون 
دوالر. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي 

اإلنفاق على هذه الحمالت االنتخابية 
سوف يصل إلى 5 مليار دوالر – الرقم 

الذي يأتى فى المرتبة الثانية كأكبر ميزانية 
بعد ميزانية حملة االنتخابات الرئاسية 

األمريكية لعام 2012 التي أنفق فيها كل 
من المرشحين واألحزاب وجماعات 

الدعم 7 مليار دوالر. وبينما حددت اللجنة 
االنتخابية أال تزيد تكلفة الحملة االنتخابية 
ألي مرشح عن 7 ماليين روبية، انتهى 

السياسيون إلى إنفاق عشرة أضعاف 
هذا المبلغ على األقل. كما قدَّر مركز الدراسات اإلعالمية 
بمدينة نيودلهي المبلغ الذي سينفقه السياسيون المتنافسون 

على االنتخابات بنحو 300 مليار وذلك للوصول إلى 

المواطنين في مختلف الدوائر االنتخابية. رغم أن انتخابات 
سنة 2009 لم يُنفق عليها ثلث هذا المبلغ، فإن وسائل 

التواصل السياسي آنذاك لم تكن سوى لوحات اإلعالن 
والمكالمات الهاتفية والمسيرات والمنشورات.

إال أن الزمن تغير، وأصبح اآلن لدى موقع 
فيس بوك ما يزيد عن 90 مليون مستخدم 

هندي إلى جانب موقع الذي قدَّر مستخدميه 
الهنود بحوالي 30 مليون مستخدم. وذكرت 

كل من “جمعية اإلنترنت والمحمول الهندية” 
ومؤسسة أيريس للمعرفة الكائن مقرها بمدينة 

مومباي، في تقرير لهما نُشر في أبريل 2013، 
أن الناخبين الهنود في 160 دائرة انتخابية من 

أصل 543 سيتأثرون باستطالعات الرأى العام 
على موقع فيس بوك في أثناء عملية التصويت 

)في أثناء تصويتهم(.

انتشار مظاهر الحياة الرقمية 
أصبح الجميع في الهند، بدءا ببائع الصحف المحلية 

ووصوال إلى صاحب كشك الشاي، عارفين بأحد أنواع 

سيصل إجمالي 
اإلنفاق على هذه 

االنتخابية  الحمالت 
إلى 5 مليار دوالر 
– الرقم الذى يأتى 
فى المرتبة الثانية 

ميزانية  كأكبر 
بعد ميزانية حملة 

الرئاسية  االنتخابات 
لعام  األمريكية 

2012
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من التعليقات على الصفحات إلى بعث الرسائل مباشرة إلى صندوق الوارد فى البريد 
اإللكتروني، ومن محطة الراديو إلى أستوديو التسجيل؛ تلك هي طرق التواصل الجديدة التي 

يستخدمها الساسة فى الهند في إطار االستعدادات لالنتخابات العامة السادسة عشرة لمخاطبة أبناء 
الشعب الهندى الذى أصبح يستخدم عناصر التكنولوجيا الحديثة ببراعة مثل “الهواتف الذكية”.

بقلم: سوماناثا راثور
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جاذبية وسائل
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يمكن للسياح زيارة وجهات مختلفة مثل الهاوا محل في جايبور بوالية راجستان، ومنطقة أالبوزا النائية في والية كيراال في الهند

وتقوم هذه الوكاالت بترويج خدماتها من خالل منصات 
وسائل اإلعالم االجتماعية. وفي الواقع، فإن البعض منها 

تدعي بأنها قد حصلت على رد إيجابي من الدول مثل 
أوكرانيا وإندونيسيا وتايالند والمملكة المتحدة 

وأوغندا وفرنسا وإيطاليا وكندا. يقول الف 
شارما الذي يدير وكالة “اكشار” السياحية 

في مدينة أحمداباد “بدأنا هذا المشروع 
خالل االنتخابات المحلية بوالية غوجارات 
في عام 2012 وحصلنا على رد إيجابي، 
حيث قام أكثر من 90 سائحا من أوكرانيا 

وألمانيا بزيارة الوالية. وفي هذا العام، لدينا 
ثالث مجموعات من المملكة المتحدة وألمانيا 
واإلمارات العربية المتحدة أكدت بأنها تقوم 

بزيارة البالد. إن هذه الفكرة ستنال نجاحا 
كبيرا في المستقبل”.

إال أن معظم االستفسارات قد 
تركزت حول السياحة إلى مدن دلهي 

وأغرا وجايبور. فقد نشهد الوكالة السياحية “تراويل 
كيير” التي تتخذ من مدينة جايبور مقرا لها، وهي ترسم 

رحالت لألجانب في هذا الوقت. وإن المدير اإلدراي 

لوكالة “تراويل كيير” أرون تشودري يعطي صورة 
أكثر واقعية، حيث يقول: “منذ بداية شهر أبريل، يشهد 

قطاع السياحة في الهند انخفاضا. وبالتالي، فنحن نحاول 
تقديم مثل هذه الصفقات لتعزيز السياحة. 

وبهدف جلب االهتمام وإحداث نوع 
من الجدية، نحاول توصيل السياحة مع 
االنتخابات! وحيث أن الصفقة مربحة، 

فإنها تؤدي إلى إغراء الناس لحجز 
تذاكرهم. وإضافة إلى ذلك، فإن وصفها 

بأنها سياحة انتخابية يضيف بعدا آخر 
لها. ولذلك فإن هناك عددا من الهنود 
غير المقيمين الذين يبدون اهتماما في 

االنتخابات هذه المرة. وحيث أن عطلة 
عيد الفصح قريبة، فإنهم يسافرون إلى 

الهند لمشاهدة عملية االنتخابات”.
يقول لوفيش شارما، مدير المبيعات 

والتسويق في فندق جايبور ماريوت: 
“إنها فكرة مبتكرة ألنها تعطي الناس فرصة لرؤية هذا 
البلد والتعرف على كيفية إجراء االنتخابات فيها، كونها 

تعتبر أكبر ديمقراطية في العالم”.

حتى اآلن، قد 
تحالف نحو 

30 من وكاالت 
الرحالت 
السياحية 
في واليتي 
غوجارات 

لتوفير  ودلهي 
السياحة  خدمات 

االنتخابية 
للسياح األجانب
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سيتم اتخاذ السياح إلى التجمعات السياسية في أجزاء مختلفة من البالد

السياح. وتتراوح قيمة الصفقات بين 1,200 و 1,800 
دوالر أمريكي للشخص الواحد لرحلة تستغرق ستة ليالي 

وسبعة أيام )بما في ذلك قيمة الغذاء، 
واإلقامة، والنقل، وبعض األنشطة 

الجانبية( حيث تقوم بالجمع بين زيارات 
لمناطق الجذب السياحي في الهند وتعد 
بالتفاعل مع ممثلي األحزاب السياسية 

والمشاركة في التجمعات السياسية .
على سبيل المثال، في إطار صفقة 

تغطي مدن دلهي وأغرا وجايبور، 
يمكن للسائح زيارة مواقع مختلفة 
في نيودلهي، وحضور التجمعات 
السياسية، وقضاء اليوم من خالل 

التفاعل مع ممثلي األحزاب السياسية 
والتمتع بزيارات مسائية لتاج محل 

في أغرا بوالية أوتار براديش والهاوا 
محل في جايبور بوالية راجستان.

أما في منطقة أالبوزا النائية بوالية 
كيراال، فيتم إجراء الحمالت االنتخابية على مستوى 
مختلف. إنها تكون تجربة رائعة حيث يمكن للسائح 

مشاهدة حقول األرز المنقطة بأعالم األحزاب السياسية 
في حين يحمل مسؤولو االنتخابات صناديق االقتراع 

في القوارب. منذ عام 2004، عندما تم 
عرض السياحة االنتخابية ألول مرة هنا، 
قامت عدة مجموعات من األجانب بزيارة 

المنطقة لمشاهدة هذا األسلوب المبتكر 
للحملة السياسية. وتكون هذه التجربة 

االنتخابية فريدة من نوعها بالنسبة لكثير 
من األجانب حيث يشاهدون إقباال ضخما 

على التجمعات السياسية، والالفتات، 
واللوحات العمالقة للقادة السياسيين في 

المناطق الجنوبية للهند.
وأما في والية غوجارات، فإن فريقا 
لوكاالت الرحالت السياحية العديدة كان قد 
تقدم إلى لجنة االنتخابات الهندية للحصول 

على موافقة على زيارة السياح األجانب 
ألكشاك االقتراع، إال أن ذلك قوبل بالرفض 

ألسباب أمنية. وحتى اآلن، قد تحالف نحو 
30 من وكاالت الرحالت السياحية في واليتي غوجارات 
ودلهي لتوفير خدمات السياحة االنتخابية للسياح األجانب، 

في منطقة 
أالبوزا، يتم 

إجراء الحمالت 
االنتخابية 

على مستوى 
مختلف، وإنها 
تكون تجربة 
رائعة حيث 

للسائح  يمكن 
مشاهدة حقول 
األرز المنقطة 

بأعالم األحزاب 
السياسية
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النزعة
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السياسة، والروعة، والدين، والدراما، والفخامة ... 
إن االنتخابات العامة الهندية لعام 2014 تتجه إلى أن 

تكون أكبر حدث لهذا العقد. هناك اتجاهات موضة جديدة 
تظهر، ويتم بيع مجموعة متنوعة من البضائع السياسية.

