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الصفحة األخيرة

انطباعات
تعرف على المزيد من هندية

بلدك  المعلومات عن 
من خالل مجموعة من 

المثيرة الحقائق 

البحث عن المعرفة
 كان أول مشروع فضائي هندي هو المحرك الرئيسي الذي دفع برنامج 

الفضاء الهندي إلى مرحلة النجاح التي وصلها إليها حالياً. ففي 21 نوفمبر 
1962 ، أطلقت الهند صاروخ نايك-أباتشي الستكشاف مناطق عليا في 
الغالف الجوي وإجراء بحوث في الفضاء من محطة إطالق الصواريخ 
ثومبا إيكواتولاير في والية كيراال. كان ذلك المشروع هو بداية لرحلة 
طويلة جسدت بدايات منظمة أبحاث الفضاء الهندية في عام 1969. 

وتضم كنيسة سانت ماري ماجدالين في ثومبا متحفاً خاصاً بعلوم الفضاء، 
نظراً لوقوعها بالقرب من محطة ثومبا إلطالق المركبات إلى الفضاء. 

العقل والجسد والموسيقى
حصل الرهبان الهنود من دير بالبونج شيراب 	 

لينج بوالية هيماتشال براديش في عام 2004 
على جائزة جرامي ألفضل موسيقى تقليدية 

عالمية عن ألبومهم “ترانيم التيبت المقدسة”. 

كانت إم.إس. سوبوالكشمي هي أول هندية 	 
تقدم عرضاً فنياً في األمم المتحدة وذلك 

في 23 أكتوبر 1974. وكانت كذلك أول 
موسيقية هندية تحصل على جائزة رامون 

ماجسايساي عالوة على جائزة بادما بهوشان 
في عام 1954 وجائزة بادما فيبهوشان 

أصبح أيه.آر. رحمن أول هندي يحصل على 	 
جائزة جرامي الفردية، وحصد كذلك جوائز 

أوسكار وجرامي.

عمل شاق
تعد الهند هي أكبر دولة في العالم 
منتجة للحليب، حيث يصل حجم 

إنتاجها إلى أكثر من 53 مليون طن. 
وتعتبر واليات راجستان وأوتار 

براديش وجوجارات وماهاراشترا 
من بين الواليات الرائدة في الهند 

في مجال إنتاج الحليب.

وتعتبر الهند أيضا أعلى دول العالم إنتاجاً للمانجو. ويتم االحتفال 
بالمانجو التي تٌلقب بـ “ملكة الفواكه” من خالل مهرجان مانجو 
الدولي السنوي. ويصل إنتاج المانجو في الهند إلى 40 في المائة 
من إجمالي إنتاج المانجو على مستوى العالم. وهناك استخدامات 
متنوعة للمانجو في الهند مثل استخدامها في المخلالت وكنوع من 

التوابل المطحونة طعم المانجو ويطلق عليها اسم ماشور عالوة على 
استخدامها في العديد من أنواع الصوص وكذلك المشروبات المنعشة!

يعد الشاي أحد أكثر المشروبات شيوعاً في البالد. 
ومع ذلك، فإن فنجان شاي ماساال بتقنية التبخير 

ال يأتي سوى بعد عناء من عمليات البحث. 
فكما نعلم، الهند هي موطن ألقدم وأكبر 

محطة أبحاث للشاي. أنشئت محطة 
توكالي الختبارات الشاي في 

مدينة جورهات بوالية آسام في 
عام 1911، وهي تسهم بصورة 
كبيرة في تطوير صناعة الشاي 

في الهند.
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وهم  السينما  كان  مهرجان  فاعليات  في 
ولكن  الحمراء،  السجادة  علي  بفخر  يسرن 
التواجد  من  اآلن  الهندية  األفالم  استطاعت 
السينمائية  المهرجانات  من  العديد  في  بقوة 

األخرى. العالمية 
كشفت  التي  األعــمــال،  أبــرز  بين  ومــن 
سنوات،  منذ  السينمائية  الهند  إمكانات  عن 
داني  هوليود  لمخرج  هــو”  ــاي  “ج فيلم 
مجموعة  قامت  ذلــك،  على  عــالوة  بويل. 
وهوليوود  بوليوود  من  الممثلين  كبار  من 
لم  منهم مخرج حائز على جائزة األوسكار 
بل  الهند  في  أفالمه  تصوير  بمجرد  يكتف 
قام بعرضه األول أيضاً في مومباي، حيث 

تقوم قصة الفيلم على هذه المدينة.
والعديد  العديد  تجذب  بوليوود  أصبحت 
من المخرجين نظرا لما تضمه من شركات 
ممثلين  مع  تتعاون  التي  الفني،  اإلنتاج 
المخرجين  من  العديد  بجانب  عالميين 
لإللهام!   مصدر  بمثابة  لها  ينظرون  الذين 
مفضلة  ووجهة  قبلة  بوليوود  أصبحت  لقد 
المثال  سبيل  على  فنجد  واسع،  نطاق  على 
)الذي  تينسلي  كريستيان  المكياج  فنان  أن 
عمل في أفالم مثل “كات ومان”( ، وفنانة 

عملت  التي  تيل  دومينيك  الشهيرة  المكياج 
أو  رينجز”  ذا  أوف  لــورد  “ذا  فيلم   في 
وأدوات  حقائبهما  حمال  الخواتم”  “مملكة 
وجاءوا  عامين  قبل  بهما  الخاصة  المكياج 
المكياج كل  الهند وكانوا يقومون بعمل  إلى 
تجسيده  أثناء  باتشان”  “أميتاب  للفنان  يوم 

شخصية “أورو” في فيلم “با”.
والهوية  والنشاط  الحيوية  تكون  ربما 
التي تتمتع بها أفالم بوليوود  المختلفة تماماً 
اآلن  تتبع خطاها  أفالم هوليود  بدأت  والتي 
الواسع  االنتشار  في  األساسي  السبب  هي 
تبقى حقيقة دامغة أال  الهندية. ولكن  للسينما 
وهي أن السينما الهندية استطاعت أن تضع 
تصل  وأن  العالمي  المستوى  على  بصماتها 

إلى آفاق جديدة بمرور الوقت.

آرتي هي كاتبة مستقلة تمتلك خبرة صحفية تصل 
إلى ما يقرب متن عشرين عاماً في وسائل اإلعالم 
المختلفة. وبعد حصولها على درجة الدكتوراة في 
الدراسات السينمائية، اتجهت إلى تحقيق شغفها اآلن باكتشاف العالم. 
وتكتب آرتي في موضوعات مختلفة مثل: الطعام والترفيه واألفالم 

والسفر والصحة وحياة المشاهير.

أعلى يسار: الفنان فاني كابور 
ورانفير سينج يحضران جلسة 

تصوير لفيلمهما في لندن 
بالمملكة المتحدة

أعلى يمين: مصور الفيديو 
“مايك سكوت” يصور مشهداً 

من الجزء الرابع من سلسلة 
أفالم “ذا هيت ستوري” على 

جسر ميلينيوم في لندن بإنجلترا

تمتلك الهند ثاني أكبر عدد من السكان في العالم و من ثم من 
الطبيعي أن تمتلك هذه اإلمكانيات الهائلة، األمر الذي يجعل 

للسينما الهندية و أفالم بوليوود تأثيراً عالمياً.
أنيل كابور 
ممثل بوليوود
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Inspiration 
from 
Bollywood

•	 Hitch (2005) 
Chhoti Si Baat (1975)

•	 Pearl Harbour (2001)  
Sangam (1964)

•	 Leap Year (2010) 
Jab We Met (2007)

•	 Fear (1996) 
Darr (1993)

•	 A Common Man 
(2013) 
A Wednesday (2008)

•	 Delivery Man (2013) 
Vicky Donor (2012)

•	 The Dirty Dozen 
(1967) was hugely 
inspired by Do 
Ankhen Barah 
Haath (1957)

•	 Kill Bill Volume. 1 
(2003) 
Abhay (2001)
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أعلى: فنانون هنود يقدمون عرض موسيقي بوليوود “تاج إكسبرس” في مركز 
زورلو للفنون االستعراضية في إسطنبول - تركيا؛

أسفل )يسار(: ممثل بوليوود شاهد كابور )وسط( يؤدي فقرة على خشبة 
المسرح خالل مهرجان في استاد ميت اليف في نيوجيرسي؛ )يمين( المغنية 

شريا جوشال تغني على خشبة المسرح في قاعة ألبرت الملكية في لندن- إنجلترا

تفتقد أفالم هوليوود لمشاعر الحب العميق والرومانسية، وإن كانت تتسم بالقوة في 
استخدام التكنولوجيا. الناس يرغبون في مشاهدة لحظات الضعف لتدمع أعينهم حيناً 
ويضحكون حيناً آخر. ومن ثم، فإن أفالم بوليوود الهندية تملئ هذا الفراغ الواضح.”
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إضفاء مغزى علي العمل الفني
السنين  مر  علي  بوليوود  سينما  برزت  لقد 
السينما  صناعة  فــي  المميزة  بهويتها 
رائدة  مكانة  بوليوود  تشغل  حيث  العالمية، 
الذي  انتاجها  لغزارة  العالمي  الصعيد  على 
يبلغ 27 ألف فيلم روائي عالوة على اآلالف 

من األفالم القصيرة.
تاريخياً  الهند  في  السينما  صناعة  نمت 
المتوقع  ومن    .٪10 عن  يزيد  نمو  بمعدل 
الصناعة  هذه  تنمو  أن  المقبلة  الفترة  خالل 
بنسبة 11.5٪ سنوياً ليصل إجمالي عوائدها 
يعادل  ما  أي  هندية  روبية  مليار   238 إلى 

3.7 مليار دوالر بحلول عام 2020.
الذي  خان،  أمير  الهندي  الممثل  ويقول 
محققا  “دانجال”  بفيلم  الفنية  مسيرته  بدأ 
بوليوود  لسينما  واسعة  شهرة  خالله  من 
قادرة  غير  بوليوود  تزال  الصين،:”ال  في 
السوق  في  كاملة  ربح  دورة  تحقيق  علي 
في  بالتأكيد  ولكنها  للسينما،  الخارجي 
طريقها للوصول إلى هذا الهدف. لقد أصبح 
صاالت  وأصحاب  والموزعون  الجمهور 
األفالم  محتوى  على  إقباال  أكثر  العرض 

الوضع  عليه  كان  بما  مقارنة  اآلن  الهندية 
محتوى  جاذبية  وتتخطي  الماضي.  في 
الهنود من  أبناء  فئة جماهير  الهندية  األفالم 
الخارجية  األسواق  في  والمغتربين  الشتات 

لتضم فئات عريضة من الجمهور.”

مكانة عالمية
بشهرتها  باالحتفال  للتو  بوليوود  ــدأت  ب
األمر  يعد  فلم  حقيقة،  بصورة  العالمية 
الهندية  السينما  نجوم  بمشاركة  فقط  يتعلق 

أعلى: ممثلة بوليوود “بريانكا 
شوبرا” والممثلة األمريكية 

“أبيجيل سبنسر” تصالن 
لحضور حفل زفاف األمير 

البريطاني هاري دوق ساسكس 
في وندسور.

أسفل: الممثل والمنتج والمخرج 
الهندي “راندير كابور” يقف 

على السجادة الحمراء مع أعضاء 
لجنة تحكيم خالل مهرجان 

موسكو السينمائي الدولي الثامن 
والثالثين في موسكو
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المغرب  إلى  ماليزيا  من  العالم  دول  كافة 
الهندية  األفــالم  باستئجار  الناس  ويقوم   ،
ويتم  وكينيا،  كواالالمبور  في  لمشاهدتها 
أرجاء  كافة  في  بوليوود  بنجوم  االحتفاء 
كولومبيا،  إلى  الصين  من  األرضية  الكرة 
مجسدة  الهندية  السينما  نجوم  تماثيل  ونجد 

بالشمع في متحف “مدام توسو”.

االتصال الوجداني
في  مقيم  ناشر  وهــو  ــان،  خ نسيم  أدرك 
الطلب  هندي-ألماني،  أصل  من  كولونيا 
المعلومات  على  سريع  بشكل  المتزايد 
أفالم  وجميع  الهندية  بالسينما  المرتبطة 
عام 2006  في  نسيم  أطلق  لذلك،  بوليوود. 
األلمانية  باللغة  الشهيرة  بوليوود  مجلة 

وتحمل اسم “إشق”.
في  أيضاً  شريك  وهو  خان،  نسيم  وقال 
“لقد  بوليوود:  ألفــالم  فني  توزيع  شركة 
شخص  مليوني  من  أكثر  أن  مفاجأة  كانت 
كان  ولقد  بوليوود”.  سينما  أفالم  يشاهدون 
على  كبيراً  تأثيراً  الهندية  السينما  لصناعة 

ألمانيا. النساء في 
أفالم  علي  اإلقبال  هذا  نسيم  لخص  لقد 
“لقد  قــال:  حيث  رائــع  بشكل  بــولــيــوود 
تملئ  أن  بالفعل  بوليوود  أفالم  استطاعت 
الغربي  المجتمع  في  موجودة  كانت  فجوة 
منذ 40-30 عام، حيث تفتقد أفالم هوليوود 
والرومانسية.وإن  العميق  الحب  لمشاعر 
التكنولوجيا،  استخدام  في  بالقوة  تتسم  كانت 
فهم  لذلك،  بالعواطف.  كثيرا  تهتم  ولكنها ال 
المشاعر  من  اللحظات  هذه  عن  يبحثون 
الــفــراغ  هــذا  مــلــئ  تستطيع  ــوود  ــي ــول وب

الواضح.”

أعلى: الممثل وانج باوكيانج أثناء 
حضوره مؤتمراً صحفياً عن فيلمه 

“بوديز إن إنديا” 

أسفل: ممثل بوليوود عامر خان 
) يمين( يلتقي طالب في أكاديمية 

سولوكول للفن في منطقة الفاتح في 
إسطنبول- تركيا

لقد انفتحت الهند على العالم، حيث أصبحنا نصور 
أفالمنا اليوم بصورة كثيرة في مواقع أجنبية، 
ونستعين كذلك بمواهب أجنبية. ولهذا السبب 

أصبحت جاذبية السينما الهندية أكثر عالمية اآلن.
امتياز علي
مخرج سينمائي
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بوليوود 
تغزو العالم

استطاعت السينما الهندية أن تنتشر علي نطاق 
واسع منذ عام 1913، عندما قدم المخرج السينمائي 

داداصاحب فالك أول فيلم روائي صامت وهو 
فيلم “راجا هاريشاندرا”. ومع زيادة اإلعجاب 

واالنجذاب ألفالم بوليوود على المستوى العالمي، 
انتشرت األفالم الهندية في جميع أنحاء العالم.

بقلم: أرتي كابور سينج

في  الكبير  التوابل  سوق  عبر  أتجول  كنت  عندما 
في  وكأنني  شعرت   ،  2006 عــام  في  إسطنبول 
المألوفة من  الروائح  تنتشر في األروقة  الهند، حيث 
التوابل  من  والعديد  اللورة  وأوراق  والكمون  القرفة 

األخرى.
استوقفني  عندما  كثيرا  الشعور  هذا  ازداد  ولكن 
بينما  كشكه  إلى  يدعوني  محلي  بائع  صوت  فجأة 
يغني “أوارا هون”! لقد سمعت أن أغنية فيلم الممثل 
اإلتحاد  دولة  في  كبيراً  نجاحاً  حققت  كابور  راج 

السابق. السوفيتي 
اتماشى  أن  حاولت  وارسو  في  ليلي  ملهى  وفي 
علي  أثناء رقصهم  البولنديين  أصدقائي  مع خطوات 
ناهي”،  ميلتي  موجي  كيك  بينا  “تيري  أغنية  إيقاع 
ولكني فشلت فشالً ذريعاً!  إنها حقيقة وليست مبالغة 
في  تتردد  بوليوود  أغاني  أصداء  إن  اإلطالق.  على 

نجم أفالم األكشن واإلثارة 
جاكي شان )يمين( وممثل 
بوليوود سونو سود أثناء 

حضورهما حفالً ترويجياً 
في مومباي
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واالستمتاع  المعلومات  كافة  للتعرف على  دليل سياحي 
المعبد  ذلك  عند  الشمس  شروق  بمشهد  أكبر  بصورة 
المطل على الجبل. ويمكن للمرء ترديد الترانيم أو حتى 
شروق  منظر  روعة  مشاهدة  أثناء  في صمت  الجلوس 
بمباركة  الكهنة  ويقوم  الهيمااليا.  جبال  فوق  الشمس 

أبوابه. المعبد  يفتح  المريدين، عندما 
من  رائع  كوكتيل  هي  المدينة  هذه  إن  القول  ويمكن 
خالل  من  ســواء  تمنحي  أن  يمكن  ال  التي  التجارب 
االستمتاع بمشروب السي بنكهة الورد أو تناول أطعمة 
البخور واالستماع  أو استنشاق رائحة  الحارة  الشوارع 
التي  األبقار  أو حتى مشاهدة  الصاخبة،  المحادثات  إلى 

لم  إنني  التبرك.  انتظار  في  المتاجر  خارج  تقف 
في  بعينه  واحد  معبد  في  النفسية  بالراحة  أشعر 
المدينة، ولكني أجد كل جزء فيها يكمل فصالً  هذه 
متعلق  األمر  يكن  لم  متكاملة.  روحانية  رحلة  في 
زارت  التي  النفوس  من  العديد  فإن  وحــدي،  بي 
والراحة  والسكينة  السلوى  فيها  لتجد  هائمة  الهند 
والفرصة للتعرف على المرء من الداخل والتخلص 
من األنا وينظر إلى الحياة بمنظور شامل كلي. هناك 
قول مأثور: “إن كنت قد سافرت إلى مختلف أنحاء 
من  تستشعره  الذي  المكان  هي  الهند  فإن  العالم، 
لنفس اإلنسان من  الهند  أعماقك.” إن هذا هو وعد 
الداخل، وهو وعد تفي الهند ببهي على مدى العديد 
من العديد من القرون. افتح قلبك عند زيارتك للهند 

لتذوب فيها عشقاً. وستجدها دوما تحتضنك 
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أعلى: منظر جميل لمعبد 
سري تريامباكشوارا في 

ريشيكيش

أسفل: طقوس آرتي  
باستخدام مصابيح الفخار 

عند نهر الجانجا 

راشيل هانتر هي عارضة أزياء عالمية من أوكالند 
بنيوزيلندا، بدأت مسيرتها المهنية وهي في سن السابعة 
عشرة. أصدرت مؤخرا كتاباً حقق مبيعات كبيرة تروي 
فيه تجربتها الرائعة خالل تصويرها برنامجها “راشيل 

هانترز تور أوف بيوتي”. درست راشيل الممارسات 
القديمة لليوجا بصورة رسمية عند سفوح جبال الهيمااليا.
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سياحة وسفر

أشياء يجب القيام به

ممارسة  اليوجا في ريشيكيش 
يوجد العديد من األماكن حيث يمكن 

للمرء تعلم وممارسة اليوجا واالستمتاع 
بمواقع التأمل الهادئة مثل كهف 

فاشيشثا، حيث تقول األساطير إن 
الحكيم فاشيشثا كان يتأمل هناك.

مدينة ريشيكيش القديمة 
تعد مدينة ريشيكيش القديمة مركزاً 

مزدحماً باألسواق ، حيث تبيع األكشاك 
كافة المستلزمات البوجا. ويعتبر التجول 
في هذه المدينة من المتع الخاصة نظرا 

لما تضمه من أماكن متميزة تجعل 
الرحلة مشهدا عالقا بالذاكرة.

طقوس آرتي عند نهر الجانجا 
تعتبر طقوس آرتي )طقوس النار(، 

التي تقام في المساء باستخدام المصابيح 
هي الطقوس المفضلة بالنسبة لي. لقد 

أمضيت فترة غروب الشمس في مشاهدة 
طقوس النار والناس يقدمون زهور 

إلى النهر. من الرائع مشاهدة المصابيح 
العائمة وهي تطفو على صفحة المياه 

بعد أن يضعها الناس في الليل.
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أعلى: المؤلف بعد المساء آرتي على 
جاتس بالقرب من ريشيكيش

يمين: بعض المتحمسين يستمتعون بركوب 
القوارب في نهر الجانجا في ريشيكيش
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الحياة  وترى  الداخل  من  نفسك  على  لتتعرف 
من خالل عيون طفل يملئه الفضول. فلتخذ نفسا 
في  يبدأ  السحر  هذا  ولتجعل  أخرجه  ثم  عميقاً 

السريان داخل أعماقك.

مدينة ريشيكيش
ــدور  ال ــاء  ج ــاســي،  ــاران ف مدينة  ـــارة  زي بعد 
تشتهر  مدينة  وهي  ريشيكيش  مدينة  لزيارة 
أوتارانتشال  والية  في  واليوجا  بالروحانيات 
وهي  الهيمااليا  جبال  أحضان  في  واقعة  وهي 
من األماكن المفضلة بالنسبة لي في الهند. تضم 
المتدفق بسرعة، حيث  الجانجا  نهر  المدينة  هذه 
تأتي حشود المريدين على ضفافه ألداء طقوس 
مصابيح  إنارة  عن  عبارة  وهي  الرائعة  آرتي 
أثناء  النهر.  ضفاف  على  الفخار  من  صغيرة 
وجود نهر الجانجا في فاراناسي يبدو النهر في 
الوقت،  نفس  في  هادئ  ولكنه  قوي  رائع  مشهد 
يتدفق  فإنه  ريشيكيش  في  النهر  هيئة  عن  أما 
يشعر  الليل،  حلول  ومع  الجبال.  في  ليصب 
المتأللئة  المصابيح  يشاهد  وهو  بالمتعة  المرء 
التي تطفو على صفحة النهر ، وتخفت في جنح 

الليل رويداً رويداً.
يُعد معبد كونجابوري ديفي أيضا من األماكن 
استئجار  للمرء  ويمكن  المدينة.  في  الساحرة 
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يسار: موقع سارناث 
البوذي المقدس بالقرب 

من فاراناسي

أسفل: أحد رجال الدين 
الهندوسي سادهو يتأمل 

في معبد بالقرب من نهر 
الجانجا
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سياحة وسفر

وأوضح  المعابد.  في  األجــراس  ورنين  الترانيم 
الحياة  وبدأت  اآللهة.  إليقاظ  يتم  ذلك  أن  الكهان 
الحال  هو  كما  تماماً  المدينة  أوصــال  في  تدب 
وإله  للنهر  الصلوات  المريدون  أدى  النهر.  في 
الشمس، بينما أخذ  األطفال يسبحون في مياه النهر 
بممارسة  البعض  وقام  كبيرة.  وسعادة  بهجة  في 
بينما  النهر،  ضفة  بطول  المختلفة  اليوجا  أوضاع 
التجول  لرحالت  قواربهم  المراكب  جهز أصحاب 
متن  على  أجلس  كنت  وبينما  النهر.  في  الصباحية 
هذه  لكل  العميق  التأثير  استشعرت  القوارب،  أحد 
وأحاسيسي. وأحسست  كافة مشاعر  األجواء على 
لوهلة كما لو أن مدينة فاراناسي كانت ترتفع أعلى 

صفحة النهر وكأنني في حلم.
فــي وقــت الحــق مــن الــيــوم ، شــاهــدت إحــدى 
تسمى  جــات  وهــي  للنهر  األخــرى  المصاطب 
وفقاً  الموتى  جثث  حرق  يتم  حيث   ، مانيكارنيكا 
الذين  أحبائهم  الحظت  وقد  الهندوسية.  للطقوس 

المنية  وافتهم  الذين  أولئك  يكرمون 
ثم،  بالخالص. ومن  لهم  وهم يدعون 
الحياة  دورة  أن  لو  كما  المرء  يشعر 

تكمل في هذه المدينة. 
رحلة  ــنــي  أخــذت  ، الــنــهــايــة  ــي  ف
معبد  إلــى  ــاســي  ــاران ف اســتــكــشــاف 

سانكات موتشان  المخصص لعبادة اإلله هانومانا. 
ويعد  هادئة  حارة  في  الغريب  المعبد  هذا  ويقع 
ومع  بساطته.  في  نوعها  من  الفريدة  المعابد  من 
المخلوقات  وهي  القردة،  وتجول  الصلوات  بداية 
المفضلة لذلك اإلله، بحرية في جميع أنحاء مجمع 
مجرد  من  كبيرة  بسعادة  المرء  يشعر  المعبد، 
الذين  األشخاص  ومشاهدة  األرض  على  الجلوس 

يمرون في المكان.
فاراناسي  في  اإلقامة  أثناء  المرء  على  يجب 
وأن  المدينة  هذه  في  الكامن  السحر  يكتشف  أن 
الليالي  أحد  في  أتذكر  اإليمانية.  األجواء  يستشعر 
الماضي، جلست  العام  فاراناسي  إلى  عند عودتي 
إلى  استمع  فيشواناث  معبد  درجــات  سفح  عند 
أجلس هناك، أحسست وكأن  وبينما كنت  الترانيم. 
شعرت  عندها  نفسي.  أعماق  في  تتردد  أصدائها 
بأنني ولدت من جديد! ومن هنا أقول إن فاراناسي 
نافذة  لك  وتفتح  للتفكير  جديدة  فرصة  تمنحك 
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من الرائع مشاهدة المصابيح العائمة وهي 
تطفو على صفحة النهر بعد أن يضعها الناس ثم 

تختفي في جنح الليل.

