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350 قاطرة في 299 يوم!
تعد شبكة السكك الحديد الهندية واحدة من أوسع شبكات السكك الحديدية على 

مستوى العالم و أكثرها استعماال من جانب الركاب. وهذه حقيقة نتفق عليها جميعا. 
ولكن، هل تعلم أن منظومة السكك الحديدية الهندية حققت أرقاماً قياسية؟ ففي 

اآلونة األخيرة، حققت مؤسسة تشيتارانجان إلنتاج قاطرات السكك الحديد إنجازاً 
رائعاً بتصنيع 402 قاطرة في عام 2019-2018، محطمة بذلك الرقم القياسي 

الخاص بها في تصنيع 350 قاطرة في عام 2018-2017! وبفضل هذا اإلنجاز 
الكبير، دخلت مؤسسة تشيتارانجان إلنتاج القاطرات، الموجودة في مدينة أسانسول 

في والية البنغال الغربية، في سجالت موسوعة ليمكا.

ساعة شمسية ضخمة للتعرف 
على الوقت

إن  مدينة جايبور النابضة بالحياة، عاصمة 
والية راجستان، ليست مجرد موقع من مواقع 

التراث العالمي وفقا لتصنيف اليونسكو، ولكنها 
تضم أكبر ساعة شمسية على مستوى العالم 

المعروفة باسم سامرات يانترا. لقد تم بناء تلك 
الساعة على يد ساواي جاي سينج الثاني في 

عام 1728 ويبلغ طول هذه الساعة 73 قدماً. 
وعلى الرغم من أن هذه الساعة ليس لها تصميم 

مميز عن الساعات الشمسية األخرى التي 
تنتمي لتلك الحقبة، إال أنها األكثر دقة بينهم.

مسارات خاصة للسالحف
أعلن االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة قائمته الحمراء 
التي تضم الكائنات المعرضة لخطر االنقراض وكان من 

بينها سالحف أوليف ريدلي وهي من الفصائل النادرة. 
غالباً ما تؤدي ظاهرة االحتباس الحراري على مستوى 

العالم إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة بداية من تدمير 
شواطئ التي تتخذها هذه السالحف للتعشيش وإتالف 

األعشاش الموجودة بالفعل. لكن يعتبر شاطئ فيالس في 
مدينة راتناجيري بوالية مهاراشترا بمثابة مالذ آمن لسالحف 

أوليف ريدلي في الهند. ففي كل عام، تأتي المئات من أنثى 
سالحف أوليف ريدلي إلى هذا الشاطئ لوضع بيضها. وتبدأ 

صغار هذه السالحف في الخروج من البيض بعد مرور 
حوالي شهرين )عامة يحدث ذلك  في شهر مارس(.

انطباعات هندية
تعرف على الهند من خالل هذه المجموعة من 

لالهتمام المثيرة  الحقائق 



2019  | | آفاق الهند  |             |  89

أعلى من اليسار إلى 
اليمين:غاندي خالل فترة 
إقامته في جنوب أفريقيا؛ 

غاندي يقرأ في كتاب 
بينما يجلس القرفصاء 

على األرض بجوار 
مغزله الشهير في الهند

هندية  ونظرة  باالستدامة  تنعم  بيئة 
مستقبلية 

مما ال شك فيه أن األزمة البيئية هي واحدة 
جيلنا  يواجهها  التي  المشكالت  أخطر  من 
هي  الحالية  األزمة  أن  الشائع  من  و  اليوم. 
ينبع  و  للطبيعة.  المتهور  االستغالل  نتاج 
ضلت  تجارية  فلسفة  من  االستغالل  هذا 
بأن  لالعتقاد  ودفعتهم  الناس  من  الكثير 
الطبيعة  قوانين  على  التغلب  في  نجاحنا 
الطبيعة.  على  اإلن��س��ان  هيمنة  وضمان 
االقتصادات  فإن  شوماخر  إف.إف.  ل�  وفقًا 
الطبيعة  مع  تعاملت  التنمية  ونماذج  الحديثة 
“اإلنسان  وأن  مستهلكاً  دخ��الً  باعتبارها 
الطبيعة،  من  جزءاً  نفسه  يرى  ال  المعاصر 
السيطرة  على  تعمل  خارجية  كقوة  ولكن 

وغزوها.” البيئة  هذه  على 
فإن  الفيدية،  الفلسفة  في  ورد  لما  وفقاً 
على  يقوم  الطبيعة  مع  تعاملنا  و  ارتباطنا 
الذي  اإلنسان  وارتباط  التوازن  اعتبارات 
الحكايات  وتذكرنا  بيئته.  عن  ينفصل  ال 
م��راراً  البنشاتانترا  ملحمة  في  ال���واردة 
في  يأمل  المرء  ك��ان  “إذا  أن��ه  وت��ك��راراً 
قطع  ط��ري��ق  ع��ن  الجنة  إل��ى  ال��وص��ول 
إذا  هو  فما  الحيوانات،  وإي��ذاء  األشجار 
األدب  وي��ذخ��ر  الجحيم؟”  إل��ى  الطريق 
كل  مع  المتعاطفة  بالمواقف  القديم  الهندي 
بصفة  البشر  اإلن��س��ان-  بيئة  في  عنصر 
واألن��ه��ار  والنباتات  والحيوانات  عامة 

أدت  وقد  ذلك.  إلى  وما  والتربة  والجبال 
فيها  تساوت  ثقافة  بزوغ  إلى  المواقف  هذه 
وساعد  صديق.  بخيانة  شجرة   قطع  عملية 
كعضو  الطبيعة  إلى  نظر  الذي  النظام،  هذا 
ظهور  في  الدائمة،  البشر  عائلة  في  حميم 
االستغالل  على  تقم  لم  استهالك  أخالقيات 
 ، لغاندي  وبالنسبة  بالتجدد.  تتسم  كانت  بل 
األفكار  أصل  تعني  “براكريتي”  كلمة  فإن 
بهذه  البشر  يتالعب  أنه عندما  أو األشياء و 
فإنهم  األم��ور،  جوهر  أو  األصلية  الفكرة 
ولكن  البيئة  فساد  فقط  ليس  في  يتسببون 

كذلك. أنفسهم 
غاندي  مبدأ  إلى  أخرى  مرة  وبالعودة 
العبث  وعدم  واألشياء  األمور  جوهر  غن 
تجاه  المثلي  باألخالقيات  وااللتزام  بها، 
السبيل  سنجد  أننا  يتيقن  أن  فيجب  البيئة، 
استراتيجيات  وض��ع  إل��ى  يهدينا  ال��ذي 

البيئية. األزمة  لمعالجة  أخالقية  ومناهج 

جوتام شوبي: هو أكاديمي وكاتب صحفي له عمود 
خاص به ومترجم. يقوم بتدريس اللغة اإلنجليزية 

في جامعة دلهي ويكتب عن غاندي والسياسات 
الثقافية واألدب الهندي.
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If we could change ourselves, the tendencIes In the world 
would also change. as a man changes hIs own nature, so does 
the attItude of the world change towards hIm. we need not 
waIt to see what others do.

lIve as If you were to dIe 
tomorrow. learn as If 
you were to lIve forever. 
It’s the qualIty of your 
lIfe that matters not the 
speed wIth whIch you lIve.

If I have the belIef 
that I can do It, I 
shall surely acquIre 
the capacIty to do It 
even If I may not have 
It at the begInnIng.

Words of the Mahatma

طوابع تذكارية عن ميالد غاندي
واحتفاال في مختلف أنحاء العالم بميالد المهاتما غاندي ، بطل الحقيقة والالعنف، فقد تم إصدار ما يقرب من 300 طابع بريد تذكاري من دول أخرى 
غير الهند. ففي 26 يناير 1961، أصبحت الواليات المتحدة األمريكية هي أول دولة بخالف الهند تدشن طابع بريد تذكاري عن غاندي. وفي الهند، 

تم إصدار أول طابع بريد على غاندي في مناسبة االحتفال بعيد االستقالل في عام 1948.
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1888
وبعد التسجيل في إنز أوف كورت لدراسة القانون، تم 

استدعاء غاندي ألول مرة إلى نقابة المحامين في عام 1891. 
وخالل فترة وجوده في إنجلترا ، واجه غاندي أوقاتاً عصيبة 
للتكيف مع روح المجتمع الغربي، لكنه تمسك بمعتقداته عن 

تناول الطعام النباتي.

1869
ولد موهانداس )كارامشاند( غاندي في مدينة بوربندر. 
وتزوج من كاستورباي في عام 1882 التي كانت تبلغ 

من العمر آنذاك 13 عاماً، بينما كان يستعد لمتابعة دراسة 
القانون في إنجلترا.

1893
صادف غاندي وقتاً صعباً عندما حاول إثبات 

نفسه كمحاٍم في بومباي كما كانت تسمى 
في السابق. ثم اتخذ القرار على الفور وقبل 

العرض المقدم إليه لالنتقال إلى مدينة ناتال في 
جنوب أفريقيا  للمساعدة في الدعاوى المدنية.

1893-1914
خالل فترة وجوده في جنوب أفريقيا ، تعرض 
غاندي بشكل سريع للتمييز العنصري، وذلك 

عندما تم طرده بشكل غير رسمي من مقصورة 
السكك الحديدية الخاصة بالدرجة األولى بسبب 
عرقه.  ومن هنا، بدأ غاندي النضال من أجل 
تحقيق العدالة االجتماعية وتبلورت من هنا 
فكرته على هذا الدرب. تم سجن غاندي عدة 
مرات خالل فترة وجوده في جنوب أفريقيا 

لمقاومته النظام القمعي في البالد.

1914-1919
انتقل غاندي إلى الهند في عام 1914، لكنه ظل على هامش 
الحياة السياسة في الهند. لقد أطلق غاندي نهج الساتياجراها 
في عام 1919 مع تمرير قوانين رولت، األمر الذي جعل 
سلطات االحتالل تشن حمالت سجن دون محاكمة ضد أي 
شخص يشتبه في أنه من المتسببين في تلك الفتنة ضد تلك 
القوانين. ومع ذلك، فإن مذبحة جاليانواالن باج وسن قانون 

األحكام العرفية لم تردع غاندي عن مسيرته.

1920-1947
استطاع غاندي في غضون عامين فقط أن يصبح 

الشخصية المهيمنة على الساحة السياسية في 
الهند. وحتى بعد االستقالل،تمكن غاندي من 

إيقاف العنف الطائفي في كلكتا )1947( ودلهي 
)1948( قبل اغتياله في 30 يناير 1948.

عندما ينظر المرء إلى رحلة غاندي التي صادف خاللها القمع وتعرض 
للسجن وتحلى بالجلد والصبر، نجد أنه من الصعب أن نتخيل استطاع 
من خالل نهجه في الحياة أن يؤدي إلى تمكين الماليين من البشر. لقد 

كان غاندي إنسان بسيط يؤمن بفكرة العدل والمساواة. ويمكن أن نلخص 
هذه الرحلة في كيفية تحول غاندي من موهانداس إلى المهاتما أو الروح 

العظيمة التي نعرفها اليوم.

حياتي رسالتي
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حتى  العنف،  إلى  اللجوء  يكون 
اعتناق  بمثابة  عابرة،  وللحظة 
هذا  ويعني  الكذب.  يقوم على  نهج 
بدوره فقدان الرؤية للهدف األكبر 

اإلنسانية. خدمة  في  المتمثل 
شخصية  غ��ان��دي  ك���ان  ل��ق��د 
لعزل  سبباً  يجد  لم  حيث  مثالية، 

اتباعه  من  المرجوة  األهداف  عن  المنهج 
األه��داف  أن  يعتقد  وك��ان  األس��اس.  في 
خالل  من  إال  تحقيقها  يمكن  ال  النبيلة 
يجب  نفسه،  الوقت  وفي  نبيلة.  وسائل 
بالحقيقة  غاندي  ال��ت��زام  أن  ن��درك  أن 
التزام  مجرد  من  أكثر  كان  الالعنف  و 
فلسفي بمجموعة من األفكار المجردة. فقد 
المسئولين  من  لعائلة  غاندي  ينتمي  كان 
التي  راج��ك��وت  والي��ة  ف��ي  اإلدارة  ف��ي 

كانت خاضعة لحكم األمراء. وبسبب هذا 
منذ  غاندي،  كان  فقد  األسري،  االنتماء 
جيدة  دراية  على  حياته،  من  مبكرة  فترة 
ولو  غاندي،  يقلل  ولم  الحكم.  بضرورات 
من  السياسية،  حياته  خالل  واحدة  لمرة 
رفاهية  ضمان  في  الدولة  دور  مركزية 
غاندي   بموقف  يتعلق  وفيما  مواطنيها. 
العنيفة  السياسية  المواجهات  مسألة  في 
غاندي  رأي  فقد  في عصره،  وقعت  التي 
لن  يعرقله  الذي  الرجل  من  التخلص  أن 
وقصير  ك��اذب  إحساس  إل��ى  إال  ي��ؤدي 
فإنه  أخرى،  ناحية  ومن  باألمان.  األجل 
المنتقدين  مع  االن��خ��راط  أن  ي��رى  ك��ان 
ودراسة  المعارض  الرأي  أصحاب  من 

دائمة. هدنة  إلى  الخالف سيؤدي  أسباب 

كان الهنود القدامى يؤمنون بفلسفة الشمولية 
الخاصة بفاسودهايف كوتومبيكام، التي ترى 

أن العالم أجمع هو أسرة واحدة 

أسفل )باتجاه عقارب الساعة 
من اليسار(: يتلقى موهانداس 

كرامشاند غاندي باعتباره رجل 
سياسة وناشط تبرعاً في مقصورة 

قطار )1940(

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 
يلقي خطاباً في أهمية القيادة، وهي 
فاعلية تذكارية لالحتفال بالذكرى 

150 لميالد غاندي؛

انضم رئيس الوزراء مودي )في 
الوسط( إلى مجموعة من قادة 

العالم في افتتاح عند بٌعد لحديقة 
غاندي الشمسية، التي تبلغ قدرتها 

50 كيلووات، وحديقة غاندي 
للسالم في مقر األمم المتحدة .
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في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 150 عاماً على ميالد المهاتما غاندي، فإن من اإلنصاف أن نقول 
إن غاندي استطاع أن ينجح أمام اختبار الزمن بارتباط تعاليمه بعالمنا اليوم. فعلى مر السنين، نجد 
أن غاندي كان مصدر إلهام و نموذج يحتذي به في الفهم و التصدي للتحديات بالنسبة لشخصيات 

كثير من أمثال نيلسون مانديال و مارتن لوثر كينج االبن. ونتناول اليوم ببعض التحليل كيف ظلت قيم 
المهاتما ذات صلة بالعالم المعاصر.

دروس من الماضي

بقلم: جوتام شوبي

غاندي  المهاتما  تعاليم  ف��ي  ال��م��رء  يجد 
من  العديد  لمواجهة  جاهزة  طريق  خريطة 
رأى  حياته.  في  يصادفها  قد  التي  التحديات 
خدمة  إلى  تسعى  مهمة  السياسة  في  غاندي 
من  مجموعة  اتباع  خ��الل  من  اإلنسانية 
الحقيقة.  على  تقوم  والممارسات  المبادئ 
األخطار  أعظم  هو  العنف  أن  اليوم  ويبدو 
جزء  كل  في  البشرية.  وج��ود  تهدد  التي 
والوكاالت  الحكومات  تنشغل   ، العالم  من 
لمعالجة  استراتيجيات  بوضع  الدولية 
الفوضى  وانتشار  الديني  والتطرف  العنف 
هي  الحقيقة  ت��ك��ون  ول��ك��ي  واإلره����اب. 
تنتهجها  سياسة  كل  في  األساسي  المهيمن 
عن  الظلم  لرفع  والحكومات  المجتمعات 
وضمان  المحرومين  وتمكين   ، المظلومين 
من  التأكد  يتم  أن  يجب   ، العالمية  العدالة 
األشكال  من  شكل  بأي  العنف  وجود  عدم 
وال  كوسيلة  ال  السياسيات  هذه  من  أي  في 
لغاندي،  بالنسبة  مؤقتة.  كإستراتيجية  حتى 
أساسي  بشكل  يتعارضان  والعنف  الحقيقة 
قد  ولذلك،  البعض.  بعضهما  مع  وجوهري 



موسيقى
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العروض  وتجربة  ال��خ��روج  ق��ررت  قبل، 
الموسيقية الغامضة والمتنوعة في بلدنا.

وإذا كنت أحاول تقديم موسيقى شعبية من 
خالل األعمال السينمائية السائدة، فإنني بحاجة 
إلى تقديم الثقافة بأكملها وأسلوب الحياة وعملية 
والتاريخ  والسياسة  الغذائية  والعادات  التفكير 

وكل ما تمثله هذه الموسيقى.
وهذا ما فعلته في أغنية “أوه وومانيا” من 
فيلم جانجز أوف واسيبور ، فقد اخترت ربات 
البيوت من مدينة بيهار في تصوير الفيلم لمنح 

األغنية طابع ريفي واقعي.
وينطبق نفس الشئ على أغنية “جوجني” 
اخترت  أوي، حيث  أوي الكي الكي  فيلم  من 
راج الخاني  ديس  الشهيرة  الشعبية  الموسيقي 
اللهجة الحقيقية للمنطقة.   البنجاب إلضفاء  من 
في  األخ��ي��رة  الصوتية  تجاربي  أح��د  وف��ي 
مهرجان الفنون عام 2019 قمت بتصميم إيقاع 

صوتي بعنوان “رياح التغيير”.
وقد تم تشجيع المشاهدين على التفاعل مع 
هذا المشروع الموسيقي، الذي نتج عن المزج 
المصاحبة  واألص���وات  الرياح  ص��وت  بين 
أكثر  الناس  أصبح  وعندما  واالهتزازات.  لها 

ظهر  األص��وات،  مزج  عملية  في  انخراطاً 
على  اعتماًدا  ليونة  أو  أكثر  بجدية  فعلهم  رد 

مزاجهم من خالل إرسال إشارات!
المعاصرين  الموسيقيين  معظم  يركز   
تسعى  موسيقى  إبداع  على  الحالي  الوقت  في 
المستمعين والفنانين على حد  أذواق  إلرضاء 
سواء و أن يبحثوا عن مصادر إلهام من تراث 

الماضي.
الموسيقى  صناعة  تشهد  أن  آم��ل  إنني 
أنواع  إلي  الوصول  أجل  من  تطوراً  السائدة 
موسيقى متنوعة تتيح مجاالً للتجربة المستمرة. 
وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نتعمق في هذا التقاليد 

لبناء مستقبل الموسيقى الهندية.

فيناياك سوريا سوامي هو صحفي يقيم في دلهي.  
وحاصل سوامي على شهادة الهندسة قسم ميكانيكية. 

وعمل كمتدرب بناء سفن في البحرية الهندية.  كان سوامي يمتهن الكتابة 
بصورة غير متفرغة. وتحول بعد ذلك إلى مهنة الصحافة لمتابعة أعماله 

في الكتابة حول الرحالت والسفر.

فتاة تتعلم 
العزف على 

آلة الهارمونيوم 
في سريناجار ، 

كشمير.
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التي  الصاخبة  موسيقاهم  إن  ويقال   
يعزفونها على آلة الدهول )طبلة ذو وجهين( 
يصدرا  الخشب  من  )قطعتين  وخطرتال 
تضاهي  التصفيق(  يشبه صوت  عالياً  صوتاً 
صوت الرعد وبالتالي تم اعتبار هذا النوع من 

الموسيقى كوسيلة السترضاء إله المطر.
باتيالي  موسيقي  هو  آخ��ر  مثال  وثمة 
أن  فنجد  الغربية.  البنغال  والية  من  الشعبية 
أغنية  باسم  أيضاً  المعروفة   ، بهاتيالي  أغنية 
أي  ب��دون  منفردة  تغنى  كانت  م��ان،  ب��وت 

موسيقي مصاحبة.
النهرية  الطبيعة  إن  الخبراء  وي��ق��ول 
الموسيقى  ه��ذه  فيها  نشأت  للمنطقة،التي 
الشعبية قد ساعدت في تشكيل مسارها.  وتشبه 
هذه الموسيقى تماماً صوت تدفق النهر. فنجد 
أن موسيقي باتيالي لها ألحان هادئة مع إيقاع 
يرتفع أحيانا ويخفت في أحيان أخرى كصوت 

انحسار المياه.

يتم تعريف الموسيقى الشعبية أيضا بأنها 
عبارة عن مزج بين الطبيعة والصوت وتفاعل 

البشر مع بيئتهم.
على سبيل المثال تحتوي موسيقى التالل 
على نغمات أعلى تنتقل أصدائها عبر الجبال 
التي  المجتمعات  فإن  بالمقارنة،  و  والوديان. 
تغني  السهول  في  الغابات  مناطق  في  تعيش 
ضعيفة.   ونغمات  منخفضة  ص��وت  بطبقة 
وهذا النوع هو ما أحاول أن ألقى عليه الضوء 

في موسيقاي.