من مكانس “حزب عامة الناس” إلى الهواتف 
المحمولة من نوع “نامو” )المخفف لناريندرا مودي(، 

يتحول موسم االنتخابات سريعا إلى أن يكون أكبر احتفال 
للديمقراطية الهندية. إال أن الصناعة الوحيدة التي تستعد 

لتسويق هذا الهيجان االنتخابي هي صناعة السياحة.
وحيث أن العالم يجلس على الحافة لمشاهدة 

“االنتخابات الهندية العظيمة”، فإن وكاالت الرحالت 
السياحية في الهند تقوم بتقديم صفقات انتخابية بهدف جذب 

حيث تشهد الهند عملية إجراء أكبر االنتخابات العامة في تاريخها، فإن وكاالت الرحالت 
السياحية تقوم بتقديم صفقات انتخابية بهدف جذب الزوار األجانب من خالل الجمع بين 

مناطق الجذب السياحي والتجمعات السياسية والتفاعالت مع المرشحين

بقلم: باالوي تاكور بوس

االنتخابات
مشروع
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ملف المعلومات األساسية 

أكبر ممارسة ديمقراطية فى العالم
انتخابات عام 2009 باألرقام

حقائق مثيرة لالهتمام عن االنتخابات العامة فى 2009 

أعلى مركز اقتراع: مركز أوليافوين ليه )يقع على ارتفاع 	 
15,300 متر( 

أعلى عدد من األصوات التى حصل عليها مرشح واحد: 	 
8,32,224 صوت

أقل عدد من األصوات التى حصل عليها مرشح 	 
واحد: 118 صوت

أعلى عدد من المرشحين فى دائرة انتخابية واحدة: 	 
43 مرشح

أقل عدد من المرشحين فى دائرة انتخابية واحدة: 3 	 
مرشحين

أعلى نسبة إقبال فى دائرة انتخابية واحدة: 90.32%	 
أقل نسبة إقبال فى دائرة انتخابية واحدة: 25.55%	 
أكبر دائرة انتخابية )من حيث المساحة(: الداك 	 

)جامو وكشمير(- 1,73,266.37 كم2
أصغر دائرة انتخابية )من حيث المساحة(: تشاندنى تشوك 	 

)دلهى(- 10.59 كم2
أكبر دائرة انتخابية )من حيث عدد الناخبين(: أتير دلهى ) منطقة 	 

العاصمة القومية بدلهى(-  31,03,525 ناخب 
أصغر دائرة انتخابية )من حيث عدد الناخبين(: الكشواديب - 	 

37,916 ناخب
تم إقامة مركز اقتراع فى منطقة جوناجاده فى غابات جير بوالية 	 

جوجرات من أجل ناخب واحد

8070 مرشح 	 
363 حزب سياسي مسجل 	 
10 مليون فرد شارك فى تنفيذ مهمام متعلقة 	 

بالعملية االنتخابية )بما فى ذلك رجال الشرطة(
834.919 مركز اقتراع 	 
717 مليون ناخب مسجل	 
2046 مراقب 	 
1,39,284 مراقبين ثانويين 	 
46,90,575 موظف بمراكز االقتراع	 

إدارة عملية االقتراع 
ماكينات التصويت اإللكترونية 

التصويت باالقتراع السرى	 
تم استخدام نظام التصويت باالقتراع السري منذ االنتخابات 	 

العامة التى أُجريت فى عام 2004 

مراكز االقتراع
عادة ما يتم إقامة مراكز االقتراع فى المؤسسات العامة 	 
تقع هذه المراكز فى حدود دائرة 2 كم عن مقر إقامة الناخب	 
ال يتعامل مركز االقتراع  الواحد مع أكثر من 1500 ناخب	 

التصويت عبر البريد 
بعض فئات من الناخبين لها الحق فى التصويت عبر البريد.	 
تضم هذه الفئات المخول لها هذا الحق الموظفين الموكل لهم 	 

مهام فى إدارة العملية االنتخابية و خدمة الناخبين و غير من 
الخدمات المعينة األخرى المرتبطة بالعملية االنتخابية.

التصويت باإلنابة 
يتاح خيار التصويت باإلنابة أو التصويت عبر البريد 	 

اإلليكتروني للقائمين على خدمات الناخبين من رجال القوات 
المسلحة أو لألفراد الذين ينتمون ألى قوة يُطبق عليها قانون 

الجيش. 

عد األصوات 
يتم عد األصوات بعد انتهاء كافة مراحل االقتراع 	 
تتم عملية العد تحت إشراف مأمور كل دائرة و مراقبي االنتخابات	 
تنتهي عملية عد األصوات فى كافة الدوائر البالغ عددها 345 فى 	 

يوم واحد فقط 
بعد ذلك، يتم اإلعالن عن النتائج فى غضون ساعات قليلة 	 

انتخابات عام 2014  بلغة األرقام: 
9,19,452 مركز اقتراع 	 
التصويت على مدى أيام	 
ماكينات التصويت اإللكترونية: 9,08,643 	 

وحدة تحكم 
11,83,543 وحدة تصويت	 
74,729 كاميرا فيديو 	 
40,599 كاميرا رقمية	 
نفقات على عملية االنتخابات من جانب 	 

الحكومة المركزية: 8,466 مليون
1,080 مركز عد أصوات	 
تقام االنتخابات على خمس مراحل 	 
العملية االنتخابية تجرى على مدى شهر كامل	 
814 مليون ناخب مسجل	 

المصدر: لجنة االنتخابات الهندية
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 مقعد مخصص 
للطبقات الدنيا

79

 مقعد مخصص 
للقبائل المهمشة

41

 مقعد عام
423

من يحق له التصويت؟ 
أي مواطن هندى فوق سن 18 عام فى يناير من هذا 	 

العام،ومقيم بصورة اعتيادية فى الدائرة االنتخابية المعنية
أى مواطن بالغ على أساس الحق العام للبالغين فى التصويت 	 
أى ناخب له حق التصويت و مسجل فى الدائرة االنتخابية 	 

المعنية 
يحق للمواطنين الهنود الذين يعيشون فى الخارج التصويت 	 

بالحضور فى دوائرهم االنتخابية المحددة وفقا للعنوان المثبت 
فى جوازات سفرهم. 

المرشحون 
من يحق له الترشح؟ 

أي مواطن هندي ُمسجل كناخب و يزيد عمره عن سن 25 	 
عاما.

يمكن أن يكون المرشح إما عضو فى أحد األحزاب 	 
السياسية أو مرشح مستقل. 

يتعين على كل مرشح تقديم وديعة مالية. 	 
يقدر مبلغ الوديعة المالية بـ 25 ألف للمرشح العام و 	 

12500 للمرشح من الطبقات الدنيا و القبائل المهمشة.
يقدم المرشحون شهادة إبراء الذمة المالية تتضمن األصول 	 

التى يمتلكونها و الديون، و صحيفة الحالة الجنائية و 
مؤهالتهم العلمية 

العملية االنتخابية – تحديد ساحات المنافسة االنتخابية
تقسيم البالد إلى دوائر انتخابية برلمانية 

تنقسم كافة أنحاء الهند إلى 543 دائرة انتخابية. 	 
يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل والية من الواليات 	 

الثمانية و العشرين و األقاليم االتحادية السبع على أساس 
عدد السكان فى كل منها.

يتم تحديد حجم و شكل كل دائرة وفقا لرأى لجنة التخطيط 	 
الهندية.

يفوز عضو واحد عن كل دائرة لمجلس اللوك سابها 	 
ليشغلوا بذلك 543 مقعدا من إجمالي 545 مقعد.

يقوم رئيس البالد بترشيح عضوين من جماعة الهنود ذوي 	 
األصول اإلنجليزية لشغل المقعدين المتبقيين. 