أعلى الصفحة: منظر 
جسر رام جهوال الشهير، 

وهو جسر معلق في 
ريشيكيش
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معبد اإلله فيشواناث 
يعد معبد  اإلله فيشواناث ماندير هو 

المعبد الرئيسي لإلله شيفا في فاراناسي، 
ويقع المعبد بالقرب من جات دوواساميد 

، وهو المكان الذي يمكن للمرء أن 
يتوجه إليه لالستمتاع بعبق هذه المدينة.

جوالت المشي في الصباح 
تعتبر األزقة والحارات المتعددة في 

المدينة من األماكن الرائعة للتجول بها، 
حيث يقوم أصحاب المتاجر بوضع 

بضائعهم  خارج المحال لعرضها وتنتشر 
أكاليل الزهور في األكشاك المؤقتة في 

الشوارع، حيث يتم تقديمها لآللهة.

ساري بناراسي الشهير 
يعتبر ساري بناراسي )اآلن فاراناسي( 
من بين أنواع الساري من حيث جودة 

القماش على مستوى الهند وكذلك 
بسبب التصميمات الدقيقة واستخدام 

خيوط من الذهب والفضة على القماش 
الحرير.

أشياء يجب القيام به
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أعلى: متجر تقليدي يعرض 
اآلالت الموسيقية في فاراناسي

أسفل: منظر من الجو لمدينة 
فاراناسي المقدسة ونهر الجانجا
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سياحة وسفر

برنامجي  أصـــور  كنت  عندما   2015 ــام  ع فــي 
بيوتي”،  أوف  تــور  هانترز  “راشيل  التلفزيوني 
وبينما  الليل.  متأخر  وقت  في  نيودلهي  إلى  وصلُت 
شديدة  بحماسة  شعرت  المطار،  خارج  أسير  كنت 
هذه  في  المجهول  الستكشاف  االنتظار  أستطع  ولم 
وفي  القريبة،  الفنادق  أحد  في  لإلقامة  ذهبت  البالد. 
صباح اليوم التالي سافرت إلى فاراناسي. وبينما فاجأ 
الكثيرين اختياري السفر إلى هذا المكان، فإنني رأيت 
أن ذلك االختيار هو أفضل قرار يمكن أن أتخذه. إنها 
فاراناسي  مدينة  تعد  وساحرة.  ومذهلة  رائعة  مدينة 
إن  ويقال   ، العالم  في  المدن  وأقدس  أقدم  من  واحدة 
اإلله شيفا كان يقيم بها. قد يظن البعض في البداية أن 
ثقافة فاراناسي نابضة بمظاهرة الحياة الغامرة، ولكن 
على المرء أن يصبر قليالً لفهم ما تجسده هذه المدينة 
التراث  لرؤية  ينتظر  أن  المرء  على  يجب  القديمة. 
النابض بالحياة في فاراناسي ليكتشفه بنفسه، ويتعرف 

على مجرد مستوى واحد فقط من سحر هذه المدينة.
تجسد مدينة فاراناسي مشاعر الدفء والروحانيات، 

دينية،  أهمية  مــن  لها  لما  ــك  وذل
كافة  من  المريدين  المدينة  وتجذب 
شخصياً  أنا  كنت  لقد  العالم.  أنحاء 
بحثاً  جـــاءوا  الــذيــن  هـــؤالء،  أحــد 
لتجديد  والروحانيات  اإليمان  عن 
حياة  طريقة  واكتشاف  روحــي، 

مغايرة لما يتبعه الناس في الغرب.
صوت  بسماع  فاراناسي  في  لي  صباح  أول  بدأت 
ترديد الترانيم الصادرة عن أحد المعابد القريبة. كانت 
الفندق.  في  غرفتي  خارج  مظلمة  تزال  ال  السماء 
 ، بالفعل  استيقظت  قد  كانت  المدينة  أن  يبدو  ولكن، 
لإلله.  اليومية  الترانيم  ترديد  في  للمشاركة  وتستعد 
أحد  وهو   ، الجانجا  نهر  ضفة  على  أسير  كنت  بينما 
شروق  يكن  لم  أنه  أدركت  الهند،  في  األنهار  أقدس 
ولكن  مميزاً،  الصباح  جعل  ما  هو  الرائع  الشمس 
واألجواء  الناس  هو  كان  والجمال  الروعة  تلك  سر 
الذي  األمر  المدينة،  هذه  جنبات  تلف  التي  الروحانية 

للغاية. جعل تجربتي تجربة مميزة 
بلونها  الجانجا  نهر  الشمس فوق صفحة  مع شروق 
القوارب  المكان  في  وانتشرت  للحمرة  المائل  الذهبي 
في  االستحمام  طقوس  تشهد  المدينة  بدأت  العائمة، 
األجواء  كانت  الصلوات.  بأداء  اآللهة  وتبجيل  النهر 
تعلوا   بينما  الصلوات  يؤدون  الذين  باألشخاص  مليئة 
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يسار: طقوس جانجا آرتي 
يؤديها بعض الكهنة عند جات 

داشاشواميدها

في فاراناسي ، يوجد معبد عند كل منعطف و في كل 
زقاق. ومن ثم، يجب على المرء استكشاف ما تتمتع 

به هذه المدينة من روحانيات
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مشهد شروق الشمس 
فوق نهر الجانجا في 

فاراناسي
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نسائم روحانية
ترتبط عارضة األزياء راشيل هانتر بعشق من نوع خاص بالهند، 

ألنها البلد التي ساعدتها على التعرف على نفسها من الداخل. 
وتصحبنا خالل السطور التالية في رحلة إلى أكثر وجهتين روحانيتين 

مفضلتين بالنسبة لها  هما: فاراناسي وريشيكيش
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مهرجان تيج 
تحتفل النساء في جميع أنحاء المناطق 

الشمالية من الهند بمهرجان تيج . 
ويحتفي هذا المهرجان باإللهة بارفاتي 

ولقاءها مرة أخرى  اإلله شيفا. ويحتفل 
بنفس المهرجان في مناطق أخرى من 
البالد باعتباره موسم األمطار الوفيرة 

المحملة بالخير

أعلى: فنانون شعبيون في والية 
راجاستان يشاركون في موكب مهرجان 

تيج التقليدي في جايبور ، راجستان

يسار: نساء هنديات يشاركن في 
احتفاالت مهرجان تيج  في أمريتسار ، 

البنجاب
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قصة صورة
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مهرجان تارنيتار
يحتفل مهرجان تارنيتار، الذي يستند 
إلى أسطورة سوايامفارا لداروبادي 
، بألوان الفن الشعبي في جوجارات 

من رقص وموسيقى وأزياء وغيرها 
من الفنون. ويتسم المهرجان  باأللوان 

والرومانسية والموسيقى

يسار: شاب من مجتمع بهاروارد 
يرتدي مالبس تقليدية

أعلى: من السمات المميزة للمهرجان 
المظلة المطرزة من قماش الدانتيل و 

المزينة بدقة بقطع المرآة،والتي تعرف 
باسم  تارنيتار تشاتري 
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مهرجان الداخ للحصاد
يجسد مهرجان الداخ- الذي ينتمي لنوعية المهرجانات التي تحتفي بموسم الحصاد 
الوفير، مزيجاً رائعاً و مثالياً من التقاليد اآلسيوية والتبتية السائدة في مناطق شمال 

الهند. يبدأ المهرجان بموكب ملئ باأللوان ويتخلله أداء رقصات تقليدية. وتقام على 
هامش المهرجان الصلوات عالوة على إقامة مسابقات.

أسفل: عازف بوق خالل مهرجان الداخ للحصاد في دير تيكسي في الداخ
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قصة صورة
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مهرجان راكشا 
باندان

سيدات يربطن خيط راخي 
على معصم أفراد قوة أمن 

الحدود خالل االحتفال 
بمهرجان راكشا باندان 
بنقطة الحدود الهندية- 
الباكستانية في واجا ، 

البنجاب
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سباق القوارب على درع 
نهرو

تشهد المسطحات المائية النائية الهادئة 
في مدينة أالبوزا بوالية كيراال توافد 

اآلالف لمشاهدة سباقات القوارب 
التقليدية المصنوعة على شكل األفعى، 
والتي تقام يوم السبت الثاني من شهر 

أغسطس من كل عام.

أعلى: فرق التجديف على متن 
القوارب ذات شكل األفاعي خالل 
المنافسات على درع نهرو لسباق 

القوارب 

يمين: تجربة أولية إلحدى فرق 
التجديف على متن قارب على شكل 

أفعي قبيل المشاركة الفعلية في السباق
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قصة صورة
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جانمتمي / داهي هاندي
استنادا لما ورد في األسطورة عن قيام 

اإلله كريشنا أثناء طفولته بسرقة الزبدة، 
تقام فاعلية تحمل اسم داهي هاندي، حيث 

يقوم المشاركون بتسلق بعضهم البعض 
ليكونوا في النهاية هرم بشري ويقومون 

بكسر وعاء من الفخار يكون مملوًء 
بخثارة اللبن من على ارتفاع مناسب.

يسار: تعثر الشباب في محاولة لتشكيل 
هرم بشري لكسر داهي هاندي في مومباي

أسفل:طفل يرتدي زي في هيئة جوفيندا 
)اسم آخر لإلله كريشنا( خالل احتفاالت 

جانمتمي في أجمير

يحتفل مهرجان داهي هاندي الهندوسي 
التقليدي، الذي يقام في والية ماهاراشترا 
بالقرب من جانماشتمي، بميالد اإلله كريشنا
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الهند بلغة 
األلوان 

مع اقترب حلول رياح المونسون المحملة 
بالسحب المليئة باألمطار تنتشر في األجواء 
نسمات الخريف العليلة وهي أجواء مناسبة 

ألن نأخذ فيها القارئ العزيز في رحلة 
سريعة نسافر خاللها إلى أنحاء مختلفة من 
الهند. ونستعرض خالل الرحلة مجموعة 
من أهم المهرجانات التي تشتهر باأللوان 

والمشاعر الحماسية بين المشاركين. 

عيد استقالل الهند
احتفلت الهند هذا العام بعيد االستقالل 

الثالث والسبعين، وهو اليوم الذي حصلت 
فيه الهند على استقاللها من االحتالل 

البريطاني في 15 أغسطس 1947.

أعلى: أفراد من شرطة والية آسام خالل 
بروفة احتفاالت عيد االستقالل في مدينة 

جواهاتي ، والية أسام

يمين: طالب مدرسة في أحمد آباد خالل 
االحتفاالت بعيد االستقالل
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الحدود  على  القمم  أطــول  من  )واحــدة 
)المعسكر  ولوهاجونج  النيبالية(  الهندية 
األساسي للرحالت التي تؤدي إلى بحيرة 
العدد اإلجمالي من  يبلغ  روبكوند(، حيث 
هذا  بداية  منذ  جمعها  تم  التي  النفايات 
النظام ألكثر من 54 ألف كجم كما انخفض 
كبير  بشكل  البالستيكية  األكياس  استخدام 
أن  الجاف  التسميد  مراحيض  وتضمن 
المياه  مصادر  تلوث  ال  البشرية  النفايات 
بعد ستة  للتربة  أيًضا سماًدا غنيًا  وتصبح 
الغسل  عدم  سياسات  ساعدت  كما  أشهر. 
المياه  مجاري  من  بالقرب  مكان  أي  في 
التي تصل  تقليل تدفق مياه الصرف  على 

الرئيسية. المياه  إلى مجاري 

تحقيق الرؤية
عندما جذبت مبادرة المسارات الخضراء 
في  المؤسسون  األعضاء  أدرك  االنتباه 
إحداث  إلى  الحاجة  اندياهيكس  منظمة 
من  بأنه  والتفكير  المنظور  في  تغيير 
المهم تحديد الفوائد الهائلة للقيام برحالت 
طريقة  إتباع  مع  لكن  الطلق  الهواء  في 
فقد أصبح  الطبيعة.  تأثير على  أقل  تسبب 
النفايات  مشكلة  ــول  ح متزايد  ــي  وع
تمكنت  حيث  الــرحــالت  مــســارات  فــي 
تطبيق  من  الخضراء  المسارات  مبادرة 

معظم  في  األساسية  المستدامة  الممارسات 
وقد  الهيمااليا  جبال  في  الرحالت  طرق 
تستخدم  التي  التقليدية  الوسائل  أفسحت 
للتعاون  المجال  الصارمة  واللوائح  القواعد 
التي  المحادثات  بدأت  كما  الذاتي.  والتنظيم 
البيئية  للمناطق  الحماية  من  المزيد  تناقش 
التي تحتاج اهتمام والكثير من المناطق في 
جميع أنحاء البالد تتجه نحو معايير خاصة 
للمناطق  وإيجابيًا  مستداًما  نمًوا  تضمن 
تتحرك  التقدم  من  مزيد  ولتحقيق  المحددة 
من  يمكن  طــرق  ابتكار  نحو  المنظمات 
منشأها.  من  بكفاءة  النفايات  معالجة  خاللها 
ويبدو أن عملية إعادة التدوير هي االختيار 
للتطور  وقابل  وفعال  وبسيط  المنطقي 
اندباهيكس  منظمة  قامت  حيث  بسهولة 
لتصنيع  المحلية  القرى  من  النساء  بحث 
-مما  تدويرها  المعاد  النفايات  من  منتجات 
يضمن لهم االستقرار المالي من خالل هذه 
النفايات  مشكلة  حل  إلى  باإلضافة  العملية 

بسهولة.

فيناياك سوريا سوامي صحفي مقيم في 
دلهي، وهو حاصل على شهادة في الهندسة 

الميكانيكية وعمل في البحرية الهندية.

كانت منطقة قمة سانداكبو في حاجة 
إلى نظام كامل إلدارة النفايات 

على مدار العام، حيث إنها تعتبر 
مقصد سياحي جذاب بشكل كبير فقد 

اعتمد كوشيك بانيرجي ، مسؤول 
تطوير البلديات في بيجانباري 

)والية البنجال الغربية( علي فكرة 
طوب الزجاجة ، واستخدم طوب 
من الزجاجات في بناء الجدران 
والمراحيض والمقاعد في قريته 

، وقد تم وضع نظام شهري لجمع 
النفايات في جميع القرى في 

المنطقة علي مدار عام.

تجربة  قمة سانداكبو

أعلى: متطوعون يلتقطون الزجاجات البالستيكية وأكياس البوليثين التي تركها المتنزهون على درب جاوبهاري وصوال إلى قمة سانداكفو
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فوق  الموجود  للموارد  المزمن  التسمم 
وتحت سطح األرض. ونم تحويل ما يقرب 
تم  التي  النفايات  من  المائة  في   50 من 
مدى  على  النفايات  مدافن  بعيدا عن  جمعها 
إعادة  خالل  من  الماضية  الثالث  السنوات 
منظمة  اعتمدت  وقد  واالستخدام  التدوير 
فلسفة  على  الطريق  طول  على  اندياهيكس 
المهاتما غاندي وقال الكشمي رئيس مبادرة 
المسارات الخضراء في منظمة اندياهيكس: 
الذي تريد أن تراه  التغيير  “يجب أن تكون 
النفايات  تحديد  في  بدأنا  “لقد  العالم”.  في 
نتجت عنا كمنظمة وعملنا على طرق  التي 
للحد منها. وانتقلنا إلى إعادة تصميم قائمتنا 
المعبأة.  البضائع  مع  قبل  من  فعلنا  كما 
دهاباس  مطعم  مع  تعاوننا  الرحالت  وفي 
من  والسماد  النفايات  فصل  وعلمناهم 
الكثير  وغير  المصدر  العضوية  النفايات 
منهم قائمة طعامهم لتقديم المنتجات المحلية 

بدال من األطعمة المصنعة.”

الفعال التنظيم 
المجاالت  جميع  في  المبادرة  أعضاء  يبتكر 
تعمل  التي  البيئية  المراحيض  تصميم  من 
إدارة  إلى  الصفر  دون  حرارة  درجات  في 
يعملون  إنهم  كما  عليها.  والحفاظ  الطاقة 
الكربون  انبعاث  تخفيض  على  أيــًضــا 
وغير  التدوير  إلعــادة  القابلة  للنفايات 
الجبال من خالل  التدوير من  القابلة إلعادة 
ضرورية  أصبحت  التي  البيئية  الحقائب 
اندياهيكس  منظمة  تقودها  مجموعة  كل  في 
عملية  أدت  فقد  واضحة  أصبحت  والنتائج 
ما  إلــى  تدويرها  ــادة  وإع النفايات  فصل 
الضخمة”  البيئة  “استعادة  تسميته  يمكن 
سانداكبو  قمة  إلى  المؤدية  الممرات  على 

لقد تم إطالق مبادرة تسمى 
المسارات الخضراء لتحقق 

رؤيتنا في الحفاظ علي جبالنا 
العريقة بشكل أفضل 
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responsible and 
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شعور  هناك  كان  و  والمحميات.  والحضرية 
عام بالالمباالة وقلة الوعي مما جعل الكثير من 
ووضع  وقت  إلى  تحتاج  السلوكية  التغييرات 
النجاح  ولتحقيق  التوجه.  هذا  مع  للتعامل  خطة 
وأن  الدعم  على  الحصول  الضروري  من  كان 
يكون هناك تعاون بين كافة أصحاب المصلحة 
ومنظميها  الرحاالت  تلك  في  المشاركين  من 
غير  والمنظمات  والقرى  السياحة  وهيئات 
الحكومية وكذلك الحكومة.وقد تم إطالق مبادرة 
رؤيتنا  لتحقيق  الخضراء  المسارات  تسمى 

العريقة  جبالنا  على  بالحفاظ  المرتبطة 
من  الفكرة  وكانت  أفضل.  في شكل  لتصبح 
المسؤولية من  المبادرة هي دمج  وراء هذه 
تسيير  في  المنخرطة  األطراف  كل  جانب 
ذات  البيئية  المناطق  إلى  السفر  رحالت 
بنية  لوجود  تفتقر  ولكنها  الطبيعي  الجمال 
كان  ثم،  ومن  عليها.  للحفاظ  مناسبة  تحتية 
بصورة  النفايات  تزايد  منع  على  العمل 

المناطق. مستمرة في تلك 

الطريق األقل سفرا
منذ إنشائها، قامت منظمة ويست واريورز 
مختلف  في  المبادرات  من  العديد  بتدشين 
بداية  التوجه  بهذا  المرتبطة  القطاعات 
النفايات  إلدارة  مبتكرة  حلول  إيجاد  من 
البرامج  هذه  والصلبة.وتطورت  العضوية 
من  بأكملها  المناطق  تطهير  فكرة  لتشمل 
و  أسبوعية  نظافة  بحمالت  القيام  خالل 
لجمع  نقاط  وعــدة  نفايات  حاويات  وضع 
النفايات.  فصل  مشكلة  لتبسيط  النفايات 
وعلى سبيل المثال، تم اتخاذ خطوات هائلة 
النفايات  من  صفر  مستوى  إلي  للوصول 
في  الشهيرة  بهاجسو  شالالت  منطقة  في 
رائدة  أخرى  خطوة  هناك  كما  دارامساال. 
المتخصصة  اندياهيكس  منظمة  بها  قامت 
النفايات  من  التخلص  وهي  الرحالت  في 
إلى  تؤدي  التي  النفايات  مدافن  عن  بعيًدا 

من المهم ان يبدأ العمل من 
اهل القري وخاصة مع النساء 

المحليات في مشاريع إعادة 
التدوير حيث ساعد ذلك 

في فهم القيمة االقتصادية 
للنفايات. وقد دفعت هذه 

المشاريع القرويين إلى أن 
يصبحوا أكثر وعياً ومجهزين 

للتعامل مع مشكلة النفايات 
بشكل مستقل. وقد عملت 

منظمة اندياهيكس مع مدارس 
القرية على نشر الوعي حول 
إدارة النفايات لجعل األطفال 
يدركون ذلك بشكل صحيح 

من السنوات المبكرة في 
حياتهم كما تم تنظيم ورش 
عمل حول هذا الموضوع 

في أكثر من 30 مدرسة في 
أماكن مختلفة.