الطريق إلى األمام
الخطوة األولى من أجل تطويع أنغام الموسيقى 
الشعبية الهندية لتواكب نغمات العصر الحديث 
هي االتجاه إلى المناطق الطبيعية، حيث ولدت 

هذه األلحان وتوجد حتى اليوم.
ومن أجل استكشاف وسائل أخرى وخلق 
من  بها  يُسمع  لم  التي  األصوات،  بين  تناغم 

أفراد من قبيلة ماريا 
من باستار بوالية 

تشاتيسجار يؤدون 
رقصات تقليدية.
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الفأس  بصوت   ، الفحم  تعدين  حول صناعة 
وهو يصطدم بصخور الفحم.

كنت قد سجلت هذا الصوت من مصنع، 
حيث كانت السالسل المعدنية تصدر أصواتاً 
ذات وقع معتاد لمن يعملون في هذا المجال! 
العديد من  الهندية االصلية  وتضم الموسيقية 
األمثلة المتشابهة ألصوات من حياتنا اليومية 
وأفكار موسيقية ملهمة.  وفي الوقت الحالي، 
اكتشاف  الشباب  الموسيقيين  من  العديد  يعيد 

هذا الفكر في الهند من جديد.
راية  حملة  من  الجديد  الجيل  يقرر  لم 
تماماً  جديد  مسار  اتباع  الهندية  الموسيقى 
فقط، ولكنهم حددوا كذلك أنه يجب أن تحكم 
من  التقليدية  الموسيقي  أفكار  االتجاه  هذا 

مختلف أنحاء البالد.

العوامل الدافعة 
عند إجراء مقارنة دقيقة سوف ندرك أن ما 
ُوجد  قد  بديلة”  “موسيقى  اليوم  عليه  يطلق 
الموسيقي  اتجاهات  من  كثير  في  نظير  له 

التقليدية الشعبية القديمة على مستوى الهند.
فعلى سبيل المثال تضيف الطبول الهندية 
الشعور  وتعطيها  للموسيقى  ثابتاً  إيقاعاً 
األنماط  معظم  ب��دأت  شيء  وهو  الطبيعي 

الموسيقية المعاصرة في إتباعه.
قبيلة  أن  نجد  أيضاً،  آخر  مثال  وهناك 
وفقاً  والتي،  راجستان  والية  من  منجنيار 
كثير  في  بهم  االستعانة  يتم  كان  للفولكلور، 
اإليقاعية  الطبول  على  للعزف  االحيان  من 
المناطق  ف��ي  األم��ط��ار  س��ق��وط  لتسريع 

الصحراوية.

تتركز التقاليد 
الموسيقية الهندية 

المعروفة باسم بهاتيالي 
في األجزاء الشرقية 
من الهند، وهي نوع 

من الموسيقى المرتبطة 
بالتقاليد النهرية في 

المنطقة.

 يوجد العديد من الفنانين الذين يعملون على نشر الفروق الدقيقة في 
التقاليد الشعبية الهندية حتى يظلوا مواكبين لعجلة التطور
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أصوات متنوعة بداية من الموروثات الشعبية 
وصوالً إلى موسيقى الراجا الكالسيكية وكذلك 
عليها  عزفها  التي  الموسيقية  اآلالت  وقع  من 
الموسيقي  إلى  الريف  مناطق  في  الموسيقيون 

التقليدية التي تشكل جزءاً من تراثنا.
وتمر الموسيقى في الهند حاليا، مثلها مثل 
فإنه  ثم،  تحول. ومن  بمرحلة  آخر،  أي شيء 
من المهم بصورة كبيرة أن نتعمق في دراسة 
األلحان األصلية من أجل الحفاظ على التوازن 

بين الماضي والحاضر.
على  حياتي  سنوات  طوال  استيقظ  كنت 
الصباح.  في  الموسيقية  التنبورا  آلة  صوت 

السنين، وبينما تدربت  وعلى مر 
الموسيقى،  عن  المزيد  وتعلمت 
حولنا  من  ش��يء  كل  أن  فهمت 
هو  ما  وكل  به  خاص  له صوت 
مطلوب أن نعثر على المجموعة 

المتناغمة من األلحان.

البداية الصحيحة 
من  حددت  الموسيقى  تأليف  في  بدأت  عندما 
خالل من بذلك من جهود طريقة العثور على 
التي  المحيطة،  البيئة  من  المناسبة  الموسيقى 
أردت أن استوحي منها كل النغمات الموسيقية 

المسموعة التي أضعها.
المقطع  م��ن  ج���زءاً  ص��وت  ك��ل  يمثل 
أردت  أنني  وأعتقد  مختلفاً،  الموسيقي شعوراً 
ديمقراطية  الموسيقى  تأليف  عملية  تكون  أن 
بصورة  وتناسب  قيود  دون  تكون  أن  بمعنى 
فيلم  من  ري”  “كاال  أغنيتي  تبدأ  طبيعية!  
أحداثه  تدور  الذي   ،2 واسيبور  أوف  جانجز 

رهبان بوذيون يعزفون 
موسيقى خاصة بالطقوس 

الدينية باستخدام الطبول 
التقليدية واألبواق خالل 

مهرجان جوستور الرهباني 
في دير المايورو في ليه.

تشهد صناعة الموسيقى السائدة تطورا 
واضحا نحو الوصول إلي أنواع موسيقى 

متنوعة  تتيح مجاالً للتجربة بصورة مستمرة.
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لعبت الموسيقى دوراً هاماً في التراث الشعبي للهند بداية من موسيقى بهانجرا المفعمة بالحيوية 
وصوال إلى موسيقي سوبانا سانجيثام الكالسيكية الهادئة في والية كيراال.

موسيقى للعقد الجديد

تمثل إيقاع دقات طبلة 
الدهوالك إلى جانب اإليقاعات 

الحادة آللة الخرتال القوام 
األساسي لموسيقى المجتمعات 

المحلية في راجستان

خانوالكار  سنيها  الموسيقية  المخرجة  تشرح 
التراث  هذا  جعل  كيفية  حول  نظرها  وجهة 
الموسيقي الثري يتوافق مع روح العصر من 
خالل إدخال بعض التعديالت.  ويٌلقى الكاتب 
فيناياك سوريا سوامي مزيداً من الضوء على 

هذا الموضوع
من  ألص��وات  الوقت  ط��وال  نستمع  قد 
حولنا تشبه في وقعها األلحان نظراً النتظامها 

مثل: صوت حركة القطار أو أبواق السيارات 
من  مجموعة  أص��وات  أو  الزحام  وقت  في 
حتى  أو  يعطسون  أو  يسعلون  األش��خ��اص 

يجيبون على هواتفهم المحمولة ... 
دوماً  مستوحاة  الهند  في  الموسيقى  كانت 
كانت  س��واء  حولنا  المنتشرة  األص��وات  من 
اإلنسان.   صنع  من  أو  الطبيعة  من  أص��وات 
على  التقليدية  الهندية  الموسيقى  اعتمدت  وقد 
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هذه  على  الحفاظ  “أري��د  سينج:  وتقول 
أيضاً  إنني  في وطني، حيث  الفريدة  الحرفة 
يحافظوا  الصغار حتى  األوالد  بتدريب  أقوم 

عليها وتظل الحرفة حية.”
ومن جانبها، تقول مصممة األزياء ريشا 
تحاول  إنها  دانتا  مدينة  من  الكشمي  راجيا 
ألن  نظًرا  التقليدي:”  الفن  مع  أعمالها  مزج 
الطباعة باستخدام القوالب في األساس كانت 
القطع  فإن  األبيض،  القماش  على  ينطبق 
فأنا  بالكامل  بيضاء  تكون  أيضاً  انتجها  التي 
اللون  إليه  أضيف  بل  القماش،  أصبغ  ال 
باستخدام القوالب.”  وتتابع  المصممة القول: 
“أقوم بتصميم القوالب الخاصة بي ، وأجمع 
بين األشكال التقليدية مع تلك المستوحاة من 

صور الحصون والقصور الهندية.”
في  القوالب  باستخدام  الطباعة  تعد  ال 

والية راجستان مجرد شكل من أشكال تزيين 
ثقافي يحتاج  إنها تراث  األقمشة فحسب، بل 
القادمة.  لألجيال  عليه  والحفاظ  الترويج  إلى 
المصممون  يبتكر  عندما  أنه  الحظ  ولحسن 
يزداد الطلب على المنتجات المطبوعة يدوياً 
أنحاء  جميع  في  المستهلكين  إقبال  وي��زداد 
أن  ويبدو  الفنانين،  مهارة  نتاج  على  العالم 
وقرية  سانجانر  بلدة  في  القوالب  طابعات 
على  األشكال  بطباعة  تتميز  ستظل  باجرو 

األقمشة لسنوات قادمة.

بريا رانا هي كاتبة رائدة في مجال الموضة، 
وساهمت في إصدار العديد من المطبوعات 

الرئيسية في الهند. وتعمل رنا حالياً كمحررة 
مساعدة في مجلة “ذا مان”.

أعلى: أقمشة كبيرة 
مطبوعة باستخدام 
بالقوالب الجاهزة 

متروكة لتجف بعد 
عملية التبخير في 

قرية باجرو
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عمل ألكثر من 25 من السيدات الالتي تعملن 
في  التقليدية  بالقوالب  الطباعة  مجال  في 
راجستان.  وتوضح جوتام قائلة: “يعمل لدينا 
فريق كبير من المطرزين، وهؤالء الحرفيين 
الفريدة  التصميمات  أكثر  فقط  ينتجون  ال 
إضافاتنا  أيضا  تساعدهم  ولكن  لمجموعاتنا، 

على تصميماتهم على التطور.”
في  فعلناه  “ما  جوبتا:  جوتام  ويوضح 
طباعة  ف��ن  دم��ج  ه��و  األخ��ي��رة  مجموعتنا 
أخ��رى  فنون  م��ع  سانجانر  م��ن  بالقوالب 
المثال،  سبيل  األقمشة.فعلى  علي  وتجربتها 
مع  الساري  في  القوالب  طباعة  بدمج  قمنا 
المرسومة  القطنية  كاالمكاري  منسوجات 
حرير  قماش  على  براديش  أندرا  والية  من 

جورجيت.”
يتم بيع معظم هذه المنسوجات المطبوعة 

بطريقة القوالب الخشبية في جايبور لدرجة أن 
أفراد من العائلة المالكة هناك كانوا يدعمون 
بل ويشاركون في تلك الصناعة للحفاظ على 

هذا التراث.
فقد قام اثنان من المصممين من العائالت 
الملكية السابقة في بلدة باريا بالقرب من مدينة 
أجمير ودانتا في حي سيكار بوالية راجستان 
معرض  في  مؤخراً  مجموعاتهم  بعرض   ،
رويال فابليس، الذي أقيم في مدينة فادودارا.

وتبيع مصممة األزياء جايكرتي سينج من 
باريا األزياء في متاجر في نيودلهي وجايبور 
ومومباي وإندور. كما انها لديها مكتبة تضم 
المالبس  صممت  وقد  خشبي،  قالب   1000
مدار  على  الحجرية  المطبوعات  باستخدام 
التي  ورشتها  داخل  الماضية  عاماً  العشرين 
يعمل بها 35 حرفياً من الحرفيين في جايبور.

في اتجاه عقارب الساعة من 
اليسار: الحرفيون المحليون 

يطبعون بعناية تصاميم نابضة 
بالحياة على األقمشة بالقرب 

من جايبور ؛ يظهر هنا تصميم 
مستوحى من أشكال النمور في 
والية راجستان ؛ سائح أجنبي 
يحضر ورشة طباعة بالقوالب 

اليدوية في استوديو في قرية 
باجرو ؛  تُعد الطباعة المقاومة 

بخلط الطين واحدة من العديد من 
الممارسات التقليدية التي تعطي 
لألقمشة المطبوعة ألوان مميزة 

وجميلة
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التي  الخام  المواد  عن  نكشف  ال  “إننا 
أيضا  العمل.  بهذا  القيام  في  نستخدمها 
أود أن أشير إلى أن درجة الحرارة أيضا 
تغير اللون.  فمثالً في الصيف عند درجة 
مختلفاً  اللون  يكون  مئوية،   40 ح��رارة  
عن اللون المطبوع في فصل الشتاء عند 

6 درجات مئوية. “
نظراً  إن��ه  المحليون  السكان  يقول 
لوجود إمدادات ثابتة من المياه العذبة لدى 
بلدة سانجانر، فقد كانت تستخدم السيدات 
بالقوالب  الطبع  مهنة  في  يعملن  الالتي 
والغسيل.   للطباعة  منها  كبيرة  كميات 
تعاني  كانت  التي  باجرو،  قرية  في  بينما 
الالتي  النساء  اختارت  المياه  ن��درة  من 
أساليب  اتباع  المهنة  نفس  في  يعملن 
كل  وتجعل  لألصباغ.   مقاومة  وتقنيات 
من  قطعة  كل  الطبيعية  العناصر  ه��ذه 

المالبس مختلفة عن األخرى.
بفن  بالفخر  مماثل  شعور  وينعكس 
الطباعة بالقوالب من خالل مجموعة من 
تصميمات العالمة التجارية للمصممة آشا 
نيودلهي  في  متاجرها  تمأل  التي  جوتام، 
بنوع من الساري الفريد من نوعه وتنانير 
وفساتين مصممة باستخدام طباعة القوالب 

التقليدية.
خرجت  التي  التجارية  العالمة  توفر 
األم  بين  التعاون  ثمرة  جراء  النوع  إلى 
فرص  جوبتا  وجوتام  جوبتا  آشا  وابنها: 

من المثير لالهتمام أنه حتى المياه المحلية لها تأثير كبير على نتائج 
الطباعة النهائية لألقمشة، فيعطي الماء األلوان درجات داكنة في سانجانر، 

بينما األلوان المستخدمة في باجرو لها صبغة حمراء

عارضة أزياء تعرض 
كورتا )بلوزة( ذات ألوان 

نابضة بالحياة مصممة 
بأشكال دقيقة مطبوعة 

بطريقة القوالب الجاهزة



الزخرفية  ال��وح��دات  بعض  تضم 
عملية  ف��ي  االس��ت��خ��دام  الشائعة 
ال��ط��ب��اع��ة ب��ال��ق��وال��ب ف���ي ب��ل��دة 
زهرة  و  الجميلة  سانجانر:الزهور 
و  الشمس  عباد  زهرتي  و  اللوتس 
براعم  و  القطيفة  وزه��رة  الزنبق 
الوحدات  وتتسم  واللوتس.  األزهار 
بأشكالها  ب��اج��رو  ف��ي  الزخرفية 
الهندسية ويتم طباعتها على خلفيات 
الفاتح  األزرق  باللون  ملونة  أقمشة 
المنطقة  ه��ذه  أوالغامق.وتشتهر 
دابرو  الطباعة: طباعة  بنوعين من 
تشتهر  سيالي-باجرو.  طباعة  و 
سيالي- بطريقة  المطبوعة  األقمشة 
األسود  اللونين  بين  بالمزج  باجرو 
تستخدم  بينما  الغامق.  واألصفر 
باسم  المعروفة  الطباعة  طريقة 
دابرو أسلوب خاص مقاوم للصبغة 
بالوحدات  تختلط  ال  الصبغة  يجعل 

الزخرفية المطبوعة.

روع������ة ال����وح����دات 
الزخرفية في سانجانر

موضة
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لكنها،  دلهي.”   في  والمغول  راجستان 
تتطلب  التقنية  هذه  ألن  نظرا  أنه  تعتقد 
بدأ  طويالً،  وقتًا  وتستغرق  شاقاً  عمالً 
لطباعة  الطابعات  استخدام  على  العمل 
واح��دة  دفعة  القماش  من  أًكبر  أط��وال 
الرقمية  بالطباعة  إلى االستعانة  واالنتقال 

باستعمال الكمبيوتر.
هو  التقليدي  الفن  هذا  أصبح   ، اليوم 
يرغبون  الذين  المصممين،  لدى  المفضل 
والتقنيات  األلوان واألصباغ  استخدام  في 
لألزياء  مبتكرة  إبداع خطوط  في  القديمة 

والمفروشات المنزلية.
تبيع  التي  مهاجان،  المصممة  تصنع 
قطع األزياء في متاجر في المدن الهندية 
المتحدة،  ال��والي��ات  في  وحتى  الكبرى 
الرجالي  والمالبس  النسائية  المالبس 
المطبوعة منذ 26 عاماً.  وتقول ماهاجان: 
“في هذه التقنية  تأخذ الطابعة نصف علب 
أحذية مربعة مملوءة بالماء ، وقطعة من 
الجلد الممدود ، ويوضع عليها عدة طبقات 
من القماش بحيث تصبح كوسادة سميكة. 
والزنك  الطين  من  عجينة  عليها  ويطبق 

والصبغة.”
نطبع  “إننا  قائلة:  مهاجان  وتوضح 
وبمجرد  الطين  باستخدام  القوالب  في 
طباعته نقوم بوضع األقمشة علي البخار 
ويتم  والطين.  الصبغة  إلزالة  نغسلها  ثم 
عزل اللون- وهذا يعني أنه إذا كان قماًشا 
فإن  األحمر،  باللون  وطباعته  أسود  لونه 
وتحوله  تخترقه  والصبغة  والزنك  الطين 

إلى اللون األحمر”.
وتقول ماهاجان إن طريقتها في عمل 
قالب الطين هي سر ال يمكن أن تبوح به 
ذلك:  إلى  تشير  حيث  الصنعة،  سر  فهو 

من أعلى إلى أسفل: ساري 
يبرز مزيج من تقنيات 

التصميم المتعددة معروض 
في متجر األزياء الهندية 
آشا جوتام ؛ حرفي يحفر 

تصميمات دقيقة على لوح 
خشبي في جايبور ؛ بعض 

األمثلة على األنماط المختلفة 
التي يتم استخدامها غالباً في 

تكرار تنسيق الرسومات 
بعناية خالل استخدام طباعة 

القوالب الجاهزة اليدوية
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تقع قرية باجرو على بعد حوالي 30 كم عن 
صغيرة  هندية  مدينة  وهي  جايبور،  منطقة 
على  تصطف  متعرجة  ممرات  بها  مميزة 
جانبيها منازل بسيطة، حيث يصعب إغالق 
واحدة  بأسرة  أشبه  الجيران  ويكون  األبواب 

كبيرة.
ولكن ما يجذب األنظار في قرية باجرو 
منازلها  تزين  التي  األل���وان،  انتشار  هو 
وشوارعها، حيث تنتشر مساحات كبيرة من 
بالحياة  نابضة  تعكس ظالل  الملونة  األقمشة 
عالوة على وجود أقمشة مطبوعة على أسطح 
وتعد  الشمس.   في  تجف  والجدران  المنازل 

قرية باجرو أحد المعاقل الشهيرة فن 
تقاليد  أشهر  وهو  بالقوالب  الطباعة 

الطباعة اليدوية في الهند.
الموجودة  العمل  ورش  في  و 
يعلمون  تشيبا  قبيلة  أفراد  منازل  في 
وأحياناً  القطنية  األقمشة  ختم  على 
قوالب  استخدام  خالل  من  الحريرية 

األصباغ  في  مغموسة  باليد  منحوتة  خشبية 
 300 إلى  الفني  الشكل  هذا  تاريخ  ويرجع   .
عام وقد توارثوه من أجدادهم جيل بعد جيل. 
بلدة صغيرة  في  جداً  مشابه  فن  يمارس  كما 
أخرى، وهي بلدة سانجانر التي تقع على بعد 

حوالي 30 كم عن قرية باجرو.
مهاجان  نيكي  األزي��اء  مصممة  وتقول 
الفن:  في هذا  من دلهي، والتي عملت كثيراً 
هذه  كانت   ، الحارة  الصيف  أشهر  “خالل 
المطبوعات  ذات  الناعمة  القطنية  األقمشة 
الطبيعية من  فيها األصباغ  المستخدم  الدقيقة 
القطع الشائعة بين العائالت الملكية في والية 

تم منح األقمشة المطبوعة في باجرو عالمة 
المؤشر الجغرافي، مما يعني أن الجودة والسمات 
الخاصة في عملية الطباعة تعود ملكيتها الفكرية 

إلى هذه المنطقة الجغرافية 

حرفي يطبع تصميماً دقيقاً 
بعناية فائقة على ساري في 
إحدى ورش العمل المنزلية 

المنتشرة في منطقة شيبا 
موهوال ، وتعتبر قرية 

باجرو هي مركز قبيلة  
تشيبا 



موضة
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يمنح المصممون الهنود حرفة الطباعة باستخدام القوالب القديمة حياة جديدة من خالل 
استخدام التصاميم والمنتجات المبتكرة في أعمالهم، مما يساعد على الحفاظ على هذه 

الصناعة التراثية الثقافية في قرى والية راجستان

فن الطباعة
باستخدام القوالب

بقلم: بريا كوماري رنا

عارضات أزياء ترتدين فساتين 
مطبوعة باستخدام القوالب الجاهزة 

خالل عرض لألزياء للمصممة  نيكي 
مهاجان المقيمة في دلهي



سواريب هو مصور حائز على جائزة التصوير 
ويعمل كإستشاري حلول إبداعية. عمل سواريب 

علي لعدة سنوات لدى بعض في الشركات المصنفة 
من بين أكبر 500 شركة في العالم، مع مخرجين 

سينمائين وعمل لدى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف 
أنحاء العالم. ولقد تم نشر وعرض أعماله في جميع أنحاء العالم.
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ستتحول  كميات(،   10( الصابون  ماء 
يمكن  صابون  إلى  الحاوية  محتويات 
والمالبس  الصحون  لغسل  استخدامه 
العملية  هي  وهذه  االستحمام.”  وحتى 
ماكينزي  ال��م��زارع  لنا  شرحها  التي 

التفاصيل. بكافة 
اذه��ب  كنت  عملي،  ان��ت��ه��اء  بعد 
معالمها  وأزور  أورفيال،  في  ألتجول 
المناسبات  هذه  إحدى  وفي  أصورها.  و 

الصوت. جلسة عالج  لحضور  ُدعيت 

لتباطؤ ا
قلقا  كنت  أورف��ي��ال  إل��ى  أص��ل  أن  قبل 
نمط  مع  تكيفت  أيام  غضون  في  لكنني 
أساعد  كنت  حين  سواء  البديل.   الحياة 
سادهنا  لغابة  رحلتهم  خ��الل  السكان 
بأعمالهم  يقومون  وهم  تصويرهم  أو 
في  قضيته  الذي  الوقت  ويعتبر  اليومية. 