 مستقل
3,829

 أعضاء فى 
أحزاب قومية 

1,623

 أعضاء فى 
أحزاب على 

مستوى الواليات

759

  أعضاء فى
 أحزاب مسجلة غير معروفة

1,859

ورقة رسمية للتحقق من مسار صوت الناخب

أحدث األمور المتعلقة بعملية التصويت
)زر جديد يتيح خيار عدم التصويت ألي من المرشحين السابق ذكرهم(

تم إضافة زر جديد فى ماكينة التصويت اإلليكترونية  فى عام 2013 فى انتخابات 	 
الواليات يتيح للناخب  التصويت بعدم اختيار أي من المرشحين السابق ذكرهم

الزر موجود فى أخر قائمة االختيارات فى ماكينة التصويت اإلليكترونية 	 
يمكن للناخب/الناخبة الضغط على هذا الزر حال عدم رغبته/رغبتها فى إعطاء 	 

الصوت ألى من المرشحين

طباعة ورقة رسمية للتحقق من مساء  صوت الناخب يبرز اسم و 	 
رمز المرشح الذى ذهب إليه الصوت 

الهدف من هذا اإلجراء هو االرتقاء بمستوى الرضى لدى الناخب	 

مشاركة جمهور الناخبين
سجالت الناخبين

تتوافر سجالت الناخبين المسجلين لكل دائرة انتخابية 	 
تتم مراجعة السجالت كل عام	 
كل السجالت مخزنة على أجهزة الكمبيوتر و تتضمن صورة لكل ناخب 	 

بطاقة هوية الناخب المصورة 
لكل ناخب بطاقة هوية تحمل صورته	 
تمنح هذه البطاقة لكل ناخب على حدى فور تسجيل بياناته	 
تمنح هذه البطاقة بالمجان 	 

منهجية تثقيف الناخبين و المشاركة االنتخابية 
يتوافر منهج لتثقيف الناخبين و الحث على المشاركة االنتخابية 	 
يهدف المنهج إلى زيادة المشاركة االنتخابية و بناء ثقافة 	 

الديمقراطية القائمة على المشاركة
يعد هذا المنهج جزء ال يتجزأ من إدارة االنتخابات فى الهند	 
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ملف المعلومات األساسية 

نقدم لكم بعض المعلومات و األرقام المثيرة لالهتمام عن أكبر عملية انتخابية فى العالم

متى يتم إجراء االنتخابات؟
تجرى االنتخابات مرة كل خمس سنوات، 	 

ما لم يتم حل مجلس النواب قبل نهاية 
المدة. 

يقوم الرئيس بالدعوة إلجراء االنتخابات 	 
عندما يتم حل مجلس اللوك سابها، إذا 

فقدت الحكومة ثقة أغلبية األعضاء، وإذا 
لم يكن هناك حكومة بديلة يمكنها أن تتولي 

المسؤولية. 
االنتخابات العامة فى عام 2014 هى 	 

االنتخابات العامة رقم 16 فى تاريخ 
البالد،حيث أنه تم إجراء أول انتخابات 
عامة فى الهند فى عام 1951-1952. 

األحزاب السياسية التى شاركت فى 
االنتخابات العامة التى تم إجرائها 

فى عام 2009 
أحزاب قومية 	 
أحزاب على مستوى الواليات	 
أحزاب مسجلة )غير مشهورة - وال تندرج 	 

تحت أى من التصنيفين السابقين(

األحزاب السياسية
تعتمد عملية إجراء االنتخابات بشكل كبير 	 

على سلوك األحزاب السياسية
يجب أن تكون األحزاب المشاركة فى العملية 	 

االنتخابية مسجلة لدى لجنة االنتخابات الهندية 

 أحزاب قومية 
07

حزب على 
مستوى الواليات

34

حزب مسجل 
)غير معروف(

322

االنتخابات الب
    لمانية فى الهند

نية 2014 يو  - يو ما   n        n 1آفاق الهند   8

India Voting Infographics_arabic.indd   19 26/04/14   2:52 PM



الناخبين  توعية  حملة  خالل  فوتو”  “السيد  المسمى  االنتخابات  لجنة  حظ  جالب 
عند بوابة الهند في نيودلهي بالهند

تابع الدكتور أس واي قريشي على تويتر #@DrSYQuraishiالكاتب هو رئيس لجنة االنتخابات الهندية السابق

وبهدف جعل الديمقراطية شاملة حقا، قامت لجنة االنتخابات 
الهندية بإنشاء شعبة لتعليم الناخبين والمشاركة االنتخابية 

بطريقة منهجية )SVEEP(، وذلك للوصول إلى الناخبين 
من خالل حمالت متعددة الوسائط، وخاصة عن طريق رفع 

قضايا الشباب والناخبين في المناطق الحضرية.
ويسبق كل انتخاب محلي مسح علمي عن معرفة 

وموقف وسلوك وممارسات الناخبين قبل إطالق برامج 
توعية الناخبين. وكان لهذه المبادرة أثر هائل، بالنسبة 

للتسجيل االرتدادي ونسبة المشاركة في كل انتخاب محلي 
بالشراكة مع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم.

وأحد التطورات التاريخية في هذا السياق هو تحديد 25 
يناير من كل عام كاليوم الوطني للناخب )NVD( منذ عام 
2011. وكان الغرض من ذلك هو زيادة تسجيل الناخبين، 
وخصوصا من قبل الناخبين الذين أصبحوا مؤهلين لإلدالء 

بالصوت حديثا. وبحلول اليوم الوطني الرابع للناخب، 
تجاوز عدد الناخبين المضافين 100 مليون. وقد أظهرت 

العديد من البلدان األخرى اهتمامها في اعتماد هذا النموذج.
وقد أدى قصة نجاح االنتخابات الهندية 

الديمقراطيات الطموحة في جميع أنحاء العالم إلى السعي 
لتبادل المعارف والمهارات والخبرات المتاحة لدى 
لجنة االنتخابات الهندية. واستجابة للطلبات العالمية 

المتزايدة، وخاصة من الدول األفريقية واآلسيوية 
ودول الكومنولث، أنشأت اللجنة المعهد الهندي الدولي 

 للديمقراطية وإدارة االنتخابات 
)IIDEM( الذي هو بمثابة مركز التدريب والموارد 

للمشاركين الوطنيين والدوليين. وفي غضون ثالث 
سنوات من وجودها، قام المعهد بتدريب مديري 

االنتخابات من أكثر من 40 دولة، باإلضافة، وبطبيعة 
الحال، إلى اآلالف من المدربين المحليين. وفي حين 
أن لجنة االنتخابات الهندية قد نالت قوة أكثر فأكثر، 
فإن بعض المخاوف الكامنة ال تزال تشكل مصدر 

قلق بالنسبة لنا. واألولى منها هي دور المال األسود 
في االنتخابات والذي يتخلل بالتكافؤ ويبطل فكرة 

انتخابات حرة ونزيهة. كما أن تزايد عدد المرشحين المتورطين 
في قضايا جنائية هو أيضا أمر مثير للقلق.

وقامت لجنة االنتخابات الهندية بتقديم عدة مقترحات 
إصالحية تهدف إلى تنظيف العملية االنتخابية لكي يمكن 

وضع حجر األساس لحكم رشيد ونظام حكم خال من الفساد. 
وإن بعض هذه المقترحات تتعامل مع تجريم السياسة، 

وتنظيم تمويل الحمالت االنتخابية والديمقراطية الداخلية في 
األحزاب السياسية. ولو تم تنفيذ هذه اإلصالحات، فإن أكبر 

الديمقراطيات في العالم ستتخذ خطوة إلى األمام لتصبح 
الديمقراطيات. أعظم 
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إن المبادرة التقنية األكثر أهمية هي استخدام آالت التصويت االلكترونية التي لم تتجرأ إال قلة قليلة من البلدان أن تعتمدها

وإن إطالق سجل المراجعة الورقي المحقق من 
قبل الناخب )VVPAT( في اآلونة األخيرة قد أدى إلى 

مزيد من التحسن في الشفافية.
وإن ضمان تكافؤ لجميع المرشحين هو مصدر 

قلق كبير. فإن الحزب الحاكم يتمتع بكافة الموارد تحت 
قيادتها مما يمكن أن يعطيه أفضلية غير عادلة. ولذلك، 
فإن لجنة االنتخابات الهندية تعمل لتحييد 

االنتخابات منذ اليوم الذي يتم اإلعالن 
فيه عن جدول االنتخابات. ويتم ذلك من 
خالل إصدار مدونة قواعد السلوك التي 

هي عبارة عن مدونة طوعية تطورت مع 
إجماع األحزاب السياسية الهندية.

وعلى الرغم من عدم وجود دعم 
قانوني، فإنه يتم االمتثال بهذه المدونة 
بشكل صارم. ويعتبر الرأي العام هو 

السلطة المعنوية لتنفيذها. كما أن القبض 
على أكشاك االقتراع وترهيب الناخبين 
من قبل البلطجية أصبح اآلن جزءا من 

التاريخ.
المشاركة هي المفتاح لنجاح الديمقراطية. فإن 

انخفاض إقبال الناخبين وانخفاض نسبة الناخبين الذين 
يدلون بأصواتهم في حق المرشح الفائز، يؤدي إلى 
أسئلة حتى حول شرعية الممثلين المنتخبين. ولذا، 

االقتراع. ومن مسؤوليات لجنة االنتخابات الهندية أن 
تقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وسلمية، وأن 
تضمن مشاركة شاملة. كما أنه من الالزم معالجة قضايا 

اإلرهاب، والتمرد، والتطرف اليساري والتوترات 
الطائفية بشكل فعال.