ليس فقط 
المتنزهين

أعلى: مثال على كوخ مبني من طوب 
الزجاجات؛ 

أسفل: تنظيم فصول دراسية إلدارة 
النفايات في مدرسة في قرية جوباري، 

إحدى القرى على طريق قمة سانداكوب  
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المرصوف  المتعرج  الطريق  عبر  أسير  بينما 
في  سبيتي  وادي  في  كانامو  قمة  إلى  المؤدي 
والية هيماشال براديش، ال يسعني إال أن أتذكر 
سنوات  خمس  قبل  المنطقة  نفس  عبر  رحلتي 
المشهد  اليوم  أما  قاحاًل  منظًرا  كانت  عندما 
مختلف. لقد اكتشفت أنوار الشوارع التي تعمل 
السعداء  الشمسية والمدارس بها طالب  بالطاقة 
تكن  لم  األشياء  وهذه  قوي  اجتماعي  ومبني 
موجودة قبل عقد من الزمان تقريباً، تعتبر كلمة 
ربطه  يمكن  الذي  الوحيد  الشيء  هي  الرحالت 
الوصول  بسهولة  تتميز  حيث  كانامو  بـقمة 
إلى  تؤدي  التي  الطرق  من  عدد  ينتشر  إليها.  
الذي  الطريق  خالل  من  وشيشام  كيبير  قريتي 
والمبتدئين، واألخير  المتمرسين  يرتاده كل من 
اثنين  يسعي عادة الي الحصول علي عالمة أو 
العالية. وفي  المرتفعات  ألنها رحلة على طول 
اغلب االحيان فإن آثار األقدام الكبيرة قد تؤدي 
إلى اتجاهات معاكسة عن المنطقة المعنية، لكن 
وقد  للغاية.  إيجابي  أمامي  أراه  الذي  التصور 
وبنية  دافئة  ومواقع  بدقة  محددة  الحظت طرق 
والسكان  للسائحين  مستقرة  اجتماعية  أساسية 
بالنشاط  تعج  التي  المدن  وبعض  المحليين 
محدًدا  عامالً  الوصول  إمكانية  تصبح  أن  إلى 
الخط  فإن  وبذلك  المواسم،  في  البعض  لتراجع 
المتحمسين  المسافرين  بين  يفرق  الذي  الرفيع 
تغيرت  كما  مشوشاً.  أصبح  المغامرة  وعشاق 
أيضا.  السنين  مر  على  المسافرين  اختيارات 
حدود  تجاوز  الحالية  الفترة  في  يفضلون  حيث 
حاالتها  أفضل  في  الطبيعة  وتجربة  الراحة 

إلى  بالرحالت  الواسع  االهتمام  إلى  يؤدي  مما 
المناطق النائية أكثر من أي وقت مضى.

نظراً ألن  ثمن  له  التدريجي  التغيير  هذا  لكن 
التي  الطرق  عن  االبتعاد  اختاروا  األشخاص 
وانجذبوا  متكرر،  بشكل  خاللها  من  السفر  يتم 
فقد  استكشافها،  يتم  لم  التي  ــي  األراض نحو 
أنحاء  جميع  في  الطبيعي  البيئي  النظام  تعرض 
النفايات  من  الكثير  وجود  بسبب  للضغط  البالد 
التي  الكبيرة  المجموعات  ورائها  تركتها  التي 
وكان  الطرق.  هذه  عبر  الرحالت  تنظم  بدأت 
حل  إلى  التوصل  الماضية  الفترة  خالل  الزماً 
التنقل  حركة  زيادة  مع  والسيما  الظاهرة،  لهذه 
الطرق  ســواء  الطرق  هــذه  عبر  والــرحــالت 
والقالع  الكبيرة  الهيمااليا  جبال  في  البعيدة 
جاتس  جبال  سلسلة  طــول  على  الــمــوجــودة 
على  المورقة  الخضراء  التالل  أو  الغربية 
استخدام  زيادة  ومع  الشرقية.  الشمالية  الحدود 
المتعددة  الرحالت  في  وارتيادها  الطرق  هذه 
البيئية  األنظمة  ببعض  تلحق  األضرار  بدأت 
في  خلل  أحدث  مما  زائد،  اهتمام  تحتاج  التي 
في  الضروري  ولذلك أصبح من  األنظمة.  هذه 
على  الحفاظ  مسؤولية  نتولى  أن  الحالي  الوقت 
في  الموجودة  المناطق  تلك  في  الطبيعة  جمال 
وقد  الهيمااليا.  جبال  في  النائية  المناطق  قلب 
ظهر عدد قليل جداً من الوكاالت مسؤولية إيجاد 
المناطق. هذه  في  النفايات  إدارة  لمشكلة  حل 
بال  السنين  مر  على  المنظمات  هذه  وعملت 
ومجتمعية  عملية  ــادرات  ــب م إلطـــالق  كلل 
الريفية  المناطق  في  الصلبة  النفايات  إلدارة 

خالل السنوات الثالث الماضية، تم تحويل ما يقرب من 
50 في المائة من النفايات التي تم جمعها بعيدا عن مدافن 

النفايات من خالل إعادة التدوير وإعادة التدوير.

متطوعون من منظمة ويست 
واريورز في حمالت النظافة 
في منطقة شالل بهاجسو 
ناج أثناء رحلة في األراضي 
الخضراء
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مسؤولية الحفاظ على البيئة
بما أن القيام برحالت أصبح النشاط األول للهروب من صخب المدينة فإننا 
نحتاج إلى إعادة النظر في بعض األسباب التي تساعد في الحفاظ على نقاء 

البيئة الطبيعية التي تجذب انتباهنا منذ زمن بعيد
بقلم: فيناياك سوريا سوامي
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للفنون  مركز  أول  شانكارديف  القديس 
والروحانية في جزيرة ماجولي في أوائل 
الغربي،  الجزء  في  عشر  السادس  القرن 
اسم  من  مستوحي  بيلجوري  اسمه  وكان 
وقد  زرعها.  التي  البايل  أو  البيلفا  شجرة 
طويلة  فترة  منذ  بيلجوري  مركز  تدمر 

التعرية. عوامل  بسبب 
ناتون  مركز  باستكشاف  قمنا  أن  وبعد 
قرية  إلى  عدنا  وداكينبات،  كاماالباري 
الليل  من  متأخر  وقت  في  ساماجوري 
القاعة  وكانت  مسرحي.  عرض  لمشاهدة 
انتباههم  ركزوا  الذين  باألشخاص  ممتلئة 
الطبول  ورقع  الصناج  عزف  بدأ  عندما 

وصول  عن  اإلعــالن  بمثابة  كانت  التي 
وفرقته. جوسوامي 

وبعد لحظة بدأ العرض الساحر وظهرت 
قرون.  قبل  الحال  كان  كما  ماجولي  أقنعة 
أثــنــاء  الــعــريــضــة  الجماهير  وتــهــافــتــت 
العرض، الذي يظهر فيه الشياطين غضبهم 
في  يختبئون  وجعلهم  األطفال  أخاف  مما 

أمهاتهم. أحضان 
الضحلة  المياه  شاهدنا  قاربنا  متن  وعلى 
وهي  براهمابوترا،  نهر  ضفاف  على 
بالحاجة  النهر  من  تذكير  وكأنها   - متأللئه 
المهدد باالنقراض. إلى الحفاظ على تراثه 

عمل كل من أنوراج ماليك وبريا جاناباثي لفترة 
في مهن إعالمية مختلفة في مجاالت اإلعالنات 

واإلذاعة والسينما واإلنترنت. ثم، تركا العمل 
لحساب تلك الهيئات للتخصص في كتابات السفر 

والرحالت. ويدير الثنائي المتجول مؤسسة “ريد سكاراب” للسفر 
واإلعالم، التي يقع مقرها في بنجالورو وتختص في وضع اقتراحات 

للرحالت السياحة.

أعلى الصفحة: أكواخ نهرية 
تقليدية مبنية على الجسور في 

جزيرة ماجولي

يمين: امرأة قبلية من جزيرة 
ماجولي تحمل طفلها على 

ظهرها في حمالة أطفال
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ببناء طريق طويل على سد مرتفع )يُسمى 
تسمي  التي  الزاوية  هذه  عند  انتهى  جار( 

)مور(.
الذي  أونياتي،  مركز  إلي  باإلضافة 
يستمد اسمه من كلمة أوني وتعني الزاحف 
وتم  المرتفع.  المكان  وتعني  أتي  وكلمة 
إنشاء هذا المركز في عام 1653 على يد 
سينج.  جايادواجا  الملك  أهوم  أسرة  ملك 
يتزين  لالحتفاالت  مركزاً  لكونه  ونظراً 
الصغار  الذكور  األطفال  يرتدي  المكان 

أبسارا  عرض  ألداء  البنات  مثل  مالبس 
السماوية(. الحوريات  )رقصة  نريتيا 

كما كان يقام في المركز طقوس العبادة 
تعتمد  ،التي  “بالنام”  باسم  المعروفة 
مع  والرقص(  )األغاني  بيان  جايان  علي 
استخدام آالت خول وتال الموسيقية، التي 
حركات  أداء  على  عــالوة  الطبلة  تشبه 
على  نريتيا”  “داشافاتار  الشعبية  الرقصة 
ليخارو  خاجيندراناث  الكبير  المعلم  يد 
وأنشأ  ساتريا.  رقــص  في  المتخصص 

أسفل )في اتجاه عقارب الساعة 
من اليسار(: صانع األقنعة 

والفنان الشهير “هيم تشاندرا 
جوسوامي” يحّضر أقنعة علي 

شكل بهونا ؛ قناع بهونا التقليدي 
في والية أسام خالل مهرجان 

رونجالي؛ فنانون يصنعون القناع 
التقليدي من الخيزران خالل 

مهرجان رونجالي 

هناك ثالثة أنواع من األقنعة: الموخا بهونا وهي األقنعة التي تغطي 
الوجه وأقنعة لوتوكي التي تكون أكبر قليالً من الموخا واألقنعة الكبيرة 

جدا التي تتكون من الرأس والجسم معاً.
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وكان  ناتاك.  سانجيت  أكاديمية  جائزة 
شال   ويضع  األرض  على  جالساً  المعلم 
لنا  وأوضح  كتفيه.  فوق  أسام  من  قطني 
وتقاليدها.  األقنعة  بإيجاز مالمح صناعة 
يُلون  ثم  الشمس  في  القناع  تجفيف  يتم 
“اللون  هينجول  مثل  طبيعية  بأصباغ 
األصفر”  ــلــون  “ال وهيتال  األحــمــر” 
طبيعية  مواد  من  األلوان  هذه  ومصدر 
ولحاء  األشجار  وأوراق  الخشب  مثل: 
اللون  استخراج  يتم  والــبــذور.  الشجر 
من  األرجـــوانـــي(  ــون  ــل )ال البيجوني 
)اللون  الزاهي  الكاماال  ولون  الباذنجان 
)اللون  والديكيا  البرتقال  من  البرتقالي( 
وشدد  السرخس.  نبات  من  األخضر( 
على  الحفاظ  ضــرورة  على  جوسوامي 
االنقراض  على  أوشك  الذي  الفن،  هذا 
التراثي،  الفن  هذا  شعلة  حامل  باعتباره 
من  قرون  عدة  مدى  على  استمر  الذي 
ورش  بتنظيم  جوسوامي  ويقوم  الزمان. 
أنحاء  جميع  في  تدريبية  ودورات  عمل 

والية أسام والبنغال الغربية و أوديشا.
الجزيرة  طريق  عبرنا  ــك  ذل وبعد 
وشهدنا  مستأجرة  نارية  ــة  دراج على 
الفنية.  المراكز  مختلف  في  االحتفاالت 
مركز  أقدم  وهو  بوجبور،  مركز  وفي 
أنشأه  والذي  الجزيرة  في  باقياً  يزال  ال 
سمعنا   ،1528 عــام  في  شانكارديف 
في  الدينية(  )األغاني  البرجيت  صوت 
وشاهدنا  الصالة(  )قاعة  نامجار  قاعة 
جارمور.  مركز  في  رائعة  مسرحية 
أهوم   ملوك  قيام  من  جارمور  اسم  وجاء 

أعلى الصفحة: أداء رقصة 
“أوتار كماالباري ساترا” 

الجماعية في جزيرة ماجولي 
التي تصور اإلله كريشنا 

يسار: أحد المريدين يؤدي 
طقوس العبادة أمام قناع 
أثناء تجمع المريدين في 

ساماجوري 
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المركب النهري اليومي المكتظ 
بالركاب من السكان المحليين 
والسائحين، الذين يصلون إلى 
رصيف نماتي جات من جزيرة 
ماجولي بعد أن عبروا نهر 
براهمابوترا بالقرب من جورهات

ساهمت الحركة الدينية بقيادة القديس والمصلح االجتماعي 
والديني من آسام "سريمانتا شانكارديف" وتلميذه "مادهافديفا" 

في إحداث نهضة ثقافية وفنية.

الوصول إلى المكان
يمكنك السفر إلى مدينة جورهات 
وقيادة السيارة إلى أقرب رصيف 

"نماتي جات" على بُعد 14 كم، حيث 
تنطلق القوارب إلى كماالباري )علي 

بعد 20 كم( حولي ساعة ونصف. 
وبعد ذلك تجد الميني باص المحلي، 

الذي ينقل الزائرين إلي جارامور  
الواقعة بُعد 7كم من جزيرة ماجولي.
ويمكن أيضاً استئجار الدراجات أو 
الدراجات النارية للتنقل في المنطقة.

الوقت المناسب للزيارة
يعد أفضل وقت لزيارة جزيرة 

ماجولي خالل فصل الشتاء من شهر 
أكتوبر إلى مارس. ويمكن اتمام 

الزيارة كذلك خالل فترة مهرجان 
"راس ليال" وهو مهرجان للموسيقى 

والرقص، الذي يقام في األسبوع 
الثالث من شهر نوفمبر في مختلف 

المراكز الفنية والمهرجانات الزراعية 
مثل مهرجان "آلي ايا ليجانج" في 

منتصف فبراير و مهرجان "بوراج" 
بعد الحصاد.

األماكن المناسبة لإلقامة 
يمكنك اإلقامة في فندق ال ميزون 

الذي يديره مانجيت وزوجته 
نياناماني. ويتم تقديم األطباق الشهية 

من المطبخ الكوزي مثل طبق كوكورا 
كومهاري )دجاج بالقرع( وطبق 
هاهي باهي )البط مع المكرونة( 

وطبق مولي هولي )سمك مع الفجل(.

حقائق أساسية
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فرسان ماجولي
تقع جزيرة ماجولي، وهي أكبر جزيرة في الهند، وسط نهر براهمابوترا 
العظيم علي مساحة تبلغ 350 كم مربع، وتضم الجزيرة أيضاً 22 ساترا 

)هي كلمة تشير إلى األديرة الهندوسية ومراكز الفن(، مما يجعلها قبلة 
مناسبة لمحبي وعشاق األنشطة الثقافية والفنية

بقلم: أنوراج ماليك وبريا جاناباثي

متنه  على  بــدأنــا  ــذي  ال ــقــارب،  ال اقــتــرب 
لحمل  قياسي  ــم  رق تحطيم  مــن  رحلتنا، 
شخص  مائة  من  أكثر  وجد  حيث  الركاب، 
دراجة  ثالثين  إلى  باإلضافة  ظهره  على 
يتحرك  القارب  السيارات.كان  من  والقليل 
إلى  متجهاً  براهمابوترا  نهر  عبر  ببطء 

واحدة من أكبر الجزر النهرية في العالم.
بمعنى  وطنية  ثروة  ماجولي  جزيرة  تعد 
لوالية  الثقافي  التراث  نواة  ألنها  الكلمة، 
الهندوسية  الفيشنافية  التقاليد  والسيما  آسام 
وساهمت  عشر.  الخامس  القرن  من  بداية 
والمصلح  القديس  بقيادة  الدينية  الحركة 
“سريمانتا  آسام  من  والديني  االجتماعي 
في  “مادهافديفا”  وتلميذه  شانكارديف” 
الجزيرة  في  وفنية  ثقافية  نهضة  إحــداث 
بجانب إنشاء شاتراس أو ساتراس )األديرة 

الفنية(. والمراكز 
تقع أرض الجزيرة تحت الرعاية الملكية 
في  مركز  كل  ويختص  أهوم،  قبيلة  لملوك 

هذه الجزيرة بأشكال فنية وروحانية متميزة 
خالل  من  فيشنو  اإلله  عبادة  عن  للتعبير 
الموسيقى واألغاني والرقص وحكايات من 

الدينية. والمهاباراتا  الرامايانا  مالحم 
األقنعة  صناعة  فن  ممارسة  يتم  كما 
منتصف  منذ  ماجولي  جزيرة  في  التقليدية 
يستخدم  يــزال  وال  عشر،  السابع  القرن 
أشكال راس ليال وبهونا وهي أشكال قديمة 

من المسرح في والية أسام.
شاب  متدرب  هو  بــورا  كانت  كريشنا 
التعاليم  خالل  من  األقنعة  صناعة  فن  تعلم 
بارامبارا.  شيشيا  لجورو  القديمة  والتقاليد 
يستعين  حماس  بكل  كانت  كريشنا  وبــدأ 
كل  إلظهار  ويستعملها  مختلفة  بأشكال 
ذات  الغولة  من  بداية   - بوضوح  شخصية 
باكاسورا  شيطان  وحتى  الفضي  الشعر 
اجاسورا  وثعبان  العمالق  اللقلق  وطائر 
الفنان الكبير والمعلم  إلينا  الشيطان. وانضم 
على  الحائز  جوسوامي”  تشاندرا  “هيم 

الصفحة المقابلة: حرفي 
يصنع األقنعة علي شكل 
بهونا )شكل تقليدي من 

أشكال الترفيه السائدة في 
والية آسام والذي يعتمد على 

رسائل دينية(
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الصغيرة  الشقق  جدران  مع  لتتناسب  الفن 
الشكل  هذا  يجعل  مما  والزوايا  واألركــان 
ألفضليات  ومناسباً  انتشاراً  أكثر  الفني 

الحديث. المشتري في العصر 
الفن  من  النوع  بهذا  المطاف  ينتهي  وال   
األزياء  يقوم مصممو  الحد، حيث   إلى هذا 
الهنود أيضاً بدمج عناصر وأشكال بيتشفاي 
في  نذكر  أن  ويمكن  إبداعاتهم.  في  الفنية 
هذا المقام المصمم روهيت بال. وقد تعاون 
مع  سنوات  بضع  منذ  الشهير  المصمم  ذلك 
قطع  مجموعة  لتصميم  ايرث”  “جود  دار 
المنزلي  والديكور  المالبس  من  محدودة 
التي  إي-تايرات”  “هوسن-  عنوان  حملت 
والطاووس  اللوتس  زهرة  أشكال  تضمنت 
طويل الذيل والفواكه والنباتات والحيوانات 
فن  من  مستوحاة  بأسلوب  مصممة  وكلها   -
“ويف  األزياء  دار  وتفتخر  القديم.  بيتشفاي 

تشيناي،  مدينة  في  يقع  الذي  إنديا”،  إن 
باإلبداعات المستوحاة من أطراف األقمشة 
المزخرفة  واألقمشة  باللؤلؤ  المرصعة 

بيتشفاي. فن  برسومات 
الرعاة  قدمها  التي  الجهود،  وقد ساهمت 
التي  سينجال،  أمثال  من  الفن  لهذا  الجدد 
العديد  في  الفنية  بيتشفاي  لوحات  عرضت 
مثل:  المرموقة  الشهيرة  الفن  من معارض 
الهندي  الفن  ومعرض  كوتشي  بينالي 
في  نيودلهي،  في  المعارض  مختلف  وفي 
متذوقي  ليبهر  بيتشفاي  فن  وبقاء  استمرار 

الفنون.

بونام جويل هي صحفية كبيرة سابقة من عشاق الفن 
يتمتع بخبرة تزيد على 51 عاماً في مجال التوثيق 

والبحث والكتابة حول االستشارات الفنية الحرة 
وتصميم المعارض وأشكال الفن المختلفة.

أعلى الصفحة )من من اليسار 
إلى اليمين(: لوحة ملونة لإلله 
كريشنا في هيئة شريناثجي مع 

قطيعه تصور فترة الغروب 
المعروف باسم “الجودولي”؛ 
عمل فني آخر نابض بالحياة 

من مدينة ناثدوارا يصور قطيع 
من األبقار السعيدة
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بالتجارة  تتعلق  ألسباب  آبــاد  حيدر  في 
والمقايضة، حيث كانوا يطلبون هذا النوع 
أضرحتهم  أجل  من  الفنية  األعمال  من 
معبد  في  لآللهة  لتقديمها  أو  الشخصية 

شريناثجي.
الفني  الشكل  هذا  أن  من  الرغم  على 
باأللوهية  ارتباطه  من  انتقل  قد  التقليدي 
إال أنه أتخذ دوره في تشكيل أسلوب الحياة 

عليه. والتأثير  المعاصر 
في  الفنية  بيتشفاي  أعمال  استمرت 
تزيين الجدران من جانب متذوقي الفنون، 
الكالسيكي  الفن  نحو  ينجذبون  الــذيــن 
سناً،   األصغر  الجيل  بين  وحتى  الهندي 
لها  عصرية  لمسات  إضافة  مع  والسيما 
والتصميم  المستخدمة  األلــوان  حيث  من 
على  إضافات  إدخال  األحيان  بعض  وفي 

الفني. بتشفاي شريناثجي  أسلوب 
أشكاالً  أيــضــاً  يجد  أن  للمرء  يمكن 
هذا  من  االستخدامات  ومتعددة  متنوعة 

تراجع هذا الشكل الفني على 
مر السنين نتيجة لسببين: قلة 

رعاية هذا النوع من الفن، 
ومطالبة المريدين بالحصول 
على لوحات أرخص رديئة 

الجودة. لذلك، أصبح يكاد 
يكون من المستحيل إعادة 

تشكيل التصميمات المعقدة 
والتوازن اإلبداعي الذي يعد 
عالمة مميزة لرسومات فن 

بيتشفاي األصلية. ومن األسباب 
األخرى لهذا التراجع في هذا 

الشكل الفني هو عدم رغبة 
الجيل األصغر من الفنانين في 
إلزام أنفسهم باالنضباط والدقة 

في التدريب المطلوب ليصبحوا 
فنانين متخصصين في لوحات 

بيتشفاي.

هل تعلم؟

أعلى: لوحة جميلة تصور 
اإلله كريشنا وهو يمرح في 

مهرجان هولي من إبداع 
مدرسة نالكدورا بيتشواي.