في حياتي. ثراء  التجارب  أكثر  أورفيل من 
أعيش  الزلت  إنني  لالهتمام  المثير  ومن 
المستدام  العيش  مبادئ  بنفس  المدينة  في 
أراق��ب  حيث  أورف��ي��ال،  في  تعلمتها  التي 
استخدام  من  إنتاجها  يتم  التي  الكربون  أثر 
استخدام  وأت��ج��ن��ب  ال��ع��ام  النقل  وس��ائ��ل 
المالبس  واغسل  البالستيكية،  المنتجات 
من  التقليل  بشأن  واعياً  وأصبحت  يدويا، 
يوجد  ربما  األوتوماتيكية.  المعدات  استخدام 
في  بأسره  الكوكب  تواجه  التي  للمشكلة  حل 

الهند. في  البعيدة  المدينة  تلك 

في اتجاه عقارب الساعة من 
أعلى يمين: نساء محليات يقمن 

بحصاد الذرة البيضاء التي 
تستخدم بعد ذلك لتحضير الخبز 
الطازج ؛ طاحونة قديمة تستخدم 

اآلن لضخ المياه ألغراض 
الري ؛ البيت الدولي وهو مكان 

للمتطوعين والمتدربين الذين 
يزورون أوروفيال ؛  حقول 

الذرة الخضراء المورقة المحيطة 
بأوروفيال مثاالً آخر على أساليب 

الزراعة المستدامة والعضوية
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ويعتمد  المغلقة،  األماكن  داخل  أو  بها 
لكل  واهتمامات  مهارات  علي  ذل��ك 

شخص.
األسبوع،  نهاية  في  العطلة  وتكون 
زراعة  أساليب  المتطوعين  تعليم  ويتم 
النباتات  وسقي  واألع��ش��اب  ال��ب��ذور 
الطعام.  إلعداد  الخضروات  وحصاد 
السماد  صنع  أيضاً  األنشطة  وتتضمن 
تغليف  ف��ي  وال��م��س��اع��دة  ال��ع��ض��وي 
إلى  إلرس��ال��ه��ا  ال��م��زرع��ة  منتجات 
للعمل  التقدم  أيضا  يمكن  كما  السوق. 
اخترت  لكنني  اإلدارية،  الوظائف  في 

أن أعمل في أرض المزرعة.

الصابون  صناعة 
إلى  ماكينزي  أخذنا  األي��ام  أح��د  في 
ليُرينا  ال��ص��اب��ون  ص��ن��اع��ة  منطقة 
متعدد  السائل  الصابون  عمل  كيفية 
في  استخدامه  يتم  ال��ذي  األغ��راض، 
ثالثة  اخلطوا   “ لنا:  وقال  المزرعة. 
قطعة  مع  الليمون  قشر  من  أج��زاء 
من  كميات  وعشر  السكر  قصب  من 

الماء.”
مرة  المزيج  هذا  بتحريك  قموا  “ثم 
حاوية  في  واحفظه  اليوم،  في  واحدة 
أسبوعين.  لمدة  تتخمر  واتركها  مغلقة، 
من  متساوية  كمية  أضف  ذل��ك،  بعد 

الطاقة  تكنولوجيا  تستخدم 
الشمسية على نطاق واسع 

في أورفيال، ويعد “المطبخ 
واألكثر  األكبر  الشمسي” 

روعة في استخدام هذه 
بإعداد  يقوم  الطاقة حيث 

حوالي 1000 وجبة يوميا 
الطاقة  هذه  باستخدام 

المطبخ  ويستخدم  الشمسية. 
ما يعرف ب� “الوعاء 

من  والمئات  الشمسي” 
أشعة  لتجميع  العدسات  قطع 
الشمس و الحرارة. ويمكن 
التكنولوجيا  إن هذه  القول 

الطاقة مستقبل  تشابه 

تكنولوجيا الطاقة 
الشمسيه

 إن أبسط طريقة إلنقاذ كوكبنا من التغير المناخي هي تناول األطعمة المزروعة 
محلياً ومنع التدمير الذي تسببه الزراعات الصناعية

أحد المقيمين يعد 
طاولة الطعام بعد 

حصاد الصباح
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التي  التعاليم،  من  مستوحاة  بطريقة 
بارك،  بروكوود  مدرسته،  في  تلقاها 
والمعلم  الفيلسوف  أسسها  ال��ت��ي 

كريشنامورتي. جيه.  الهندي 
تأثرت  “لقد  ماكينزي:  ويقول 
فوكوكا،  ماسانوبو  بفلسفات  كثيرا 
وه���و م����زارع ي��اب��ان��ي م��ن دع��اة 
فوكوكا  ك��ان  الطبيعية.  ال��زراع��ة 
بأي  القيام  ب��دون  بالزراعة  يؤمن 
بذلك  ستقوم  الطبيعة  إن  حيث  شيء، 
يمكن  م��ا  يوجد  وال  مثالي  بشكل 

ذلك.” تحسين  أجل  من  فعله  للمرء 
في  العيش  م��ن  سنة   25 وبعد 
اليوم،  ماكنزي  يُ��ع��رف  أورف��ي��ال، 
كريشنا،  اسم  نفسه  على  أطلق  الذي 

سوليتيود،  لمزرعة  المؤسس  بأنه 
أف��دن��ة.  م��س��اح��ت��ه��ا 6  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي 
التاميل  ل��غ��ة  م��اك��ن��زي  وي��ت��ح��دث 
زوجته  عن  أيضاً  وأخبرني  بطالقة، 
استوعبا  وكيف  طفليه،  و  التاميلية 
تلك  في  المستدامة  الزراعة  مفاهيم 

المزرعة.

العمل في  الحياة 
الساعة  من  العمل  المتطوعون  يبدأ 
حتى  ويستمر  يوم  كل  صباحاً  الثامنة 
عملت  ولقد  عشر.  الثانيه  ق��راب��ة 
يومية  س��اع��ات   4 ل��م��ده  كمتطوع 
العمل  للمتطوعين  بالتناوب.ويمكن 
المرفق  المقهى  في  أو  المزرعة  في 

الغذاء أميال 
إننا بحاجة إلى إدراك مقدار 
طعامنا  يقطعها  التي  المسافة 
إلينا، فكلما زاد  حتى يصل 
عدد األميال ازداد التلوث 
الذي يترتب على نقل ذلك 
واستهالك  وتخزينه  الطعام 

كم أكبر من الموارد 
وغيرها من أجل تمكين 
الطعام. نقل  الشاحنة من 

البيئية  القيمة 
النباتات علي  تحتوي بعض 

فهي  للغاية،  عالية  قيمة 
تنمو بدون الحاجة إلى 

الضارة  األسمدة  استخدام 
وتنمو  الكيميائية،  المواد  أو 
دون الحاجه إلى رعاية وال 

المتواجدة  بالنباتات  تضر 
حولها.

أكثر من مجرد 
رزق

من اليسار إلى اليمين: 
متطوع يقوم بتنظيف الفول 
السوداني لمساعدة العاملين 

بالمطبخ; مجموعة من 
األطفال يشاركون في 

صناعة الصابون الطبيعي 
خالل ورشة عمل في 

مزرعة  سوليتيود
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المجتمعات  من  واحدة  وهي  سوليتيود،  
هناك. الموجودة 

سوليتيود مزرعة 
إلى  وص��ول��ي  م��ن  قليلة  س��اع��ات  بعد 
كبير  بعدد  استقبالي  تم  سوليتيود،  مزرعة 
طعامك؟،  مصدر  هو  “ما  األسئلة:  من 
يتم  وهل  بزراعته؟  يقوم  من  تعلم  هل 
عملية  في  الكيميائية  ال��م��واد  استخدام 
وتخزين  نقل  يتم  كيف  تعلم  هل  الزراعة؟ 
لي  األسئلة  تلك  توجيه  يتم  كان  طعامك؟” 

من جانب رجل يرتدي زي هندي ويربط 
من  الكثير  مثل  رأسه  علي  قماش  قطعه 

النائية. الهندية  المناطق  في  المزارعين 
انجليزي  رجل  أنه  ذلك  بعد  وعلمت 
وسمى  أورفيالن  إلى  انتقل  لكنه  األصل 
المؤسس  وهو  ماكنزي،  كريشنا  نفسه 
برنامج  تعد  التي  سوليتيود،  لمزرعة 
أورفيال.  بلدة  في  العضوية  للزراعة 
المملكة  من  انتقل  أنه  ماكنزي  وأخبرني 
في  كان  عندما  أورفيال  بلدة  إلى  المتحدة 
ليعيش  عمره،  من  عشر  التاسعة  عمر 

إن الشعور بأنك محاط بالطبيعة 
لساعات طويلة وتعمل بجانب التربة، 

مع ادراكك أنك تقدم إلى الكوكب تجربة 
مجزية، هو شعور رائع للغاية

أعلى الصفحة: مركز 
الماتريمانتير – وهو واحد 
من أهم المعالم المشهورة 

في أوروفيال

أعلى: المزارع كريشنا، 
الذي انتقل إلى أوروفيال 

من المملكة المتحدة، وهو 
مؤسس مزرعة سولتيود 

التي تبلغ مساحتها 6 افدنه.
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طعامهم  أورفيال  بلدة  سكان  ي��زرع 
قضاء  في  الشمسية  الطاقة  ويستعملون 
ويقومون  بل  اليومية،  حياتهم  أمور 
عنهم.  الناجمة  المخلفات  تدوير  بإعادة 
مع  كامل  تناغم  في  يعيشون  بحق  إنهم 
مجتمع  في  البعض  بعضهم  ومع  البيئة 
سكان  يضم  ألنه  نظراً  بالعالمية  يتسم 

من أكثر من 50 دولة.

تبدو أورفيال أو مدينة الفجر بالنسبة 
وكأنها  مثالية  وجهة  بمثابة  للسائحين 
سكانها  يعيش  حيث  الفاضلة،  المدينة 
مظاهر  أع��ادوا  لقد  مستدامة.  بطريقة 
أرض  قطعة  إل��ى  أخ��رى  م��رة  الحياة 
بودوتشيري  إقليم  بين  تقع  صحراء 
نادو. تاميل  الهند و والية  االتحادي في 
أوروبندو  سري  الفيلسوف  وصف 
و األم تيريزا بأنها مدينة تقاتل من أجل 
في  الحياة  مفاهيم  تتركز  حيث  الحرية، 
الداخلي بوحدة  الوعي  المكان علي  ذلك 
يوجد  ولذلك  والطبيعة،  والجسم  العقل 
العيش  بمسألة  كبير  اجتماعي  وع��ي 

للبيئة. وصديقة  مستدامة  بطريقة 
السكان:  من  نوعان  أورفيال  يسكن 
حيث  مؤقتون،  وسكان  دائمون  سكان 
أورفيال  إلى  الوصول  ألحدهم  يمكن 
ليوم  ليعيش  مرشد  بصحبة  رحلة  ضمن 
في  ويشارك  القبائل،  من  واح��دة  مع 
تطوعت  ولقد  للبلدة.  اليومية  األعمال 
مزرعة  في  يوم   23 لمدة  شخصياً  أنا 

يسار: أحد السكان 
يساعد في حصاد البابايا 

الخضراء

أسفل: أحد سكان أورفيال 
أثناء عملية الحصاد، حيث 

يعمل جميع المتطوعين 
معاً للحصول علي 

خضروات طازجة للمطبخ
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تقع بلدة أورفيال العالمية في جنوب الهند، ويتبع سكانها سبل العيش المستدامة على 
مدى مئات السنين، وهو أمر يمكن أن يمثل حالً لمشكلة تغير المناخ.

أورفيال...يوتوبيا
صديقة للبيئة

بقلم: سوراب نارانج

بُنيت المنازل الصديقة 
للبيئة في أورفيال باستخدام 
مواد طبيعية محلية الصنع
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بحيرة سونبيل
تقع بحيرة سونبيل )أو شون بيل( في منطقة 
كارينجانج في والية آسام ، وهي واحدة من 

أكبر البحيرات في الوالية. وتتميز هذه البحيرة  
بمثابة فريدة خالل أشهر الشتاء، حيث يتراجع 
مستوى المياه مما يفسح المجال أمام البحيرات 
الصغيرة واألراضي الزراعية لزراعة األرز.

معلومة سريعة عن السفر: تقع عاصمة 
الوالية ديسبور على بعد حوالي 326 كم أي 

حوالي تسع ساعات بالسيارة من البحيرة.



قصة صورة
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بحيرة رودراساجار
تعرف هذه البحيرة كذلك باسم تويجيليكما ، 
وهي تقع في والية تريبورا. وقد تم تصنيف 

هذه البحيرة كأحد المناطق ذات األهمية على 
المستوى القومي للحفاظ على الطبيعة. ويعد 
فندق نيرمحل من القصور الرائعة الموجودة 

في المنطقة و قد  تم بناؤه على الضفة 
الشمالية للبحيرة ليكون بمثابة المقر الصيفي 

لألسرة المالكة في تريبورا.

معلومة سريعة عن السفر: تقع البحيرة في 
ميالجار، التي تبعد 53 كم عن أجارتاال 

عاصمة والية تريبورا )يستغرق الوصول 
إلى البحيرة أزيد قليالً عن ساعة(

بينما تشتهر المنطقة الشمالية الشرقية بالموسيقى والتقاليد العريقة والثقافة - 
فإن بحيراتها الهادئة هي في الواقع بمثابة جوهرة التاج بالنسبة للهند
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بحيرة جورودونجمار 
تقع هذه البحيرة على ارتفاع 17800 
قدم في والية سيكيم، وهي واحدة من 

أعلى البحيرات في العالم. وسميت 
البحيرة على اسم جورو بادما-

سامبهافا، الذي يٌعتقد أنه مؤسس الديانة 
البوذية في التبت. وتحظى البحيرة 

بقدسية خاصة من جانب السكان 
المحليين والغرباء على حد سواء.

معلومة سريعة عن السفر: تقع 
البحيرة على بعد ثماني ساعات 
بالسيارة )حوالي 187 كم( عن 

عاصمة الوالية جانجتوك.
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بحيرة تشاندوبي
تقع هذه البحيرات الرائعة في والية 
آسام وتحديدا عند بداية تالل جارو. 

ويقال إن شواطئ تشاندوبي قد تكونت 
بفعل زلزال ضرب المنطقة. وهذه 
البحيرة مغطاة بالغابات المورقة، 
التي تضم قرى هادئة عالوة على 

مجموعة كبيرة من الحيوانات البرية.

معلومة سريعة عن السفر: تقع 
البحيرة على بعد حوالي 64 كم 

)ساعتين بالسيارة( من جواهاتي 
عاصمة الوالية.
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دواكي
تقع بلدة دواكيفي في والية ميجاليا على طول مياه نهر 

أومنجوت ، وتشتهر باسم نهر دواكي. وعلى الرغم من أنها 
ليست بحيرة، إال أنها تستحق أن تذكر نظرا لما تتسم به من 
بجمال طبيعي خالب ومياه ذات لون أخضر زمردي صافي.

معلومة سريعة عن السفر: تقع مدينة دواكي على بعد ساعتين 
ونصف الساعة )حوالي 38 كم( عن عاصمة الوالية شيلونج.



قصة صورة
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بحيرة لوكتك
تقع هذه البحيرة بالقرب من مدينة 

مويرانج بوالية مانيبور ، وهي 
جزء من حديقة كيبلو لمجاو القومية، 
وهي الحديقة القومية العائمة الوحيدة 

في العالم. ويعيش الصيادون في 
هذه المنطقة في جزر عائمة تسمى 

فومديس في أكواخ تعرف باسم 
فوميسانج. وتضم البحيرة مشاهد 

طبيعية فريدة من نوعها.

معلومة سريعة عن السفر: تستغرق 
الرحلة بالسيارة إلى البحيرة حوالي 

ساعتين )حوالي 52 كم( عن عاصمة 
الوالية أمفال.
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بحيرة تسومجو
تُعرف هذه البحيرة أيضاً باسم بحيرة 

تشانجو، وهي بحيرة جليدية نادرة 
تقع في شرق والية سيكيم. وتتجمد 

هذه البحيرة، التي يقدسها السكان 
المحليون، خالل فصل الشتاء. وتدب 

الحياة في أرجاء هذه البحيرة خالل 
فصل الربيع مع تفتح األزهار في 

المناطق المحيطة بها.

معلومة سريعة عن السفر: تقع 
عاصمة الوالية جانجتوك على بٌعد 

38 كم )90 دقيقة بالسيارة( عن 
البحيرة.



قصة صورة
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سانجيستار تسو
تٌعرف هذه البحيرة في األساس باسم شونجا-تسير وحاليا معروفة باسم بحيرة 

مادهوري، وهي واحدة من أكثر المسطحات المائية شهرة في منطقة تاوانج بوالية 
أورانشال براديش. وقد تشكلت هذه البحيرة بفعل الفيضانات المفاجئة بعد زلزال عام 
1950. وتشتهر المنطقة المحيطة بالبحيرة بالوديان الخالبة والجبال المغطاة بالثلوج.

معلومة سريعة عن السفر: يمكن القيام برحلة لمدة يوم واحد إلى تاوانج التي تبعد 
حوالي 448 كم عن عاصمة الوالية إيتاناجار.

تعتبر بحيرة أوميام ، التي تشتهر على المستوى المحلي باسم باراباني 
، أكبر بحيرة صناعية في ميجااليا
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بحيرة أوميام
تعد هذه البحيرة، التي تشتهر على 

المستوى المحلي باسم باراباني، 
أكبر بحيرة صناعية في الوالية. 

ويوجد على ضفاف البحيرة 
مجمع أوميام للرياضات المائية، 

حيث يمكن للزوار تجربة ممارسة 
رياضات المغامرة المائية.

معلومة سريعة عن السفر: تقع 
هذه البحيرة على بٌعد حوالي 

ساعة بالسيارة )حوالي 17 كم( 
عن عاصمة الوالية شيلونج 

وتحديدا على طريق جواهاتي-
شيلونج القومي السريع.



قصة صورة
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تقع مجموعة من أجمل البحيرات الهادئة في الهند على الحدود الشمالية الشرقية للبالد. 
ونستمتع من خالل رحلتنا إلى الواليات السبع الواقعة في هذه المنطقة من الهند بالمروج 
الهادئة ذات المناظر الخالبة. ونقوم كذلك بزيارة بعض أجمل البحيرات في المنطقة و 

التعرف على سكانها الودودين.

أسرار الواليات السبع
في شمال شرق الهند
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موناف كاباديا هو المدير التنفيذي )المسؤول عن 
قطاع المأكوالت( في مطعم بوهري ، وهو مطعم 
منزلي يقدم وجبة شهية من ستة أطباق لعدد 14 شخص. ترك موناف 
وظيفته في المجال اإلعالمي عبر اإلنترنت التي عمل بها لمدة أربع 

سنوات ونصف لمواصلة عشقه لفنون الطهي.