وتستخدم لجنة االنتخابات جميع أنواع التكنولوجيا 
لضمان إدارة االنتخابات بكفاءة. وقد 

ساعدت عملية إعداد القوائم االنتخابية 
المحوسبة بالكامل وتسجيل الناخبين عبر 

اإلنترنت في الوصول إلى جميع المواطنين 
الهنود البالغين. كما أن نظام المعلومات 

الجغرافية )GIS( يساعد في تحديد موقع 
مراكز االقتراع، بينما يساعد نظام تحديد 
المواقع العالمي )GPS( في تتبع حركة 

األحزاب السياسية وقوات األمن.
إال أن المبادرة التقنية األكثر أهمية 
هي استخدام آالت التصويت االلكترونية 
التي لم تتجرأ إال قلة قليلة من البلدان أن 

تعتمدها. ولكننا نستخدم تكنولوجيا بسيطة عمدا لهذه 
اآلالت القائمة بذاتها وغير الشبكية للحراسة ضد أدنى 

إمكانية للتالعب بالنتائج. وتعتبر لجنة االنتخابات 
الهندية هذه اآللة كأعجوبة الديمقراطية الهندية. وحتى 

المحكمة العليا قد وصفتها بأنها “مصدر فخر للهند”.

قامت لجنة 
االنتخابات 

بتقديم  الهندية 
عدة مقترحات 

إصالحية 
تهدف إلى 

العملية  تنظيف 
االنتخابية

النزعة
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تعترف بالهند كدولة ديمقراطية مزدهرة ونابضة 
بالحياة في العالم. وقد تم وضع حجر أساسها من قبل 
أشخاص اتسموا ببعد النظر وقاموا بوضع الدستور 
العظيم للبالد. وعلى مدى العقود الستة الماضية، قد 

تم رعايتها من قبل البرلمان ومؤسستها القضائية 
واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم وقبل كل شيء، 
من قبل الشعب الهندي. ولقد ساهمت لجنة االنتخابات 

الهندية )ECI( بقوتها إلبقاء البالد على المسار 
الصحيح خالل السنوات الـ60 الماضية.
عندما اعتمد مؤسسو الدستور العمر 
المحدد عالميا للبالغين لإلدالء بأصواتهم 

ووضعوا ثقتهم في عامة الناس الهنود 
النتخاب ممثليهم إلى مقر السلطة، كان العالم 

الغربي مذعورا من الجرأة التي أظهرناها. 
ففي حين وصفها البعض بأنها قفزة عمالقة 

إلى األمام وخطوة جريئة، وصفها اآلخرون 
بأنها “متهورة” و “مغامرة ال مثيل لها”. 
والسبب وراء هذه الشكوكية كان واضحا. 

فعند ذلك الوقت، كان %84 من الهنود 
أميون يعيشون في فقر مدقع في مجتمع 

طبقي يعاني من الطائفية.
ولكن الهند لم تستغرق وقتا طويال إلسكات 

 منتقديها حيث عقدت أول انتخابات عامة لعام 
52-1951 بنجاح كبير. ومن خالل هذه العملية، قد 
صدقت الهند البيان الشهير للحائز على جائزة نوبل 

السيد أمارتيا سين بأن بلدا ال يصبح الئقا للديمقراطية، 
بل يصبح الئقا من خالل الديمقراطية.

وأحد أسباب اتخاذ الديمقراطية جذورها في الهند 
بسرعة هو وجود لجنة انتخابات مستقلة تماما ضمنت 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كل مرة. وعلى 
مدى العقود الستة الماضية، قامت لجنة االنتخابات 

الهندية بإجراء 15 انتخابا عاما لمجلس النواب )لوك 
سابها( وأكثر من 350 انتخابا للمجالس التشريعية في 

الواليات، وتسهيل انتقال سلمي ومنظم وديمقراطي 
للسلطة. وحيث أن االنتخابات أجريت بصورة حرة 

ونزيهة على أساس التكافؤ فإن القادة الذين ينتمون إلى 
القطاعات المهمشة من المجتمع مثل الطوائف المنبوذة 

والقبائل المنبوذة والمزارعين والنساء واألقليات قد 
وجدوا فرصة لرئاسة الحكومات الوطنية والمحلية 

واحتلوا مناصب مهمة.
وقد تكون االنتخابات الهندية محيرة 

للعقل بسبب حجمها الكبير فحسب. 
فإن عدد الناخبين الهنود يتجاوز عدد 

الناخبين في مجموع البلدان المتواجدة 
في أي قارة من القارات. ويمكن وصف 

االنتخابات العامة الحالية للبرلمان الهندي 
التي يتم إجراءها في عام 2014 كأكبر 
حدث يتم إدارته من قبل الناس في كافة 
أنحاء العالم. فمع 814 مليون ناخب، و 

930,000 مركز اقتراع، و 1.19 مليون 
آلة التصويت، ومابين 12-11 مليون 

مسؤول االقتراع واألمن، يقف العالم على 
وشك أن يشهد أكبر انتخابات في التاريخ.

وإن التحدي األكبر هو تنوع الهند في جميع 
أبعادها، سواء كان ذلك بسبب جغرافيتها )الصحارى 

والجبال والسهول والغابات والجزر والمناطق 
الساحلية( أو كون مجتمعها متعدد األديان، ومتعدد 
الثقافات، ومتعدد اللغات، ومتعدد األعراق. وذلك 

يجعل شمولية كل قسم وكل فرد مصدر قلق خاص. فال 
بد من أن تشعر كافة شرائح السكان من المضطهدين 

والمحرومين والمعاقين واألقليات )الدينية والثقافية 
واللغوية( بالثقة والراحة في الذهاب إلى مراكز 

يمكن وصف االنتخابات العامة لعام 2014 كأكبر حدث يتم إدارته من قبل الناس في كافة أنحاء العالم

بقلم: أس واي قريشي

814 مليون ناخب،
930,000 مركز اقتراع، 

1.19 مليون آلة التصويت االلكترونية

أحد أسباب اتخاذ 
الديمقراطية 
جذورها في 
الهند بسرعة 

هو وجود لجنة 
مستقلة  انتخابات 

تماما تضمن 
إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة
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يتم مراجعة قائمة الناخبين المسجلين في كل دائرة انتخابية برلمانية سنويا في الهند

النزعة
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األفضل فى هذه المنطقة قياسا بباقى الواليات 
الموجودة ضمن منطقة تركيز المشروع. وفقا لذلك، 

فإن رؤية  مشروع ممر دلهى-مومباى الصناعى 
تتضمن تحديد “المناطق المحتملة للمشروع و األقل 

تنمية”، و من ثم العمل على توفير بنية أساسية 
بمواصفات عالمية من أجل تسهيل تحول  تركيز 

االستثمارات بعيدا عن المناطق الحضرية الكبرى  فى 
المدن الشهير إلى هذه المناطق االستثمارية الجديدة  
التى من المقرر إنشاءها على امتداد الممر الصناعي.

شبكة الطرق
تركز مشروعات تطوير الطرق القائمة و الجارى 

العمل بها و المقترحة فى منطقة تركيز مشروع ممر 
دلهي-مومباي الصناعى على جوانب مثل مراجعة 

نمط تنمية في شبكة الطرق فى الواليات التى يمر بها  
مشروع ممر دلهي-مومباي الصناعى ؛ استعراض 

المشروعات التي تم تحديدها في إطار المراحل 
المختلفة من المشروع القومي لتنمية الطرق السريعة 
التى وضعتها حكومة الهند واستعراض خطط تطوير 

الطرق للواليات المار بها مشروع ممر دلهي-مومباي 
الصناعى.  أما بالنسبة للمشروع القومي لتنمية الطرق 

السريعة ، فسوف يتم استعراض مشروعات تنمية 
الطرق السريعة فى ضوء الممر الذهبى الرباعى و 

الممر بين الشرقي-الغربى، و ربط الميناء وتطوير أشكال 
الربط األخرى بين الطرق السريعة الوطنية المغذية األخرى 

فى إطار منطقة تركيز المشروع.

شبكة السكك الحديدية
الربط الكافي بين الموانئ / المناطق النائية وممر شحن 

مخصصة المقترحة أمر ضروري لنجاح تنفيذ المشروع. و 
بالتالى، فإن شبكة السكك الحديدية فى حاجة لمراجعة عامة 

لكافة الخطط القائمة لمزيد من أجل تطوير شبكة السكك 
الحديدية بصورة أكبر.  

مرر مخصص للشحن  
و لعل من بين أهم مظاهر التطوير 

األكثر أهمية هو المقترح الذى تقدمت 
به وزارة السكك الحديدية لبناء ممرين 
خاصين للشحن على امتداد خط السكة 

الحديد الذهبى الرباعى االتجاهات: دلهي 
-مومباي و دلهي-كولكاتا. و إن العمل 

على توفير قطارات بسرعة أعلى ) 
قدرها 100 كم في الساعة( و بقدرات 
أعلى لحمولة المحاور )25 طن لكل 

محور( غربى ممر الخاص للشحن سوف 
يكون من األمور الهامة بصورة كبيرة 
لمشروع ممر دلهي-مومباي الصناعى.
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النتائج المقدرة للتنمية 
يشير المخطط العام للمشروع إلى وضع تنمية منطقة 

تركيز المشروع كنموذج لتنفيذ باقى المشروعات فى الممر 
الصناعى بصورة تتماشى مع المعايير الدولية مع التركيز 

على توسيع قاعدة التصنيع والخدمات و إرساء مشروع 
ممر دلهى-مومباى الصناعى ليصبح بمثابة 

مركز للصنيع و التجارة على الصعيد 
العالمى .