يسار: لوحة باسم “هدايا 
للعب ومشاهد جوبي 

األخرى” ، وهي لوحة 
تنتمي ألسلوب فن بيتشواي 
من منطقة جولكوندا بالهند 

منذ أواخر القرن السابع 
عشر.
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دقائق  لبضع  شريناثجي  اإلله  طقوس  مقام  برؤية 
وكان  اليومية.  طقوسه  أو  دينكاريا  فترة  خالل 
مالبس  تغيير  خاللها  يتم  إلهي  طقس  كل  خالل 
الحاضرين  المريدين  أي  سيفاك  قبل  من  اإللــه 

الطقوس. لعملية 
من  جميل  بشكل  الطقوس  هذه  استعراض  تم 
خالل اللوحات مع التركيز على تفاصيل المالبس 
بألوان  المالبس  هذه  وتتمتع  يرتديها  التي  الدقيقة، 
بالكامل  ومزينة  داكنة  بإطارات  ومحاطة  زاهية 
أصبح  ما  الخالص.  وسرعان  الذهب  من  بخيوط 
كان  ما  بتصوير  فقط  يكتفي  ال  الفني  الشكل  هذا 
تعلق  لإلله  لوحات  رســم  أو  المعبد  في  يحدث 
حياة  تصوير  في  بدأ  أيضا  ولكن  الجدار،  لتزيين 

اإلله.
تصميم  تم  البداية  “في  قائلة:  سينجال  وتفسر 
واشكال  هندسية  أنماط  باستخدام  بيتشفاي  لوحات 

المركز  في  فارغة  مسافات  حول  رائعة  ازهار 
ومع  المعبد.  في  اإلله  تمثال  موقع  يقابلها  والتي 
تركت  التي  المرسومة  الجداريات  أن  نجد  ذلك، 
فكرة االرتباط بهذا الضريح في المعبد على مدى 
القرن الماضي، أصبح لها استخدام جديد كلوحات 
فنية تعلق على الجداران في المنازل، حيث كانت 
مصدر جذب لكثير من خبراء وعشاق الفن نظرا 
تخلق  الفنية  اللوحات  هذه  الرائع.وبدأت  لجمالها 
اقتناء  عشاق  بين  تدريجية  بصورة  جديداً  توجهاً 

الفنية.” وجمع األعمال 
ناثدوارا  في  بتشافي  فن  لوحات  إلى  باإلضافة 
تعد  التي  ديكاني،  بيتشفاي  لوحات  أيضا  هناك 
أقمشة  علي  المصممة  تلك  وخاصة  ندرة  أكثر 

كاالمكاري.
 وكانت تُصنع لوحات ديكاني بيتشفاي من أجل 
استقروا  الذين  األثرياء،  جوجارات  والية  تجار 

يسار: أعمال بيتشفاي 
فنية جميلة ودقيقة 

كبيرة الحجم تصور 
اإلله كريشنا مع قطيعه 

من األبقار
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خلف  اللوحات  هذه  تعلق  للتقاليد  ووفقاً  الزرقاء. 
طفولته  في  اإلله  لذلك  )تجسيد  سرينثجي  تمثال 
حين كان يبلغ من العمر سبع سنوات( في المعبد 
هذه  وتزيد  ناثدوارا  في  اإلله  اسم  يحمل  الذي 
تتم  أنه  وبما  الضريح.  ذلك  جمال  من  اللوحات 
طفالً،  كان  عندما  هيئته  في  كريشنا  اإلله  عبادة 
بيتشفاي  بأسلوب  المبدعة  اللوحات  فتعكس 

في طفولته. بكريشنا  الفائقة  بالعناية 
فن  منظمة  مؤسسة  سينجال  بوجا  وتــقــول 
تعمل  منظمة  وهي  بيوند،  آند  التقليدي  بتشفاي 

الكالسيكي  الشكل  هذا  إحياء  على 
المصغرة  اللوحات  “إن  الفن:  من 
لها  التقليدي  بتشفاي  ــن  ف ــن  م
في  عميقة  وجــذور  طويل  تاريخ 
الدينية  فيشنافيت  طائفة  عــبــادة 
الوسطى  العصور  إلى  تعود  التي 
عشر.وتتألف  السادس  القرن  من 

بيش   األول:  الجزء  جزأين  من  بتشفاي  كلمة 
فإنه  معلق،  أي  فاي  الثاني  والجزء  الخلف  أي 
باعتباره  تطور  قد  بتشفاي  فن  بإن  القول  يمكن 
فيشنافيت  )طائفة  فاالباتشاريا   طقوس  من  جزء 
المعبد،  طقوس  توضيح  بغرض  مارج(  بوشتي 
والروحانية  الجمالية  الممارسات  بين  تجمع  التي 
التماثيل  وزخــرفــة  المعبد  ديــكــور  خــالل  مــن 

الضخمة.” واالحتفاالت 
اللوحات المبدعة بأسلوب  عندما بدأ العمل في 
فنانين  خمسة  لنحو  ُسمح  التقليدي  بيتشواي  فن 

يسار: صاحب متجر بجانب معروضاته من أعمال بيتشفاي الفنية بالقرب من 
معبد شريناثجي في ناثدوارا

أعلى: لوحة ملونة لإلله كريشنا في هيئة شريناثجي في معبد فايشناف في شري 
ناثادوارا في والية راجستان

عرضت لوحات بيتشفاي الفنية في العديد من معارض 
الفن الشهيرة المرموقة مثل: بينالي كوتشي ومعرض 
الفن الهندي وفي مختلف المعارض في نيودلهي، في 

استمرار وبقاء فن بيتشفاي ليبهر متذوقي الفنون.
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نموذج جميل للوحة مرسومة 
بأسلوب فن بيتشفاي يصور منظراً 

ثالثي األبعاد للقصر مع صورة 
اإلله كريشنا في هيئة  شريناثجي 
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مهد اإلله 
كريشنا ذو 

البشرة الزرقاء 
يصور فن بتشفاي من مدينة ناثدوارا 

بوالية راجستان قصصاً عظيمة 
مرتبطة بحياة اإلله كريشنا. واستطاع 
هذا الفن االستمرار على مدى قرون 

طويلة من الزمان، وذلك بفضل ارتباط 
الموضوعات التي يتناولها بالحياة اليوم.

بقلم: بونام جويل

التجانس  و  التناغم  هذا  تشاهد  أن  يمكنك  ال 
اإليمان  وصدق  الفني  الجمال  بين  المثالي 
أسلوب  في  تجده  مثلما  آخر  مكان  أي  في 
)بيتشواي(!  بتشفاي  باسم  المعروف  الرسم 
“بتشفاي”  باسم  المعروف  الرسم  فن  يٌعد 
الهندي  الفن  أشكال  أحد  “بيتشواي”  أو 
وهي  ناتدوارا  مدينة  في  نشأ  الذي  القديم، 
بلدة صغيرة بالقرب من أودايبور في والية 
الحجم  ذات  اللوحات  تصميم  يتم  راجستان. 
هذا  خالل  من  إبداعها  يتم  التي  الكبير، 
دقيقة  وتكون  القماش  علي  الفني،  األسلوب 
الفني  المستوى  حيث  من  للغاية  وراقية 
لكونها تسرد حكايات من حياة اإلله كريشنا 
البشرة  ذو  اإلله  باسم  أيضاً  إليه  يشار  الذي 
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أعلى:مطعم رويال فيجا في 
فندق آي.تي.سي. رويال  
بنغال يقدم أطباق  مطبخ 

مورشيباباد بنفس الطريقة 
تقريبا الموصوفة في كتاب 
الطهي من تأليف براديب 

شوبرا
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أبناء  مجتمعات  من  آخر  مجتمع  وهناك 
“شهروالي”  مجتمع  وهو  اليانية  الديانة 
وصفاته  جمع  ــذي  ال البنغال  ــة  والي في 
“المطبخ  عنوان  يحمل  كتاب  في  التقليدية 
الذي  ــاد”  أب مرشد  في  الملكي  النباتي 
الكتاب  هذا  ويوثق  شوبرا.  براديب  كتبه 
المجتمع،  ذلك  لمطبخ  المميزة  النكهات 
التراثية  الطهي  أساليب  من  مزيج  وهي 
والية  من  تأثيرات  مع  راجستان  لوالية 
البريطاني.  االستعمار  حقبة  و  البنغال 
جمعية  رئيس  شــوبــرا  بــراديــب  ويــقــول 
“إن  ـــاد:  أب مــرشــد  فــي  ــراث  ــت ال تطوير 
أفضل  من  تعد  شهروالي  مجتمع  وصفات 
أبناء  المجتمعات  في  النباتية  الوجبات 
على  الحفاظ  أردنا  لذلك،  اليانية.  الديانة 

القادمة.” التراث لألجيال  هذا 
بوضع  فقط  تقوم  ال  الكتب  ــذه  ه إن 
تعرض  ولكنها  األطباق،  لهذه  الوصفات 
المختلفة  ــوس  ــطــق وال الــتــقــالــيــد  ــك  كــذل

طويالً  شوطاً  تقطع  حيث  بها،  المتعلقة 
المجتمعات  ثقافة  تميز  على  الحفاظ  في 
الطعام  لمؤرخي  بالنسبة  وقيمتها  الهندية 
الوصفات  هذه  وتتسم  والمؤلفين.  والطهاة 
ومعظمها  بسيطة  بلغة  المكتوبة  بأنها 
شيئا  تقل  ال  وهي  العامية  اللغة  يستخدم 
هذه  تقوم  وسوف  التراثية.  الثروات  عن 
العادات  بتوضيح  المكتوبة  التسجيالت 
تنتشر  بلد  في  للمستقبل  التراثية  والتقاليد 
غير  شفهية  بصورة  والتراث  التقاليد  فيه 

موثقة. 

شيترا باالسوبرامانيام هي كاتبة لديها شغف 
بالبحث والكتابة عن أنواع الطعام األقل 

شهرة وغير المسموع عنها من قبل وغير 
المعتادة. وتسعي إلى تسليط الضوء على مثل هذه األطباق.

وتعمل شيترا كمحللة من خالل مهنتها في الكتابة عن المنسوجات 
والعمارة والتراث.

يُعد كتاب “ساميثو بار” للكاتبة 
“إس. ميناكشي أمال”  بمثابة دليل 

لألطباق النباتية من جنوب الهند. 
وما زالت أسرة المؤلفة تنشر الكتاب 

بلغات مختلفة
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المسيحيين الشرقيين.   مومباي وهو مجتمع 
دوروثي رودريكس.  الكتاب  بتأليف  قامت 
وثقافة  المأكوالت  تفاصيل  الكتاب  ويتناول 
مجتمع المسيحيين في شرقي الهند. ويعتبر 
القيمة  ذات  الكتب  من  اليوم  الكتاب  هذا 
الكبيرة، حيث يوجد القليل جداً من الكتابات 

المجتمع. المتاحة حول هذا  األدبية 
المؤلفة:”في  ابنة  بيريرا  كاسيا  وتقول 
رودريجز  تيدي  والدي  كتب   2005 عام 
يـــروي قصة  بــعــنــوان”تــرايــس”  كــتــابــاً 
 ، مــومــبــاي  ــي  ف المقيمين  المسيحيين 
وفي  الشرقيين.  الهنود  باسم  والمعروفين 
الكاتبة  والــدتــي  أصــدرت   ،2008 عــام 
دوروثي رودريجز الجزء األول من كتابها 
فاسي  سالسيت  “ذا  بعنوان  للطهي  األول 
أتبعته  والذي   ، بوك”  كوك  انديان  ايست 
الثاني.  المجلد  بإصدار   2012 عام  في 
الوصفات  من  كنزاً  الكتب  هــذه  وتعد  

األصيلة.” الشرقية  الهندية 
لمجتمع  مخصص  كبير  كتاب  تجميع  تم 
متزايد  بشكل  يستقرون  ابناؤه  أغلب  كان 
ــا نا  ــم ــو كــتــاب “ دادي ــخــارج وه فــي ال
مجتمع  من  وصفات  يوثق  الذي  فارسو” 
الدقة  تحري  تم  وقد  الجايني.  باالنبوري 
أثناء تجميع هذا  التفاصيل  واالهتمام بكافة 
السيدات  أجرتها  التي  واألبحاث  الكتاب 
غاندي  أجاي  وراجول  ميهتا  شايلش  نيتا 
والدكتورة ساتيافاتي سوراجمال جهافيري 
الكتاب  هذا  يعد  للنساء.  راشانا  من جمعية 
واإلنجليزية  الجوجاراتية  باللغتين  الصادر 
دليالً شامالً وكتاباً مرجعياً ذو قديمة كبيرة 
بداية  المأكوالت  كافة  يضم  ألنه  نظراً 
الهندي  )الخبز  روتي  خبز  وصفات  من 
على  تعتمد  التي  واألكـــالت  المسطح( 
رقائق  أطباق  إلى  وصــوال  الخضروات 

السابقة. العصور  البطاطس على مر 

يمين: كتاب طبخ 
يحتوي على وصفات 

جوجاراتية أصيلة 
وتقليدية بعنوان 

“داديمانو فارسو”  
أو “جراندمازار 

ليجاسي” 

التالية على  السطور  نسلط الضوء عبر 
كتب الطبخ األقل شهرة، ولكنها ال تقل 

الطهي  أهمية عن مثيالتها من كتب 
في  نسائية  وتكتبها جمعيات  األخرى، 

يلي عدد  وفيما  المجتمعات.  مختلف 
منها: قليل 

كتاب “نكهات السند” الذي ظهر 
بنجالور  يد جمعية سيدات مدينة  علي 

الهند. في  لمجلس سندي  التابعة  المحلية 
الرائعة  الوصفات  إلى  وباإلضافة 

الموجودة فيه، فإنه يوفر أيضا قوائم 
المطبخ  من  الكالسيكية  الوجبات 

السندي. 

قدمته جمعية  الذي  الطبخ  كتاب 
سيدات مانجالور وهو عبارة عن 
مجموعة جذابة من 1000 وصفة 

البهارات  متنوعة من  تعرض مجموعة 
واألطباق  المخبوزة  واألطباق 

إلى  باإلضافة  المفضلة  المانجالورية 
المفيدة. اللمسات  عدد من 

جماعة ستري ماندال وهو مجتمع 
الديانة الزرادشتية في حيدر أباد والذي 

أصدر كتاب للطهي باسم “زاد. إس. 
إم.” يقدم أطباق تقليدية من مطبخ 

بارسيون. مجتمع 

صوت المرأة
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المميز. ويقال إن هذا المجتمع يرجع تاريخه 
وهو  ساراسواتي،  نهر  ضفاف  منطقة  إلى 
واستمر  الهند.  شمال  في  أسطوري  نهر 
جنوب  نحو  االتجاه  في  المجتمع  هذا  أفراد 

الهند علي مر القرون.
كتاب  األخـــرى  الثمينة  الكنوز  ــن  وم
“ساميثو بار” للكاتبة “إس. ميناكشي أمال”  
النباتية من  لألطباق  دليل  بمثابة  يعد  والذي 
مرة  ألول  الكتاب  نشر  وتم  الهند.  جنوب 
في عام 1951، واليوم يتوافر  هذا الكتاب 
األصلية  النسخة  ُكتبت  مجلدات.  ثالثة  في 
من الكتاب باللغة التاميلية، وما زالت أسرة 

مختلفة. بلغات  الكتاب  تنشر  المؤلفة 
يتناول الكتاب بالتفاصيل الدقيقة وصفات 
منازل  في  إعــدادهــا  يتم  التي  الوجبات، 
التاميلية،  باللغة  المتحدث  براهمين  مجتمع 
أثناء  تقديمها  يتم  التي  األطباق  ذلك  بما 
الطقوس الجنائزية، والوجبات الخفيفة التي 
وكذلك  الزفاف،  لحفالت  تحضيرها  يتم 
المهرجانات  مختلف  في  لآللهة  تقدم  التي 

وغيرها.
زوجة  رامكومار”  “بريا  تقول 
أمال”  ميناكشي  “إس.  الكاتبة  ابنة 
أمال  ميناكشي  براعة  “إن  الكبرى: 
مباشر  غير  دليالً  جعلتها  الطهي  في 
أسرتها.  أفراد  لجميع  الطهي  لقواعد 
أن  عليها  اقترح  من  وكان عمها هو 

تقوم بتجميع كل هذه الوصفات ونشرها في 
عبر  نشرها  علي  نعمل  وإننا  كتاب.   شكل 
لتصبح  فيديو  إلى  أيضاً  وتحويلها  اإلنترنت 

للشباب.” أكثر جاذبية  متوفرة بصورة 
عنوان  يحمل  حديث  طبخ  كتاب  هناك 
تقاليد  توثق  على  يعمل  إينديان”  “إيست 
مدينة  في  آخــر  مجتمع  أبناء  بين  الطبخ 

47

طبق لذيذ وشهي من نبات القرع تم 
إعداده بشكل تقليدي كما هو موضح في 
وصفات كتاب “راساتشاندريكا” وهو 
كتاب للطهي من الوصفات التقليدية 
لمنظمة “ساراسوات ماهيال ساماج” 
النسائية في مدينة مومباي

يعتبر كتاب الطهي “ذا إيست انديان” اليوم من الكتب ذات 
القيمة الكبيرة، حيث يوجد القليل جداً من الكتابات األدبية 

المتاحة حول هذا المجتمع.
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هناك  ــزال  ي ال  ذلــك  من  الرغم  وعلي 
تقاليد  علي  للحفاظ  ــل  األم مــن  بصيص 
األهلية  الجمعيات  أن  حيث  الهندي  المطبخ 
حول  التراثية  المعلومات  وثقت  الهند  في 
من  واألوعية  الطهي  وأساليب  الوجبات 

خالل كتب محدودة النسخ.

الفاعليات إحياء التراث من خالل 
عصر  منذ  الجمعيات  من  مجموعة  ظهرت 
ما قبل استقالل الهند تضم أفراد من مختلف 
تقاليدهم  على  للحفاظ  يسعون  المجتمعات 
خالل  من  بذلك  يقومون  حيث  وثقافاتهم، 
والمهرجانات  الثقافية  الفعاليات  تنظيم 
ويعقدون  الــطــعــام  ــفــاالت  واحــت الدينية 
األطباق  خاللها  تقدم  منتظمة  اجتماعات 

التقليدية.
الجمعيات  هذه  تستطيع  الطريقة  وبهذه 
عبر  ونقله  الطعام،  تراث  على  الحفاظ  من 
هذا  تحويل  ويتم  جيل.  إلى  جيل  األجيال 
محدودة  بأعداد  تُطبع  كتب  إلى  التراث 
وتوزع على المجتمع المحلي فقط. ونجد أن 
أصبحت  حتى  جداً  قديمة  الكتب  هذه  بعض 
قطًعا تراثية، في حين أن بعضها اآلخر يتم 

الحالي. الوقت  كتابته في 

قيمة  كتب 
ــداً  واح “راساتشاندريكا”  كتاب  يعتبر 
على  نشرها  تم  التي  الكتب  هذه  أقدم  من 
ساماج”  ماهيال  “ســاراســوات  منظمة  يد 
في  مومباي  مدينة  في  ومقرها  النسائية 
من  األصلية  النسخة  وكتبت    .1917 عام 
تحظى  وكانت  المراتية،  باللغة  الكتاب  هذا 
طبعة  إصدار  تم  ذلك  وبعد  كبيرة.  بشعبية 
باللغة الهندية ومؤخرا صدرت طبعة باللغة 
وصفات  الكتاب  هذا  ويوثق  االنجليزية. 
يتحدث  الذي  المجتمع  مطابخ  من  كالسيكية 
يشتهر  مجتمع  وهو  الكونكانية،  اللغة  أبنائه 
والطعام  واألدب  والمسرح  بالموسيقى 

أعلي يمين: تجربة معاصرة 
إلعداد المخلل التقليدي من 

الزنجبيل والتمر الهندي كما 
هو موضح في صفحات كتاب 

الطبخ “إيست إنديان” 
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وصفات 
المطبخ القديم

يعد تنوع فنون الطهي أحد كنوز الهند. وال 
تمثل كتب الطهي القديمة والجديدة مجرد سرد 

للوصفات، ولكن أيضاً توضح العادات والطقوس 
الهندية المتبعة في إعداد األطباق المختلفة.  وتقدم 

هذه الكتب وصف تفصيلي للتعايش مع هذه العادات 
للحفاظ على الثقافة الهندية الفريدة.

بقلم: شيترا باالسوبرامانيام

هناك مقولة شهيرة في الهند تقول: “كوس-كوس بار 
تعني”أن  وهي  باني”،  بار  كوس  تشار  باني،  بادلي 
في  المرء  يقطعها  مسافة  كل  مع  يتغير  المياه  طعم 
الترحال داخل الهند وكذلك اللهجات التي يتحدث بها 

الناس.”
وينبغي أن نضيف إلي هذه المقولة أن مذاق الطعام 
الهند.يعكس  في  كيلومترات  بضعة  كل  يختلف  أيضاً 
أنواع  من  بداية  المحلية  المجتمعات  تقاليد  الطعام 
إلى  وصــوالً  والمهرجانات  الــزراعــة  المحاصيل 

والمعتقدات. الطقوس 
نمط  تغير  أن  من  مخاوف  الطعام  مؤرخو  ويراود 
طهي  أساليب  استخدام  في  والبدء  والسفر  الحياة 
جديدة وسهولة توافر أنواع جديدة من األطباق يمكن 
تذهب  ويجعلها  الهندي  المطبخ  تقاليد  علي  يطغي  أن 

النسيان. في طي 
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لذلك،  لتدريبي.  مستعداً  أحد  يكن  لم  لكن، 
قرر أبي أن يساعدني.” وفي عام 2017 ، 
للهند  الفضية  الميدالية  على  داجار  حصلت 
في  السمع  لضعاف  األوليمبية  بطولة  في 

تركيا.
ببطولة  كهاوية  أيــضــاً  داجـــار  ــازت  ف  
وبعد  الهند.  في  للجولف  النسائية  الرابطة 
من  أكثر  في  بطولة   60 حوالي  اجتيازها 
20 دولة ، تستعد داجار اآلن لالنطالق في 
رحلة جديدة في دورة األلعاب األوليمبية في 

طوكيو 2020.

قاتل وسوف تتمكن من النجاة
كانت مالفيكا آير البالغة من العمر 31 عاماً 
آنذاك تتجول في فترة الظهيرة ورشة والدها 
بحثاً عن  بيكانير بوالية راجستان  في مدينة 
إصالح  في  يساعدها  أن  شأنه  من  شــيء 
الفتاة  تعلم  تكن  لم  الممزق.  الجينز  سروالها 
انفجر  الذي  الذخيرة  مستودع  أن  الصغيرة 
قذف  في  تسبب  قد  كان  أشهر  بضعة  قبل 
الحي.  أنحاء  مختلف  في  القنابل  من  العديد 
للمساعدة  الفتاة  اختارته  الذي  الشئ  وكان 
قنبلة  إال  ما هو  الجينز  في إصالح سروالها 
عليها  ضغطت  أن  بمجرد  انفجرت  يدوية 
مما نتج عنها بتر األطراف وأصبحت بدون 

أيدي.
تكتِف  لم  واليوم  ذلك في عام 2002  كان 
والجائزة  الدكتوراة  علي  بالحصول  آير 
متحدثة  أيضاً  أصبحت  بل  فقط،  الوطنية 
في  وناشطة  دولياً  بها  معترف  تحفيزية 
مجال حقوق ذوي اإلعاقة. وقد تم االعتراف 
بجهود آير من خالل حصولها علي “جائزة 
مدني  وسام  أعلى  تعد  التي  شاكتي”،  ناري 
تمكين  في  البارزة  لمساهمتها  وذلك  للمرأة 

المرأة.
أرى  فيه  أستيقظ  يوم  “كل  آير:  وتقول 
آير  كانت  ينتظرني.”  جديد  تحد  هناك  أن 
أيضاً  وكانت  للموضة  كبير  بشكل  مشجعة 
أحد محبي المشاركة في عروض األزياء ، 
أن األحالم ال تصبح حقيقة من  أثبتت  حيث 
والتصميم  بالعزيمة  لكن  و  السحر،  خالل 
تحقيق  للمرء  يمكن  يثم  ومن  الجاد  والعمل 

المستحيل!

إيشيتا جويل هي صحفية مقيمة في نيودلهي. 
وبعد العمل لفترة وجيزة في صحيفة “إنديان 

إكسبريس” ، بدأت جويل تكتب بصورة كبيرة 
في مختلف الموضوعات المرتبطة بالتراث 

الهندي والشؤون الجارية.