التي  الدخان  معالجة  تنشط  الليمون 
اللحوم. في  توجد 

تناول  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��م��ج��رد 
أطباق  تقديم  يتم  الرئيسية  األطباق 

)الحلويات(. ميثاس 
التذوق  حاسة  تهيئة  إعادة  وبعد 
طبق  على  ال��دور  يأتي  بالحلويات، 
 - األح��م��ر  بالصوص  الغني  ران 
في  منقوع  الماعز  فخذ  من  وبتكون 
ويعتبر  يومين.   من  ألكثر  التوابل 
في  الشهيرة  األطباق  من  الطبق  هذا 
على  يعتمد  الذي  البوهري،  المطبخ 

نار هادئة. الطهي علي  أسلوب 
الزنجبيل  في  الماعز  فخذ  ينقع 
وخليط من الثوم المفروم مع الكزبرة 
بودرة  من  ورشه  والكركم  والكمون 

الحار. الفلفل 
يتم  م��ب��اش��رة  التحضير  وق��ب��ل 
في  ساعات  لبضع  أخرى  مرة  نقعه 
من  لمدة  طهيه  يتم  ثم  الرائب،  اللبن 
نار  على  ساعات  ثالث  إلى  ساعتين 
ويتم  طرياً.   اللحم  يصبح  حتى  عالية 
)بطاطس  الويفر  سالي  مع  تقديمه 
طويلة(  خشب  ع��ي��دان  ف��ي  مطهية 

بالكزبرة. وتزين 

وفي النهاية، يتم تقديم طبق واحد 
بعد ذلك  الحلوة  اثنين من األطباق  أو 
أو المربى أو تقدم مع الطبق الرئيسي 
دوم  برياني  طبق  عادة  بكون  الذي 
أرز  طبق  عن  عبارة  )هو  التقليدي 

البطاطس. مع  المطبوخ  ولحم( 
كبير  بلد  بوصفها  الهند  في  يوجد 
ومتنوعة،  لها  ال حصر  طبخ  أساليب 
به  تتميز  ما  األساليب  هذه  من  ولكل 
عن األخرى.  ومع ذلك، فإن الطرق 
تبرز  بها  تقديمها  يتم  التي  التقليدية 

بالثقافية. بالتمسك  الشعور 
واأللفة  بالتناغم  اإلح��س��اس  إن 
الطعام  من  طبق  بمشاركة  تأتي  التي 
والمعارف هو  والعائلة  مع األصدقاء 
من  بالعديد  باالحتفال  لنا  يسمح  ما 

متميز! وبأسلوب  معاً  االختالفات 

لقد قمت بتأسيس مطعم بوهري 
باستخدام العادات الثقافية ألبناء 

طائفة البهرة ، ويتسم أسلوب 
طعام مطعم بوهري الذي تقوم 

والدتي بطبخ وجباته بأسلوبه 
اللذيذ. في الحقيقة، تقوم والدتي 
بالطهي ليتعرف اآلخرين على 
هذا المطبخ وأطباقه المتنوعة 
وتعمل كذلك على نشر الوعي 

بقيمة هذا المطبخ الصحية وتراثه 
الغني.  ومن خالل هذه التجارب 
المتعلقة بتناول الطعام في المنزل 
لم يكن تركيزنا على حجم الوجبة 
بل على الجودة. ومن الصعب أن 

تحجز مكاناً في مطعم بوهري 
ولكن قد يصادفك الحظ بأن تجده 

عندما تطلبه!

تعتبر طائفة البهرة الداودي 
الهندية مجموعة صغيرة يتبعها 

ما يقرب من 50 ألف شخص بما 
في ذلك الكثيرين المنتشرين عبر 
أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب 

شرق آسيا.  ويقدر العدد اإلجمالي 
ألبناء طائفة البهرة الذين ترجع 

أصولهم إلى الشرق األوسط 
وجنوب شرقي آسيا بما في ذلك 
مجتمع البهرة في الهند حوالي 2 

مليون شخص.

مطعم بوهري

االنتشار العالمي

من اليمين إلى اليسار: وجبة كيما ساموسا المقرمشة واللذيذة،و ممثل بوليوود ريشي كابور يستمتع بتناول وجبة في مطعم بوهري؛  الكاتب موناف كاباديا مع والدته نفيسة
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من المطبخ الهندي

تماماً. الصينية  داني في وسط  وناماك 
األول��ى  األط��ب��اق  تناول  ب��دء  وقبل 
حول  يجلس  شخص  أصغر  تشجيع  يتم 
وتقديمها  المالحة  التقاط  على  الصينية 

الملح. يلزم من  ما  لوضع  للبقية 
تناول  ب��دء  وراء  الفكرة  وتكمن 
خصائص  بسبب  الملح  بتذوق  الوجبة 
للبكتيريا. ولكن األهم من  الملح المضادة 
براعم  تنشيط  على  الملح  قدرة  هو  ذلك 
الفعلية! الوجبة  تبدأ  أن  قبل  لدينا  التذوق 

أن  الملح  تذوق  بعد  األفضل  ومن   
محلى  أرز  طبق  بتناول  الوجبة  نبدأ 
حبة   100 علي  يحتوي   ، سودانو  يسمى 

من األرز.
بالزبد  المطبوخ  الطبق  هذا  ويمثل 
بمذاقه  ويتسم  البوهري،  المطبخ  تقاليد 

مع  بالتناوب  تناوله  بإالضافة   الشهي 
حاسة  ضبط  إلع��ادة  ذلك  ويتم  الحلو.  
كل  أن  من  والتأكد  باستمرار،  التذوق 

بالنكهات! مليء  نوع 
الحلو  األرز  طبق  تبديل  ويمكن 
اللذيذة  بوهري  صواني  في  س��ودان��و 
باسم  تٌعرف  حلوى  أو  كريم  باآليس 
من  األول  الجزء  ذل��ك  ويتبع  سوفل.  
لحم  من  طبق   - الخاراس(  )أو  األطباق 
الضأن المدخن يسمي خيما باتي ساموسا 
داخل  محشو  مدخنة  بنكهة  مفروم  )لحم 

يدوياًً(. الملفوفة  فيلو  معجنات 
كبيرة  بصورة  بطعامنا  نهتم  إننا 
عندما  والسيما  واضحة،  حقيقة  وه��ذه 
الكبار  بوهري  مجتمع  أفراد  أحد  ترى 
على  الليمون  من  قطرات  بضع  يعصر 
مقليّة  مثلثة  لذيذة  )معجنات  السمبوسة 
المتبل(  اللحم  أو  بالخضار  ومحشوة 
حموضة  إن  يقول  فالمنطق  تناولها.  قبل 

التقاليد  جذور  تتأصل 
البهرة  لطائفة  الروحانية 
في مصر واليمن.  وفي 

حوالي عام 1567 م 
يقدمها  التي  الرسالة  كانت 

الهند  في  البهرة  طائفة 
عليه  هو  عما  مختلفة 

عن  كذلك  واختلفت  اليوم، 
اليمن.  في  الطائفة  أبناء 

أفراد  ابتدع  وبالتالي 
الهند  في  البهرة  طائفة 

البهرة  وهو  جديداً،  مذهباً 
الداودي، والذي نشأ في 

الهندية.   جوجرات  والية 
انتقل  الحين،  ذلك  ومنذ 

الدين في  مقر رجال 
الداودي  البهرة  طائفة 

يدير  حيث  مومباي،  إلى 
يٌطلق  الذي  الطائفة  رئيس 
هذه  أبناء  لقب سيدنا   عليه 

أنحاء  جميع  في  الطائفة 
العالم.

قصة خالدة

في عكس اتجاه عقارب الساعة 
من أعلى يمين: طبق موتون 

ران  أبرز أطباق مطبخ بوهري ؛ 
طبق  ماالي خاجا وهي معجنات 

تقليدية خفيفة محشوة بكمية من 
كريم الحليب الطازج ؛ الطريقة 

التقليدية المثالية إلعداد طبق دابا 
جوشت اللذيذ
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سنوات  العشر  عمر  في  كنت  عندما 
الدين  عن  زمالئي  أحد  سألني  تقريباً 
إنني بوهري  بقولي  أعتنقه وأجبته  الذي 
مسلم.  وتعمق زميلي في الحديث بشكل 
لم  لكنني  ذلك،  معنى  عن  وسألني  أكبر 

لدي ما أضيفه. يكن 
في  المنزل  إلى  عدت  عندما  لذلك 
ذلك المساء كانت هذه أول مرة أبدأ فيها 
والدي  على  وضوحاً  أكثر  أسئلة  بطرح 

مجتمعنا. جذور  بشأن 
عن  تساءلت  نشأتي  فترة  ط��وال 
ومطبخنا  وثقافتنا  هويتنا  بقاء  سبب 
طعامنا  وخاصة  للكثيرين،  بالنسبة  لغزاً 
مع  كثيرة  تشابه  أوج��ه  يجمعه  ال��ذي 
حيث  جوجرات،  والي��ة  أطباق  أذواق 
من  األولى  المراحل  في  أسالفنا  استقر 

الخاص  المطبخ  ويضم  مجتمعنا.  تاريخ 
شهيرة  أطباق  أيضاً  البوهرة  بطائفة 
الهند  في  أخرى  إسالمية  مجتمعات  لدى 
بهوية  بوهري  مطبخ  يحتفظ  ولكن   ،

به. خاصة 
البهرة،  طائفة  أبناء  مجتمعات  في 
وتليها  الحلوى،  بتقديم  الوجبات  تبدأ 
الطبق  ث��م  صغيرة  بكميات  مقبالت 
البهرة  أبناء  تناول  ويتم  الرئيسي.  
بعرض  معدنية  صينية  علي  الوجبة 
حولها  ويجلس  ثال،  تسمى   3.5أق��دام 
أشخاص  ثمانية  إلى  سبعة  من  حوالي 

البعض. بعضهم  بجانب  األرض  على 
كبير،  بشكل  خاصة   تجربة  إنها 
الطعام  صينية  بتقسيم  ن��ق��وم  حيث 
أقسام  عدة  إلى  طبعاً  مجازية  بصورة 
الطبق  ونضع  البيتزا،  ش��رائ��ح  مثل 

الصينية. مركز  في  الرئيسي 
يتم  الوجبة  تناول  في  البدء  وقبل 
ي��ح��ت��وي على  وض���ع ص��ح��ن أص��غ��ر 
األرك��ان،  ف��ي  التوابل  م��ن  مجموعة 
تسمى  صغيرة  م��الح��ة  على  ع���الوة 

أسفل: لقطة معاصرة 
لوجبة دابا جوشت وهي 
عبارة عن لحم شهي يتم 
تحضيره بأسلوب مميز 

ومطهو جيداً قد تجده 
بصعوبة خارج مطبخ 

بوهري

يمين: طبق الجان ني 
سيخ اللذيذ - وهو طبق 

شهير من مطبخ بوهري 
يحضر من لحم الضأن 

المفروم المتبل
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من المطبخ الهندي

بخالف أي وجبة تقليدية أخري نجد أن وجبة بوهري المنتشرة تبدأ بتناول الحلوى.  ونظراً لتأثير 
مطبخ بوهري على األذواق والنكهات وأساليب الطهي في والية جوجرات و منطقة الشرق األوسط، 

فقد بدأ أخيراً في إدخال بعض التغيرات على المشهد العام للمطبخ الهندي 

مجموعة من األطباق التقليدية 

بقلم: موناف كاباديا

طبق البرياني باكي مورج 
الشهي الذي يتم تحضيره 
باستخدام الدجاج المتبل.
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يسار: الممثلتان تابسي بانو 
)يسار( وبومي بيدنيكار باطر 

تلعبان دور بطلتي الرماية 
تشاندرو و براكاشي تومار في 

فيلم ساند كي آنخ.

يمين: الممثلين الهنود )من 
اليسار( أنجاد بيدي وديلجيت 

دوسانج وتابسي بانو خالل 
الترويج لفيلم سورما، وهو فيلم 
سيرة ذاتية عن العب الهوكي 

الهندي سانديب سينج.

نهايات سعيدة
وفي النهاية، تعد النهايات السعيدة عامل يؤدي 
تجعل  التي  بالرياضة،  الجيد  الشعور  إلى 
يبحث  ما  أن  ونجد  جذابة.  الرياضية  األفالم 
الساحق  االنتصار  فكرة  هو  مخرج  كل  عنه 

وهو ما توفره هذه النوعية من األفالم.
الفيلم  من  يتجزأ  ال  جزء  الحماس  ويعد 
مع  تتوحد  الجماهير  يجعل  والذي  الرياضي، 
عندما   2001 عام  في  عاطفياً.   الشخصية 
مرتبط  فيلم  وهو   - “الج��ان”  فيلم  إطالق  تم 
هتف   - ذاتية  سيرة  فيلم  وليس   ، بالرياضة 

المشاهدون في دور السينما في نهاية الفيلم.
يقول معظم مخرجي األفالم إن هناك جزءاً 
من القصة التي تروي حياة الرياضي ال يعرفه 
الهنود  الرياضيون  الناس.وكلما واصل  معظم 
الرياضة  مجال  في  اإلن��ج��ازات  تحقيق  في 
يحصل المخرجون على المزيد من الخيارات 

لقصص أفالمهم.

الرياضية  األفالم  من  النوع  هذا  ويمتلك 
التحديات  على  الضوء  تسليط  على  القدرة 
وإن  الشعب،  عامة  طبقات  تواجهها  التي 
هذه  وتجسد  مسلية.   بطريقة  تقدم   كانت 
األفالم قيماً مثل: التحرر و اإلصرار وروح 

المثابرة وغيرها من القيم األخرى.
يقدم أي فيلم عن يتم إنتاجه بصورة جيدة 
التشويق و كذلك الحكمة.  عن حياة رياضي 
ممارسة  على  التشجيع  في  يساعد  أنه  كما 
أن  الشباب  من  اآلالف  ويلهم  الرياضة، 

يحلموا بنفس مستقبل .

آرتي كاتبة مستقلة تتمتع بخبرة تقارب عامين من 
الزمن في العمل لدي وسائل اإلعالم المختلفة.  بعد 
حصولها على الدكتوراه في الدراسات السينمائية، 
وينصب شغفها اآلن باكتشاف العالم.  وتكتب عن 

الطعام والترفيه واألفالم والصحة والمشاهير.
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

Maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

Jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

shabash Mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav Bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the Pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

Dhyan Chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

Pv sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

Pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

Murlikant Petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

يجسد فيلم إقبال قصة كفاح العب الكريكيت بابا سيداي، وهو أول العب كريكيت أصم وأبكم في الهند

تتيح األفالم الخاصة بالرياضيين الفرصة 
للمخرجين بالجمع بين ثالثة عناصر 

أساسية: الدراما والنشاط والحركة وكذلك 
البطولة بجانب االستفادة من الشهرة 

بالموضوع. والمعجبين 
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يسار: المخرج راكيش 
أومبراكاش ميهرة خالل 

الترويج عن فيلم بهاج 
ميركها بهاج الذي يروي 
قصة حياة العداء الهندي 

الشهيرميركنا سينج.

يمين: الممثلة بريانكا 
تشوبرا جوناس )يمين( 

تلعب دور المالكمة 
األولمبية ماري كوم 

)يسار( في فيلم السيرة 
الذاتية األخير

غير  ومثابرة  شغف  لديهم  عاديون  أشخاص 
عاديين كما أن قصصهم مقنعة للمشاهد.  

ويقول اجيت انديرالمدير التنفيذي للعمليات 
في شركة فياكوم 18 للرسوم المتحركة والتي 
الرياضة  في  مشروعات  ع��دة  تدعم  كانت 
حتى  عادية  فتاة  كوم  ماري  الهندية:”كانت 
بدأت الفوز بالميداليات. وبدأ الجمهور يتعرف 
على ظروفها وكفاحها في الحياة.  في النهاية، 
يبقي هنالك أمل إذا استطاعت فتاة عادية مثل 
المشاهد  لذهن  ويتبادر  تنجح،  أن  كوم  ماري 
سؤال هل يمكننا أن نفعل نحن نفس الشئ أيضاً 

؟!” 

قالب سينمائي جديد
لدى  األذواق  تغير  حول  أيضاً  ج��دال  هناك 
جمهور السينما الهندية ، حيث نجد أن األفالم 
رائجة  أصبحت  الرياضة  بمجال  المرتبطة 

عند مقارنتها بغيرها من األنواع األخرى من 
أفالم السينما.

عن  حالياً  بوليوود  “تبحث  أندريه:  ويقول 
الرومانسية  موضوعات  عن  تختلف  قصص 
واالنتقام. لقد غيرنا القوالب المعتادة. وتخلصت 
أفالمنا من فكرة الدوران في فلك موضوعات 
محددة. كذلك ، تمثل األفالم مختلف التطورات 
واألمور، التي تدور في المجتمع. وبما أن الهند 
تضم ألعاب رياضية أخري بخالف الكريكيت، 
فإن الجمهور يترقب لرؤية المزيد من قصص 

النجاح في هذا المجال.”
ال��م��خ��رج راكيش  ي��ق��ول  وم��ن ج��ان��ب��ه، 
أومبراكاش ميهرا، الذي أخرج فيلم بهاج ميلكها 
مشاهدة  ويريد  الجمهور  تطور  “لقد  بهاج: 
أكثر  أيضاً  الناس  أصبح  كما  جديد.  محتوى 
استعدادا لتلقي اإلبداعات ومشاهدة أفكار خارج 

الصندوق بصرف النظر عن هوية الممثلين.”
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الممثل سوشانت سينج 
راجبوت )يسار( 

مع العب الكريكيت 
الهندي م.س دوني 

)يمين(.

معروفة، ومن ثم فإن األفالم تساعد في عرض 
ويقول  الحقيقية.  األساطير  هذه  حياة  قصة 
الممثل هارشفاردهان كابور، الذي يستعد للعب 
دور أبهيناف بيندرا بطل الرماية الحائز على 
الميدالية الذهبية األولمبية، في فيلم سيرة ذاتية: 
الحياة. وهم  السينما أكبر من أبطال  “جمهور 
خان  سلمان  مثل  نجوم  هناك  يكون  أن  سبب 
يقدمون  ألنهم  جدا،  مشهورين  راجينيكانث  و 
أعمال إنسانية خارقة في أفالمهم. لذلك، عندما 
تلك  تجسيد  فإن  الشاشة،  إلى  قصتهم  تنتقل 

البطولة يصبح سهالً.”
بارينيتي  الممثلة  ال��رأي  ذلك  مع  توافق 
بطلة  دور  تلعب  أن  المقرر  من  شوبرا،التي 
فيلم  في  نيوال  ساينا  الريشة  ك��رة 
تقول:  ساينا، حيث  باسم  ذاتية  سيرة 
في  النجاح  من  الكثير  ساينا  “حققت 

سن مبكرة وقصتها تلهمني حقًا.”
يساعد  آخر  عامل  هناك  أن  كما 
الرياضة هم  نجوم  أن  ذلك وهو  في 

األسباب،  عن  توضيحه  في  وأض��اف   
التي تجعل الرياضيين موضع جذب لصانعي 
األفالم، قائالً: “يتم إنتاج األفالم الرياضية ألن 
الشخصية الرائدة معروفة لدى الكثيرين إن لم 
يكن بالفعل نجًما مما يساعد في تسويق الفيلم.”

قصص  اختيار  في  أيضا  الميزة  وتكمن   
ينتظر  التي  الشخصيات  ه��ذه  ع��ن  ف��ري��دة 
الجمهور سماع أخبارها وتلقفها بشغف كبير. 
الترويجية  والعروض  نفسها  القصص  وتقدم 
استنادا إلى الفضول حول حياة شخص يتمتع 

بشهرة بالفعل.
هذه  تكون  ال  ق��د  األح��ي��ان  بعض  وف��ي 
اإلن��ج��ازات  صاحبة  الرياضية  الشخصية 

 ويوفر أي فيلم رياضي يتم إنتاجه بشكل جيد في 
التشجيع على ممارسة الرياضة ويلهم اآلالف من 
الشباب بأن يكون لديهم نفس الحلم في المستقبل.
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قد ألهمت البشرية إلي األبد قصة مقاتل يتفوق 
علي كل الصعاب.  وكانت القصص المرتبطة 
الرحلة وأخيرا فرحة  النجاح وصراع  بشغف 
الفوز هي أكثر القصص شعبية على اإلطالق.
الهندية  األف��الم  صناعة  اتجهت  حيث 
الصلة  ذات  األف��الم  إلي  األخيرة  اآلون��ة  في 
وبهاج  دانجال  فيلم  من  كال  ويعد  بالرياضة 
عن  ستوري  تولد  ان  ذا  وفيلم  بهاج  ميلكها 
دوني  سينج  ماهيندرا  الكريكيت  العبين 
وماري كوم وازهار وسورما هي بعض من 
األفالم الحيوية الرياضية التي صدرت خالل 
النجاح  شجع  وقد  الماضية.   القليلة  السنوات 
من  المزيد  األعمال  لهذه  والحاسم  المالي 

المخرجين على الخوض في هذا النوع.

إحراز المزيد من التقدم
الفرصة  بالرياضيين  الخاصة  األف��الم  تتيح 
للمخرجين بالجمع بين ثالثة عناصر أساسية: 
بجانب  البطولة  أو  والحركة  والنشاط  الدراما 

االستفادة من الشهرة والمعجبين بالموضوع.
فيلم  أخرج  الذي  دهوليا،  تيجمانشو  يقول 
إلى حياة  بان سينج تومار عام 2012 استناداً 
بعد:  فيما  رياضي  إلى  تحول  الذي  الجندي 
“تُضفي الرياضة جواً من اإلثارة على العمل 
اختيار  السهل  من  للمخرج  وبالنسبة  الفني. 
ممارسة  في  وإظهارها  رياضية  شخصية 
تدريبات بدنية قوية وإضافة الشعور بالوطنية 
شخصية  عن  فيلم  لديه  جاهزاً  يصبح  وبهذا 

رياضية ذات شعبية كبيرة.”