وفقا لذلك، فإن أهداف مشروع ممر 
دلهى-مومباى الصناعى المحتملة تشمل 

مضاعفة فرص العمل و زيادة اإلنتاج 
الصناعى بثالثة أمثال الوضعية الحالية 
و زيادة الصادرات أربعة أضعاف من 
هذه المنطقة خالل فترة خمس سنوات. 

وسوف يؤدى مشروع ممر دلهى-
مومباى الصناعى إلى إيجاد بيئة مؤاتية 

تساهم فى تنشيط التجارة المحلية، 
وتعزيز االستثمارات العالمية فى ظل وجود بنية أساسية 

الصناعية ومادية واجتماعية على مستوى عالمى. وتشير 
التقديرات إلى أن إنشاء مشروع ممر دلهى-مومباى 
الصناعى سوف يوفر فرص عمل لعدد ثالثة ماليين 

شخص بنسبة أكثر من %67 في الصناعات التحويلية. 
كما سيكون هناك مستفيدين آخرين من المشروع فى ظل 

زيادة النشاط الزراعي في منطقة تركيز مشروع ممر 
دلهى-مومباى الصناعى و ما يصاحب ذكر من تأثير 

على خلق المزيد من فرص العمل . كما يتضمن مشروع 
ممر دلهى-مومباى الصناعى تنفيذ وتشغيل مختلف 

األنشطة الصناعية و مرافق البنية التحتية مثل الطرق 
والسكك الحديدية والمطارات والموانئ 

و غيرها من مشروعات البنية األساسية 
اللوجستية و المدن الصناعية المتكاملة. 
و يمكن لكل هذه المشروعات أن توفر 

فرص عمل ال حصر لها في بناء وتشغيل 
و صيانة  المرافق و المنشآت المتضمنة 

فى تخطيط المشروع. و من ثم، يمكن أن 
توفر هذه المشروعات نحو 10 مليون 

فرصة عمل خالل مرحلتي التشغيل 
العملى والصيانة.

االستثمارات األجنبية المباشرة 
يشير تحليل اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر إلى 

أن الواليات التى يمر بها مشروع ممر دلهى-مومباى 
الصناعى تجذب %52 من إجمالي تدفقات االستثمار 

األجنبي المباشر إلى البالد، و تبلغ النسبة التى تجتذبها 
مومباي ودلهي معا %92 من إجمالي تدفقات االستثمار 

األجنبي المباشر وذلك بفضل مرافق البنية األساسية 

 من األمور
 الهامة لنجاح تنفيذ 
مشروع ممر دلهي-

مومباي الصناعى دعم 
االتصال بين الموانئ/ 
و المناطق البعيدة و 
ممر الشحن الخاص 

المقترح
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وقد أنشأت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات 
فروعا لها فى منطقة نويدا الصناعية ، التي تقع 

بالقرب من العاصمة القومية. و يبلغ إجمالى 
االستثمارات فى الوالية حوالي 14.4 

مليار دوالر منها حوالى 11.45 
مليار دوالر أمريكى فى مشروعات 
استثمارية فى قطاع البنية  األساسية.

لقد جذبت والية أوتار براديش 
العديد من كبار المستثمرين 

الدوليين، حيث أنها تتيح فرصا 
كثيرة لالستثمار للقطاع الخاص في 

مشروعات مرافق البنية األساسية 
مثل الطرق فائقة السرعة، ومحطات 
الطاقة ، المطارات الدولية ، ومرافق 
الموانئ الجافة، و تطوير البنية األساسية ألنشطة 

الترفيهية و أغراض السياحة .

 تم التخطيط
  إلنشاء مدينة 

الصناعية متكاملة على 
مساحة 302 هكتار 

بهدف أساسى هو وضع 
نظام بيئى قائم على 

المعرفة.

أوتار براديش
تبلغ نسبة مساهمة والية أوتار براديش فى إجمالى 

الناتج القومى الكلى للبالد أكثر من %10. و تعد 
أوتار براديش من المستفيدين الرئيسيين 

من مشروع ممر دلهى-مومباى 
الصناعى، حيث أنها نقطة التقاء الممرات 
الشرقية و الغربية. و من ثم، فإن اإلنتاج 

الزراعى الكلى للوالية سوف يتم نقله 
عبر الممر الغربى فى دادري األمر الذى 
سيجعل المنتجات الزراعية للوالية تصل 

إلى الموانئ فى أوقات قياسية.
لذا، فسو يساهم التأثير العام للممرات 

الغربية والشرقية و المدن الصناعية 
الجديدة التي يجري إنشاءها فى توفير 

أكير من  30 الخ فرص العمل و تعزيز اإلنتاج 
الصناعي للوالية  بمقدار24 الخ كرور روبية.

و تهدف الرؤية الخاصة بهذه المنطقة االستثمارية 
إلى إرساء مدينة صناعية تحكمها بنية أساسية ذكية 

تتسم باالستدامة و الترابط فى كافة األنحاء.
تم التخطيط إلنشاء مدينة الصناعية متكاملة على 
مساحة 302 هكتار بهدف أساسى هو وضع نظام 

بيئى قائم على المعرفة يتسم بالتكامل مع الصناعات 
التى تؤدى إلى اإلبداع و تحقيق التنمية االقتصادية.  
و سيوفر المشروع فرص عمل لما يقرب من 58 
ألف عامل باإلضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات 

الجديدة من خالل تعزيز التعاون و االبتكار. و 
الجدير بالذكر أن والية أوتار براديش جذبت 

استثمارات كبيرة في قطاعات إنتاج السكر، و 
األقمشة القطنية و مستحضرات غذائية متنوعة .

شهدت الوالية تحقيق نموا بنسبة %42  فى إنتاج 
االسمنت في عام 2004-2003 . و فى ضوء وجود 

13,645 مصنعا فى أنحاء الوالية، احتلت أوتار 
براديش القمة  فى ترتيب الواليات من حيث إجمالي 

عدد المصانع في البالد. وقد أظهرت قطاعات أخرى 
مثل صناعات االلكترونيات والجلود و المنسوجات 

والصناعات القائمة على المعادن نموا واعدا . و 
يعد قطاع الخدمات هو القطاع الرئيسي الناشئ فى 
هذه الوالية. و ظهرت والية أوتار براديش كمركز 

لشركات تكنولوجيا المعلومات و تحتل المرتبة 
الرابعة في صادرات البرمجيات من البرمجيات . 
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بالنسبة لمشروعات مثل اإلسكان االقتصادى و محور 
التعليم و الصحي ومركز متكامل متعدد الوسائط لنقل 

الركاب و المدينة البيئية ، ومشاريع تخزين المياه 
العذبة و مشروعات النقل الكهربائى داخل منطقة 
مانيسار-باوال االستثمارية. و يمكن تلخيص أبرز 

النقاط اإليجابية التى تتميز بها هاريانا فى التالى:رابع 
أعلى دخل للفرد في البالد، المنتج رئيسي للسيارات، و 

مكونات السيارات، وثالث أكبر مصدر للبرمجيات .

هاريانا 
تتمتع والية هاريانا بميزة كونها تقع في منطقة العاصمة 

القومية باإلضافة إلى أنها مركز هام للتجارة و 
االستهالك. ومن المتوقع أن تساهم األنشطة الصناعية 

فى إطار مشروع ممر دلهى-مومباى الصناعى 
فى إعطاء دفعة هائلة للقطاع الصناعى على المدى 

المتوسط   و المدى الطويل، و توفير فرص عمل كثيرة 
وجذب االستثمارات. في المرحلة األولى لمشروع 

الممر، سيتم العمل على تطوير منطقة مانيسار-باوال 
االستثمارية التى تمتد على مساحة 800 كم مربع منها 

402 كم مربع يتم تطويرها بصورة مبدئية. كما تم 
التخطيط أيضا إلنشاء مدينة زراعية متكاملة كنموذج 
لمدينة المستقبل المتكاملة داخل منطقة مانيسار-باوال 

االستثمارية. ومن المتوقع أن تبلغ عوائد منطقة 
مانيسار-باوال االستثمارية حوالى 2.5 مليار روبية 

على مدى أكثر من 30 عاما ، إلى جانب توفير فرص 
العمل لما يقرب من  1.6 مليون شخص.  و يجرى 
حاليا عمل دراسات ما قبل دراسات الجدوى الفعلية 

دلهي
أحد المواقع األكثر أهمية بالنسبة للشركات 

والمستثمرين، وتضم منطقة العاصمة القومية فى 
دلهي أماكن مثل: نويدا وجورجاون، وفريد آباد 

وغازي آباد. و تعتبر دلهي هي المركز التجاري 
الرئيسي في شمال الهند.  و قد زاد الناتج المحلي 

لهذه المنطقة وفقا لألسعار الحالية من 15.9 مليار 
دوالر في عام  2003-2002 إلى 17.8 مليار دوالر 

في عام 2004-2003 مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 
%12.1. و يمكن تلخيص أبرز النقاط اإليجابية 