الصفحة المقابلة: مالفيكا 
آير تحصل على جائزة 

ناري شاكتي من الرئيس 
رام ناث كوفيند

يسار: مالفيكا آير خالل 
جلسة تصوير

اليوم لم تكتِف آير بالحصول علي الدكتوراة والجائزة الوطنية فقط، 
بل أصبحت أيضاً متحدثة تحفيزية معترف بها دولياً وناشطة في 

مجال حقوق ذوي اإلعاقة
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كرسي متحرك على فعل ذلك. وهذا جلب بصيصاً 
من األمل يدب في أعماق قلبي.”

من ذلك اليوم فصاعدا بدأت رحلة شمس للتدريب 
الفوز  شمس  استطاع  تشجيعه  وبعد  السباحة.  علي 
و  الــواليــة  مستوى  على  السباحة  بطوالت  في 
في  للمشاركة  أخيراً  وصل  حتى   ، الدولة  مستوى 

دورة األلعاب اآلسيوية.
مسافة  ألطول  القياسي  الرقم  علي  شمس  حصل 
مصاب  شخص  بها  يقوم  مفتوحة  بحرية  سباحة 
بالشلل. واليوم يعد شمس مصدراً لإللهام للكثيرين، 

وهو يسافر حول العالم ليحفز ويدعم ذوي القدرات 
الخاصة من خالل الرياضة.

اهتزاز الثقة 
عندما  سنوات  حوالي ست  داجار  ديكشا  ٌعمر  كان 
الفتاة  لكن  السمع.  ضعف  من  تعاني  أنها  أدركت 
الشجاعة لم تدع الصمت حولها يشكل عائقاً. وبدالً 
أفضل  بشكل  “للتركيز  كأداة  استخدمته  ذلك  من 
وكالهما   - البصر”  خالل  من  وعياً  أكثر  والبقاء 
أصغر  أصبحت  فقد  الجولف.  لممارسة  ضروري 
لعام  للسيدات  األوروبية  بالبطولة  تفوز  هندية  فتاة 
2019 ، وقد نجحت داجار في الوصول إلى مكانة 

خاصة في رياضة الجولف.
الشابة  وتقول  سهل.  دائما  النجاح  يكن  لم  ولكن، 
البالغة من العمر 19 عاماً وهي من مدينة روهتاك 
الجولف.  لعب  دائماً  “أحببت  هاريانا:  والية  في 

شمس علم شيخ يعرض 
ميدالياته في السباحة التي 

حصل عليها؛ السباح 
خالل إحدى محاوالته 

للسباحة ألطول مسافة في 
البحر المفتوح يقوم به فرد 

مصاب بالشلل 
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إلى  الفخذ  من  األرض  على  الصناعي  للطرف 
بالبهجة  الشعور  أجل  من  أركض  الرأس.فأنا 
المطلقة ، لكن عندما أتوقف في النهاية ، أشعر 

بكدمات في كل مكان ....”
المراكز  عــن  بفخر  الــيــوم  سينج  يتحدث 
األربعة، التي حصل عليها والمدرجة في كتاب 
األول  المركز  ومنها  القياسية  لألرقام  ليمكا 
كأول عداء بقدم صناعي يجري على ارتفاعات 
أول  سينج  أصبح   2019 مارس  وفي  عالية. 
يقفز  المعارك  مصابي  مــن  هندي  مــحــارب 

بالمظالت في تدريب الجيش الهندي.

رياضي يتمتع بروح عالية 
وآالف  الــكــامــيــرات  مــن  المئات  تــواجــد  مــع 
 43 من  أكثر  من  المشاهدين  من  األشخاص 
سباح  وهو  شيخ،  علم  شمس  استطاع  ــة،  دول
إلى  طريقه  يشق  أن  نصفي،  بشلل  مصاب 
النجاح بالتأهل إلى دورة األلعاب اآلسيوية لعام 

2018 في جاكرتا.
عندما  المشهد  هذا  تخيل  الصعب  من  كان 
كان  عندما  أعــوام،  ثمانية  إلى  بالزمن  ترجع 
في  التأهيل  إعــادة  مركز  في  يتعافى  السباح 

في مومباي. بارابيليك 
يقول السباح شمس: “في عام 2010 اكتشفت 
جعلني  مما  الفقري  العمود  في  ورم  وجــود 
عن  أعاقني  مما  المتحركة  بالكراسي  مقيداً 
في رياضة  تحقيق حلمي بأن أصبح بطالً دولياً 

التي تدربت عليها معظم حياتي.” الكاراتيه 
إعادة  مركز  “وفي  الحديث:  شمس  ويتابع 
هندي  راجارام جاج، وهو رجل  قابلت  التأهيل 
القناة  عبر  والذي  الخاصة  القدرات  ذوي  من 
عام  في  منفرداً  السباحة  خالل  من  اإلنجليزية 
على  شخص  قــدرة  من  اندهشت  لقد   .1988

ديكشا داجار خالل 
جلسة من جلسات 

التدريب

وفي عام 2017 ، حصلت داجار على الميدالية الفضية للهند في 
بطولة األوليمبية لضعاف السمع في تركيا.وفازت أيضاً كهاوية 

ببطولة الرابطة النسائية للجولف في الهند
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الرائد دي.بي سينج 
خالل إحدى دوراته 
التدريبية لالستعداد 

بشكل جيد للمنافسة في 
سباقات الماراثون 
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طموح وعزيمة 
بال سقف 

نقدم للقارئ العزيز من خالل السطور التالية أربع قصص ملهمة تجسد 
صوراً من الشجاعة والعزيمة والمثابرة لسباح يعاني من اإلعاقة الحركية 

و العبة جولف من ضعاف السمع وعداء بطرف صناعي وناشطة مبتورة 
األطراف تعمل في مجال حقوق ذوي اإلعاقة. 

بقلم: إشيتا جويل

تحدد من نحن، ولكن  التي  قدراتنا هي  ليست 
المحن  تصيب  عندما  نتخذها.  التي  الخيارات 
يختار  حينها  العادية  الحياة  مجري  والشدائد 
ينظر  بينما  أحالمهم،  عن  التخلي  البعض 
آخرون إلى التحديات باعتبارها نقطة إنطالق 
والتحليق  للطموح  سقف  أعلى  إلى  للوصول 
من  بمزيد  الموضوع  هذا  في  نتناول  عالياً. 
الهمم  أصحاب  من  أربعة  قصص  التفاصيل 
على  تغلبوا  و  واضحة  إنجازات  حققوا  ممن 
الصعوبات التي واجهوها في حياتهم، وقدموا 
ُملهمة في مجاالت تخصصهم، وأثبتوا  نماذج 
مختلفاً  نوعاً  طياتها  في  تجلب  إعاقة  كل  أن 

من القدرة.

فقدان األمل يعني “االستسالم”
عن  رائعة  قصة  سينج  دي.بي.  الرائد  سطر 
المحاربين  أحد  وهو  والشجاعة،  المثابرة 
كارجيل  حرب  خاضوا  الذين  المخضرمين 

بــطــرف  عـــــداء  وأول 
وفائز  الهند  في  صناعي 
في  الوطنية.  بالجائزة 
خالل  الفارقة  األيام  أحد 
 )1999( كارجيل  حرب 
نطاق  في  المحارب  وقع 

قنبلة منفجرة. وعندما قيل له إن ساقه تأثرت 
ذلك  أن  بترها، رأى  إلى  بالغرغرينا وتحتاج 

تحدياً.
كيف  أرى  أن  “أردت  سينج:  الرائد  يقول 
أعتقد  الواحدة.  الساق  ذوي  األشخاص  يعيش 
يشعرون  الذين  أولئك  فقط  يختبر  هللا  أن 
فقط  ليس  يكفي  بما  إرادة  أقوياء ولديهم  بأنهم 
محنتها  من  للخروج  بل  اإلعاقة  على  للتغلب 
منتصرين.” استغرق األمر من سينج حوالي 
أبداً  ينظر  ولم  الركض،  في  للبدء  عاماً   14
من  أكثر  بنجاح  سينج  أكمل  لقد  الوراء.  إلى 
لتوجيه  تحفيزية  ندوات  عدة  وعقد  سباق   18

الشباب.
في  فعالة  بصورة  سينج  شارك  الواقع  في 
عندما   2015 عام  في  إرشادية  جلسات  عقد 
شهدت تلك الفترة ارتفاع في حاالت االنتحار 
وقال  راجستان.  في  كوتا  في  الطالب  بين 
سينج: “عندما أركض ، أشعر باألثر المدوي 

بعد تشجيعه استطاع شمس الفوز في بطوالت 
السباحة على مستوى الوالية و مستوى الدولة ، حتى 

وصل أخيراً للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية.
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أنه  إلــى  التقديرات  تشير 
سوف   ،  2025 عام  بحلول 
يقرب  بما  الطرق  هذه  تساهم 
أمريكي  دوالر  مليار  من 70 
المحلي  الناتج  إجمالي  من 
مليوناً   20 و  سنوياً  اإلضافي 
العمل  ــرص  ف إجــمــالــي  مــن 
الهندية في  الحكومة  اإلضافية. شهدت جهود 
التحتية  البنية  التحتية ، وتحديداً  البنية  تطوير 
مدار  على  رائعاً  نجاحاً   ، بالطرق  المتعلقة 
دفع  إلى  التغيير  هذا  وأدى  الماضي.  العقد 
الهندي  االقتصاد  تنمية  نحو  هائلة  خطوات 
اللوجستية  للقيود  حلول  توفير  خالل  من 
للمواطن  راحة  وأكثر  أسهل  السفر  وجعل 

العادي. الهندي 

الطرق  أكثر من 27000 كم من شبكة  تضم 
الطريق  بينها  من  والتي  إقامتها،  المخطط 
تايالند(   - ميانمار   - )الهند  السريع  الثالثي 
ويبلغ  الغربي  الشرقي-  االقتصادي  الممر  أو 
مورا  مدينة  بين  يربط  و  كم   3200 طوله 
تايالند عبر  الهندية مع مدينة ماي سوت في 

ميانمار.
باإلضافة إلى وجود أقل من 400 كيلومتر 
من   ، المشروع  من  النهائية  المراحل  في 
المتوقع أن يعزز هذا الطريق حركة التجارة 
بين  الحرة  التجارة  منطقة  في  والتبادالت 
مع  وكذلك   ، والهند  اآلسيان  رابطة  دول 
الهند  وتخطط  آسيا.   شرق  جنوب  دول  بقية 
من  كل  ليضم  الطريق  هذا  لتمديد  وآسيان 

وفيتنام. وكمبوديا  الوس 

هناك اهتمام كبير بين األطراف الرئيسية الراغبة 
في االستثمار في النمو الصناعي للقطاعات 
التابعة لهيئة التنمية الصناعية في مشروع 
طريق يامونا السريع 

شاحنة على الطريق 
السريع في جبال 

الهيمااليا بالقرب من 
ممر تانجالنج - ممر 

في جبال الهيمااليا 
على طريق ليه- مانالي 

السريع

تخرج باتنجالي بونديت من جامعة كولومبيا 
وكلية لندن لالقتصاد ، وهو مؤرخ وكاتب 

ورائد أعمال.
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 الذي بدأ في عام 1999 إلى ربط المراكز الصناعية الرئيسية في 
كلكتا ومومباي وتشيناي ودلهي.  وتم االنتهاء من المشروع في عام 

2012، حيث قام بالربط بين 13 والية هندية بطول تقريبي 5800 كم

 يمتد الممر الشمالي الجنوبي-الشرقي الغربي بطول وعرض البالد، 
حيث  يربط بين سريناجار وكانياكوماري وبوربندر وسيلشار ، وهو 

واحد من أكبر مشروعات الطرق السريعة القومية الجارية

 ممر الشمالي الجنوبي- الشرقي الغربي يهدف المشروع الرباعي الذهبي،
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الهند إكليل  مشروع طرق 
 2017 أكتوبر  في  الهندية  الحكومة  قامت 
باريوجنا  باراتماال  مشروع  على  بالموافقة 
إكليل  طــرق  مشروع  باسم  )المعروف 
الهند( ، وهو مشروع خاص بالبنية التحتية 
للطرق برعاية مركزية ويضم تحت مظلته 
في  بما  السريعة،  الطرق  جميع مشروعات 
الطرق  لتطوير  القومي  المشروع  ذلــك 
المشروع  ــذا  ه طــول  ويــقــدر  السريعة. 
الطرق  إنشاء  من  كم   83.677 بحوالي 
روبية  كرور   6,92,324 قدره  واستثمار 
أمريكي(  دوالر  مليار   96 يعادل  ما  )أي 
خالل الفترة من 2017 إلى 2022، وبذلك 
البنية  مشروعات  أكبر  من  واحداً  يعد  فهو 

للطرق. التحتية 
إلى  باريوجنا  باراتماال  مشروع  يهدف 
شبكة  خالل  من  رئيسية  منطقة   550 ربط 
حارات  أربع  من  المكونة  السريعة  الطرق 
حركة  ونقل  الممرات  عــدد  ــادة  زي عبر 

السريعة  الطرق  إلى   %80 بنسبة  الشحن 
و  لوجستياً  مجمًعا   24 ربــط  و  القومية 
فرعياً  طريقًا   116 و  داخليًا  ممًرا   66
المنطقة  في  األنماط  متعددة  موانئ  و7 
كذلك  المشروع  ويسعى  الشرقية.  الشمالية 
الممرات  في  خاصة  االتصال  تحسين  إلى 
والمناطق  الحدودية  والمناطق  االقتصادية 
أسرع  بشكل  البضائع  نقل  بهدف  النائية 

الصادرات. وزيادة 

ما وراء الحدود
تحولت  التي   “ شرقاً  “النظر  سياسة  تهتم 
إلى ما يعرف اآلن بسياسة “التوجه شرقاً”  
مكون  باعتباره  والنقل  االتصال  بحركة 
جنوب  تجارة  تمثل  السياسة.  هذه  في  هام 
أكثر من  آسيا  الهند  مع دول جنوب شرق 

40 % من تجارة الهند.
الطرق  شبكة  اتفاقية  على  الهند  وقعت 
والتي   ،2003 عام  في  اآلسيوية  السريعة 

مجموعة من راكبي الدراجات 
البخارية على طريق )إن.ايتش5( 
القومي السريع الممتد من البنجاب 

إلى الحدود الصينية الهندية في 
والية هيماشال براديش
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116 Feeder Routes: 
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Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

فعلياً   الهند  في  القومية  السريعة  الطرق  تشكل 
7.1% فقط من شبكة الطرق الضخمة في البالد ، 
ومع ذلك فهي مسؤولة عن نقل أكثر من 40% من 
إجمالي حجم حركة المرور. وبالمقارنة مع غيرها 
شبكة  من   %5 السريعة  الطرق  تشكل  الدول  من 
الطرق في البرازيل واليابان والواليات المتحدة و 

المتحدة. والمملكة  كوريا  في   %13
أكبر  من  واحدة  الهندية  الطرق  شبكة  أصبحت 
إجمالي  تخطي  حيث  العالم،  في  الطرق  شبكات 
 0.399( ألف  أربعمائة  حوالي  من  الطرق  طول 
أن  إلى  العشرين  القرن  منتصف  في  كم(  مليون 
مليون  )إجمالي 40.7  مليون  إلى حوالي 5  وصل 
الطرق  شبكة  وشهدت   .2015 عام  بحلول  كم( 
زاد  حيث  هائالً  نمواً  الهند  في  القومية  السريعة 
إلى   )1969-1947( في  كم   24000 من  حجمها 

96214 كم في عام 2015.

السريعة  الطرق  لتطوير  قومية  مشروعات 
التنمية ...بداية 

السريعة  الطرق  لتطوير  الوطني  المشروع  يعد 
مباشر  بشكل  ساهمت  التي  العوامل،  أحد  الهند  في 
وبدأ  للطرق.  التحتية  البنية  في  المذهل  النمو  في 
وهو   ،1998 عام  في  السريعة  الطرق  مشروع 
الطرق  وتوسيع  تأهيل  وإعادة  تطوير  إلى  يهدف 
السريعة الرئيسية في الهند من أجل تلبية احتياجات 

الهند. في  االقتصادية  التنمية  وتعزيز  النقل 
القومية  الهيئة  قبل  من  المشروع  إدارة  تمت 
وزارة  إشــراف  تحت  الهند  في  السريعة  للطرق 
ــرق الــســريــعــة. ويــربــط  ــط ــطــرق والــنــقــل وال ال
مشروع  أكبر  وهو  الذهبي،  الرباعي  مشروع 
مستوى  على  والخامس  الهند  في  السريعة  للطرق 
من  الهند  في  الرئيسية  األربعة  المدن  بين  العالم، 
وتشيناي  الشمال(،  )في  دلهي  اتجاهات:  أربعة 

ومومباي  الشرق(  )في  وكولكاتا  الجنوب(،  )في 
الغرب(. )في 

السريعة الطرق  نمو 
شبكة  إلــى  المضافة  التطورات  ــدث  أح تعتبر 
وتاج  يامونا  الهند هي طرقي  في  السريعة  الطرق 
السريع بطول  يامونا  افتتاح طريق  تم  السريعين.  
165 كم في عام 2012، والذي قلل إلى حد كبير 

إلى أجرا. العاصمة  السفر من منطقة  من وقت 
لكناو   - أجرا  طريق  المشروع  هذا  يربط  كما   
السريع،  تاج  طريق  يسمي  أو  كم    302 بطول 
وهو أطول طريق سريع في الهند. وال يختلف عن 
بدايتهما  ومنذ  السريع،  بونيه   – مومباي  طريق 
شهدت منطقة يامونا تاج نمواً في االستثمار بسبب 

السريع. يامونا  لطول طريق  الكبير  االمتداد 

ال تقتصر رؤية الهند لتطوير الطرق 
على المناطق المحلية، ولكن تسعى 
الهند اآلن إلى تحسين االتصال 
وخاصة مع دول منطقة شرق آسيا
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عن  بأمثلة  البشرية  تــاريــخ  يزخر 
من  والترحال  البشرية  الهجرة  أنشطة 
نقل  عمليات  بينها  ومن  آلخر  مكان 
المناطق،  مختلف  إلى  والمواد  الرجال 
أهمية  إلــى  يشير  ــذي  ال ــر  األم وهــو 
وتعطى  الزمن.  قديم  من  النقل  وسائل 
النقل من  لموضوع  نفس األهمية  الهند 
القومية  السريعة  الطرق  شبكة  خالل 
تقريباً. كم  يبلغ طولها 115400  التي 

التطوير  دعم 
أو  جــديــدة  طــرق  لمد  التخطيط  يعد 
هاماً  أمراً  الموجودة  الطرق  تطوير 
 ، المتنامي  الهندي  لالقتصاد  بالنسبة 
التنمية  بمبادرات  يتعلق  فيما  خاصة 
يمثل  حيث  الهند”،  في  “اصنع  مثل 
الشحن  حركة  من   %65 البري  النقل 
في  الركاب  نقل  حركة  من   %80 و 

الهند.

طريق مومباي - بوني 
السريع بستة ممرات 

بالقرب من مدينة بونيه 
خالل فترة األمطار 

الموسمية
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تطور الطرق السريعة
على الرغم من الذي تم تحقيقه في مجال النقل البحري والجوي والبري و عبر 

السكك الحديدية في القرن الحادي والعشرين، تظل مشروعات الطرق هي 
العصب الرئيسي لالقتصاد الهندي.  وفي هذا الصدد، تقوم الهيئة القومية للطرق 

السريعة في الهند بتنفيذ مشروعات قومية لتطوير الطرق السريعة على مدى سبع 
مراحل كجزء من أكبر مشروع لتطوير منظومة الطرق في البالد منذ عام 2000. 

بقلم:   باتانجالي بونديت
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الجغرافية  الخرائط  الكوارث ورسم  وإدارة 
المختلفة  المواقع  بين  البيانات  وتسجيل 
والصورة  بالصوت  المالحة  نظام  وخدمة 

للسائقين.
على  أيضاُ  )ناڤك(  نظام  تثبيت  ويمكن 
الهواتف المحمولة ليكون أداة مثالية لتحديد 
جميع  في  والمسافرين  للمتجولين  المواقع 
أنحاء الهند. وسوف يتم استخدام هذه الخدمة 
توفر  إنها  حيث  الجيش،  قبل  من  الخاصة 
بالصواريخ  الضرب  أماكن  تحديد  إمكانية 

الطائرات. وتتبع  وتحديد 
بنظام  مقارنة  أنه  لالهتمام  المثير  ومن 
)ناڤك(  نظام  أن  نجد  األمريكي  المالحة 
الهندي  والمحيط  الهند  ســوى  يغطي  ال 
يعتبر  فهو  وبالتالي  به  المحيطة  والمناطق 
أكثر دقة. وسوف يوفر خدمة تحديد المواقع 
تبلغ  بدقة  المستخدمين  لجميع  القياسية 
أن  نجد  اآلخر  الجانب  وعلي  أمتار.  خمسة 
من  المواقع  لتحديد  دقة  يوفر  المالحة  نظام 

20 إلى 30 متر فقط.
وكالة  تعمل  )ناڤك(  نظام  إلى  باإلضافة 

على  أيضاً  الهندية  الفضاء 
المدعم  المالحة  مشروع 
بواسطة نظام تحديد المواقع 
كنظام  المساعد   الجغرافية 
األقمار  على  قائم  للدعم 
الجوي  للمجال  الصناعية 

الهندي.
وال يعتبر هذا االنجاز هو 
فقد  الدولة،  طموح  أقصي 
شرعت الهند أيضاً في عملية تطوير النظام 
وفقًا  يعد-  والذي   ، الهندية  للمالحة  العالمي 
إيسرو(-   ( الهندية  الفضاء  أبحاث  لمنظمة 
علي  قائم  للمالحة  مستقالً  إقليمياً  نظاماً 
من  تطويرها  يتم  التي  الصناعية  األقمار 
دقيقة  معلومات  خدمة  لتوفير  الهند  جانب 
الهند،  في  للمستخدمين  األماكن  مواقع  عن 
الممتدة حتى 1500 كم من  المنطقة  وكذلك 

الهند. حدود 
للغاية  قوية  مكانة  إلي  األمة  تقفز   سوف 
قدم  علي  لتصبح  المشروع  هذا  تنفيذ  عند 
المساواة مع بعض أقوى الدول الكبرى في 
العالم. وتستطيع الهند بالتأكيد الوصول إلي 
هذه المكانة حتى في مجال الفضاء وغيره.

جاجانان خرجامكر هو محرر ومحامي وصانع 
أفالم وثائقية ، ويرأس مركز الفكر العالمي 

“درافت كرافت”. وهو محرر ومؤسس جريدة 
“ذا درافت” االلكترونية، وله كتابات علي نطاق واسع حول القانون 

والدبلوماسية والسياسة العامة والشؤون الدولية.

قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإطالق اسم 
)ناڤك( على النظام الجديد والتي تعني بالهندية )المراكبى( 
ليهديه إلى الشعب الهندي، معرباً أيضاً عن إمكانية 
استفادة الدول األعضاء في رابطة جنوب أسيا للتعاون 
اإلقليمي من خدمات النظام الجديد

أعلي الصفحة )يسار(: القمر 
الصناعي لنظام المالحة 

المتكامل للهند أثناء تركيبه 
والتحقق من تزويده بألواح 

بالطاقة الشمسية

الصفحة المقابلة: افتتاح 
منظمة أبحاث الفضاء الهندية 

) إيسرو( لمركز المالحة 
باألقمار الصناعية من أجل 

تفعيل النظام اإلقليمي للمالحة 
باألقمار الصناعية في الهند 
بمبنى الشبكة الهندية لعلوم 

الفضاء 
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ابتكارات

30

لتوفير  توظيفها  يتم  صناعية  أقمار  تسعة  من 
هذه  عبر  معتمدة  مضمونة  مالحية  إشــارات 

الصناعية. األقمار 
الصناعي  للقمر  الناجح  اإلطـــالق  عقب 
شهر  من  والعشرين  الثامن  في  )إرنس-١جي( 
الهندي  الوزراء  رئيس  قام   ،2018 عام  إبريل 
ناريندرا مودي بإطالق اسم )ناڤك( على النظام 
ليهديه  )المراكبى(  بالهندية  تعني  والتي  الجديد 
إمكانية  عن  أيضاً  معرباً  الهندي،  الشعب  إلى 
أسيا  الدول األعضاء في رابطة جنوب  استفادة 
الجديد  النظام  خدمات  من  اإلقليمي  للتعاون 
اسم  تسمية  سبب  الــوزراء  رئيس  شرح  كما   .
المالحة  لـ  اختصارا  يعني  الذي  ليصبح  ناڤك 
وبهذا  الهندية.  الصناعية  األقمار  مجموعة  مع 
التي  الدول  نخبة  إلى  الهند  انضمت  المشروع، 
االصطناعية  األقمار  عبر  مالحة  نظام  تمتلك 
وروسيا  والصين  المتحدة  ــات  ــوالي ال مثل: 

واإلتحاد األوروبي.
بسهولة.  تتم  لم  النظام  هذا  إطالق  رحلة  لكن 
أبحاث  منظمة  نشاط  من   يقلل  لم  ذلــك،  لكن 
الفضاء الهندية ) إيسرو( بأي حال من األحوال 
كافة  جمعت  حيث  مكانتها،  علي  لتحافظ 
أطلقت  أشهر   ثمانية  غضون  وفي  مواردها 
القمر الصناعي )إيرنس-١ إل( في الثاني عشر 
مجموعة  الستكمال   ،2018 أبريل  شهر  من 
نظام )ناڤك( المكونة من ثمانية أقمار صناعية. 
تم تصنيع هذا القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 
ديزاين  )ألفا  شركة  بواسطة  كيلوجرام،   1425
بالتعاون  بنجالورو  في  ومقرها  تكنولوجيز( 
)إيسرو(.  الفضاء  ألبحاث  الهندية  المنظمة  مع 
يتم  صناعي  قمر  ثاني  هو  القمر  هذا  ويعتبر 

بناءه على يد القطاع الخاص.
محليا،  إنشاؤه  تم  الذي  )ناڤك(،  نظام  يهدف 
إلى مساعدة المالحة البرية والجوية والبحرية، 
األسطول  وإدارة  المركبات  حركة  وتتبع 

أعلى الصفحة: إطالق مركبة إطالق األقمار الصناعية-
سي23 )المرحلة الثانية( أثناء عملية تكامل المركبة

يمين:  مركبة إطالق األقمار الصناعية-سي-19
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اثبتت التطورات، التي شهدها مجال علوم الفضاء في 
الهند، اهتمام الدولة بمجال البحث العلمى، األمر الذي حفظ 

للهند مكانة متساوية مع بعض القوى العظمى فى العالم
بقلم: جاچانان خيرجامكر

المالحة  نظام  القريب  المستقبل  في  تستخدم  لن 
چي.  الـ  باسم  اختصارا  المعروف  العالمي 
وسوف  سيارتك،   أو  هاتفك  عبر  إس.  بي. 
الهندي  الوطني  المالحة  نظام  منه  بدالً  تستخدم 
 ( الهندية  الفضاء  أبحاث  منظمة  طورته  الذي 

إيسرو(.
وافقت هيئة المعايير الدولية في الهند، و هي 
الهواتف  أنظمة  تطوير  عن  المسئولة  الجهة 
للنظام  التجارى  االستخدام  على  المحمولة، 
الصناعية  باألقمار  الهندي  االقليمي  المالحة 
للهواتف  من قبل المصنعين المحليين والدوليين 

المحمولة. 
بهذا  الهندية  الفضاء  أبحاث  منظمة  تفتخر   
اإلنجاز، إال أن قصة نظام “ ناڤك “ تعود إلى 
الباكستانية  القوات  احتلت  عندما   ،  1999 عام 
الهندي  الجيش  سعى  حينها   ، كارجيل  منطقة 
القمر  مــن  للمنطقة  بيانات  على  للحصول 
العالمى  المالحة  نظام  طريق  عن  الصناعى 

األمريكية. المتحدة  للواليات  المملوك 
المالحة  نظام  يوفر  أن  المفترض  من  وكان 
معلومات هامة للغاية عن الموقف على الحدود 
للهند  يسمح  لم  ولكن  الهندية-الباكستانية، 
أدركت  البيانات.وعندها  تلك  على  بالحصول 
للمالحة  وطني  نظام  امتالك  إلى  حاجتها  الهند 

عبر األقمار الصناعية خاص بها.
 وبعد ذلك، فى األول من يوليو عام 2013 ، 
أطلقت الهند أول قمر صناعي في نظام المالحة 
اإلقليمي الهندي والمعروف باسم )إرنس-١ أيه 
( ثم تبعته بإطالق سلسلة من األقمار الصناعية 
بإطالق  اكتملت  والتي  التالية،  أعوام  الستة  في 
القمر الصناعي )إرنس-١ إل ( في الثانى عشر 
كوكبة  بذلك  لتكمل   ،  2018 عام  إبريل  من 

لقطة بانورامية مركبة إطالق 
األقمار الصناعية-سي32 

المجهز بالكامل أثناء نقل القمر 
الصناعي )إيرنس-١ اف( إلى 

منصة اإلطالق 



2019  | | آفاق الهند  |             |  

ابتكارات

28

الهند تثبت مكانتها بإطالق 
نظام مالحة إقليمي!
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أعلى )من األعلى إلى األسفل(: 
وزير الشؤون الخارجية د/ إس. 

جايشانكار يتحدث إلى وكالة 
أنباء شينخوا حول العالقات 

الثنائية بين الهند والصين خالل 
زيارته للصين ؛ د/ هوياو وانج 

مؤسس ورئيس مركز الصين 
والعولمة، والبروفيسور جان-بيير 
كابستان أستاذ في قسم الدراسات 
الحكومية والدولية بجامعة هونج 
كونج المعمدانية و وزير الشؤون 
الخارجية إس. جايشانكار خالل 

رئاسته للقمة في نيودلهي

27

الهند”،  في  “تعلم  برنامج  مؤخراً  الهند 
الطالب  أساسي  بشكل  يستهدف  الــذي 
الهند  تمكنت  إذا  واألفارقة.  اآلسيويين 
في  خاصة  الجامعي  تعليمها  تسويق  من 
المعلومات،  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  مجال 
من  كبير  عدد  جذب  بمقدورها  فسيكون 
الهند.  في  للدراسة  الصينيين  الطالب 
 100 إقامة  على  كذلك  الوزيران  واتفق 
العالقات  تعزيز  بهدف  إضافية   فاعلية 
اإلعــالم  وسائل  وتلعب  الشعبين.  بين 
الصور  ترسيخ  في  للغاية  هاماً  دوراً 

ــاس،  ــن ــي أذهــــان ال ــاعــات ف ــطــب واالن
المناخ  لخلق  هامة  وسيلة  فهي  وبالتالي 
الدبلوماسية.  العالقات  لتعزيز  المناسب 
رفيع  اإلعالمي  المنتدى  كان  وبالتالي، 
زيارة  أثناء  ُعقد  الذي  الرابع،  المستوى 
ذا  الهندي،  الخارجية  الشئون  وزيــر 
في  اإلعالم  كبيرة. وتمكنت وفود  أهمية 
بطريقة  والتفاعل  التواصل  من  البلدين 
يمكن  عــام،  بشكل  ومنفتحة.  إيجابية 
القول إن زيارة وزير الشئون الخارجية 
شاملة  فقط  تكن  لم  الصين  إلى  الهندي 
توقيتها،  اختيار  حيث  مــن  وصائبة 
على  ــاع  اإلجــم مــن  انطلقت  ولكنها 
العمالقين  بين  بالعالقات  قدماً  المضي 
في  االستقرار  من  مزيد  إلى  اآلسيويين 
إطار يتسم باالستدامة. ومن ثم، نجد أن 

كاملة. بصورة  أهدافها  حققت  الزيارة 

تعزيز التبادل للحفاظ على التراث 	 
الثقافي غير المادي وإدارة المواقع 

األثرية

التعاون في مجال الطب التقليدي	 

تشجيع التبادل في المجال 	 
الرياضي بين البلدين

التعاون في إدارة المتاحف بين 	 
متحف مقاطعة هوبي في ووهان 

والمتحف الوطني بنيودلهي

أربع مذكرات لدعم 
)توقيع  الصداقة 

أربع مذكرات تفاهم(

شغل جوتام بامبويل منصب سفير الهند في 
السابق لدى دول بوتان وباكستان والصين. 

وأقام في مدينة ووهان خالل فترة توليه 
منصب سفير الهند لدى الصين. ويعمل حالياً كأستاذ بارز في جامعة 

سيمبيوسيس الدولية في مدينة بونيه.
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اآلن،  إلغاؤها  وتــم  مؤقتة 
ــدف إلــى  ــه وهـــي خــطــوة ت
والتقدم،  والتنمية  النمو  نشر 
ــه الــهــنــد في  ــرزت ـــذي أح ال
مختلف أنحاء البالد، في هذا 
األراضي  من  العزيز  الجزء 

الهندية.

المستقبل نحو  الطريق 
آلية  إنشاء  قرار  على  االتفاق  تم  قد  كان 
الثقافي  التبادل  حــول  المستوى  رفيعة 
فاعليات  الهند والصين خالل  بين  والشعبي 
ووهان،  في  األولــى  الرسمية  غير  القمة 
الجانب  هذا  بأن  البلدين  زعيما  شعر  حيث 
وفي  بالضعف  يتسم  الثنائية  العالقات  من 
المتوقع  ومن  الدعم.  من  مزيد  إلى  حاجة 
التوجه  ــذا  ه يساهم  أن  كبيرة  بــدرجــة 

الذين  الصينيين  السياح  عــدد  ــادة  زي في 
تمكنت  إذا  كبير،  بشكل  الهند  ــزورون  ي
ومنتظمة  مستمرة  حملة  تدشين  من  الهند 
أرض  “الهند  لتسويق  جيد  بشكل  ومركزة 
يزور  عام،  كل  في  الصين.  في  العجائب” 
150 مليون سائح صيني دول العالم، ومن 
األقل  على  لجذب  حقيقية  إمكانية  هناك  ثم 
يقرب  ما  أي  الرقم  هذا  من  المائة  في   1
من 1.5 مليون سائح صيني إلى الهند، إذا 
بصورة  للهند  التسويق  خالل  امن  أردنــا 
حكومة  وأطلقت  منتظم.  وبشكل  فعالة 

وتعد آلية القمم غير الرسمية الذي بدأت إقامتها بين 
الهند والصين نوع من الدبلوماسية المبتكرة التي 

قدمها لتعزيز العالقات والتواصل.

وزير الشؤون الخارجية 
د/ إس. جيشانكار يلتقي 

نائب رئيس الصين وانج 
تشيشان  في تشونجنانها
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خالل  دار  مــا  ــران  ــوزي ال ناقش  ــك،  ذل
التاريخية،  الرسمية  غير  ووهــان  قمة 
الهند  بين  الثنائية  العالقات  أعطت  التي 
وقــام  جــديــد.  إيجابي  منحى  والصين 
الرسمية  غير  للقمة  بالتحضير  الوزيران 
الثانية، التي عقدت الحقا في ماماالبورام  
بمدينة تشيناي )11-12 أكتوبر 2019(. 
البلدين  احتفال  كيفية  كذلك  ناقشا  كما 
العالقات  إرساء   على  السبعين  بالذكرى 
من   2020 عام  في  بينهما  الدبلوماسية 
مدار  على  فاعلية  سبعين  إقامة  خالل 
العام في كال البلدين. وتعد آلية القمم غير 
الهند  بين  إقامتها  بدأت  الذي  الرسمية 
المبتكرة  الدبلوماسية  من  نوع  والصين 
والتواصل.  العالقات  لتعزيز  قدمها  التي 

في  عقدت  التي  ــى  األول القمة  وخــالل 
أن  على  البلدين  زعيما  أكــد   ، ــان  ووه
ظلت  الهندية-الصينية  الحدودية  المناطق 
أساسي  شرط  األمــر  هذا  ولعل  سلمية، 
الجانبين.  بين  الثنائية  التواصل  لتعزيز 
االستراتيجي  التواصل  من  وانطالقا 
زعيما  تابع  ــان،  ووه قمة  في  تم  الــذي 
الثانية  القمة  خالل  محادثاتهما  البلدين 
وزير  وطرح  العام.  هذا  الرسمية  غير 
التطورات  ــج  وان الصيني  الخارجية 
وكشمير  ــو  ــام ج بمنطقة  المتعلقة 
الهندي  البرلمان  أقرها  التي  والتشريعات 
ذكر  جانبه،  ومن  الشأن.  هذا  في  مؤخراً 
المادة  أن  الصيني  لنظيره  د/جيشانكار 
مادة  كانت  الهندي  الدستور  من   370

أعلى: وزير الشؤون 
الخارجية الهندي يلتقي 
نائب الرئيس الصيني 

وانج تشيشان في 
تشونجنانهاي في بكين
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العالمي  السيناريو 
ــج  ــب الــرئــيــس الــصــيــنــي وان ــائ ــاقــش ن ن
الخارجية  الشئون  ــر  وزي مــع  تشيشان 
ذلك  في  بما  العالمية،  التطورات  الهندي 
الصعيد  على  القطبية  ظهورالتعددية 
الدول  عدد  تزايد  مع  والسيما  العالمي، 
سويا  المسئوالن  وتناول  البازغة.  النامية 
آسيا  جنوب  منطقة  في  االستقرار  مسألة 
في  الهندية-الصينية  بالعالقات  يتعلق  فيما 

التغير. سريعة  الدولية  البيئة  ظل 

العالقات تعزيز 
خالل  محادثاتهما  الخارجية  وزيــرا  بدأ 
الثنائية  العالقات  عن  بالحديث  اجتماعهما 
السماح  يجب  ال  أنه  على  سويا  واتفاقهما 
وأنه  نزاعات،  إلى  تتحول  أن  للخالفات 
مخاوف  إدراك  الجانبين  على  يتعين 
ضوء  وفي  اآلخر.  الطرف  قلق  ونواحي 

24

اتفق الوزيران على إقامة 100 فاعلية إضافية  بهدف 
تعزيز العالقات بين الشعبين بصورة أكبر

يسار: وزير الخارجية 
الصيني وانج يي )يمين( 

يصافح وزير الشئون 
الخارجية الهندي على هامش 

الدورة 74 للجمعية العامة 
لألمم المتحدة في سبتمبر

أسفل:  وزير الشؤون 
الخارجية الهندي خالل 

االجتماع الثنائي في بكين
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روابط الصداقة مع 

دول الجوار في إطار الجدول المزدحم بالزيارات 
الدولية، التي تهدف إلى تحسين 
عالقات الهند الدبلوماسية مع دول 
العالم المختلفة، وصل وزير الشؤون 
الخارجية الهندي السيد/ إس. 
جايشانكار إلى العاصمة الصينية بكين 
في شهر أغسطس لحضور الدورة 
الثانية من اآللية رفيعة المستوى بين 
الهند والصين حول التبادل الثقافي 
والشعبي بين البلدين. ويلقي السفير 
السابق جوتام بامبويل الضوء على 
أهمية هذه الزيارة بالنسبة للهند. 

د/ الهندي  الخارجية  الشؤون  وزير  وصل 
إس. جايشانكار إلى العاصمة الصينية بكين 
استمرت  زيارة  في  أغسطس   11 يوم  في 
ومثل  أغسطس(.   13 إلى   11( أيام  ثالثة 
أغسطس   12 أي  الزيارة  من  الثاني  اليوم 
عندما  الــزيــارة،  تلك  في  محورية  نقطة 
بلقاء  الهندية  الخارجية  الشئون  وزير  قام 
ثم   ، تشيشان  وانج  الصيني  الرئيس  نائب 
الدولة  مستشار  مع  مناقشات  بعدها  أجرى 
حيث  يي،  وانج  الصيني  الخارجية  ووزير 
من  الثانية  الدورة  رئاسة  في  سوياً  تشاركا 
والصين  الهند  بين  المستوى  رفيعة  اآللية 
وزير  ألقى  والشعبي.  الثقافي  التبادل  حول 
الشئون الخارجية الهندي خطاباً رئيسياً في 
الرابع.  الهندي-الصيني  اإلعالمي  المنتدى 

عقد وزير الشؤون الخارجية 
الهندي د/إس. جايشانكار 

ونظيره الصيني وانج يي  
اجتماعاً ثنائياً في بكين
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في اتجاه عقارب الساعة من أعلى يمين: وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار خالل 
لقائه مع ماتيوس موراويكي رئيس وزراء بولندا في وارسو في 29 أغسطس ؛  وزير الشؤون 

الخارجية الهندي خالل لقائه مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو على هامش اجتماع 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر؛ وزير الشؤون الخارجية الهندي خالل 
لقائه مع وزير خارجية كازاخستان مختار تيلوبيردي خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ 
وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار خالل لقائه مع يلقي الخطاب أمام  قمة هندوستان 

تايمز للقيادة في سنغافورة في 6 سبتمبر؛ وزير الشؤون الخارجية الهندي خالل لقائه مع وزير 
خارجية كوت ديفوار مارسيل آمون تانوه على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر؛ وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار 

خالل لقائه مع وزير خارجية المالديف عبد هللا شهيد في ماليه في 3 سبتمبر؛ وزير الشؤون 
الخارجية الهندي خالل لقائه مع وزير خارجية تايالند دون برامودويني في بانكوك في 1 أغسطس
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إرساء شراكات جديدة
أهم مالمح االجتماع الوزاري بين 

والهند اآلسيان 
ترأس وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. 
لآلسيان-الهند  الوزاري  االجتماع  جايشانكار 
مع دون برامودويناي  وزير خارجية تايالند. 
عقب  أنه  على  التأكيد  تم   ، االجتماع  وخالل 
-2016 بالفترة  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ 
وضع  من  االنتهاء  على  العمل  يجب   ،2020

المقبل. العام  خطة عمل جديدة بحلول 
كما تمت مناقشة عدداً من القضايا اإلقليمية 
والعالمية من بينها التقارب في وجهات النظر 
بمنطقة  يتعلق  فيما  اآلسيان  ودول  الهند  بين 
عالوة  الهادئ.  المحيط  على  المطلة  الــدول 
على  بالعمل  االجتماع  رحــب  ــك،  ذل على 
األعضاء  الدول  بين  الجغرافي  الربط  زيادة 
الثالثي  الطريق  والهند من خالل  اآلسيان  في 
وميانمار  الهند  بين  يربط  ــذي  ال السريع 
للنقل  كـــاالدان  مشروع  وكذلك  وتايالند، 

المتعدد.

شارك وزير الشؤون الخارجية 
الهندي

الــوزاري  االجتماع  في  جايشانكار  د/إس. 
هامش  على  أقيم  ــذي  ال البريكس  لمنظمة 
الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر. وترأس 
بصفة  الروسي  الخارجية  وزيــر  االجتماع 
في  البريكس  الجتماع  القادم  الرئيس  روسيا 
الفرصة،  بتلك  الوزراء  ورحب   .2020 عام 
وأكدوا من جديد على إيمانهم باألمم المتحدة، 
متواصلة  جهود  بذل  أهمية  على  وافقوا  بينما 
لجعلها أكثر فعالية وكفاءة في تنفيذ ما توافقت 

البريكس. منظمة  عليه 
من  العمل  على  كذلك  ـــوزراء  ال واتــفــق 
المجاالت  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  أجل 
السياسية واالقتصادية والمالية ، واتفقوا أيضا 
التعهدات  إطــار  في  البريكس  أنشطة  على 
والسبعين  الرابعة  الـــدورة  عــن  الــصــادرة 

المتحدة. لألمم  العامة  للجمعية 

أعلى: صورة جماعية لوزراء خارجية الدول األعضاء في اآلسيان خالل االجتماع الوزاري 
لآلسيان-الهند في تايالند في 1 أغسطس

أسفل: وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار خالل اجتماع وزراء خارجية البريكس 
على هامش قمة الجمعية العامة لألمم المتحدة في 26 سبتمبر
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ليتوانيا
فينكايا  إم.  الهندي  الرئيس  نائب  وصل 
حيث  أغسطس   17 في  ليتوانيا  إلى  نايدو 
نائب  والتقى  حــاراً.  استقباال  استقباله  تم 
جيتاناس  الليتواني  بالرئيس  الهندي  الرئيس 
البالد.  لرئاسة  انتخابه  على  وهنأه  ناوسيدا 
الرئيس  وأجرى كذلك مناقشات موسعة مع 
تعزيز  على  الزعيمان  اتفق  حيث  نوسيدا، 
التعاون في مجاالت الزراعة  والصناعات 
والتكنولوجيا  والمعلومات،  الغذائية، 
رئيس  مع  الحق  وقت  في  والتقى  المالية. 
سكفرنليس  سوليوس  الليتواني  ــوزراء  ال
في  )البرلمان  الــنــواب  مجلس  رئيس  و 
فيكتوراس  يتألف من مجلس واحد(  ليتوانيا 
واألمور  اإلجــراءات  لمناقشة  برانكيتيس  
كرئيس  السابقة  نايدو  بصفة  البرلمانية 
نايدو  وألقى  الهند.  في  سبها  رجيا  لمجلس 
خطابا أمام أفراد الجالية الهندية في ليتوانيا 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  على  وحثهم 

البلدين. بين  والثقافية 

يسار: نائب الرئيس 
يغادر مدينة فيلنيوس 
عاصمة ليتوانيا بعد 

انتهاء زيارته الناجحة 
إلى المحطة األولى من 

جولته

19

التواصل مع دول البلطيق
بدأ نائب الرئيس الهندي السيد/ إم. فينكايا نايدو زيارة استغرقت ثالثة أيام إلى دول 

البلطيق وهي :ليتوانيا والتفيا وإستونيا خالل الفترة من 17 إلى 21 أغسطس.