كلما واصل الرياضيون الهنود في تحقيق اإلنجازات في مجال الرياضة يحصل 
المخرجون على المزيد من الخيارات لقصص أفالمهم.

الممثل رانفير سينج )يسار( 
يحضر ليلعب دور بطل 
الكريكيت الهندي كابيل 

ديف )يمين( في فيلم 
يعرض مسيرته الناجحة
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تعتبر األفالم المستندة إلى قصص الرياضيين مسلية وملهمة ومرتبطة بالواقع،  حيث 
إنها ال تشجع الرياضة فقط بل تضمن عدم نسيان أساطير الرياضة

بقلم: آرتي كابور سينج

عندما يمتزج الفن 
بالرياضة
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اآلبار المدرجة ليست موقعاً لتخزين المياه 
فحسب، بل أيضا موقعاً للنزهات االجتماعية 

في فصل الصيف.

47

واحدة  تلوث  فإن  ثم،  ومن  الجوفية.  للمياه 
منها سوف يتبعه تأثير سلبي علي المناطق 
إذا تمكننا من  الوقت،  المجاورة. وفي نفس 
تنظيف خزان أو بئر مدرج، فسوف يكون 
لذلك أثر إيجابي علي األنظمة المائية القريبة 

وعلي المياه الجوفية في المنطقه. 
واحد  مدرج  بئر  ملء  بإعادة  قمنا  إذا 
اآلبار  من  العديد  إلى  الماء  تعود  فسوف 
المجاورة أيضا. ولذلك، فإذا استطعنا إنشاء 
تعبئة  إلع��ادة  مخططة  إستراتيجية  شبكة 

المياه في اآلبار التي تتصل بأحواض المياه 
الجوفية، فإن ذلك سوف يساعدنا على زيادة 

نسبة المياه الجوفية في المدينة.
وفي الوقت الذي نجد فيه أن الهند تواجه 
حالياً ندرة في المياه، يمكننا أن نتعلم الدرس 
تبرز  التي  المدرجة،  اآلب��ار  من  والعظة 
على  للحفاظ  لنا  دليالً  وتٌعد  التقاليد  حكمة 
لالستفادة  الوقت  حان  ولقد  الجوفية.  المياه 
من األساليب القديمة مع التكنولوجيا الحديثة 

إلنقاذ كوكبنا.

أعلى: بئر دهبهاي كوند ، 
أكبر بئر مدرج في بوندي ، 

والية راجستان 

يمين: بئر جاندهاك كاي 
باولي، بئر مدرج يعود إلى 

القرن السادس عشر في 
ميهرايولي، نيوديلهي

فيكرامجيت سينج روبراي هو ناشط مهتم بشئون 
التراث ويعمل في مهنة التدريس. وكان يقوم 

باالستكشاف في آثار الهند الشمالية للترويج عن تراث البالد الثري. وأسس 
روبراي معامل تراثية في مختلف المدارس، وكان يحرض دوماً على 

التواجد لتوجيه الشباب لتطوير نظرتهم حول الماضي.
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في  الماسونيون  اعتاد 
الماضي علي عمل حلقات 

علي  ووضعها  خشبية 
األسطح التي كان من 

المقرر إجراء أعمال حفر 
فيها. ثم يبدأون الحفر ببطء، 

يتم  تجويف  يتشكل  وعندما 
إلى  الخشبية  الحلقة  دفع 

األسفل.
ثم يضيفون حلقه أخرى 
أو يقومون بعمل  فوقها 

سلسله من الطوب أو 
الحجارة مما يضمن عدم 

البئر. وبمجرد  انهيار جدار 
الوصول إلى مستوي الماء، 

يجلبون  الماسونيون  كان 
الطينية  المياه  دالء من 

ويضعونها على األرض 
البئر. حول 

ومن ثم، تتسرب الماء 
مياه طبيعية  قنوات  وتشكل 

التجويف  إلى  للوصول 
الناتج في قاع البئر وبعد 

العملية عده  تلك  تكرار 
تجويفا  البئر  مرات، سيصبح 
الجوفية،  بالمياه  يمتلئ  كبيرا 

التي يتم إعادة تغذيتها من 
إليها  خالل األمطار وتصل 

المياه  تجمع  منطقه  عبر 
حول البئر من خالل القنوات 

الصغيرة. المائية 

كيف كان يتم حفر 
اآلبار في العصور 

القديمة

46

اآلبار والخزانات
على  القديمة  الهند  في  المياه  إدارة  تقتصر  لم 
هناك  ك��ان  ولكن  وح��ده،  باولي  بئر  إنشاء 
الدينية  خزانات وسدود. كما كانت األضرحة 
التي يتردد عليها مئات المصلين تحتوي دائما 
علي خزان للمياه علي شكل مدرجات أو علي 
األقل بئر مياه مرفق بالمكان. وحتى في يومنا 
األضرحة  هذه  في  المريدون  يصطف  هذا 
طلباً  منازلهم  إلى  منها  المياه  لجلب  المقدسة 

للبركة.

مساعدة من الماضي
مع  المدرجة  واآلب��ار  الخزانات  استخدام  قل 
المياه  أنابيب  الحضارة، حيث وصلت  تطور 
إلى منازلنا وأصبحت المياه في متناول أيدينا.  
المصادر  من  المياه  علي  نحصل  وأصبحنا 
المياه  الطبيعية. ومن ثم، فلم يتم إعادة تدوير 
الراكدة في البحيرات والبرك واآلبار المدرجة 
لفترات طويلة، وعليه فقد بدأ تراكم الطحالب 

والبكتيريا الضارة في تلك األماكن.
أنظمة  معظم  أن  نعي  أن  علينا  ويجب 
المياه في العصور الوسطي كانت مترابطة مع 
بعضها البعض عبر الطبقات الصخرية الحاملة 

أعلى : بئر أداالج - ني - فاف 
مضاء بمناسبة “مهرجان 

المياه” في أداالج في غاندي 
ناجار ، والية جوجارات

أسفل: بئر بانا مينا كا الخالب 
، وهو بئر مدرج قديم في 

منطقة آمر بالقرب من جايبور 
، والية راجستان
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يمكن رؤية  المياه.و  مستوي  إلى  للوصول  ساللم 
مثال واضح علي ذلك في بئر راجون كي باولي 
المدرج في مدينة نيودلهي.  ولم تكن تلك الساللم 
أيضا  كانت  بل  الماء،  لجلب  الوحيد  المكان  هي 
مكاناً يجتمع فيه الناس للحفاظ على برودة أجسامهم 
خالل فترات الصيف القاسية. ولتحقيق أقصي فائدة 
في وضع محاذاة  التصميم  اآلبار أصبح  هذه  من 
للساللم بطريقة تحافظ على إبقاء المنطقة العميقة 
من الخزان باتجاه الجنوب، في حين أن تلك الساللم 

انحدرت من الشمال.
الهند  ألن  مفيداً  األمر  ذلك  وكان   
واقعة في نصف الكره الشمالي، حيث 
سطح  إلى  تصل  لن  الشمس  أشعة  أن 
األمر  ذلك  ويمنع  الخزان.  في  الماء 
لذلك  ونتيجة  وتبخرها.  المياه  تسخين 
والغرف  المياه  ح��رارة  درج��ة  ظلت 
أكثر  دائما  المياه  بمستوي  المحيطة 

برودة من السطح.

إنشاء بئر باولي 
عدد  بنمو  أن��ه  الناس  أدرك  الوقت  م��رور  مع 
اآلبار  من  الماء  الحصول علي  السكان سيصبح 
بديلة  مفاهيم  إلى  توصلوا  فقد  لذا  مرهقاً،  أمراً 
لتلك  يمكن  الفارسية، حيث  البكرات  ابتكار  مثل 
البكرات والعجالت والدالء أن تجلب الماء بسهولة 

من اآلبار العميقة.
الوسطي  العصور  خالل  وتحديداً  ذلك  وبعد 
يعملون  المعماريون  المهندسون  بدأ  الهند،  في 
على إيجاد بدائل أخرى - تمثلت في بناء درج أو 

منحوتات رائعة ودرج 
مؤدي إلى بئر دادا 
هاري باولي المدرج 
في أحمد آباد، والية 
جوجرات

إذا استطعنا إنشاء شبكة إستراتيجية مخططة إلعادة 
تعبئة المياه في اآلبار التي تتصل بأحواض المياه 
الجوفية، فإن ذلك سوف يساعدنا على زيادة نسبة 
المياه الجوفية في المدينة.



التراث

2019  | | آفاق الهند  |             |  44

يجعل التصميم المعماري المذهل لبئر أوجراسين كي باولي، 
والذي يٌعرف أيضاً باسم أجراسين كيباولي ، والذي يقع في 
قلب العاصمة نيودلهي، من هذا المكان واحداً من أهم وأفضل 
عشرا مواقع يمكن زيارتها في المدينة. يرجع تاريخ بئر باولي 
ويتكون من ثالث طوابق  الرابع عشر،  القرن  إلى  المدرج 
و108 درج. وال يعتبر هذا المكان مجرد مزار سياحي شهير 

فقط، ولكنه جزء من نظام الحافظ على المياه في الهند.

إذا نظرنا إلى تاريخ الحضارة سوف نرى أن التجمعات 
من  بالقرب  الواقعة  األماكن  استوطنت  االول��ي  البشرية 
مصادر المياه، وبالتدريج انتشر الناس في مناطق مختلفة في 
األراضي الرئيسي، التي تمتلك مصادر مياه مختلفة وبديله. 
وبمرور الوقت، علم الناس أن الماء ال يتدفق فقط من فوق 
سطح األرض، لكنه يتدفق أيضاً تحت أقدامهم لذا بدأ تطوير 

فن حفر اآلبار بحثاً عن المياه.

بئر تشاند باوري المدرج الذي يقع 
في قرية ابهراني في والية راجستان 

علي مستوى 100 قدم تقريبا تحت 
مستوى سطح األرض، مما يجعله 
أحد أعمق اآلبار المدرجة في البالد

لم تكن اآلبار المدرجة والخزانات في الهند القديمة مجرد مصدر للمياه، لكنها كانت جزء 
من شبكة أكبر للحافظ علي المياه الطبيعية. ويمكن إحياء تلك الشبكة لتقليل العجز المائي في 

مدننا اليوم، بل ويمكن أن تكون مصدر إلهام إليجاد أفكار حديثة تتسم باالستدامة.
بقلم: فيكرامجيت سينج روبراي

لكل قطره مياه
أهمية كبيرة
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على  األمر  يقتصر  وال  الهند.  في  اإلنترنت 
تقديم الخدمات للعمالء في المناطق الحضرية 
كذلك  وثيق  بشكل  الشركة  تعمل  بل  فحسب، 
مع ما يقرب من 10000 مزارع و تعمل على 
العلمية  الزراعية  الممارسات  حول  تثقيفهم 

ومن ثم المساهمة في تحسين معيشتهم.
من  العديد  أن  نجد  الطريقة،  وبنفس 
مثل  األخرى،  األصلية  التكنولوجيا  منصات 
الركوب(  للمشاركة  )شركة  “أوال”  شركة 
وتوصيل  لطلب  )منصة  سويجي  وشركة 
أوربانكالب  اإلنترنت( و شركة  الطعام عبر 
)التي تقدم خدمات منزلية واستشارات خاصة 
بأسلوب الحياة(، لم تلب االحتياجات في مناطق 
الحضر فحسب ، بل ساعدت أيضاً على خلق 
مساحة متكافئة لصغار رجال األعمال، وخلق 
فرص عمل وزيادة الدخل. وفي مجال السفر 
العاملة  الناشئة  الشركات  زادت   ، والسياحة 
تريب  مثل  اإلنترنت  عبر  المجاالت  هذه  في 
أدفيزر و زوماتو والتي ساعدت في اكتشاف 

الوجهات السياحية والمطاعم األصغر.
ولعل اإلنجاز الكبير الذي حققه هذا الجيل 
الجديد من رواد األعمال والشركات هو أنهم 
ولكنهم  ؛  الذكية  الخدمات  فقط  يقدمون  ال 

يعملون على تمكين المجتمعات وحل المشاكل 
التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية. وليس 
المؤسسات  معظم  أن  إذن  المستغرب  من 
 ، األعمال  ريادة  خاليا  اآلن  لديها  التعليمية 
وبدأ الطالب في متابعة ريادة األعمال حتى 
قبل تخرجهم. وما من شك في أن المؤرخين 
المتخصصين في الكتابة عن المشروعات في 
أنه  على  العقد  هذا  إلى  سيشيرون  المستقبل 
بمثابة مرحلة فاصلة في تاريخ ريادة األعمال 

في الهند!

يرأس  إم.إس. سوبرامانيان حاليًا وظيفة 
التحليالت في شركة بيج باسكيت. 

ويتملك خبرة تزيد عن 20 عاماً في قيادة 
التحليالت. ويشارك سوبرامانيان بصورة دائمة كمتحدث في 
المنتديات الصناعية واألكاديمية باعتبارها خبير في التحليالت

يعمل تي.إن. هاري كمستشار ومرشد 
للعديد من رواد األعمال الشباب والشركات 

الناشئة. يعمل كذلك كمستشار استراتيجي 
في فندامينتام )وهو صندوق نمو أنشأه كبار 

رجال األعمال في عالم الشركات الهندية الناشئة(. ويرأس هاري 
قسم الموارد البشرية في شركة بيج باسكيت ويعرف اآلن بلقب 

خبير الشركات الناشئة.

من اليسار إلى اليمين: 
كليمنتين شامبون وأميت 

ساروجي ، الشريكان 
المؤسسان لشركة أوراج ؛ 
مؤسسو شركة بيج باسكيت 

في بنجالورو التي تمتلك 
اليوم ثمانية ماليين عميل 

في 25 مدينة هندية 
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إن ستارت آب إنديا هاب هي عبارة 
عن منصة لجميع أصحاب المصلحة 

في منظومة الشركات الناشئة 
للتواصل فيما يينهم وإرساء شراكات 

ناجحة

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى: الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة آيه.
إن.آي. تكنولوجيز السيد/ بهافيش أجروال، و مالك شركة خدمات النقل أوال؛ الشريكان 
المؤسسان لشركة زوماتو ديبيندير جويال/المدير التنفيذي )يسار( و بانكاج تشاداه مدير 
العمليات في مكتبهما في جورجاون؛ الشركاء المؤسسون لشركة أوربان كالب أبهيراج 

باهل وفارون خيطان  و راجاف شاندرا
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start-up structure

Source: Nasscom

هذا  وقد كشف  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد 
للهند  الكلي  االقتصاد  إمكانات  عن  التحول 
قصة  في  االستثمار  وأصبح  العالم،  أم��ام 
النمو في الهند من الموضوعات المطروحة 
بقوة في إطار االستثمارات الجديدة لرؤوس 
األموال و من جانب شركات التمويل، األمر 
بدأت  التي  الناشئة  الشركات  يغذي  الذي 
حل  على  والتركيز  التكنولوجيا  باستخدام 
نظاماً  أن  تؤكد  بصورة  المحلية  المشكالت 

عالمياً جديداً في طريقه للبزوغ!

آفاق جديدة
برامج  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ح��ل��ول،  وت��دع��م 
ومبادرات الحكومة الفيدرالية مثل مبادرات 
الشركات الناشئة في الهند و الهند الرقمية، 
أكثر  بشكل  لالبتكار  الجدد  األعمال  رواد 
ذكاء وفعالية. ولعل المثال على ذلك شركة 
إنديا ستاك التي أصبحت المنصة األساسية 
لنمو مبادرة الهند الرقمية. وهذه المنصة هي 
عبارة عن مجموعة من واجهات لتطبيقات 
والتعاونية   التقنية  األساسية  البنية  وتوفر   ،
الفرصة  والحكومة  التكنولوجيا  لشركات 
واالبتكار.  للنمو  طريقها  تلمس  و  للتوسع 
كيفية  على  مثاالً  ستاك  إنديا  شركة  وتعد 
من  البالد  في  المهنيين  من  شبكة  تمكن 
تكرار ما حققته البرمجيات مفتوحة المصدر 
ألتو )شركة أمريكية  بالو  في  منذ 20 عاماً 
التركيز  ومع  اإللكتروني(.  الفضاء  ألمن 
على اإلدماج المالي ، أي جلب أولئك الذين 
النظام  إلى  مصرفية  حسابات  لديهم  ليس 

التحتية  البنية  أن  نجد   ، الرسمي  المصرفي 
الموحدة  المدفوعات  واجهة  أو  للمدفوعات 

في الهند حققت نجاحاً كبيراً.

حلول أخرى
عمل  منظومة  الجدد  األعمال  رواد  أنشأ 
يتعلق  فيما  األع��م��ال  ل��ري��ادة  متكاملة 
األعمال  ريادة  إن  الصغيرة.  بالمشروعات 
التوظيف  نموذج  تغيير  على  القدرة  لديها 
والشكل العام للمشروعات في البالد، إذا تم 
على  األمثلة  من  ولعل  جيد.  بشكل  إدارتها 
ذلك شركة بيجباسكيت الناشئة، وهي واحدة 
من أكبر متاجر المواد الغذائية والبقالة عبر 

يقوم هذا الجيل الجديد من رواد األعمال والشركات 
بتمكين المجتمعات وحل المشكالت التي يواجهها الناس 

في حياتهم اليومية

تستفيد أكثر من 18 في المائة من 
جميع الشركات الناشئة في الهند اآلن 
من التكنولوجيا المتقدمة. ويشكل هذا 
الرقم 8 في المائة فقط من الشركات 

الناشئة التي دخلت السوق في عام 
2014 ، وشهد معدل نمو سنوي 

مركب بنسبة 40 في المائة.

وفرت الشركات الهندية الناشئة ما 
يقدر ب� 60000 وظيفة مباشرة و 1.8-
1.3 الخ وظيفة غير مباشرة في البالد

تمتلك الهند ثالث أكبر عدد من شركات 
رؤوس أموال استثمارية في العالم. 

ومن المتوقع أن يرتفع هذا أربعة 
أضعاف بحلول عام 2025.

من بين حوالي 9000 شركة ناشئة 
تأسست في الهند حتى عام 2019 ، 
هناك 1050 شركة تعمل في مجال 

التكنولوجيا الصحية و 20 شركة في 
مجال التكنولوجيا الزراعية. وتستفيد 

%18 من الشركات الناشئة من 
الذكاء االصطناعي ، و سالل الكتل 

و البيانات الضخمة و الروبوتات 
وغيرها من التكنولوجيا.

ابتكارات محلية 
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self Certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy Winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

Patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%

في  اإلرهاق  لفترات طويلة  يتحملون  كانوا 
بدء المشروع عالوة على حرق نقدي مبدئي 
من خالل اإلنفاقات األولية. ومن ثم، جذبت 
تلك المشروعات الناشئة المستثمرين، الذين 
لديهم رؤوس أموال وأعصاب هادئة و جرأة 
الحجم  إلى  وبالنظر  المبادرة.  زمام  التخاذ 
الصغير نسبياً لفرص السوق في الهند، فقد 
آثر هؤالء المستثمرون البعد عن الدخول في 

هذا المعترك.

التحول الكبير
اختصار  البريكس وهو  أن  ونجد 
)تمت   2006 ع���ام  ف��ي  ظ��ه��ر 
إضافة جنوب إفريقيا في 2010( 
أطلق على مجموعة تضم خمسة 
رئيسية  ناشئة  وطنية  اقتصادات 
االقتصاد  تشكيل  إعادة  من شأنها 
األعضاء  الدول  وتعكس  العالمي 

بها وهي البرازيل وروسيا والهند والصين 
البريكس  وأدت مجموعة  إفريقيا.  وجنوب 
االقتصادي  النشاط  في  تحول  حدوث  إلى 
إلى  المتقدم  العالم  م��ن  ال��ق��وة  ومفهوم 
األمر  هذا  ساهم  وقد  الناشئة.  االقتصادات 
حجم  بشأن  العالم  نظر  وجهة  تغيير   في 
وقدم  الهند.  في  المستهلك  قوة  وإمكانات 
هذا التحول فرصاً هائلة لرأس المال على 
شكل يماثل ما حدث في أوروبا بعد الثورة 
الصناعية ، أو الواليات المتحدة األمريكية 

يمكن لالستخدام اإلبداعي للتكنولوجيا معالجة العديد 
من المشكالت األساسية باإلضافة إلى تالفي نواحي 
القصور وعدم الكفاءة في األنظمة القائمة وهذا ما 

أثبتته أداهار بصورة واضحة.
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تخيل سيناريو حيث يتمكن خالله مزارع في 
قرية هندية نائية من التحقق من جودة التربة في 
حقله ويتلقي توقعات الطقس الخاصة بالموقع 
قبل وضع البذور، أو تتبع مواقع راعية ماشيته 
عن بٌعد باستخدام الهاتف المحمول. اعتقد أنه 
مع ظهور تكنولوجيا الهاتف النقال المتقدمة في 
البالد وتدفق أعداد كبيرة من الشركات الناشئة 
لم  الزراعية،  االبتكارات  في مجاالت  العاملة 
يعد هذا السيناريو محض خيال ولكنه واقع على 
األرض. والزراعة ليست القطاع الوحيد الذي 
على  تعتمد  التي  الناشئة  الشركات  فيه  تعمل 
على  مشكالت  لمعاجلة  الهند  في  التكنولوجيا 

اإلشارة  يجب  ذلك،  ومع  الجزئي.  المستوى 
من  الهنود  األعمال  رجال  من  العديد  أن  إلى 
الجيل األول كانوا قد ابتعدوا حتى وقت قريب 
جداً عن حل المشكالت المحلية أو العمل على 
ذلك  يعزو  أن  للمرء  ويمكن  التقنيات.  أحدث 
بصورة جزئية إلى عدم وجود تمويل جريء 
إرساء  يجب  كان  لذلك  ونتيجة  للمشروعات، 
للمشكالت  حلول  إليجاد  تسعى  الشركات 
تدفقات  توفر  أن  ذات��ه  الوقت  في  وتستطيع 
نقدية إيجابية بسرعة. تحتاج حلول المشكالت 
المحلية إلى تغيير في سلوك المستهلك وخفض 
األعمال  رجال  أن  فيه  شك  ال  مما  األسعار. 

رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي أثناء إلقاء خطابه 

خالل إطالق مبادرة 
الشركات الناشئة في 

الهند، وهي مبادرة تمولها 
الحكومة لدعم الشركات 

حديثة العهد في البالد
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يقول تي.إن. هاري و إم.إس. سوبرامانيان، وهما خبيران في مجال الشركات الناشئة، إن مجموعة من 
المؤسسات الحديثة تم إنشائها للمرة األولى قامت بإيجاد بيئة جديدة لممارسة األعمال التجارية الذكية في 

الهند من خالل التركيز على توفير حلول مبتكرة للمشكالت التي تعاني منها البالد.

رائد أعمال
كيف تصبح
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oBJeCtives 
aChieveD

Total	individual	toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total	individual	toilets

101,926,000

Community	and	public	toilets

552,692

Toilets	built	in	2019-20

1,587,617

Total	cities	declared	free	from	
open	defecation

4,320

Total	ODF	Villages

603,175

ومجاالت  احرزتها  التي  والنجاحات 
الصحية  اآلث���ار  وك��ذل��ك   ، التحسين 
سواش  لحملة  واالجتماعية  واالقتصادية 
بمثابة  الهند  . و جعل هذا األمر  بهارات 

للنظافة. عالمي  مختبر 

المتابعة و- 
الهندية  الواليات  جميع  أعلنت  عندما 
العراء  في  التغوط  ممارسة  من  تخلصها 
 2019 أكتوبر   2 بحلول  رسمي  بشكل 
مجرد  كان  أنه  ال��وزراء  رئيس  ذكر   ،
وال  النهاية.  خط  وليس  فارقة  عالمة 
ضمان  على  ق��وي  تركيز  هناك  ي��زال 
استمرار سلوكيات االمتناع عن ممارسة 
أحد.  إغفال  وعدم  العراء  في  التغوض 
والصرف  الشرب  مياه  وزارة  أصدرت 
النظافة  إستراتيجية  مؤخراً  الصحي 
والتي   ، سنوات   10 مدتها  المستقبلية 
من  التخلص  من  االنتقال  هدف  توضح 
ألكثر  الوصول  إلى  العراء  في  التغوط 
في  التغوط  ممارسة  عن  االمتناع  من 
في  المتمثل  األكبر  الهدف  وهو  العراء  

الهند. قرى  في  الشاملة  النظافة 
سعيها  الهندية  الحكومة  ت��واص��ل 

لمواطنيها.  األساسية  الخدمات  لتقديم 
حيث أعلن رئيس الوزراء عن هدف أكثر 
المياه عبر  طموًحا - وهو توفير إمدادات 
األنابيب لجميع األسر بحلول عام  2024 
عيد  بمناسبة  له  خطاب  أول  في  وذل��ك 
وتمشيا  الثانية.  فترة واليته  في  االستقالل 
جال  حملة  إطالق  تم  كما  الهدف  هذا  مع 
التنفيذ.   جيفان لتحقيقه استنادا إلى  سياسة 

بنجاح! الهدف  يتحقق هذا  أن  ونأمل 

 باراميسواران إيير يشغل منصب نائب وزير 
بوزارة مياه الشرب والصرف الصحي، ويقود 
الحملة الرئيسية سواش بهارات.  وينتمي إلى 

وزارة الشئون الخارجية الهندية وتحديداً لدفعة عام 1981. وانضم 
للعمل في البنك الدولي في عام 2009. كما عمل في السابق في 

فيتنام والصين ومصر ولبنان.

تأثير عالمي

تأثراً بحملة سواش بهارات 
أعلنت نيجيريا عن حمالت 

وطنية للتخلص من ممارسة 
التغوط في العراء

عالوة على ذلك ، اعترافاً 
بتأثير حملة سواش بهارات، 
منحت مؤسسة بيل وميليندا 

جيتس الخيرية جائزة الحارس 
العالمية المرموقة إلى رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي.

أعلى: نظمت العديد من السفارات الهندية في جميع أنحاء العالم حمالت نظافة لدعم وتعزيز حملة سواش بهارات. 
متطوعون من البعثة الدبلوماسية الهندية في بالي بإندونيسيا يلتقطون النفايات أثناء حملة نظافة على الشاطئ ؛ يسار: 

متطوعون من السفارة الهندية في هافانا بكوبا بعد حملة نظافة
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India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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top 5
OF

IndIa
(2019)

cleanest cItIes
1.	 Indore
2.	 Ambikapur
3.	 Mysuru
4.	 Ujjain
5.	 New	Delhi

cleanest states
1.	 Chhattisgarh
2.	 Jharkhand
3.	 Maharashtra
4.	 Madhya	Pradesh
5.	 Gujarat

swachhbharaturban.gov.in

على  القضاء  ف��وائ��د  تجاه  ال��وع��ي  وخلق 
في  باقية  الحملة  واستمرت  الظاهرة.  هذه 
على  المنتظمة  األحداث  خالل  من  األذهان 
نطاق واسع التي ساندها رئيس الوزراء في 
أهمية  بقاء  لضمان  وذلك   ، مهمة  مراحل 
األول��وي��ات  رأس  على  الصحي  الصرف 

للعامة. بالنسبة 

الديمقراطية د- 
سواش  حملة  أصبحت   ، السنين  مر  على 
أندوالن(  )جان  جماهيرية  حركة  بهارات 
في  ال���وزراء  رئيس  كررها  حقيقة  وه��ي 
الجميع  أصبح  فقد  المناسبات.  من  العديد 
مسؤولية  النظافة  وأصبحت  األمر،  يخصه 
الخاصة  مراحيضهم  الناس  بنى  و  الجميع. 
جمعيات  ووضعت  ؛   اآلخرين  وشجعوا 
التقدم  ورصدت  بذلك  خاصة  أنشطة  مدنية 
تخلصها  ق��رى  وأعلنت  تحقيقه.  تم  ال��ذي 
وكذلك،  العراء.  في  التغوض  ممارسة  من 
الحكومية  غير  والمنظمات  الشركات  لعبت 
وال���وزارات  المدني  المجتمع  ومنظمات 
مؤثراً  دوراً  األخرى  الحكومية  واإلدارات 

القضية. تعميم  في 

التقييم ه�- 
شكك  التوقعات  يفوق  الحملة  تقدم  بدأ  عندما 
حملة  في  التقدم  أرقام  صحة  في  الكثيرون 
سواش بهارات. لذلك أصبح من الهام للغاية 
لتعزيز  الخارجية  الجهات  رصد  تشجيع 
المتطوعين.  المصداقية والحفاظ على دوافع 
أج���رت م��ن��ظ��م��ات م��ث��ل ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
جيتس  وميليندا  بيل  مؤسسة  و  واليونيسيف 
تقييمات  العالمية  الصحة  ومنظمة  الخيرية 
الصحية  المرافق  واستخدام  للتغطية  مختلفة 

يعد المسح السنوي للنظافة والصرف الصحي )الشهير باسم سوات سورفيسكشان( ، الذي أجرته وزارة 
اإلسكان والشؤون الحضرية منذ عام 2016 ، أكبر مسح للصرف الصحي والنظافة في العالم.  ويهدف 

إلى تشجيع مشاركة المواطنين على نطاق واسع وخلق الوعي بين جميع شرائح المجتمع.  والذي كان 
له دور فعال في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وخلق مدن أنظف من خالل التغييرات السلوكية 

اإليجابية حتى اآلن.

في أول خطاب له بمناسبة عيد االستقالل في فترة واليته الثانية ، أعلن 
رئيس الوزراء عن هدف طموح يتمثل في توفير إمدادات المياه عبر 

األنابيب لجميع األسر بحلول عام 2024
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sBM saves lives
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & ProDuCtivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

safety anD DiGnity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

eConoMiCs
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

GoinG Green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

ChanGinG outlooks
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

www.sbm.gov.in

تماًما كما انضم الماليين إلى 
نضال المهاتما غاندي من أجل 

االستقالل ، تطوع الماليين 
اليوم أيضاً بقلوب مفتوحة 

لإلسهام بوقتهم وجهودهم من 
أجل الهند النظيفة.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند رؤساء قرى مختلفة )ساربنتش( يتعهدون بدعم حملة سواش بهارات أثناء حضورهم 

احتفاالت “سواش بهارات ديفاس” في الذكرى 150 لميالد المهاتما غاندي



مظاهر التقدم

2019  | | آفاق الهند  |             |  34

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  

0

20

40

60

80

100

20191981 1991 2001 2014

Sanitation coverage (%)

1.00
9.00

21.92

38.7

100

Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019

التواصل ج- 
األساس  في  بهارات  سواش  حملة  تعتبر   
عبارة عن برنامج يهدف إلى تغيير السلوك. 
 - المستويات  جميع  على  التواصل  وكان 
تحت  أو  ف��وق   هم  ممن  الناس  مع  س��واء 
الجماهيري  االتصال  طريق  عن  الفقر  خط 
ل�حملة  بالنسبة  أساسياً  أمراً   - والشخصي 
من  يقرب  ما  تدريب  وتم  بهارات.  سواش 
الصحية  النظافة  حملة  أبطال  من   650000
عليهم  ويطلق  الشعبي،  المستوى  على 
من  ينتقلون  من  هاجراهيس،وهم  س��واش 
رسالة  وإيصال  للتواصل  ب��اب  إل��ى  ب��اب 
ذلك  وبعد  الصحي.  النظام  أو  سواشهاتا 
النظافة  جعل  بهارات  سواش  حملة  حاولت 
التواصل  خ��الل  م��ن  ص��وره��ا  أب��ه��ى  ف��ي 
من  واالستفادة  اإلعالم  وسائل  عبر  المكثف 
الحملة  موضوع  وربط  الجماهيرية  الثقافة 
من  وغيرهم  والرياضيين  بوليوود  بمشاهير 

القضية. لدعم  المؤثرة  الشخصيات 
إيك  تويلت:  مثل:  شهيرة  األفالم  تمكنت 
بريم كاثا، و بادمان من لفت انتباه الجماهير 

لقد تعهدنا بأنني سأظل ملتزماً 
بالنظافة واخصص الوقت لذلك.

سوف أخصص 001 ساعة في 
السنة أي ما يعادل ساعتين في 

األسبوع ، للعمل طوعياً من أجل 
النظافة.

لن ألقي القمامة وال أدع اآلخرين 
يلقون القمامة.

سأبدأ السعي للنظافة بنفسي وعائلتي 
ومنطقتي وقريتي ومكان عملي.

أعتقد أن دول العالم التي تبدو نظيفة 
هي أن مواطنيها ال يلقون القمامة 

وال يسمحون بحدوث ذلك.

مع هذا االعتقاد الراسخ سأقوم 
بنشر رسالة حملة سواش بهارات 
في القرى والبلدات.  سوف أشجع 

100 شخص آخر على االلتزام بهذا 
التعهد الذي أتخذه اليوم.

سأحاول جعلهم يخصصون أيضاً 
100 ساعة للنظافة.

أنا واثق من أن كل خطوة اتخذتها 
نحو النظافة ستساعد في جعل 

بلدي نظيفاً.

تعهد سواشتا

أسفل: يشارك العبا الكريكيت سوريش راينا 
)يسار( وجاسبيت بومراه )يمين( في مباراة 
كريكيت مع أطفال محليين لدعم الحملة بالتنسيق 
مع  عيادات فريق سواش للكريكيت في ناجبور.

الشباب  كل والية تضم مجموعة متميزة من 
للتعامل  جديدة  ورؤي��ة  لهم  ممن  المهنيين 
بعض  إلى  باإلضافة  أقل  إدارية  أنماط  مع 
الذين   ، الخبرة  ذوي  من  البيروقراطيين 
ويركزون  للتحقيق  قابل  الهدف  بأن  يؤمنون 

مبتكرة. حلول  إيجاد  على 
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مودي  ناريندرا  ال��وزراء  رئيس  أعرب 
في  التغوط  قضية  بشأن  مخاوفه  عن 
أمام  ألقاه  خطاب  في  الهند  في  العراء 
ليصبح   ،2014 أغسطس   12 في  األمة 
ذلك  يفعل  للبالد  وزراء  رئيس  أول 
خطابه  في  قرر  كما  وطنية.  منصة  على 
الممارسة  هذه  على  القضاء  على  العمل 
فترة  خالل  واسع  نطاق  على  المنتشرة 
سواش  حملة  وأطلق  فقط.  سنوات  خمس 
  2014 أكتوبر   2 في  الطموحة  بهارات 

الهدف. هذا  لتحقيق 
وعده،  مودي  الوزراء  رئيس  وأوفى 
أكثر  امتنع  سنوات  خمس  غضون  وفي 
المناطق  في  شخص  مليون   550 من 
التغوط في  الهند عن ممارسة  الريفية في 
 600 من  يقرب  ما  أعلنت  وقد  العراء. 
من  تخلصت  أنها  البالد  في  قرية  ألف 

التغوط. ممارسة 
حركة  بمثابة  الحملة  ه��ذه  وت��ع��د 
مليار  من  أكثر  فيها  ش��ارك  جماهيرية 
يغيروا  أن  خاللها  من  استطاعوا  شخص 
الحد  المستحيل  من  يبدو  كان  قديمة  عادة 
الحملة  بهذه  االعتراف  تم  لذلك،  منها. 
تم  لقد  العالم.   في  للنظافة  حملة  كأكبر 
لهذه  مهمة  توجيهية  مبادئ  ستة  تحديد 
خطة  أي  على  تطبيقها  يمكن  الحملة 

التنفيذية. السياسة  في  كبيرة  تحول 

التنسيق أ- 
متنافسة  أولويات  لألشخاص  يكون  قد 
ومن  السكانية.  الطبقات  مختلف  ف��ي 
الشرب  مياه  إدارة  على  يجب  كان  ثم، 
هدف  وضع  ضمان  الصحي  والصرف 
بعد  اإلداري،  البيئي  النظام  مع  يتوافق 
مودي  ناريندرا  الوزراء  رئيس  أعلن  أن 
حملة  فريق  وق��ام  الحملة.  تدشين  عن 
عدة  والي��ة  كل  بزيارة  بهارات  س��واش 
مباشر مع مسؤولي  بشكل  وتفاعل  مرات 

تعليمية  المقاطعات من خالل ورش عمل 
تشكيل  و  رسمية  غير  ل��ق��اءات  وعقد 
مما  آب  الواتس  برنامج  علي  مجموعات 
العمل  و  التواصل  على  الحفاظ  يضمن 
على بقاء النظافة في أولوية جدول أعمال 
المسئولين  نموذج عمل  نجح  كما  الجميع. 
وزراء  رئيس   - الوزراء  )رئيس  الثالث 
المقاطعة( بشكل متماسك  الوالية- قاضي 

بصورة لم تحدث من قبل.

بالهدف  ب-اإليمان 
التي  فالفرق  صعب  موقف  مواجهة  عند 
أنه يمكن تحقيق هدف محدد، ال  ال تؤمن 
العثور على  األحيان  من  كثير  في  يمكنها 
ونتيجة  المسيرة.  الستكمال  بداخل  الدافع 
فيه  بما  جاهدة  تحاول  ال  فهي   ، لذلك 
بالشكل  الهدف  تحقيق  ولضمان  الكفاية. 
فرقاً  بهارات  سواش  حملة  شكلت  األمثل 
مستوى  وعلى  المركزي  المستوى  على 

رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي خالل عرض 

“ترويجي” للحملة على 
الشاطئ في ماماالبورام ، 

والية تاميل نادو
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إنه ألمر مشجع أن نرى دائماً تنفيذ المبادرات الحكومية التي يتم التخطيط لها على أرض 
الواقع في الهند. ومع ذلك، فإن نجاح حملة سواش بهارات لتنظيف البالد، التي أطلقها 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2014 ، أصبحت مؤشراً جديداً على نجاح مثل هذه 
الخطوات الفعالة. ويقول باراميسواران إيير إنه تم االعتراف بهذه الحملة كأكبر حملة للنظافة 

على مستوى العالم خالل خمس سنوات فقط.

التحول الكبير

يمين: أطفال يشاركون 
في نشر رسالة حملة 

سواش بهارات 
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BooMinG tourisM 
for a GroWinG inDia
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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النمو  على  سلبية  عواقب  له  يكون  أن  شأنه 
التخلص  األمثلة  ومن  القصير.  المدى  على 
المستوى  على  العقبات  تذليل  التحديات:  من 
)التنظيم  ال��ع��ق��ارات  لقطاع  المؤسسي 
المعامالت  ف��ي  والتدقيق   ، والتطوير( 
الخناق  وتضييق   ، القانونية  غير  المالية 
اإلعسار  وقانون   ، الوهمية  الشركات  على 
الضريبي.  االمتثال  وتحسين  واإلف���الس 
 ، ف��وري��ة  نمو  تكاليف  إل��ى  ذل��ك  س��ي��ؤدي 
في  الكفاءة  مكاسب  مقابل  استبدالها  يتم 

لمستقبل. ا
لحكومة  المالية  ال��ش��ؤون  إدارة  تتم 
انحرافات  أي  دون  جيد  بشكل  االتحادية 
اإلص��الح  إن  المالي.  الشمول  ه��دف  عن 

وتم  مستمر  عمل  هو  الضريبي 
على  الضريبة  م��ع��دل  تخفيض 
من  لكل  بالنسبة  بالفعل.  الشركات 
المباشرة  المباشرة وغير  الضرائب 
العمل  هو  األعمال  ج��دول  فإن   ،
يؤدي  مما   ، اإلعفاءات  وإلغاء  تبسيط  على 
وبالتالي،  االمتثال.  تكاليف  انخفاض  إلى 
المحلي  الناتج  أن  هي  العامة  الرسالة  فإن 
-2019 في  المائة  في   5 بنسبة  اإلجمالي 

الحزن  إل��ى  ي��ؤدي  أن  ينبغي  ال   2020
نمو  مسار  األفق  في  يلوح  ؛ حيث  والتشاؤم 

القريب. المستقبل  في  أعلى 

بيبيك ديبروي: يشغل حاليا منصب رئيس 
المجلس االستشاري االقتصادي لرئيس الوزراء. 

وهو أيضا عضو في  المعهد الهند تكنولوجيا 
المعلومات. وكان رئيساً للجنة إعادة هيكلة السكك الحديدية الهندية. 

وقام بتأليف وترجمة العديد من الكتب في مجال االقتصاد ، والسياسة 
، وعلم الدراسات الهندية ، و اللغة السنسكريتية.

تقدم شامل 
يعد معدل النمو في عموم 
المؤكدة  الدالئل  الهند من 

النمو على  تحقيق  على 
مستوى الواليات إلى حد 

كبير ، وقد نمت العديد من 
بمعدالت  تاريخياً  الواليات 

أقل من %6. ومع ذلك، 
اإلصالحات  ستضمن 

تزيد  أن  الجارية  الهيكلية 
هذه الواليات من معدالت 

نموها ، وبالتالي زيادة 
الهند  النمو في  معدالت 

إلى  عامة بشكل تدريجي 
ما يقرب من 8%.