التى تتميز بها دلهي فى التالى: الناتج المحلي للوالية  
17.8 مليار دوالر أمريكي )2004(؛ نمو اقتصادى 

سريع مدفوعا بمساهمة قوية من قطاع الخدمات؛ 
ثانى أكثر الوجهات جذبا لالستثمارات األجنبية 

المباشرة على مستوى الهند؛ أكبر مركز الستهالك 
السلع االستهالكية والسيارات؛ تواجد أعلى نسبة من 
األسر “الغنية و األسر التى تتسم “بالثراء الفاحش” 
و هى من المقاصد الجاذبة للسياحة. و تعد دلهي من 

بين أكثر اقتصادات المناطق تقدما و يساهم قطاع 
الخدمات بها بنسبة %77 من إجمالى ناتج المنطقة.
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ومن المتوقع أن يعزز النمو في مجال تكنولوجيا 
المعلومات و الخدمات المرتبطة بها و خدمات القطاع 

المصرفى و المالى من  حصة الوالية فى هذه المجاالت 
الثالث. و قد تم إنشاء ما يقرب من 226 منطقة صناعية 

عاملة فى إطار مشروع ممر دلهى-مومباى الصناعى في 
والية مهاراشترا. و من بين القطاعات الصناعية الناشئة 

فى اقتصاد الوالية ما يلى: الصناعات الهندسية ، و 
الصناعات األغذية ، والسيارات / قطع غيار السيارات، 

والجلود، و المنتجات الكيماوية والدوائية.

مهاراشترا 
تتميز المرحلة األولى بأنها تتضمن إمكانات لتعزيز 

الناتج الصناعي ليصل إلى 20 الخ روبية و توفير فرص 
عمل فى قطاع التصنيع لما يقرب من 38 الخ شخص 

بحلول عام 2042. و ستتولى حكومة الوالية إنشاء مدينة 
شيندر-بيدكين الصناعية في أورنج آباد باستثمارات قدرها 

17319 كرور روبية. و سوف توفر والية مهاراشترا 
األراضي الالزمة، بينما ستساهم الحكومة المركزية 
بما يعادل 3 مليار روبية لكل مشروع إلنشاء أى من 
المدن المتكاملة. وقد قامت حكومة الوالية و صندوق 
مشروع ممر دلهى-مومباى الصناعى بإرساء لتنفيذ 

هذه المشروعات بحيث تبلغ حصة الوالية %51، بينما 
النسبة الباقية ستكون لصالح مشروع ممر دلهى-مومباى 

الصناعى. و يمكن تلخيص أبرز النقاط اإليجابية التى 
تتميز بها والية مهاراشترا فى التالى: الناتج المحلي للوالية 

74 مليار دوالر أمريكي؛ الصادرات : 44 مليار دوالر 
)تمثل %45 من إجمالي الصادرات الهندية ( ؛ القطاع 
الصناعي : حوالي يمثل %19 من إجمالي الصناعات 

غير ذات القيمة المضافة في القطاع الصناعي ؛ متوسط   
النمو االقتصادي السنوي : %9.3 خالل السنوات الثالث 

الماضية، وأعلى الموافقات على االستثمار األجنبي المباشر 
في البالد.  و تعد الوالية هي المركز المالي الرئيسي و 

مركزا تجاريا كبيرا على مستوى الدولة.

لالستثمار في مجال المشروعات السياحية المبتكرة 
و ترغب الوالية في جذب المزيد من االستثمارات 
في مجاالت صناعة السيارات والسلع االستهالكية 

المعلومات. وتكنولوجيا 

راجستان  
تعد راجستان بمثابة الممر الطبيعي بين الواليات 
الغربية الغنية والشمالية المزدهرة في الهند، مما 

يجعلها مركزا تجاريا هاما. وتعتبر فرص راجستان 
الصناعية طيبة للغاية حيث من المخطط أن 

حوالى %39 من  الممر المخصص للشحن سيمر 
عبرها، و سوف يساهم الممر فى سهولة وصول 

راجستان لألسواق الغربية والشمالية. و تقع مساحة 
حوالى %60 من الوالية )في 22 منطقة بما فيها 
جايبور و الوار و بهيلوارا( ضمن منطقة تركيز 

المشروع. وبالتالي فإن الوالية سوف تصبح وجهة 
جذابة إلنشاء وحدات البنية األساسية الصناعية  

وحدات الدعم الصناعى. و يجرى حاليا في منطقة 
خوشخيرا- بهيوادى-نيمرانا إنشاء مدينة صناعية 

متكاملة؛ و على نفس النسق من المخطط إقامة 
مدينة متكاملة تضم بنية أساسية دائمة للصناعة 

و مشروعات فى منطقة جودهبور-بالى-ماروار 
فى إطار المرحلة األولى من مشروع ممر دلهى-
مومباى الصناعى. و توفر الوالية فرصا كبيرة 

DMIC_arabic.indd   8 26/04/14   2:42 PM



التقدم

نية 2014 يو  - يو ما   n        n 8آفاق الهند  

المرحلة األولى ، وافقت الحكومة على تخصيص 
مساعدات مالية تقدر بـ 17,500 كرور روبية بمعدل 

2,500 كرور روبية لكل مدينة ) على أن تكون 
للمدينة(  المخصصات بحد أقصى 3000 كرور روبية 
فيها: منطقة  بما  إنشاء سبع مدن صناعية  للمساهمة فى 
مانيسار-  ومنطقة  االستثمارية  آباد  دارى-نويدا-غازي 

منطقة خوشخيرا-بهيوادى- و  االستثمارية  باوال 
آباد- دهوليرا  نيمارانا االستثمارية و منطقة أحمد 
االستثمارية. و من المحتمل أن توفر هذه المناطق 

لثالثين مليون شخص. فرص عمل 
من أجل تحسين المواءمة بين ممر الشحن الخاص 
فإن  للمشروع،  المغذية  للنقل  التحتية  البنية  ومتطلبات 
قوية مما  أساسية  ببنية  تتميز  إنشاء منطقة  يتطلب  ذلك 

الصناعية  المناطق  إيجابى كبير على  تأثير  له  يكون 
و من ثم يجب مد البنية األساسية على لمسافة 200 

كم على جانبي الطريق بمحاذاة ممر الشحن الخاص.
وباإلضافة إلى هذه المنطقة ، فإن خطة إنشاء مشروع 

بين  الربط  الصناعى تشمل زيادة  ممر دلهى-مومباى 
الطرق المغذية  و المناطق النائية واألسواق و مواقع 

بامتداد  الحديدية  السكك  الميناء من خالل خطوط 
الساحل الغربي . و يبلغ مساحة منطقة تركيز مشروع 

الصناعى حوالى 436486  ممر دلهى-مومباى 
كم مربع و هى مساحة تشكل %13.8 من إجمالى 

للهند. الكلية  الجغرافية  المساحة 
تركيز  فإن منطقة  المساحة،  تقسيمة  وبناء على 

الصناعى تمر عبر سبع  مشروع ممر دلهى-مومباى 
واليات وإقليميين اتحادين.  و يبلغ إجمالى عدد سكان 

الصناعى  دلهى-مومباى  ممر  تركيز مشروع  منطقة 
178 مليون نسمة و بالتالى فإنهم يمثلون حوالي 17% 

من إجمالى عدد سكان الهند.
ومن الجدير بالذكر أن الواليات  التى يمر بها 

بنسبة  تساهم  الصناعى  دلهى-مومباى  ممر  مشروع 
%50 من اإلنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية 
للبالد و %60 من إجمالى صادرات البالد. وعالوة 

على ذلك، تشير اتجاهات االستثمارات األجنبي إلى أن 
الواليات تجذب حوالى %52 من إجمالى االستثمارات 

الفترة من يناير  المباشرة فى البالد خالل  األجنبية 
2000 إلى ديسمبر 2006.

منها الوالية ( ضمن منطقة تركيز المشروع. وقد وقعت 
الوالية مذكرة تفاهم مع مختلف الشركات الصناعية بقيمة 

2,84,451 مما يوفر فرص العمل لما يقرب من 700 ألف 
شخص.

جوجرات 
تعتبر والية جوجرات واحدة من  أكثر الواليات الصناعية 

فى الهند، حيث حققت معدل نمو صناعى مرتفع فى عام 
2007-2002  بلغ %12.5.  كما حققت الوالية خالل 

الخطة الخمسية العاشرة في الهند، أعلى نسبة نمو إلجمالى 
الناتج المحلى بنسبة أكثر من %10.2 . و تبلغ نسبة والية 

جوجرات حوالى %15.14 )أى 114.52 مليار دوالر 
أمريكى( من إجمالى االستثمارات في الهند. و بلغ الناتج 
المحلي اإلجمالي للوالية خالل الفترة من 2002-2007 

حوالى %10.2  من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 
%11.2 بالنسبة للفترة من 2012-2007.