التفيا
التفيا  إلــى  الهندي  الرئيس  نائب  وصــل 
لمنطقة  زيارته  من  الثانية  المحطة  في 
هذا  ــان  وك أغسطس.   19 فــي  البلطيق 
إقامة  منذ  المستوى  رفيع  اجتماع  أول 
في  البلدين  بين  الدبلوماسية  العالقات 
نايدو  حظي  ــد  وق التسعينيات.  ـــل  أوائ
رئيس  مع  لقاءات  وعقد  كبير،  بترحيب 
الوزراء  ورئيس   ، ليفيتس  إيجليس  التفيا 
البرلمان  رئيسة  و   ، كارينز  كريسجانيس 

إجنير. ليبينا  إنيز  في التفيا  بالنيابة 

استونيا
من  واألخيرة  الثالثة  المحطة  إلى  بالنسبة 

الرئيس  نائب  وصل  الخارجية،  الجولة 
أغسطس،   20 في  استونيا  إلــى  الهندي 
كيرستي  االستوني  بالرئيس  التقى  حيث 
حول  مناقشات  معه  وأجــرى  كاليجوليد، 
والمتعددة  اإلقليمية  القضايا  مــن  عــدد 
المناقشات  ودارت  والثنائية.  األطــراف 
وتكنولوجيا   ، التجارة  في  التعاون  حول 
 ، اإللكترونية  والحوكمة   ، المعلومات 
اختتام  وقبل  والتعليم.  السيبراني  واألمن 
إلى  ــام  أي خمسة  استمرت  التي  زيــارتــه 
إلى  الــدعــوة  نايدو  وجــه  البلطيق،  دول 
الهندي- األعمال  منتدى  لحضور  إستونيا 
عقده  المقرر  والعشرين  التاسع  األوروبي 

نيودلهي. في 

نائب الرئيس نايدو يتواصل مع أفراد الجالية الهندية في 
التفيا، وقام بإزاحة الستار عن تمثال نصفي لغاندي في 

مكتبة التفيا الوطنية 
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رحلة بالقارب في فالديفوستوك
وصل رئيس الوزراء مودي إلى روسيا صباح 
يوم 4 سبتمبر في زيارة استغرقت 46 ساعة 
االقتصادي  للمنتدى  الرئيسي  الضيف  بصفته 
وروسيا  الهند  قمة  في  شارك  حيث  الشرقي، 
وبعد  سنوية.  بصورة  تقام  والتي  العشرين 
أول رئيس  أصبح   ، فالديفوستوك  في  هبوطه 
لمنطقة  اإلداري  المركز  يزور  هندي  وزراء 
الشرق األقصى الفيدرالية في روسيا. وفي لفتة 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أخذ  خاصة، 
رئيس الوزراء في رحلة على متن قارب إلى 
حوض بناء السفن الجديد في زفيزدا. وأمضى 
الزعيمان أكثر من ساعتين في مناقشة القضايا 
الشرق  تجاه  المتزايد  الهند  والتزام  الثنائية 
األقصى الروسي كنقطة انطالق لمنطقة شمال 

شرق آسيا.
و عقد رئيس الوزراء الهندي محادثات ثنائية 
مع كبار الشخصيات الزائرة من بينهم: رئيس 
وزراء اليابان ورئيس منغوليا ورئيس وزراء 

ماليزيا قبل أن يقوم بإلقاء خطاب أمام الجلسة 
الخامس.  الشرقي  االقتصادي  للمنتدى  العامة 
وتكتسب زيارة مودي إلى فالديفوستوك أهمية 
العالقات  متانة  على  شهادة  ألنها  خاصة، 
مستويات  إلى  وصلت  التي  الروسية،  الهندية 
جديدة من التعاون من خالل الثقة والشراكة. 

مذكرات  من  العديد  على  التوقيع  كذلك  وتم 
والتي  الــوزراء،  رئيس  زيارة  خالل  التفاهم 
القطاع  تضمنت خمس مذكرات تفاهم لتعزيز 
االقتصادي ، وأربعة في قطاع الطاقة واثنتين 
ذلك،  على  وعالوة  التحتية.  البنية  قطاع  في 
الحكومتين  بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم 

لتعزيز العالقات الدفاعية والثقافية.

تخرج باتنجالي بونديت من جامعة كولومبيا 
وكلية لندن لالقتصاد ، وهو مؤرخ وكاتب 

ورائد أعمال.

أعلى: رئيس الوزراء 
مودي وفالديمير بوتين 

يستمتعان بجولة سريعة في 
مصنع زفيزدا لبناء السفن 

خالل زيارة مودي إلى 
فالديفوستوك في سبتمبر
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المدينة  االستخدامات  مجال  في  والتعاون  والدفاع 
النووية. للتكنولوجيا 

كما افتتح رئيس الوزراء مودي، قبيل مغادرته إلى 
الوجهة الثانية من جولته الخارجية، النصب التذكاري 
طائرة  تحطم  حادث  في  ماتوا  الذين  الهنود  للضحايا 

إير إنديا في نايد دي إيجال.

اإلمارات العربية المتحدة
العربية  اإلمارات  إلى  مودي  الوزراء  رئيس  وصل 
المتحدة في 23 أغسطس في المحطة الثانية من جولته 
رئيس  وأجــرى  دول.  ثالث  شملت  التي  الخارجية 
اإلماراتي  العهد  ولي  مع  ثنائية  محادثات  الــوزراء 
في  ظبي  أبو  في  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ 
القصر الملكي، حيث أقيم حفل استقبال رسمي لرئيس 
بإطالق  الهندي  الــوزراء  رئيس  قام  كما  ــوزراء.  ال
بطاقة روباي ألول مرة في الشرق األوسط. وخالل 
زيارته لإلمارات تم منح رئيس الوزراء مودي وسام 
العربية  اإلمــارات  في  مدني  وسام  أعلى  وهو  زايد 

المتحدة  وذلك “تقديراً للقيادة المتميزة مما يعطي 
دفعة كبيرة للعالقات الثنائية بين البلدين.” 

البحرين 
في  البحرين  إلى  مودي  الــوزراء  رئيس  وصل 
25 أغسطس في إطار المحطة الثالثة من جولته 
بتلك  و  دول.  ثــالث  شملت  التي  الخارجية، 
هندي  وزراء  رئيس  أول  مودي  أصبح  الزيارة 
يزور مملكة البحرين. وقد حظي رئيس الوزراء 
الهندي بترحيب رسمي. وتم عقد محادثات على 
محادثات  على  عالوة  الوفود  أعضاء  مستوى 
البحريني  الهندي مع نظيره  الوزراء  بين رئيس 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
مذكرة  على  التوقيع  تم   ، الزيارة  هذه  وخالل 
الفضاء  ألبحاث  الهندية  المنظمة  بين  تفاهم 
“للمساعدة  وذلك  البحرينية  ونظيرتها  )إيسرو( 
وإنشاء   ، سات  كيوب  الصناعي  القمر  بناء  في 

محطة أرضية، وتبادل البيانات والتدريب.”

أعلى: رئيس الوزراء الهندي مودي خالل جلسة قمة 
مجموعة السبعة بشأن “التنوع البيولوجي والمحيطات 
والمناخ” في فرنسا في 26 أغسطس؛ يمين: رئيس 
الوزراء مودى يلتقي بالملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البحرين في قصر القضيبية في المنامة، البحرين 
في 24 أغسطس
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جولة شملت ثالث دول
فرنسا

زيارة  في  فرنسا  بزيارة  مودي  ناريندرا  الوزراء  رئيس  قام 
في  أغسطس   23 و   22 يومي  ثنائية  قمة  لحضور  رسمية 
التي  باريس عالوة على المشاركة في قمة مجموعة السبعة، 

عقدت في بياريتز يومي 25 و26 أغسطس.
مودي  الوزراء  رئيس  تحدث  السبعة،  مجموعة  قمة  خالل 
والتحول  المناخ  تغير  و  البيئة  حول  الجلسات  بإسهاب خالل 
الرقمي. وعقد رئيس الوزراء مودي اجتماعات ثنائية مختلفة 

مع زعماء الدول األخرى المشاركة في القمة.
الوزراء  رئيس  أجرى  فرنسا،  مع  الثنائي  المستوى  وعلى 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  الزيارة محادثات مع  مودي خالل 

ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار 
فيليب. واستغرقت المناقشات مع الرئيس 
تطرقا  ونصف  ساعة  حوالي  ماكرون 
الثنائية  القضايا  من  العديد  إلى  خاللها 
الهندي- التعاون  ذلك  في  بما  والدولية، 
الهادئ  المحيط  منطقة  فــي  الفرنسي 
االصطناعي  والذكاء  السيبراني  واألمن 

رئيس الوزراء الهندي مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا خالل زيارته إلى فرنسا في  22أغسطس

خالل قمة مجموعة السبعة، تحدث رئيس الوزراء مودي 
بإسهاب خالل الجلسات حول البيئة و تغير المناخ والتحول 

الرقمي. وعقد رئيس الوزراء مودي اجتماعات ثنائية 
مختلفة مع زعماء الدول األخرى المشاركة في القمة.

16
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صداقات عابرة للحدود
أكدت الزيارات الدولية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقف الحكومة 
الهندية من التعاون على مع دول العالم بصورة تعود بالنفع المتبادل. ونلقي الضوء من 
خالل السطور التالية على أبرز الزيارات األخيرة التي قام بها رئيس الوزراء إلى دول 

العالم المختلفة. 

العالقات الهندية البوتانية...نحو تعزيز أواصر الصداقة 
المتميزة

بعد تحقيق انتصار حاسم في االنتخابات العامة وتولى مهام منصبه بصورة 
رسمية مرة أخرى في 16 مايو الماضي، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
بناء على  بوتان يومي 17 و 18 أغسطس، وذلك  إلى  بزيارة دولة  مودي 
دعوة من نظيره البوتاني د/ لوتاي تشيرينج. وكان في استقبال رئيس الوزراء 
الهندي كل من سعادة رئيس وزراء بوتان وأعضاء من مجلس الوزراء حيث 
تم استعراض حرس الشرف في بارو. وأقام ملك وملكة بوتان مأدبة غداء 

على شرف رئيس الوزراء الهندي.

افتتاح محطة مانجدشو الكهرومائية 	 
بقدرة 720 ميجاوات ، والتي 

ساهمت في زيادة قدرة الطاقة المولدة 
في بوتان إلى 2000 ميجاوات.

إطالق بطاقات روباي الهندية 	 
في بوتان لتخفيف الحاجة إلى 

حمل النقود من جانب المسافرين 
، باإلضافة إلى تعزيز االقتصاد 

البوتاني. وستصدر البنوك في بوتان 
خالل المرحلة التالية بطاقات روباي 

لزيادة التكامل بين االقتصادي بين 
الهند وبوتان وإجراء دراسة جدوى 

بشأن استخدام تطبيق  بهارات 
للمعامالت المالية في بوتان إلتمام 

المعامالت غير النقدية.

تم التوقيع على مذكرات التفاهم خالل 	 
الزيارة في مختلف القطاعات من 

بينها: شبكات المعرفة والمؤسسات 
التعليمية والقضائية وغيرها.

بمناسبة افتتاح المحطة األرضية 	 
لقمر جنوب آسيا الصناعي الذي 

أنشأته بوتان بمساعدة المنظمة 
الهندية ألبحاث الفضاء )إيسرو( ، 
عرض رئيس الوزراء مودي على 

بوتان نطاق عريض ترددي إضافي 
للوفاء بمتطلباتها، األمر الذي يؤكد 

من جديد على التزام الهند تجاه 
تحقيق النمو الشامل في بوتان.

أبرز مالمح الزيارة

أعلى: رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رئيس الوزراء البوتاني د/لوتاي تشيرينج خالل الزيارة الرسمية لألول إلى بوتان في أغسطس
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كبار المديرين التنفيذيين لـ 17 شركة رئيسية 
الطاقة، حيث رحب  مجال  في  تعمل  أمريكية 
بشراء الهند للنفط والغاز الطبيعي من الواليات 
أكبر  المتحدة  الواليات  أن  موضحاً  المتحدة، 
منتج في العالم للنفط والغاز. وأوضحت الهند  
بأن حجم الشراء السنوي يبلغ 4.5 مليار دوالر 
منذ عام 2017 سيؤدي إلى تراجع خطير في 
البالغ 24 مليار دوالر، وهو  التجاري  العجز 
من  التجاري.  ترامب  فريق  يقلق  الذي  الرقم 
زيادة  على  نعمل  أن  يجب   ، نظرنا  وجهة 
االستثمار  قطاع  في  كذلك  للعمل  الشراء  هذا 

المتبادل في مجال الطاقة.
إلى  ترامب  إشــارات  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
البلدين.  بين  والدفاعي  األمني    التعاون  أهمية 
الهند  مشتريات  أهمية  كذلك  ترامب  أدرك 
الدفاعية تصل اآلن إلى 18 مليار دوالر وهناك 
المزيد من الصفقات في مرحلة اإلعداد. ويعد 
هذا اإلدراك الواضح لألمر من جانب ترامب 
موضع ترحيب. إن الحاجة إلى التنوع المتزايد 
في مصادر الحصول على المعدات العسكرية 
حال  الهند  تسوقها  التي  الحجة  بالضبط  هي 
مواجهتها لعقوبات محتملة لشراء نظام  إس-
على  أيضاً  ترامب  أكد  وقد  400 من روسيا. 
في  العسكرية  القوات  بين  المتنامي  التعاون 
في  وضــروري  هام  أمر  وباعتباره  البلدين، 
إطار التعاون في منطقة المحيط الهادئ مشيرا 
تدريبات إلى تايجر تريامف وهي أول تدريبات 
عسكرية من نوعها على اإلطالق بين البلدين 

تضم األفرع الثالث للقوات المسلحة.
للحضور  بالنسبة  ذلك  من  واألهم  أخيًرا، 

ترامب  امــتــداح  هو  هيوستن  احتفالية  في 
ذوي  من  أمريكا  ألبناء  ودعمه  المحدود  غير 
األصول الهندية في المجتمع األمريكي بخالف 
من  األمريكيين  إن  حيث  االنتخابية،  حساباته 
ذوي األصول الهندية موضع تقدير باعتبارهم 
واألعمال  الطب  مجاالت:  في  المتميزين  من 
المجتمع  يفتخر  أفــراد  وهم   ، والتكنولوجيا 
األمريكي بانتمائهم إليه. ظهر القلق واضح في 
المجتمع فيما يتعلق بالخط المتشدد الذي أظهره  
الهجرة بشكل دوري من خالل  ترامب بشأن 
تشديده أنظمة تأشيرات )إتش-1 بى( و جرائم 
العنصريون  التي يرتكبها  العشوائية  الكراهية 
الرئيس،  تصريحات  تهدأ  أن  ويجب  البيض. 
إخضاعه  مع  حــادة  بصورة  تتناقض  التي 
صارمة،   لقواعد  الشرعيين  غير  للمهاجرين 

كل هذه المخاوف.
كان لدى الوفد الهندي أسباباً وجيهه للرضا 
ــوزراء  ال رئيس  ــارة  زي عنه  تمخضت  عما 
إلى  رحلتهم  خــالل  هيوستن  ــى  إل الهندي 

نيويورك التي استغرقت خمسة أيام.

تولى نافتيج سينج سارنا رئاسة العديد من البعثات 
الدبلوماسية الهندية كمفوض سامي/كسفير لدى كل 
من: المملكة المتحدة وإسرائيل والواليات المتحدة 

األمريكية. وقد ألف العديد من الكتب وله إسهامات كثيرة في العديد من 
المجالت والصحف داخل الهند وخارجها.

المعلومات الواردة في المقال مأخوذة عدد هندوستان تايمز الصادر في 
23 سبتمبر 2019

حضر رئيس الوزراء مودي مجموعة من 
االجتماعات الثنائية والمتعددة األطراف بعد 

وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية 
العامة لألمم المتحدة. حضر رئيس الوزراء 

ثالثة اجتماعات لألمم المتحدة : قمة األمم 
المتحدة بشأن تغير المناخ والتغطية الصحية 
الشاملة وحوار حول استراتيجية التعامل مع 
اإلرهابيين والمتطرفين العنيفين. وقد حظت 

خطابات رئيس الوزراء مودى فى جميع 
اللقاءات الثالث متعددة األطراف التابعة لألمم 

المتحدة باهتمام كبير. واتضحت مكانة الهند 
الصاعدة كدولة ديمقراطية مؤثرة في العالم 
في كافة اللقاءات الثالث. وخالل تلك الفترة 
، عقد رئيس الوزراء مودي في اليوم األول 
ستة اجتماعات ثنائية مع كل من: أمير قطر 

ورئيس النيجر ورئيس وزراء إيطاليا والمدير 
التنفيذي لليونيسيف ورئيس ناميبيا ورئيس 

جزر المالديف. وفي اليوم الثاني من زيارته 
إلى نيويورك، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً 

ثنائياً مع الرئيس األمريكي ، تاله اجتماع 
زعماء منطقة المحيط الهادئ. وحضر رئيس 
الوزراء مودي كذلك فاعلية االحتفال بمرور 

“150 عاماً على ميالد غاندي” في مجمع 
األمم المتحدة. وقد قامت الهند بتقديم ألواح 
شمسية بقيمة 1 مليون دوالر لمجمع األمم 

المتحدة في إطار الحتفال بالذكرى الـ 150 
لميالد المهاتما غاندي باإلضافة إلى إقامة 
حفل افتتاح لحديقة غاندي للسالم في حرم 

جامعة والية نيويورك في أولد ويستبري حيث 
تم زراعة 150 شجرة، وتدشين طابع بريد 
لألمم المتحدة يحمل صورة غاندي احتفاال 

بتلك المناسبة. وفي وقت الحق من المساء، 
منحت مؤسسة بيل وميليندا جيتس في فاعلية 

أقيمت في مركز لينكولن للفنون األدائية رئيس 
الوزراء الهندي جائزة “ جول كيبارز “ لدوره 

القيادي  في حملة تنظيف الهند المعروفة 
باسم سواش بهارات أبهيان. كما ألقى رئيس 

الوزراء الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة 
االفتتاحية لمنتدى بلومبرج العالمي لألعمال. 

أعقب ذلك مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة 
لالستثمار مع كبار المسؤولين التنفيذيين 

نظمته حكومة الهند و هيئة “استثمر في الهند” 
حضرته ممثلو 40 شركة أمريكية كبرى. وفي 

27 سبتمبر ، ألقى رئيس الوزراء كلمة أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، سلط خاللها 

الضوء على السياسات اإلنمائية المختلفة 
لحكومته، مشددا على التزام الهند الثابت 

بمبادرات تغير المناخ والسالم العالمي.

لمحات سريعة عن 
الزيارة إلى نيويورك

رئيس الوزراء الهندي 
مودي يتسلم جائزة جول 

كيبارز من بيل جيتس 
من مؤسسة بيل-ميليندا 

جيتس في نيويورك خالل 
زيارته للواليات المتحدة 
األمريكية في 24 سبتمبر

14



2019  | | آفاق الهند  |             |  

على  أكد  حيث  تسميتها؛  دون  ولكن  لإلرهاب 
المتحدة  والواليات  الهند  بين  المشترك  القاسم 
خالل  من  اإلرهــاب  من  معاناتهما  جراء  من 
إلى أحداث كل من 9/11 و 26/11.  اإلشارة 
تشددا  أكثر  موقفا  ترامب   إدارة  اتخذت  وقد 
بشأن رعاية باكستان لإلرهاب، على الرغم من 
مقابل  باكستان  تقدمها  التي  المساومات  بعض 
بين  التعاون  وشهد  أفغانستان.  بشأن  التعاون 
مجال  في  األمريكية   المتحدة  والواليات  الهند 
الذي  األمر  واضحاً،  نمواً  اإلرهــاب  مكافحة 
بات جلياً من خالل إدراج المزيد من المنظمات 
اإلرهابية  الجماعات  قائمة  في  اإلرهابية 
اإليجابية  التطورات  على  عالوة  المحظورة 
ومجموعة  المتحدة  األمم  في  تحقيقها  تم  التي 

العمل المالية.
الجانب  إلى  باستفاضة  الزعيمان  وتطرق 
المستقبلية  الرؤية  و  البلدين  في  االقتصادي 
التحديد.  وجه  على  المجال  هذا  في  للتعاون 
تطور  عن  رؤيته  ــوزراء  ال رئيس  شرح  وقد 
الهند، بما في ذلك تعزيز موضوع التغطية في 
مجال الصرف الصحي في المناطق الريفية ، 
وقد  المصرفية.  والخدمات  الريفي  واالتصال 
الزائدة  اللوائح  وإزالة  توافر   مسألة  ساهمت 
المشروعات  إقامة  سهولة  زيادة  في  الحد  عن 
لالستثمار  جذابة  وجهة  جعلها  مما  الهند،  في 
عن  كذلك  مودي  تحدث  و  المباشر.  األجنبي 
الهندي  باالقتصاد  للوصول  الالزمة  الخطوات 

إلى تحقيق رقم  5 تريليونات دوالر من خالل 
جذب المزيد من االستثمار وتعزيز البنية التحتية 
وزيادة الصادرات. و كانت كل هذه األمور من 
الموضوعات الهامة التي يجب أن يتم توصيلها 
كاقتصاد  الهند  تعتبر  األمريكي، حيث  للجانب 
يحمل مستقبل مشرق جزأً  إيجابياً  للغاية من 

قصة الهند بصفة عامة.
الستة  عــن  تــرامــب  تحدث  جانبه،  ــن  وم
فترة  خالل  توفيرها  تم  التي  وظيفة  ماليين 
البطالة والتضخم،  واليته، وانخفاض معدالت 
ترامب  وأشـــاد  الضريبية.  وتخفيضاته 
الواليات  في  الهندية  الشركات  باستثمارات 
الوظائف  من  اآلالف  عشرات  وخلق  المتحدة 
النقطة  هــذه  الهند  وأوضــحــت  األمريكية. 
إدارة  تولت  أن  منذ  أنه  من  وتكراراً  مــراراً 
أصبحت  قد  أمريكا  في  األمور  مقاليد  ترامب 
صعبة  قيود  هناك  كانت  حيث  أيسر  األمــور 
وقع  كان  و  واالستثمار.  التجارة  عمليات  في 
الرئيس  جانب  من  اإليجابية  التصريحات  هذه 
بالنسبة  العذبة  الموسيقى  بمثابة  األمريكي 

للمسؤولين والشركات الهندية.
أن تكون  المحتمل  أنه من  الرغم من  وعلى 
تناولها خالل االجتماع  التجارية سيتم  القضايا 
مجموعة  إلى  الزعيمان  تطرق  فقد  الثنائي، 
مجال  في  التعاون  مثل  القضايا  من  فرعية 
أهمية  إلــى  ترامب  الرئيس  وفطن  الطاقة. 
مع  الهندي  الــوزراء  رئيس  بين  األول  اللقاء 

أعلى: رئيس الوزراء 
الهندي مودي يتواصل مع 
أبناء الهند في المهجر في 

هيوستن في 21 سبتمبر
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هيوستن ...
األمور على ما يرام بين البلدين

يمكن وصف العالقات الهندية-األمريكية في كلمات موجزة : تقارب على المستوى شخصي... اتفاق 
تام فيما يتعلق بموضوعات اإلرهاب واالقتصاد والدفاع ...األمريكيون من أصول هندية يمثلون خيط 
يجمع نسيج العالقات بين البلدين. فيما يلي يشرح لنا السفير السابق نافتيج سارنا لماذا كانت محطة 
هيوستن محورية في النجاحح الكبير الذي حققته زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للواليات 

المتحدة األمريكية خالل الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر. 