يركز المسح االقتصادي لعام 2020 على خلق 
ظروف مواتية لالستثمارات لتعزيز االقتصاد 

للوصول بحجمه إلى 5 تريليون دوالر
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survey
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

sPaCe for neW
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

Green resolve
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuellinG the hike
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

projectIons 
According	to	the	Economic	Survey	2019-20	prepared	under	Krishnamurthy	Subramanian	(Chief	Economic	
Adviser	to	the	Government	of	India),	India’s	GDP	growth	is	expected	to	grow	in	the	range	of	6.0	to	6.5	per	
cent	in	2020-21.	The	survey	has	projected	India’s	growth	at	6	per	cent	to	6.5	per	cent	in	the	next	financial	year	
starting	April	1.	The	growth	in	2020-21	compares	to	a	projected	5	per	cent	expansion	in	2019-20

GroWth to CoMe
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

What the

says aBout the future

eConoMiC

من  اإلنتاجية  مكاسب  فورية  بصورة 
الناحية  من  والتمكين  الدمج  مبادرات 
إنه  القول  يمكن  ولكن   االقتصادية. 
خالل  من  األم��ر  بهذا  الشعور  يمكن 
البترول  غاز  إلى  الحطب  من  التحول 
أو   ، المراحيض  توفير  أو   ، المسال 
من  الهند  وستتمكن  م��ودرا(  ق��روض 
الديموغرافية  األرب��اح  مساهمة  جني 

النمو. في 
والتمكين  الدمج  أجندة  أن   ، رابعاً 
سهولة  تحسين  خلفية  على  االقتصادي 
إق��ام��ة  وس��ه��ول��ة  ال��م��واط��ن  معيشة 
األعمال  رجل  التجارية.  المشروعات 

بالضرورة أن يكون رجل أعمال  ليس 
القيام  سهولة  أن  كما  مؤسسة.  يدير 
فقط  يرتبط  ال  التجارية  بالمشروعات 
الدولي  البنك  يمنحها  التي  بالتيسيرات 
لمؤشرات األعمال ، حيث تحسن أيًضا 
إرس��اء  سهولة  وأدت  الهند.  ترتيب 
إدارة  إطار  في  التجارية  المشروعات 
السياسة الصناعية والترويج أو وزارة 
 ، الداخلية  والتجارة  الصناعة  ترويج 
واالستثمار  األعمال  مناخ  تحسين  إلى 

الواليات. في جميع 
يتم  التي  التعقيدات  إن   ، خامساً 
من  المؤسسي  المستوى  على  وضعها 
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من  الكثير  تنمو  أن  المرجح  من  وليس 
هناك   ، ثانيًا  المائة.  في   6 بنسبة  ال��دول 
منظومة  في  الداخلي  الركود  من  الكثير 

الداخلية. النمو  ومصادر  العمل 
ثالثاً، يجب تفسير اإلدماج بمعنى توفير 
واالجتماعية.  المادية  التحتية  للبنية  عام 
في  المتوفرة  البيانات  مؤشرات  وتوضح 
توفير  في  ملحوظ  تحسن  العام  المجال 
النقل(  وس��ائ��ل  م��ن  )وغ��ي��ره��ا  ال��ط��رق 
والمراحيض  الغاز  وتوصيل  والكهرباء 
والمدارس  واإلسكان  الصحي  والصرف 
الطبي  والعالج  والمهارات  العالي  والتعليم 
وحسابات  التقاعدية  والمعاشات  والتأمين 
التحسن  ويبرز  واالئ��ت��م��ان.  المصارف 
بشكل واضح في المناطق الريفية في الهند. 
التنمية  تقرير  أن  في  السبب  هو  هذا  ولعل 

برنامج  ع��ن  ال��ص��ادر  األخ��ي��ر  البشرية 
على  الضوء  يسلط  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
األبعاد.  متعدد  الفقر  في  الحاد  االنخفاض 
هو  االقتصادي  اإلدماج  إن  القول  ويمكن 
ذلك  ويتم  المحرومين.  دع��م  عن  أيضا 
التحديد الالمركزي )تعداد  حالياً من خالل 
، وليس مسح( ، باستخدام ما يعرف بتعداد 
ويتم  واالقتصادية.  االجتماعية  الطبقات 
المستفيدين  لتحديد  المسح  هذا  استخدام 
على  و  المركزية  الحكومة  مستوى  على 
التسرب  على  والقضاء   ، الوالية  مستوى 
اإلعانات  توجيه  ويتم  التعددية.  تعزيز  و 
وربطها  المصرفية  الحسابات  إلى  اآلن 
ببطاقة أدهار، وهي بطاقة لها رقم تعريفي 
للهند  الفريدة  الهوية  هيئة  عن  ص��ادر 
التحديد  يمكن  وال  الدولة.  في  مقيم  لكل 

أعتقد أنه بينما واجهنا 
صعاباً مؤقتة في ظل 

قيادة وزيرة المالية، فإننا 
اآلن في سبيلنا للخروج 

من هذه الحلقة. لقد 
أثرت علينا االضطرابات 

الخارجية سلبا، لكنني 
للغاية. متفائل 

موكيش أمباني
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
مؤسسة رياليانس للصناعات

من اآلن فصاعًدا ، 
يجب أن يكون النمو 
الحقيقي أعلى بنسبة 
6.5-6 في المائة في 

السنة المالية المقبلة. 
لقد ركزنا كثيرا على 

االستهالك الريفي.
كريشنامورثي في. سوبرامانيان
كبير المستشارين االقتصاديين
حكومة الهند

يمر االقتصاد الهندي 
بعملية تخلص من 

السموم. وقد انتهى التأثير 
السلبي لالضطرابات 

حاليا. ومن المتوقع أن 
يشهد االقتصاد ارتفاعاً 

في السنة المالية 2021.
أناند ماهيندرا
الرئيس التنفيذي
مؤسسة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة
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ك��ان أح��د ال��ن��ج��اح��ات في 
عام  منذ  الكلي  االقتصاد  إدارة 
2014 هو السيطرة على معدل 
الحقيقي  النمو  يساعد  التضخم. 
بنسبة 6 في المائة في االقتصاد 
نسبة  إل��ى  التضخم  ووص��ول 
نمو  تحقيق  على  المائة  في   4

أن  حين  في   ، المائة  في   10 بنسبة  اسمي 
المائة والتضخم  في  بنسبة 6  الحقيقي  النمو 
اسمي  نمو  إلى  يؤديان  المائة  في   9 بنسبة 
النمو  أن  حين  في  المائة.  في   15 بنسبة 
االسمي بنسبة 51 في المائة قد يجعل المرء 
االسمي  النمو  من  أفضل  نحو  على  يشعر 
مع   ، األخير  ولكن   ، المائة  في   10 بنسبة 

، هو األفضل. التضخم  انخفاض 

الهند  نقل  هو  الهدف  فإن  ذل��ك،  ومع 
 ،2014 عام  فمنذ  أعلى.  نمو  مسار  إلى 
الثانية  مودي  ناريندرا  حكومة  وسياسات 
به  قامت  لما  منطقي  استمرار  بمثابة  هي 
اللبنات  وضع  يتم  حيث  األولى،  حكومته 
غير  الخارجية  البيئة  ولكن  ذلك.  لضمان 
العالمي  اليقين  عدم  حالة  وتؤثر  مواتية 
الهند.  في  والنمو  الصادرات  حركة  على 

تحسين التصنيف 
العالمي للهند

المركز  إلى  الهند  قفزت 
63 في تصنيفات سهولة 
األعمال  أنشطة  ممارسة 

الدولي للبنك 

المرتبة  من  الهند  انتقلت 
108 إلى المرتبة 52 في 

اإلعسار تصنيفات حل 

الهند في  قفزت 
االبتكار  تصنيفات 

المركز  من  العالمي 
74 إلى المركز 52

ترتيبها  الهند  حسنت 
الدولي في األداء 

بمقدار 10  اللوجستي 
نقاط 

المرتبة  من  الهند  انتقلت 
52 إلى المرتبة 34 

التنافسية  تصنيفات  في 
في  والسفر  للسياحة 
االقتصادي  المنتدى 

العالمي
يشكل االقتصاد الريفي %46 من الدخل القومي، ومن الضروري أن يشمل النمو والتنمية على نطاق واسع االقتصاد الريفي واالقتصاد الصغير

بينما لوحظ تباطؤ في الربع األخير من 
العام، بدأ التحفيز النقدي والمالي الهندي 

بالفعل في الظهور وسوف يزداد في الفترة 
القريبة
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االقتصاد  حجم  يصبح  أن  ه��دف  لتحقيق 
دعم  و  أمريكي  دوالر  تريليون   5 الهندي 
الفعال  العام  لإلنفاق  الحكومية  المبادرات 
وتوفير األيدي العاملة وأسواق رأس المال 
وإنه  األعمال.  وري��ادة  اإلنتاجية  وتحفيز 
التابطؤ  من  يكفي  ما  هناك  أن  المعلوم  لمن 
بنسبة  نمو  لتحقيق  الهندية  الواليات  في 
المحلي  الناتج  ارتفاع  إن  المائة.  في   8
يترجم  أنه  اإلجمالي ليس مجرد رقم، حيث 
مؤشرات أخرى مثل ارتفاع الدخل وزيادة 

وانخفاض  أفضل  معيشية  وظروف  العمالة 
االجتماعية  المؤشرات  وتحسين  الفقر 
في  تباطؤ  لوحظ  وبينما  واالقتصادية. 
النقدي  التحفيز  بدأ  العام،  األخير من  الربع 
الظهور وسوف  في  بالفعل  الهندي  والمالي 
إلى  وبالنظر  القريبة.  الفترة  في  ي��زداد 
يفترض  أن  للمرء  يمكن   ، الحالي  الوضع 
 ،  2020-2019 المالية  السنة  في  أن��ه 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  سيكون 

المائة. في   5 للهند حوالي  الحقيقي 

وصول وزيرة المالية 
وشؤون الشركات نيرماال 

سيتارامان إلى مبنى 
البرلمان لتقديم الميزانية 
العامة 2020-2021 في 

نيودلهي في 1 فبراير

“لقد تبنت الهند بالفعل نماذج جديدة مثل اقتصاد المشاركة مع 
منصات التجميع، التي تحل محل الشركات التقليدية. قامت الحكومة 
بتسخير التقنيات الجديدة لتمكين تحويل المنافع المباشرة والشمول 

المالي على نطاق لم يكن يتخيله من قبل.”
نيرماال سيتارامان
وزيرة المالية الهندية
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يوضح االقتصادي الشهير ورئيس المجلس االستشاري االقتصادي لرئيس الوزراء 
ناريندرا مودي بيبيك ديبروي كيف تسير الهند على الطريق الصحيح ليبلغ قريبا حجم 

اقتصادها 5 تريليون دوالر أمريكي

نحو أفاق أرحب من النمو 

مدار  على  توصف  ما  غالباً  الهند  كانت 
واحدة  بأنها  الماضية  القليلة  السنوات 
وهو  نمواً،  العالم  اقتصادات  أسرع  من 
إشراقاً  أكثر  يبدو  كان  الذي  السيناريو 
موجة  أمام  الصمود  الهند  استطاعت  عند 
وأعلنت  العالمي.  االقتصادي  التباطؤ 
لجعل   طموح  هدف  عن  الهندية  الحكومة 
تريليون   5 قيمة  إلى  يصل  الهند  اقتصاد 
-2024 ع��ام  بحلول  أم��ري��ك��ي  دوالر 

البعض  كان  الذي  الوقت  في  و   .2025
 ، للتحقيق  قابل  غير  بأنه  ذلك  يصفون 
الهائل  الحجم  يتجاهلون  معظمهم  ف��إن 
التوقعات.  وضع  أثناء  الهندي  لالقتصاد 
بوتيرة  الهندي  االقتصاد  نمى  لو  وحتى 
االقتصاد  في  الهند  مساهمة  فإن  أبطأ، 

حجمها. بسبب  أكبر  ستكون  العالمي 
نمو  معدل  تحقيق  الهند  من  ومطلوب 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 8 في المائة 
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زيارة النيجر )20-21 يناير(
قام وزير الشؤون الخارجية الهندي د/إس. 
جايشانكار بزيارة رسمية إلى مدينة نيامي 

في النيجر، األمر الذي عكس أهمية العالقات 
الثنائية التي تجمع الهند بالنيجر. وخالل 

الزيارة، افتتح وزير الشؤون الخارجية د/
إس. جايشانكار مركز المهاتما غاندي الدولي 
للمؤتمرات باالشتراك مع رئيس النيجر محمد 

ايسوفو. كما عقد وزير الشؤون الخارجية د/إس. 
جايشانكار مناقشات مكثفة حول القضايا الثنائية 
واإلقليمية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

والتكامل اإلقليمي في النيجر كاال أنكوراو.

قام وزير الشؤون الخارجية د/إس. جايشانكار بزيارة كل من: النيجر وتونس وألمانيا وبلجيكا

زيارة تونس )22-23 يناير(
قام وزير الشؤون الخارجية د/إس. جايشانكار بزيارة تونس 

في زيارة رسمية استمرت لمدة يومين، وهي أول زيارة رفيعة 
المستوى من الهند بعد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية الناجحة في 
تونس العام الماضي. والتقى وزير الشئون الخارجية الهندي خالل 
زيارته بالرئيس التونسي قيس سعيد، وأجرى مناقشات مستفيضة 

مع نظيره التونسي صبري باكتوبجي. وتم تبادل التوقيع على 
مذكرة التفاهم بين البلدين إلنشاء مركز هندي - تونسي لالبتكار 

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العاصمة التونسية.

زيارة ألمانيا )14-16 فبراير(
قام وزير الشؤون الخارجية د/إس. جايشانكار بزيارة ألمانيا 

لحضور مؤتمر ميونيخ األمني. وخالل زيارته ، شارك وزير 
الشئون الخارجية في المناقشات المتعلقة بالعالقات األمنية 
في المنطقة اآلسيوية والتعددية في جميع أنحاء العالم. كما 

التقى د/ جايشانكار خالل زيارته، التي استغرقت ثالثة أيام، 
بوزراء خارجية دول مختلفة على هامش المؤتمر.

زيارة بلجيكا )17-18 فبراير(
بناء على دعوة من الممثل األعلى لالتحاد األوروبي و نائب 
الرئيس للشؤون الخارجية والسياسة األمنية السيد/ جوسيب 

بوريل فونتيلز، قام وزير الشؤون الخارجية د/إس. جايشانكار 
بزيارة بروكسل يوم 17 فبراير إلجراء مناقشات مع مجلس 

الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي. في أول زيارة له 
إلى االتحاد األوروبي بعد توليه منصب في المفوضية الجديدة 

في ديسمبر 2019 ، أطلع وزير الشؤون الخارجية الهندي 
المجلس على أولويات السياسة الخارجية الهندية وجهات نظر 

الهند بشأن القضايا على الصعيدية اإلقليمي والدولي.

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: وزير الشؤون الخارجية د/إس. جايشانكار 
مع رئيس النيجر في مدينة نيامي السيد/ يوسفو محمدو ؛ وزير الشؤون الخارجية د/إس. 

جايشانكار خالل لقائه بوزير خارجية تونس صبري باكتوبجي ؛ وزير الشؤون الخارجية 
د/إس.جايشانكار أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ لألمن 2020 خالل زيارته أللمانيا. 

وزير الشؤون الخارجية د/إس.جايشانكار خالل لقائه مع وزير الخارجية والدفاع البلجيكي  
فيليب جوفين على هامش مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي في بروكسل
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شهدت الدبلوماسية الهندية جدوالً مزدحماً بالزيارات الناجحة، حيث قام كل من رئيس 
البرتغال ونائب رئيس فيتنام ورئيس وزراء سريالنكا بزيارة الهند خالل شهر فبراير.

جوالت دبلوماسية 

زيارة رئيس البرتغال إلى الهند )13-16 فبراير(
قام رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا  بزيارة الهند، وهي زيارته 

األولى للبالد. وكانت آخر زيارة قام بها رئيس برتغالي للهند في عام 2007. 
والتقى الرئيس البرتغالي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وأجرى 

الزعيمان مناقشات مستفيضة على مستوى الوفود. كما التقى الرئيس سوزا 
برئيس الهند رام ناث كوفيند وتبادل الجانبان التوقيع على 14 مذكرة تفاهم 

واتفاقية تشمل مجاالت مثل: التنمية البحرية والهجرة والشركات الناشئة 
وحقوق الملكية الفكرية والفضاء وتكنولوجيا النانو واإلنتاج المشترك السمعي 

البصري واليوجا والتدريب الدبلوماسي والبحث العلمي والسياسة العامة.

زيارة رئيس وزراء سريالنكا )7-11 فبراير(
بعد توليه منصبه فور انتخابات ناجحة ُعقدت في نوفمبر، قام رئيس 

وزراء سريالنكا ماهيندا راجاباكسا بزيارة الهند لمدة خمسة أيام. 
وتعد هذه الزيارة األولى لرئيس وزراء سريالنكا إلى الخارج عقب 

توليه منصبه، وقد التقى الزعيم السريالنكي برئيس وزراء الهند 
ناريندرا مودي ، وأجرى محادثات مكثفة على مستوى الوفود. واتفق 
الزعيمان على أن االستقرار واألمن واالزدهار في سريالنكا يتماشى 

جنبا إلى جنب مع عقيدة األمن والنمو للجميع في المنطقة. واتفق 
الجانبان على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ بالكامل وتعزيز العالقات بين البلدين.

زيارة نائب رئيس فيتنام )11-13 فبراير(
قامت نائب رئيس جمهورية فيتنام االشتراكية دانج ثي 

نجوك ثينه بزيارة رسمية إلى الهند خالل الفترة من 11 
إلى 13 فبراير. وخالل الزيارة، أجرت نائب الرئيس 

الفيتنامي محادثات ثنائية على مستوى الوفود مع نائب 
رئيس الهند فينكايا نايدو، وناقشا سويا وجهات النظر حول 

القضايا السياسية والدفاعية واالقتصادية واألمنية ذات 
االهتمام المشترك. كما التقت  نائب الرئيس دانج ثي نجوك 
ثينه مع رئيس الهند رام ناث كوفيند، األمر الذي ساهم في 
إعطاء زخم للشراكة اإلستراتيجية الشاملة التي تم إرسائها 

بين البلدين في عام 2016.

أعلى: رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا مع رئيس الهند رام ناث كوفيند خالل حفل االستقبال 
في القصر الرئاسي )راشتراباتي بهاوان(

يسار: رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي مع ماهيندا 

رئيس وزراء سريالنكا 
راجاباكسا في قصر حيدر 

آباد الرئاسي، نيودلهي

يمين: نائب الرئيس فينكايا 
نايدو خالل لقائه مع نائب 

رئيس فيتنام دانغ ثي نجوك 
ثينه في نيودلهي
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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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عليه،  الزعيمان  وقع  الذي  المشترك،  البيان 
القيام  في  اإلرهابيين  “استخدام  شجب  على 
اإلره��اب  بشدة  وأدان��ا  بالوكالة،  بحروب 
ودعا  وأشكاله.”  صوره  بكافة  الحدود  عبر 
استخدام  عدم  إلى “ضمان  باكستان  الجانبان 
هجمات  لشن  لسيطرتها  خاضع  إقليم  أي 
هذه  مرتكبي  تقديم  على  والعمل   ، إرهابية 
العدالة  إلى  السرعة  وجه  على  الهجمات 
و   26/11 هجمات  مرتكبي  ذلك  في  بما   ،
وباتشانكوت”.  مومباي  على  الهجمات 
“السالمة  احترام  بأهمية  الجانبان  أقر  وقد 
الرشيد  والحكم  ال��دول  وس��ي��ادة  اإلقليمية 
إلى  البيان  وأش��ار  والمسائلة.”  والشفافية 
التي تعمل على  الهند باعتبارها أحد الركائز 
اإلنمائية  المساعدات  األمن فضالً عن  توفير 
واتفق  الهندي.  المحيط  منطقة  في  واإلنسانية 
الجانبان على إرساء شراكة جديدة بين الوكالة 
عن  أعلنت  التي  الدولية،  للتنمية  األمريكية 
منطقة  لصالح  أمريكي  دوالر  مليون   400
الهند،  الهادئ في جوار  المحيط  المطلة على 

في  للتعاون  الهندية  التنمية  شراكة  وإدارة 
المتحدة مرة  الواليات  وأكدت   أخرى.  دول 
على  للحصول  الهند  لسعي  دعمها  أخرى 
الدولي  األمن  مجلس  في  الدائمة  العضوية 
على  الهند  حصول  وكذلك  إصالحه،  حال 

النووية. المواد  عضوية مجموعة موردي 
ينظران  الجانبان  إن  ال��ق��ول  ويمكن 
التي  والفعالة،  الثرية  النتائج  إزاء  بارتياح 
هذه  مهدت  وق��د  ال��زي��ارة.  عنها  تمخضت 
أشكال  من  المزيد  إلرساء  الطريق  الزيارة 
التعاون الشامل بين الواليات المتحدة والهند 

المستقبل. في 

حاليا 	  المتحدة  الواليات  أصبحت 
أكبر شريك تجاري للهند ، حيث 

الهند  في  استثماراتها  يبلغ حجم 
30 مليار دوالر. كما استثمرت 
الهند 11 مليار دوالر أمريكي 

األمريكية.  المتحدة  الواليات  في 
ويدرس حوالي 200 ألف طالب 

المتحدة  الواليات  هندي في 
األمريكية ، ويساهم ذلك في 

دخول ما يبلغ 6 مليارات 
دوالر في شكل رسوم دراسية 
من جانب  األمريكية  للجامعات 

هؤالء الطالب.