و تقع منطقة أحمد أباد – دهوليرا االستثمارية على بعد 
حوالي 100 كم من الممر المخصص للشحن في فادودارا/
أحمد آباد . وقد قررت حكومة الوالية جعل دهوليرا منطقة 

استثمارية خاصة و بدأت فى خطط التنمية. كما اختارت 
دهوليرا لتطوير الميناء بها. وقد بدأ العمل بالفعل فى هذا 

المشروع األخير.
وسيمر حوالي %38 ) 564 كم( من إجمالى طول الممر 

المخصص للشحن  )1500 كم( عبر والية جوجرات 
في حين أن تقع نسبة %62 من المساحة الكلية لوالية 

جوجرات ) تضم 18 منطقة من أصل 26 منطقة تتألف 
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بهدف إرساء قاعدة اقتصادية قوية تتمتع بقدرة على 
المنافسة فى البيئة العالمية، و تأسيس بنية أساسية حديثة 
لتعزيز االستثمارات األجنبية، وتنشيط التجارة المحلية، 

و تحقيق التنمية المستدامة، قامت وزارة التجارة و 
الصناعة بالحكومة الهندية  بوضع التصور الخاص 

بمشروع ممر دلهي-مومباي الصناعى . في الحقيقة، 
يتسم مشروع ممر دلهي-مومباي الصناعى بكونه ممر 

صناعي نموذجي وفقا للمعايير الدولية مع 
التركيز بشكل خاص على توسيع قاعدة 

التصنيع والخدمات. و الهدف العام من هذا 
المشروع جعل الهند مركزا للتصنيع و 

التجارة على المستوى العالمى.
و يعد مشروع ممر دلهي-مومباي 
المهام حيث  متعدد  الصناعى محورا 
يضم ممر خاص للشحن بين دلهي و 

مومباي، و يغطى المشروع ككل مساحة 
قدرها 1483 كم و يضم مجموعة من 

المحطات فى كل من توغلق آباد و دارى فى منطقة 
العاصمة القومية فى دلهى و ميناء جواهرالل نهر فى 

الممر،  الموضوع عن مشروع  للتصور  مومباى. ووفقا 
فإنه من المتوقع أن يمر عبر والية اوتار براديش و 

منطقة العاصمة القومية فى دلهي و والية هاريانا و 
والية راجستان و والية جوجرات و والية ماهاراشترا 

الحديدية  السكك  بمحاذاة خطوط  وسيكون غالبا 
حاليا. الموجودة 

بالنسبة لتوزيع طول ممر الشحن الخاص  أما 
بين دلهى و مومباى فهى كالتالى: والية راجستان 

)%39( و والية جوجرات )%38( حيث يشكال معا 
نسبة %77 من إجمالي طول الممر 
التوزيع كالتالى  تأتى بعدهما نسب  و 
والية هاريانا و ماهاراشترا )10% 

لكل منهما( و والية أوتار براديش و 
منطقة العاصمة القومية فى دلهي ) 1.5 
٪ من إجمالي الطول لكل منهما(. ومن 

المقترح  الممر  أن يكون بمحاذاة  المتوقع 
لتبادل حركة المرور بين  تسع محطات 
القائمة و ممر  الحديدية  السكك  منظومة 
المحطات  إلى  باإلضافة  الخاص  الشحن 

فإنه من  المقبلة،  الثالثة  العقود  النهاية. وعلى مدى 
إنشاءها  التى سيتم  المدن الصناعية،  المتوقع أن تجذب 

الصناعى-  كجزء من مشروع ممر دلهى-مومباي 
استثمارات تقدر بحوالي 100 مليار دوالر. وخالل 

انتهت الحكومة الهندية من وضع الخطة الخاصة بتنفيذ مشروع ممر دلهي-مومباي الصناعى 
من أجل إنشاء منطقة صناعية تمر عبر ست واليات في الهند . و من خالل هذا المقال نحاول 

أن نلقي نظرة سريعة على هذا المشروع الطموح فى بداياته.

 مشروع ممر
 دلهي-مومباي 
الصناعى بكونه 
ممر صناعي 
نموذجي وفقا 
للمعايير الدولية
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DADRI

REWARI

PHULERA

PRITHALA

MARWAR JN

GOTHANGAM

AMLI ROAD/SABARMATI

VASAI ROAD

JN PORT

PALANPUR

VADODARA

مشروع واعد من أجل غد أفضل يمر عبر 6 
واليات و يغطى مساحة 1,483 كيلومتر
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المحتويات

 التقدم
 مشروع واعد من أجل غد أفضل يمر

06  عبر 6 واليات و يغطى مساحة 1,483 كيلومتر 
 النزعة

 814 مليون ناخب، 930,000 مركز اقتراع،
14 1.19 مليون آلة التصويت االلكترونية 

 النزعة
21 مشروع االنتخاباتى 

 النزعة
24 جاذبية وسائل “اإلعالم” 

 اختراع
28 تطبيقات الهواتف النقالة  تنتشر فى كافة أنحاء العالم 

 شراكة
31 مسيرة تعاون ال تنتهى 

 شراكة
38 االهند وسريالنكا  تسعيان إلى تعزيز روابطهما التاريخية 

شراكة
42 الهند تتطلع إلى بناء أفريقيا المستقبل 

 مبادرة
48 خطوات نحو السالم العالمي 

 االثقافة
52 بحثا عن الروحانية 

 الثقافة
60 الوجه الجديد للمسرح الهندي 

 استعراض
65 تعال و تجول و استمتع 

إن مجلة آفاق الهند غنية اآلن بمحتويات رقمية. يرجى متابعة التعليمات التالية لمشاهدة 
أفالم وثائقية معلوماتية مربوطة على نحو مثير لالهتمام مع مقاالت المجلة.

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

ب��م��ش��اه��دة  ق���م   :3 ال��خ��ط��وة 
الفيديوهات

android/in.arplay )أجهزة أندروايد( و ios/in.arplay )التحميل: )آيفون/آيباد

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

كيفية عملها:

AR الخطوة 1: قم بتحميل التطبيق 
Play مجانا لآليفون أو االندروايد

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

AR التطبيق  بفتح  ق��م   :2  الخطوة 
Play وخذ النقال إلى غالف المجلة و 

انقر للقيام بمسحها الضوئي

لقطات
66 عالم برى بكل ما تحمله الكلمة من معنى 

استعراض فيلم
74 نساء تجسدن العزيمة و اإلصرار 

استعراض فيلم
78 اقتفاء أثر البوذية 

سفر
82 جمال الطبيعة البكرر 

الحوار
88  مذكرات أميرة 
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وزارة الشؤون الخارجية 
غرفة رقم A‘ ،255’ وينغ، شاستري بهافان، 

نيودلهي - 110001
الهاتف: 91-11-23383316+،
 فاكس: 91-11-23384663+

http://www.indiandiplomacy.in:الموقع على االنترنت
osdpd2@mea.gov.in:للمالحظات/ االستفسارات

تصدر مجلة آفاق الهند باللغات: العربية والبهاسا االندونيسية 
واإليطالية  والهندية  واأللمانية  والفرنسية  واالنجليزية 
والسينهالية  والروسية  والبرتغالية  والفارسية  والباشتو 

واألسبانية، والتاملية. 

الخارجية  ب��وزارة  وكيل  الدين،  أكبر  السيد  الهند  آفاق  مجلة  وإص��دار  بنشر  يقوم 
 ’A‘ ،255 والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية،نيو دلهي، غرفة رقم
مجموعة  مكتب  في  اإلصدار  وتم   .110001  - نيودلهي  بهافان،  شاستري  وينغ، 
الثاني، أجنحة  الدور   ،F2B الوحدة رقم المحدوة،  الخاصة  الهندية  ماكسبوزر ميديا 
 – دلهي  نيو  ماتورا،  شارع  ناغار،  إيشوار  و2،   1 القطعة  رقم  التجارية،   MIRA
110065 الهند. تصدر مجلة آفاق الهند ست مرات في السنة. جميع الحقوق محفوظة. 
يمكن استخدام أو إعادة نشر جميع المقاالت واألعمال الفنية و/أو الصور الفوتوغرافية 
المنشورة بالمجلة مع االشارة إلى اقتباسها من مجلة “آفاق الهند”. ال تتحمل وزراة 
المسؤولية  المحدوة  الخاصة  الهندية  ميديا  ماكسبوزر  الخارجية و مجموعة  الشؤون 
لفقدان أو تلف المنتجات الغير مرغوب فيها، والمخطوطات، والصور الفوتوغرافية، 
التعبير  يتم  التي  اآلراء  وإن  األخرى.  المواد  أو  الشفافة  واألوراق  الفنية،  واألعمال 
عنها في المجلة قد ال تكون آراء وزراة الشؤون الخارجية و مجموعة ماكسبوزر ميديا 

الهندية الخاصة المحدوة بالضرورة.