بدأت الزيارة الثانية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي 
ترامب  دونالد  إدارة  خالل  المتحدة  الواليات  إلى 
عقدها  تم  التي  الفاعلية  تفوقت  وقد  هيوستن.  في 
الستقبال مودي من جانب أبناء الهند في المهجر، 
من  األميركيين  من  ألف  خمسين  حضرها  والتي 
ذوي األصول الهندية، على فاعلية ماديسون سكوير 
جاردن التي عقدت عام 2014 سواء على مستوى 
النطاق الواسع للمشاركة أو بفضل مشاركة الرئيس 
األمريكي ترامب في اللقاء مع مودي. إن حضور 
الشيوخ  مجلس  من  أعضاء  جانب  من  الفاعلية 
والكونجرس ، بمن فيهم زعيم األغلبية الديمقراطية 
دعم  يعكس  إنما  هوير  ستيني  النواب  مجلس  في 
الحزبين في الكونجرس للشراكة الهندية-األمريكية. 
في حين أن االجتماع الثنائي الرسمي يوم الثالثاء 
سيكون بمثابة فرصة مناسبة لعقد مناقشات جادة، 
فيمكن القول إن لقاء هيوستن يعطي العالقات بعض 

المالمح الهامة والعميقة.
ويمكن القول إن الكيمياء الشخصية المتناغمة بين 
الزعيمين الهندي واألمريكي هي من أبرز سمات 
ذلك اللقاء. وكان ذلك التقارب السهل بين الزعيمين 
واضحاً خالل أول اجتماع بينهما في البيت األبيض 
بعض  سادها  ــور  األم لكنه   ،  2017 يونيو  في 
التعكير بسبب بعض التغريدات التي كتبها الرئيس 
ترامب على حسابه بشأن المالحظات حول قضية 
األخيرة  االجتماعات  وساهمت  ديفيدسون.  هارلي 
وبعدها  األمور،  في تصحيح  وبياريتز  أوساكا  في 
التصحيح  ذلك  عكس  في  هيوستن  فاعلية  ساهمت 
إلى إشارات علنية  من خالل: المدح الشخصي ، 

واإلعراب المتبادل عن تقدير اإلنجازات التي حققها 
كل من الزعيمين ، ولغة الجسد طوال الفاعلية من 
أرجاء  في  بجوالت  القيام  ولعل  الزعيمين،  جانب 
االستاد في نهاية تلك الفاعلية جسدت تماما التقارب 
بين الزعيمين. وبالنظر إلى شخصية ترامب ، يمكن 
رابحة  بطاقة  تكون  أن  يمكن  شخصيته  إن  القول 
للجانب الهندي في إطار منظومة العالقات الثنائية.

وتجدر اإلشارة إلى التطابق المثالي بين الجانبين 
فيما يتعلق بقضية اإلرهاب. واستقبل الحضور في 
اإلسالمي  اإلرهاب  ضد  ترامب  تصريح  الفاعلية 
رئيس  وقــام  التصفيق.  من  بعاصفة  الراديكالي 
الوزراء الهندي بدوره بقصف جبهة باكستان كراٍع 

أعلى: رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي يلتقي رئيس 
الواليات المتحدة األمريكية 
دونالد ترامب على هامش 
الدورة 74 للجمعية العامة 

لألمم المتحدة في نيويورك يوم 
24 سبتمبر
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أعلى: رؤساء الدول خالل 
قمة اآلسيان الخامسة 
والثالثين في بانكوك 
بتايالند في 3 نوفمبر

11

األربعة  الجزر   للدول  دورية  بصورة 
في من  الهادئ  المحيط  في  الجزر  عشر 

تنموية. إرساء مشروعات  أجل 
شهدتها  التي  البارزة  التطورات  من 
غير  التجمع  فكرة  إحياء  هو  المنطقة 
الهند  الذي يضم  للدول األربع-  الرسمي 
المتحدة  والواليات  وأستراليا  واليابان 
منطقة  في  المواقف  لتنسيق  ــك  وذل  -
أن  للهند  ويمكن  الهادئ-الهندي.  المحيط 
إطار  في  األربــع  الــدول  هذه  مع  تعمل 
ويمكن  تحتية.  بنية  مشروعات  تنفيذ 
للهند أن تستخدم تخصصها وريادتها في 
منظومة  لتفعيل  المعلومات  تكنولوجيا 

المخاطر.  إدارة 
الهند  على  سيكون   ، المستقبل  في 
أجــل  ــن  م أســـرع  بــخــطــى  تــســيــر  أن 
دول  مع  االتصال  مشروعات  استكمال 

كذلك  الهند  على  وسيتعين  اآلســيــان. 
في  المنطقة  دول  مع  العالقات  تطوير 
والثقافية  والسياسية  الدفاعية  المجاالت 
قوية  بصورة  واالقتصادية  واالجتماعية 
المتبادل  بالنفع  تعود  عالقات  وإرساء   ،
آمناً،  الحفاظ على جوارها  والعمل على 
وضمان  مفتوحة،  البحرية  وممراتها 
بالسلم  تنعم  مستقرة  خارجية  بيئة  توافر 

االقتصادية. تنميتها  تحقيق  أجل  من 

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لتحسين العالقة االقتصادية العمل على تحسين 
مستوى االتصال والربط سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو بين الهند 

و دول رابطة اآلسيان

شغل السفير أنيل وادوا منصب نائب وزير 
الخارجية )لشئون الشرق( بوزارة الشؤون 
الخارجية الهندية. وشغل كذلك في السابق 

منصب سفير الهند لدى دول بولندا وسلطنة 
عمان وتايالند وإيطاليا. وعمل كذلك في البعثات الدبلوماسية الهندية 

في هونج كونج والصين وسويسرا وعمل أيضا في منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية في الهاي.
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تقنيات  تطوير  في  واالستثمار  والبحار، 
البيولوجي  والتنوع   ، المياه  تحلية 
المعادن  عن  والتنقيب  البحث  وأعمال 
الهند  وتــقــوم  البحرية.  المناطق  فــي 
وتعمل  ساحلية  مراقبة  شبكات  بإنشاء 
الوعي  نشر  تعزيز  على  باستمرار 
الدول  البحري مع شركائها من  بالمجال 
صندوق  الهند  أنشأت  كما  المختلفة. 
في  للمساعدة  اآلسيان  أخضر مع رابطة 
تهدف  التي  التعاون  مشروعات  تنفيذ 

لظاهرة  السلبية  اآلثار  من  التخفيف  إلى 
المناخ. تغير 

على  الحالي  الوقت  في  الهند  تعمل 
اآلسيان  رابطة  وقدرة  مركزية  تعزيز 
تعزيز  على  تعمل  وكذلك  ؛  المنطقة  في 
التقني  للتعاون  البنغال  خليج  مبادرة 
أجل  من  القطاعات  المتعدد  واالقتصادي 
البنغال.  خليج  منطقة  في  التعاون  تعزيز 
ميكونج  مجموعة  مع  الهند  وتــشــارك 
جانجا للتعاون بهدف تعزيز الروابط بين 
الهندية- المنطقة  و  المجموعة 
إرســاء  وتــم  الفرعية.  الصينية 
المحيط  جزر  ودول  الهند  منتدى 
الهادئ  في عام 2014 لمزيد من 
الهند  وتوفر  والتواصل.  التعاون 
200 ألف دوالر أمريكي كل عام 

تجري القوات البحرية الهندية تدريبات عسكرية 
مع القوات البحرية في الدول المطلة على المحيط 
الهندي في جزر أندامان ونيكوبار

يسار: وزير الشئون 
الخارجية الهندية إس. 
جايشانكار مع وزراء 

خارجية الدول األعضاء 
في االجتماع الوزاري 
العاشر لميكونج جانجا 

للتعاون في بانكوك 
)أغسطس 2019(
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وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى العاصمة التايالندية 	 

بانكوك في زيارة تستغرق ثالثة أيام في 2 نوفمبر.

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية رابطة دول جنوب شرق آسيا 	 

)اآلسيان( في سياسة الهند الخاصة بالتوجه شرقا، مؤكدا 

الحاجة إلى تكثيف الشراكات في مجاالت مثل: الزراعة 

والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وشبكة الجامعات 

مع الدول األعضاء.

وصف قادة دول اآلسيان الهند بأنها صديق طويل األجل 	 

وشريك ديناميكي واعترفوا بمساهمة الهند في المنطقة من 

أجل تحقيق السالم واالستقرار.

الشراكات مع دول الشرق
الهند خالل 
   قمة الهند اآلسيان السادسة عشرة

قمة شرق آسيا الرابعة عشرة

القمة الثالثة الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة

يسار: وزير الشؤون 
الخارجية إس. جايشانكار 

و وزير تنمية الموارد 
البشرية راميش بوخريال 

أثناء تدشين منح ألف 
زمالة دكتوراه لطالب 

اآلسيان

9

وكمبوديا  الوس  ليشمل  الحقاً  يتوسع 
الهندي  الوزراء  أعلن رئيس  وقد  وفيتنام. 
ائتمان  ناريندرا مودي عن تخصيص خط 
بقيمة مليار دوالر أمريكي في عام 2015  
التحتية  والبنية  الرقمي  االتصال  لتعزيز 
يتم  أن  المتوقع  ومن  اآلسيان.  دول  مع 
عام  في    الثالثي  السريع  الطريق  افتتاح 
الحالية  الجهود  وصف  يمكن  ،و   2020
الالزمة  الناعمة  التحتية  البنية  إلنشاء 
نحو  على  تسير  بأنها  االنجاز  هذا  لنجاح 
رائع. وتعتبر الروابط البحرية من وسائل 
المطلة  المناطق  بين  الحيوية  االتصال 
بينها  من   ، الهند  شرق  في  البحر  على 
كمبوديا  دول   و  وتشناي  إينور  مينائي 

وفيتنام. والوس  وميانمار 
مع  شراكة  إقامة  إلــى  الهند  وتتطلع 
في  التعاون  تعزيز  أجل  من  اآلسيان  دول 
المحيطات  عبر  األزرق  االقتصاد  مجال 
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أعمق  اقتصادي  تكامل  إلى  الوصول 
إلى  وتحتاج  اآلسيان  رابطة  دول  مع 
والسيما  أكبر  بصورة  معها  التعاون 
في ظل كونها تجمعاً يضم 1.85 مليار 
المحلي  الناتج  إجمالي  ويبلغ  دوالر 
لدول الرابطة سويا ما يقرب من  3.8 
استثمارات  بلغت  وقد  دوالر.  تريليون 
 68.91 الهند  في  اآلسيان  رابطة  دول 
من  الفترة  خالل  أمريكي  دوالر  مليار 
بينما  إلى مارس 2018،  إبريل 2000 
دوالر  مليار   36.67 الهند  استثمرت 
اآلسيان خالل  رابطة  دول  في  أمريكي 
الفترة من 2007 إلى 2015. وتشترك 
الهند وباقي دول رابطة اآلسيان عالوة 

اآلخرين  الخمسة  اآلسيان  شركاء  على 
، وأستراليا، ونيوزيلندا  الصين  - وهي 
إطار  في   - واليابان  الجنوبية  وكوريا 
حديثة  شاملة  إقليمية  اقتصادية  شراكة 
على  المتبادل  بالنفع  تعود  وعصرية 

الجميع.
لتحسين  الرئيسية  الجوانب  أحد  يتمثل 
تحسين  على  العمل  االقتصادية  العالقة 
عن  ســواء  والربط  االتصال  مستوى 
بين  الجو  أو  البحر  أو  البر  طريق 
وتعمل  اآلسيان.  رابطة  دول  و  الهند 
مد  في  العمل  وتيرة  تسريع  على  الهند 
سيربط  الذي  الثالثي،  السريع  الطريق 
وسوف   ، وتايالند  وميانمار  الهند  بين 

تتطلع الهند إلى إقامة شراكة مع دول اآلسيان من أجل تعزيز التعاون في 
مجال االقتصاد األزرق عبر المحيطات والبحار، واالستثمار في تطوير 

تقنيات تحلية المياه والتنوع البيولوجي

أعلى: فيجاي ثاكور سينج 
)الثالث من اليمين( مساعد 

وزير الخارجية لشئون الشرق 
لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
أثناء حضوره مؤخرا االجتماع 

الحادي عشر لكبار مسؤولي 
منظمة تعاون ميكونج-الجانجا 

في نيودلهي 
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يسار: وزير الشؤون الخارجية إس. 
جايشانكار و وزير تنمية الموارد 

البشرية راميش بوخريال أثناء تدشين 

منح ألف زمالة دكتوراه لطالب 

اآلسيان

7

في أوائل التسعينات، طرحت الهند سياسة 
عام  في  تحويلها  تم  التي  شرقاً،  النظر 
وهي  شرقا،  التوجه  سياسة  إلى   2015
القوية  التجارية  تهدف إلى تعزيز الروابط 
المطلة  األخرى  والدول  المنطقة  دول  مع 
خلق  على  والعمل  الهندي  المحيط  على 
فرص لتنمية شمال شرق الهند. وارتكزت 
على  شرقا  بالتوجه  الخاصة  الهند  سياسة 
والثقافة  التجارة  رئيسية:  مجاالت  ثالثة 

واالتصال.
الهند  استطاعت  السنوات،  مر  وعلى 
يتعلق  فيما  كبيرة  خــطــوات  تخطو  أن 
بالتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا 

الصلة  ذات  وأطــرهــا  )اآلســيــان( 
و  اإلقليمي  اآلسيان  منتدى  مثل 
وزراء  اجتماع  و  آسيا  شرق  قمة 
على  عــالوة  اآلســيــان  دول  ــاع  دف
التعاون مع دول أخرى في الشرق 
الجنوبية  وكوريا  اليابان  بينها  من 

الهادئ.  المحيط  جزر  دول  و  واستراليا 
سياسة  السياسية  هذه  على  الهند  وأطلقت 
لتضم  تمديدها  تم  والتي  شرقاً  التوجه 
هذه  وانطلقت  األقصى.  والشرق  روسيا 
مستوى  على  التواصل  مــن  السياسية 
شريك في الحوار في عام 1996، لتمضى 
القمة في  إلى شريك على مستوى  وصوال 
شريك  مرحلة  إلى  تصل  ثم   2002 عام 
شرق  جنوب  دول  رابطة  مع  استراتيجي 
واليوم،   .2012 عام  في  )اآلسيان(  آسيا 
تشارك الهند في ما ال يقل عن 30 حواراً 
مع  متنوعة  مجاالت  في  المستوى  عالي 
إلى  الهند  وتحتاج  آسيان.  رابطة  دول 

تعمل الهند على تسريع وتيرة العمل في مد 
الطريق السريع الثالثي، الذي سيربط بين 

الهند وميانمار وتايالند
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رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رؤساء دول آخرين في قمة الهند-اآلسيان السادسة عشرة في بانكوك

6

التوجه شرقاً نحو

الدول الصديقة
تركز سياسة الهند المتعلقة بالتوجه شرقا على منطقة الجوار الممتد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وقد اكتسبت هذه السياسة، التي تم وضعها في األصل كمبادرة اقتصادية، أبعاداً سياسية و استراتيجية 
وثقافية جديدة، والتي يتناولها بمزيد من الشرح والتفاصيل للقارئ العزيز خالل السطور التالية السفير 

السابق أنيل وادهوا حيث يسلط الضوء على التغيرات األخيرة في هذا الملف. 
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مد يد 
الصداقة

زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 

الناجحة للواليات المتحدة األمريكية

طموح بال سقف 

أربع قصص ملهمة 

مسئولية الحفاظ على البيئة

رياضة المشي و االستدامة 

أقنعة ماجولي

جزيرة  أكبر  في  األقنعة  صناعة 

نهرية في الهند

آفاق الهند
المجلد 33  |  العدد 04  |  2019 

لطالما اعتبرت الهند بمثابة كنز ملئ بالخبرات والثقافات النابضة بالحياة والتراث الفني والمشاهد الجميلة والمهارات 
العلمية. وانطالقا من هذه الفكرة، نقدم للقارئ العزيز على صفحات هذا العدد من مجلة “آفاق الهند” موضوعات 
مرتبطة بهذا الطرح نلقي من خاللها نظرة على الخطوات الهائلة التي اتخذتها الهند في مسيرتها نحو التنمية في مختلف 
المجاالت،والتي من بينها مجال الفضاء حيث ابتكرت العقول الهندية  نظام مالحة اقليمي هندي باألقمار الصناعية أو 

كما أطلق عليه رئيس الوزراء الهندي “نافيك” أي المالحة مع األقمار الهندية.

الشراكة مع  الدول اآلسيوية، والسيما  بين  الدبلوماسية  العالقات  التغير، أصبحت  العالمي سريع  السيناريو  في ظل 
الصين، أكثر أهمية من أي وقت مضى. وعلى صفحات العدد، نسافر سويا إلى الصين في صحبة وزير الشؤون 
الخارجية الهندي د/إس. جايشانكار، ويقوم الخبراء الهنود المتخصصون في الشئون الصينية بتحليل أهمية هذه الزيارة، 
التي من المفترض أن تكون مقدمة للقمة غير الرسمية الثانية بين الهند والصين. ونسافر كذلك مع رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي إلى هيوستن بالواليات المتحدة األمريكية لحضور حفل استقبال كبير خالل فاعلية “هويدي مودي”، 

وبعد ذلك نتوجه إلى نيويورك لحضور قمة الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.

بمشاهدة التقاليد الفنية الجميلة للوحات التي يتم  بعد ذلك، نتوجه إلى المنطقة الواقعة في غرب الهند لنستمتع سوياً 
إبداعها بأسلوب بيتشواي الفني والتي تصور حكايات من حياة اإلله كريشنا. وننطلق بعدها إلى أكبر جزيرة نهرية في 
العالم وهي جزيرة ماجولي في والية آسام، حيث نعيش سويا تجربة اإلقامة بين مجتمع صناع األقنعة. ثم ننطلق بعدها 
في رحلة رفقة عارضة األزياء األمريكية الشهيرة راشيل هانتر التي تأخذنا معها إلى مدينتي ريشيكيش وفاراناسي، 
حيث المراكز الروحانية. ونلقي نظرة على كتب الطهي الخاصة ببعض المجتمعات في الهند، والتي ال تقدم فقط مجرد 
وصفات لألكالت واألطباق المختلفة فحسب بل تحاول أيضاً الحفاظ على تقاليد الطهي في هذه المجتمعات خشية أن 

تضيع بمرور الوقت وتغير األزمان.

لقد استطاعت السينما الهندية أو بوليوود كما تٌعرف على مر السنوات الماضية من ترك بصمتها في جميع أنحاء العالم 
في ظل عروض األفالم الهندية في جميع الفاعليات والمهرجانات السينمائية الكبرى. ونحاول في هذا العدد تحليل تأثير 
السينما الهندية على صناعة السينما العالمية. وفي الباب الخاص بقصة صورة، نأخذ القارئ في جولة إلى مختلف أنحاء 
الهند مع حلول فصل الخريف الذي يتصادف مع موسم األعياد والمهرجانات في الهند والعديد من المناسبات الدينية 
والثقافية التي يتم االحتفال بها. وفي ظل ما شهدته رحالت المشي حاليا باعتبارها  أكثر وسائل السفر للمغامرة رواجاً، 
نتحدث مع منظمات تقود معركة ضارية من أجل العمل على الحفاظ على جبال الهيمااليا بمظهرها كمكان رائع وجميل 

ونظيف خالي من المخلفات لألجيال القادمة.

الذين برغم من  النابضة، وهم مجموعة من األشخاص  الهند الشجاعة  العدد مع قلوب  نلتقي على صفحات  أخيراً، 
إصاباتهم الجسدية والصدمات النفسية التي صادفتهم، أصبحوا رموزاً لتحفيز اآلخرين في ظل 
ما حققوه من نجاح في مختلف مناحي الحياة. ونلقي الضوء كذلك على النمو الكبير الذي شهدته 
شبكة الطرق الواسعة في الهند بما في ذلك شبكة الطرق القومية السريعة الجديدة، التي تعزز 

التجارة في جميع أنحاء البالد.

رافيش كومار

العدد افتتاحية 

5
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ديسمبر 2019

مهرجان الهند السينمائي الدولي 
أصبح مهرجان الهند السينمائي الدولي، الذي بدأ في عام 

1952، أحد أكبر المهرجانات والسينمائية المتميزة على مستوى 
قارة آسيا. وشارك في مهرجان عام 2019، الذي شهد إقامة 
الدورة الخمسين، أكثر من 200 فيلم من أكثير من 65 دولة. 
وتم عرض هذه األعمال في مختلف األماكن في والية جوا. 

مكان إقامة االحتفال: في مختلف أنحاء والية جوا

الكريسماس 
يتم االحتفال بالكريسماس، الذي يعتبر أكبر 

االحتفاالت في شهر ديسمبر، في كافة أنحاء 
الهند وإن كانت تتنوع مظاهر االحتفال 

به. ويتم خالل هذه المناسبة تزيين الكنائس 
وتبادل الهدايا خالل هذه الفترة من االحتفاالت 
التي تستمر حتى اليوم األول من العام الجديد.

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند 

مهرجان هورنبيل
يعد مهرجان هورنبيل أحد أكبر الفاعليات السنوية التي تقام في منطقة 

شمال شرق الهند. ويعكس هذا المهرجان ألوان الثقافة المتنوعة 
والنابضة بالحياة التي تتسم بها والية ناجاالند. وترجع تسمية المهرجان 
باسم هورنبيل نسبة إلى طائر أبو قرن، الذي يحظى بمكانة خاصة في 

جميع أنحاء الوالية. يساهم المهرجان في تعزيز العالقات بين أبناء 
القبائل من المشاركة في األنشطة الفنية و معروضات الحرف اليدوية و 

استعراضات قتالية.

مكان إقامة االحتفال: كيساما – والية ناجاالند 
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األحداث القادمة في 
مختلف أنحاء الهند 

المقتطفات

أكتوبر 2019 إلى 23 فبراير 

نوفمبر 2019

مهرجان ران أوتساف
يقدم مهرجان ران أوتساف السنوي للجمهور فرصة االستمتاع بالتعرف 

عن كثب على الثقافة الفريدة وأسلوب الحياة التقليدي لمنطقة ران الكبرى 
في كوتش. ويضم الحدث كذلك معارض للحرف اليدوية والتراث الفني في 

المنطقة.

مكان إقامة االحتفال: ران الكبرى في كوتش-والية جوجارات

سوق ومهرجان بوشكار للِجمال 
يعد سوق ومهرجان بوشكار للِجمال من التجارب الموصى بتجربتها عند 
السفر إلى الهند، حيث تتسم األجواء بالحيوية. ويعد المهرجان المصاحب 
من المهرجانات الثقافية النابضة بالحياة ويقام على ضفاف بحيرة بوشكار 

المقدسة بوالية راجستان. ويعتبر المهرجان من المهرجانات الرائعة 
والسيما في ظل إقامة العديد من المسابقات الودية واألمسيات الثقافية.

مكان إقامة االحتفال:  بوشكار - والية راجستان 

مهرجان وانجاال
تحتفل  قبائل جارو في تالل ميجااليا بمهرجان وانجاال، 

الذي يٌعرف كذلك باسم مهرجان الـ 100 طبلة.يجتمع 
القرويون من أبناء هذه المنطقة لالحتفال بهذا المهرجان 

الذي يصادف حلول موسم الحصاد. ويتميز المهرجان 
بإقامة العروض الموسيقية والرقصات مع التركيز على 

الطبول التقليدية في المنطقة. 

مكان إقامة االحتفال: جارو هيلز ، ميجااليا
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