ميديا  ماكسبوزر  مجموعة  لالستفسارات. 
الهندية الخاصة المحدوة

الهاتف: 91-11-43011111+
فاكس: 91-11-43011199+
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تشهد الهند- أكبر ديمقراطية فى العالم- إجراء االنتخابات العامة من أجل انتخاب حكومة جديدة. و عن هذا الموضوع، 
يتحدث رئيس لجنة االنتخابات الهندية السابق د/ إس.واي. قريشى عن وجهات نظره فيما يتعلق بهذا العرس الديمقراطي 
الكبير و السيناريو المتغير فى هذا المشهد على مر السنوات. كما نعرض كيف تغيرت الحمالت الدعائية السياسية فى 
الرسائل  و  اإلليكتروني  البريد  استخدام  إلى  االجتماعي وصوال  التواصل  مواقع  استغالل  االنتخابية من خالل  العملية 
النصية القصيرة. كما نشاهد كيف أن العملية االنتخابية بدأت تجذب األجانب لزيارة الهند أثناء وقت إجراءها، األمر الذي 

كان إيذانا بظهور نوع جديد من السياحة فى الهند يحمل اسم “سياحة االنتخابات”.

ويحظى التقدم الذي شهده القطاع الصناعي فى الهند بإشادة كبيرة. و فى هذا الصدد، نقدم للقارئ نظرة عامة عن مشروع 
ممر دلهي- مومباي الصناعي الذي يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية الموجودة فى ست واليات هندية التي من المتوقع 
أن تصبح مراكز رئيسية للتصنيع  التجارة على المستوى العالمي. و يعبر هذا الممر – الذي يبلغ إجمالي طوله 1,483 
كم - من خالل واليات: أوتار براديش و منطقة العاصمة القومية بدلهي  و هاريانا و راجستان و جوجرات ومهاراشترا.

كما نلقى خالل هذا العدد نظرة على عالقات الهند القوية مع دول جنوب الصحراء األفريقية و التى شهدت دفعة قوية 
من خالل تزايد فرص التعاون فى إقامة المشروعات التى تكشفت خالل المؤتمر العاشر التحاد الصناعات الهندية و بنك 
الصادرات و الواردات الهندية حول مشروع الشراكة بين الهند و أفريقيا. و يسلط هذا العدد من المجلة على مبادرات 
اتخذتها الهند فى سريالنكا  و التى تتضمن مشروعات إسكان و تقديم مساعدات إنسانية و توريد أجهزة طبية و معدات 
زراعية. و بمناسبة اليوم العالمي لقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة - و الذى يحل فى 29 مايو- نقدم نبذة عن جهود 

حفظ السالم التى تقوم بها الهند فى مختلف أنحاء العالم. 

ويقوم المخرج ومصمم األزياء الهندي مظفر علي فى مقاله داخل هذا العدد باقتفاء جذور الصوفية و كيف وصلت إلى 
الهند و قوة الصوفية على تحقيق التوحد بين الجماعات. و تقدم لنا راقصة الكاتاك الشهيرة شوفانا نارايان استعراض 
للكتاب الذى أصدرته وزارة  الشؤون الخارجية الهندية بعنوان “المرأة الهندية” وتوضح كيف يحتفي هذا الكتاب بما تتسم 
به المرأة الهندية من قدرة عالية على اإلصرار والتصميم. و من المقاالت المتميزة األخرى على صفحات هذا العدد مقال 
يطرح وجهات نظر المخرجة المسرحية الهندية الكبيرة ناديرا زاهير بابار و بعض الممثلين المسرحيين  فى الهند حول 

كيفية تطور المسرح فى الهند و استيعابه لالتجاهات الحديثة في هذا الفن.

ونقدم فى هذا العدد أيضا بعض من الموضوعات التى تعطى للقارئ متعة بصرية من نوع خاص مثل: الموضوع الذى 
يتناول شاطئ رادهاناجار في جزيرة هافلوك بوالية أناندمانز في الهند، حيث الرمال البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، 
باإلضافة إلى موضوع آخر يستعرض أشكاال من الحياة النباتية و الحيوانية في مجموعة من محميات الحياة البرية في: 

مودهوماالى و ناجارهول و اياناند وبانديبور في جنوب الهند.

وتجدر اإلشارة إلى أن مجلة آفاق الهند متاحة حاليا للتصفح على جميع منصات التداول فى الهواتف المحمولة و تطبيقات 
التخزين و ذلك عبر موقع ماجزتير أحد أكبر مواقع التخزين اإلخبارية الرقمية فى العالم. ومن ثم، يمكن قراءة مجلتنا 

فى شكلها اإلليكتروني بكافة اللغات األربعة عشر التى تصدر بها سواء من 
الرابط  خالل  من  وذلك  المحمولة  الهواتف  على  أو  اإلنترنت  شبكة  خالل 
الكبيرة  الخطوات  بين  ومن   .indiaperspectives.in/magzter التالي: 
األخرى التى تم اتخذها  نحو تعزيز القالب الرقمي لمجلة آفاق الهند وذلك 
باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز و االستعانة بتطبيق آيه.آر.بالي الحديث 
لتحويل الصور العادية إلى صور افتراضية متحركة، ومن ثم تُمكن القارئ 
من مشاهدة أفالم وثائقية مرتبطة بالموضوعات التي نقدمها على صفحات 

المجلة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى االنتقال إلى صفحة قائمة المحتويات.

سيد أكبر الدين

افتتاحية العدد
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مهرجان ماوستو 
تحتفل قبائل آو بوالية ناجاالند الواقعة فى شمال 
موسم  نهاية  فى  ماوتسو  بمهرجان  الهند  شرق 
فاعليات  العديد من  المهرجان  الزراعة. و يشهد 
الغناء و الرقص و يرتدي الناس خالل المهرجان 
للتدفئة و  النار  المالبس و يجلسون حول  أفضل 

االستمتاع بتناول أشهى الوجبات. 

توقيت المهرجان: األسبوع األول من شهر مايو
فى  الموجودة  القرى  المهرجان:  إقامة  مكان 
منطقة موكوكشونج، وخصوصا تشوشويمالنج- 

والية ناجاالند

مهرجان الصيف فى جبل أبو 
يبدأ مهرجان الصيف فى جبل أبو بوالية راجستان 
شعبية  رقصات  تقديم  يعقبها  األغاني   أحد  بتقديم 
إقليمية و عرض لأللعاب النارية. و يتخلل المهرجان 
العديد من األنشطة الرياضية مثل سباق القوارب فى 
مظاهر  أبرز  من  و  للتزلج.  سباق  و  ناكى  بحيرة 
المهرجان عرض إنشاد بعنوان “شام القوالي” الذي 
يُقدمه مجموعة من أشهر منشدي القوالي فى الهند. 

توقيت المهرجان: 14-12 مايو
مكان إقامة المهرجان: جبل أبو – والية راجستان

مهرجان بوذا بورنيما 
بوذا.  اإلله  بميالد  بورنيما  بوذا  مهرجان  يحتفل 
و  الصلوات  إقامة  االحتفال  مظاهر  تتضمن  و 
الكتب  من  أجزاء  تالوة  و  الدينية   الخطب  إلقاء 
للتأمل  جلسات  فى  التجمع  و  المقدسة،  البوذية 
الهندية  الحديدية  السكك  هيئة  وتقوم  العبادة.  و 
يتجول  البوذية  للسياحة  إكسبريس  قطار  بتسيير 
فى  البوذية  الدينية  المزارات  و  البقاع  كافة  فى 

أنحاء الهند  المختلفة.

توقيت المهرجان: 14 مايو
مكان إقامة المهرجان: مختلف المناطق البوذية 

فى ربوع الهند وخاصة منطقة بودها جايا

مهرجان المايورو 
يُقام مهرجان يورو كابجيات على مدى يومين 
األدي��رة  أق��دم  وه��ى  فى الم��اي��ورو   كاملين 
الموجودة فى الداخ. و يتخلل المهرجان تقديم 
يرتدون  هم  و  رقصات  البوذيين  الرهبان 
فى  الهامة  الطقوس  بين  م��ن  و  األق��ن��ع��ة. 
تجسد  التماثيل  من  المهرجان حرق مجموعة 

حرق الشعور باألنا و التخلص منه. 

 24-25 و  يونية   14-15 المهرجان:  توقيت 
يونية 

مكان إقامة المهرجان: دير المايورو - الداخ

سباق تشامباكوالم موالم  للمراكب
يعد هذا السباق – الذى يُقام فى والية كيراال و 
تحديدا فى نهر بامبا- أقدم سباق لقوارب الثعبان. 
أشكال مختلفة  السباق  فى  المشاركون  ويستخدم 
من المراكب مثل: تشوندان و إيروتو كوثى. و 
يتم  تنظيم موكب ضخم  يتم  السباق  انطالق  قبل 
خالله استعراض أشكال لمراكب ذات تصميمات 

و ديكورات غريبة ومبتكرة. 

توقيت المهرجان: 23 يونية 
مكان إقامة المهرجان: تشامباكوالم – أليبيى – 

والية كيراال

مهرجان الصيف 
تنبض تالل أووتي بوالية التاميل نادو بالحياة مع 
حلول مهرجان الصيف، حيث تنتشر الزهور فى 
جنبات التالل. و يقام على هامش المهرجان سباق 

للقوارب و سباقات العربات التى تجرها الثيران.

توقيت المهرجان: بداية شهر مايو
مكان إقامة المهرجان: الحدائق النباتية – أووتي 

– والية التاميل نادو

الهندالمقتطفات أنحاء  مختلف  في  القادمة  األحداث 
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