الوزراء 	  وافقت لجنة مجلس 
باألمن على  المعنية  الهندي 

شراء من 24 طائرة هليكوبتر 
من طراز إم.آيتش-6 أو 

سي هاوك بقيمة 3 مليارات 
دوالر أمريكي لصالح القوات 
إلى  باإلضافة  الهندية  البحرية 

ست مروحيات إضافية من 
الجيش.  لقوات  آباتشي  طراز 

لقد اشترت الهند من الواليات 
منذ عام  األمريكية  المتحدة 

بقيمة  2007 معدات عسكرية 
20 مليار دوالر.

تم االتفاق أيضاً على أن 	 
يبدأ الجانبان العمل من أجل 

أكبر  اتفاقية تجارية  إلى  التوصل 
في  ولكنهما سيضعان  وأشمل، 

التجارة  القانونية حزمة  الشروط 
التي  التفاهمات  مع  “المحدودة” 

تم التوصل إليها حتى اآلن وذلك 
المقبلة. القليلة  األشهر  خالل 

لغة األرقام

الرئيس األمريكي دونالد ترامب والسيدة األولى ميالنيا ترامب يزوران قبر غاندي في راج جات ، نيودلهي
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المؤسسة  في  األمريكية   والخدمات 
الهندية المحدودة للطاقة النووية وغيرها 
من المؤسسات األخرى التي تصنف من 
بين العمالء المحتملين. وبلغ حجم تجارة 
والهند  المتحدة  ال��والي��ات  بين  الطاقة 
األعوام  في  أمريكي  دوالر  مليار   20
هذا  وسيكون  وحدها،  الماضية  األربعة 
إطار  في  الواعدة  المجاالت  من  المجال 
البلدين.  بين  التجارية  العالقات  منظومة 
الدولية  األمريكية  المؤسسة  قررت  وقد 
مقر  تأسيس  التنمية  مشروعات  لتمويل 
عن  كذلك  وأعلنت  الهند،  في  لها  دائم 
بقيمة 600 مليون  تقديم تسهيالت تمويل 

في  المتجددة  الطاقة  لمشروعات  دوالر 
كلمته  في  ترامب  الرئيس  الهند. وصرح 
أن  المشترك  الصحفي  المؤتمر  أم��ام 
شبكة  وجود  أهمية  سويا  ناقشا  الجانبين 
الجيل  بتكنولوجيا  تعمل  آمنة  السلكية 
هذه  تكون  أن  إلى  “الحاجة  و  الخامس 
الحرية  لدعم  أداة  الناشئة  التكنولوجيا 
بأي  القيام  وعدم   ، واالزده��ار  والتقدم 
إجراء من شأنه أن يحولها إلى أداة للقمع 

والرقابة.”
مستوى  رفع  على  الجانبان  واتفق 
“شراكة  منزلة  إل��ى  بينهما  العالقات 
ذكر  وقد  شاملة”.  عالمية  إستراتيجية 

هناك العديد من القواسم المشتركة بين الهند والواليات المتحدة مثل: القيم والمثل 
العليا و روح ريادة األعمال واالبتكار ؛عالوة على ما يجمعهما من فرص وتحديات 

وكذلك آمال وتطلعات مشتركة ... إن زيارة الرئيس ترامب إلى الهند تمثل فصالً جديداً 
في العالقات الهندية-األمريكية.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب والسيدة األولى 
ميالنيا ترامب في تاج 

محل في أجرا



2019  | | آفاق الهند  |             |  21

2019 ، سحبت الواليات المتحدة وضع 
الهندية،  للسلع  الممنوح  األفضلية  نظام 
مما أثر على الصادرات الهندية للواليات 
دوالر.  مليار   6.3 قيمتها  البالغ  المتحدة 
الهند  فرضت   ،  2019 يونيو   16 وفي 
أمريكياً.  منتجاً   28 على  إضافية  رسوماً 
من  تضغط  المتحدة  ال��والي��ات  وكانت 
إلى  وال��وص��ول  الرسوم  تخفيض  أج��ل 
تكنولوجيا  وسلع  الطبية  األجهزة  أسواق 
الهند  وترغب  واالتصاالت.  المعلومات 
الممنوح  األفضلية  نظام  استعادة  في 
اإلضافية  الرسوم  وإزالة  الهندية،  للسلع 
واأللومنيوم  الصلب  على  المفروضة 
على  ق��ادرة  كذلك  الهند  تكون  وأن   ،
األمريكية  الفاكهة  أسواق  إلى  الوصول 

والمانجو. العنب  مثل  منتجاتها  إلدخال 
والمهن  العمالة  تعريف  مسألة  وتعد 

إيتش-1  تأشيرة  بموجب  المتخصصة 
تكنولوجيا  صناعة  على  وتأثيرها  بي 
العالقة،  القضايا  من  الهندية  المعلومات 
أهمية  على  التأكيد  الهند  وت��واص��ل 
الهنود  الخبراء  يقدمها  التي  المساهمة 
نمو  في  العالية  المهارات  أصحاب  من 
وأثناء  األمريكي.  االقتصاد  وتطور 
مودي  ال��وزراء  رئيس  أث��ار   ، الزيارة 
األخيرة  اللمسات  وض��ع  مسألة  أيضاً 
ستفيد  التي  الشاملة،  االتفاقية  على 
في  يعملون  الذين  الهنود  المتخصصين 

المتحدة. الواليات 
النووية  الطاقة  معهد  من  وفد  وكان 
قبيل  الهند  ب��زي��ارة  ق��ام  قد  األمريكي 
دعم  لمناقشة  ترامب   الرئيس  زي��ارة 
األمريكية  النووية  الصادرات  سياسة 
إلى الهند ، إلى جانب الترويج للمنتجات 

رحب الرئيس ترامب بدور 
تقديم  في  المستمر  الهند 

واألمنية  اإلنمائية  المساعدة 
تحقيق  أجل  للمساعدة من 

الربط في  االستقرار وتحقيق 
منطقة  إطار  أفغانستان. وفي 

التأكيد  تم   ، الهادي  الهند-المحيط 
الوثيقة”  على أن “الشراكة 

بين  البلدين هي من “النقاط 
المحورية من أجل أن تنعم 

الهادي  الهند-المحيط  منطقة 
والتنمية  واالنفتاح  بالحرية 

الشاملة والهدوء واالزدهار وهو 
األمر الذي يعززه االعتراف 
بمركزية دور رابطة اآلسيان 
؛ و االلتزام بالقانون الدولي 

والحكم الرشيد ؛ ودعم السالمة 
وحرية المالحة ؛ والعبور 

في المجال الجوي وغير ذلك 
من االستخدامات األخرى 

للبحار.” المشروعة 

الطريق الى 
المستقبل

الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي خالل فاعلية “مرحباً ترامب” في استاد موتيرا ، أحمد آباد
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الخارجية والدفاع  وشهدت زيارة وزيري 
األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  الهند  في 
الوزاري  الحوار  من  الثانية  الدورة  خالل 
2 + 2 الذي عقد في ديسمبر 2019 توقيع 
ملحق األمن الصناعي وثالث اتفاقيات في 
والتجارة  الدفاع  تكنولوجيا  مبادرة  إطار 
المشترك  واإلنتاج  التكنولوجيا  نقل  لتأمين 

االستخدام. الحساسة  للتكنولوجيات 
على  بالتوقيع  كذلك  الدولتان  وقامت 
االتصاالت  مجال  في  أساسية  اتفاقيات 
اللوجستية  ال��خ��دم��ات  ت��ب��ادل  و  اآلم��ن��ة 
العسكرية، ومن بين هذه االتفاقيات:مذكرة 
توافق  واتفاقية  اللوجستي  التبادل  اتفاقية 
خالل  االتفاق  وتم  واألم��ن.  االتصاالت 
نحو  بسرعة  ال��ت��ح��رك  على  ال��زي��ارة 
األساسية  والتعاون  التبادل  اتفاقية  توقيع 
هذه  وتفتح  الجيوفضائي.  المجال  في 
بعمليات  القيام  إلمكانية  األفق  االتفاقيات 

م��ش��ت��رك��ة ف���ي ال��م��ج��ال 
ومع  المستقبل.  في  الفضائي 
باعتبارها  الهند  فإن  ذل��ك، 
المجال  في  رئيسي  شريك 
المتحدة،  للواليات  الدفاعي 
نقل  إمكانية  تبحث  س��وف 

بهدف  المشترك  واإلنتاج  التكنولوجيا 
المعدات  إلن��ت��اج  م��رك��زاً  الهند  جعل 

األمريكية.
و  التجاري  التبادل  مسألة  وكانت 
الموضوعات  من  عامة  بصورة  التجارة 
أعمال  ج���دول  على  األخ���رى  ال��ه��ام��ة 
فرضت   ،  2018 ع��ام  ففي  ال��زي��ارة. 
بزيادة  عالمية  رسوم  المتحدة  الواليات 
قدرها 25 في المائة و 10 في المائة على 
بالسلب  أثر  مما   ، واأللومنيوم  الصلب 
القطاع. وفي 5 يونيو  الهند في هذا  على 

لقد تغيرت العالقة بين الهند والواليات المتحدة األمريكية 
بشكل كبير. لقد تضاعف حجم التجارة الثنائية على مدى 

العقدين الماضيين ليبلغ حالياً 142 مليار دوالر

أعلى الصفحة: رئيس الهند 
رام ناث كوفيند يلتقي بالرئيس 

األمريكي دونالد ترامب في 
راشتراباتي بهاوان )القصر 

الرئاسي( في نيودلهي

أعلى: الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب والسيدة األولى ميالنيا 

ترامب يجربان تشارخا )عجلة 
المغزل( أثناء زيارتهما إلى 

سابارماتي أشرم ، المعروف أيضاً 
باسم غاندي أشرم. ويرشدهما 

رئيس الوزراء مودي أثناء الجولة
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ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أكمل 
أول زيارة ناجحة له إلى الهند خالل الفترة 
ورافقته   .2020 فبراير   25 إلى   24 من 
خالل الزيارة سيدة أمريكا األولى ميالنيا 
وصهره  ترامب  إيفانكا  وابنته  ترامب 
األمريكي  الرئيس  وقام  كوشنر.  جاريد 
هي  هندية  مدن  ثالث  بزيارة  ومرافقيه 
وتضمنت  ونيودلهي.  وأجرا  أباد   أحمد 
الزيارة إقامة فاعلية ضخمة ناجحة للغاية 
حيث  آب��اد،  أحمد  في  موتيرا  استاد  في 
للترحيب  الناس  من  كبير  حشد  حضرها 
برئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس 
األمريكي  الرئيس  أعجب  وقد  ترامب. 
التي  البالغة  والحفاوة  الحار  بالترحيب 
الذين  الناس،  من  كبير  عدد  من  لقاها 
المطار   من  الطريق  طول  على  اصطفوا 

إلى االستاد، واتضح ذلك من خالل مدح 
مودى  ال���وزراء  ورئيس  للهند  ترامب 
واصفاً له بالصديق الحميم. وكان الرئيس 
التقيا  قد  مودي  الوزراء  رئيس  و  ترامب 
مراراً وتكراراً على مدار األشهر الثمانية 
وثيقة،  صداقة  عالقة  وأرسيا   ، الماضية 
مما دفع الرئيس ترامب إلى وصف رئيس 
و  استثنائي”  “قائد  بأنه  مودي  الوزراء 

للغاية”. ناجح  “قائد 
الهند  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات  ش��ه��دت  ل��ق��د 
والواليات المتحدة طفرة شاملة على مدى 
ذلك  في  بما  الماضية،  القليلة  السنوات 
والدفاع  واالستثمارات  التجارة  مجاالت 
ومكافحة اإلرهاب والطاقة والتنسيق فيما 
وكذلك  والدولية  اإلقليمية  بالقضايا  يتعلق 
البلدين.  شعبي  مستوى  على  التواصل 

رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي مع رئيس الواليات 

المتحدة دونالد ترامب 
والسيدة األولى للواليات 
المتحدة ميالنيا ترامب ، 
خالل زيارة سابارماتي 
أشرم ، المعروف أيضاً 

باسم غاندي أشرم )ضريح 
غاندي( في أحمد آباد
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كانت زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى الهند خالل الفترة من 24 إلى 25 فبراير 
مؤشراً هاماً على استمرار التواصل الثنائي رفيع المستوى بين البلدين. ويسلط السفير الهندي 

السابق أنيل وادهوا الضوء من خالل السطور التالية على أهمية هذه الزيارة.

آفاق مستقبل العالقات

الهندية-األمريكية

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يلتقي رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب  في قصر حيدر أباد في نيودلهي
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مانيش تشاند هو رئيس تحرير مجلة “الهند 
والعالم” وشبكة إنديا رايتس، وهي بوابة 

اليكترونية تركز على الشؤون العالمية

النهج  هذا  وينعكس  الخارجية.  الهند  سياسة 
االحتفاالت  بداية من  كثيرة  من خالل صور 
لليوجا،  العالمي  باليوم  الدولي  الصعيد  على 
كومبا  بتجمع  اليونسكو  منظمة  واعتراف 
ملموس  غير  ثقافي  ت��راث  باعتباره  ميال 

لإلنسانية.
فإن  ال��ج��دي��دة،  الهند  بناء  إط��ار  وف��ي 
 25 عددهم  يبلغ  الذين  الهنود  المغتربين 
مختلف  في  والمنتشرين  شخص،  مليون 
مهماً.  دوراً  سيلعبون  وال��ق��ارات،  ال��دول 
د/  الهندية  الخارجية  الشئون  وزير  ويقول 
و  الهنود  المغتربين  إشارة  في  جيشانكار، 
التراث الثقافي الهندي: “إن نهج الهند الجديد 
تجارية.  عالمة  الهند  جعل  على  سيعمل 
بازغة.”   قوة  الهند  تصبح  أن  بذلك  ونعني 
عن  مودي  ناريندرا  الوزراء  رئيس  وعبر 
بقوله:”  تجارية  عالمة  الهند  جعل  جوهر 
بمعيشة  االرتقاء  على  مساعينا  جميع  نركز 
1.3 مليار هندي. واألحالم، التي تحاول هذه 
الجهود تحقيقها ، هي نفس األحالم التي لدى 

الوزراء  رئيس  وأضاف  أجمع.”  العالم 
الجمعية  أمام  خطابه  في  مودي  الهندي 
المتحدة بنيويورك: “إن هذه  العامة لألمم 
هي  ثمارها  لكن  جهودنا،  هي  الجهود 

العالم بأسره.” للجميع من أجل 
ال��درب  ه��ذا  على  قدماً  بالمضي  و 
بها  خاص  نهج  تبني  على  الهند  ستعمل 
الهند  وستؤكد  العالمي،  الصعيد  على 
عن  بعيداً  االستراتيجي  استقاللها  على 
قرارات  التخاذ  الجيوسياسية  المنافسات 
البالد.  سكان  على  بالنفع  تعود  مستقلة 
الدبلوماسية  دمج  األم��ر  ذلك  ويستلزم 
رؤية  مع  الخارجية  والسياسة  التنمية  مع 
فريد  بصوت  رائدة  كقوة  للهند  واضحة 

لها دور في نظام عالمي سريع التغير.

لقد  برز حوار رايسينا 
على مدى السنوات 

الماضية كمنتدى نابض 
بالحيوية يعمل على 

العالمية  مناقشة القضايا 
الهامة.  واإلستراتيجية 
وقد أتيحت لي الفرصة 

للقاء قادة عظام من 
أصدقاء أمتنا الهندية.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

أعلى: رئيس الوزراء 
مودي يلقي كلمة أمام 
الجمعية العامة لألمم 
المتحدة خالل زيارته 

للواليات المتحدة 
األمريكية في سبتمبر 

2019
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العام  وهو   ،  2022 عام  بحلول  الجديدة” 
الذي تحل فيه الذكرى 75 الستقالل الهند 
الوزراء  رئيس  بها  وعد  لما  وفقا  وذلك 
سيكون  ثم،  ومن  قبل.  من  مودي  الهندي 
قوية  ش��راك��ات  إرس��اء  ال��ض��روري  من 
التكنولوجيا  م��ج��االت  ف��ي  ومستدامة 
هذا  لتحقيق  الناشئة  والشركات  واالبتكار 
بقوة  بازغة  دول��ة  الهند  وجعل  الهدف، 

العالمي. الصعيد  على 

العالمي صياغة جدول األعمال 
الهند  مكانة  و  المستقبل  إل��ى  بالنظر 
و  ال��ع��ال��م��ي  الصعيد  ع��ل��ى  المتنامية 
الناهضة  القوى  كأحد  ببزوغها  التوقعات 
إلى إصالح  مودي  الوزراء  رئيس  دعا   ،
النظام العالمي ليقوم ليعكس النظام الجديد 
في  المستمر  التحول  و  التعددية  فكرة 

القرن  في  الجديد  والواقع  القوة  ميزان 
الحادي والعشرين. كما اتخذت الهند زمام 
المناخ  تغير  مكافحة  مجال  في  المبادرة 
وتعهداتها  بالتزاماتها  الوفاء  خالل  من 
الهند سلسلة  واتخذت  باريس،  وفقا التفاق 
منخفض  االقتصاد  لتعزيز  المبادرات  من 
للهند  الريادي  بالدور  واعترافًا  الكربون. 
الدول  من  أكبر  عدد  بدأ  المجال،  هذا  في 
الشمسية،  للطاقة  الدولي  للتحالف  تنضم 
الذي يسعى إلى الدخول في مصاف ثورة 
نظيف  عالم  إرس��اء  إل��ى  تهدف  بيضاء 

وأخضر.

تجارية  الهند...عالمة 
المستقبل،  طريق  الهند  ترسم  وبينما 
والقيم  الثقافية  الدبلوماسية  أن  تجد  فإنها 
في  ك��ب��رى  أهمية  تكتسب  الحضارية 

رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي 

يلتقي وزير الشؤون 
الخارجية اإليراني د/

محمد جواد ظريف
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الهندية  ال��ح��ك��وم��ة  ش��رع��ت  ال���دول���ي، 
المستوى  على  التواصل  دعم  في  أيضاً 
مثيل  لها  يسبق  لم  بصورة  الدبلوماسي 
تحقيق  أج��ل  م��ن  ال��دول��ي  ال��دع��م  لحشد 
القليلة  السنوات  شهدت  لقد  قومية.  نهضة 
سواء  الزيارات  من  قياسياً  عدداً  الماضية 
يقوم  التي  الخارجية  أو  الهند  إلى  القادمة 
الرئيس  مستوى  على  الهند  مسئولي  بها 
ووزير  الرئيس  ونائب  الوزراء  ورئيس 
وقد  آخرين.  ووزراء  الخارجية  الشؤون 
متعدد  العالم  هذا  ظل   في  الهند  اختارت 
عدم  على  يؤكد  نهجاً  تتخذ  أن  األقطاب 
مما  االنحياز مع أي طرف من األطراف 
يستلزم صياغة تحالفات مع الدول والقوى 

وجهات  في  الهند  مع  تتشابه  التي  الكبرى 
الدولية. القضايا  بشأن  النظر 

الجديدة الهند  دبلوماسية 
التوجه  ه��ذا  ي��دف��ع  ال���ذي  األم���ر  ول��ع��ل 
دول  مع  للتواصل  الجديد  الدبلوماسي 
الدبلوماسية  شعار  هو  المختلفة  العالم 
تنمية  تحقيق  أجل  من  يعمل  الذي  الهندية 
الهندية  الحكومة  وضع  ظل  وفي  البالد. 
االقتصاد  بحجم  بالوصول  طموحاً  هدفاً 
تم  فقد  دوالر،  تريليون   5 إل��ى  الهندي 
لتسخير  للهند  الخارجية  السياسة  توجيه 
كافة  إرسائها مع  تم  التي  الشراكات  شبكة 
“الهند  رؤي��ة  أج��ل  من  الصديقة  ال��دول 

في إطار بناء الهند الجديدة، فإن المغتربين الهنود الذين يبلغ عددهم 
25 مليون شخص، والمنتشرين في مختلف الدول والقارات، سيلعبون 

دوراً مهماً 

وزير الشؤون 
الخارجية الهندي د/ 
إس. جايشانكار في 
نقاش خالل مؤتمر 
حوار رايسينا لعام 

 2020
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النطاق  واسعة  نقاش  جلسة  وخ��الل 
في  الهند  تتبعه  الذي  الجديد  النهج  حول 
د/ إس.  ألقى  رايسينا،  إطار مؤتمر حوار 
الرئيسية  المالمح  على  الضوء  جيشانكار 
أجل  من  الجديدة  الخارجية  الهند  لسياسة 
“النهج  إن  كلمته:  في  وقال  جديدة.  هند 
مجرد  من  أكثر  سيكون  الهند  تتبعه  الذي 
قرار أو مجرد المشاركة في صياغة األمر 
التصويت.”  أو  المشاركة  االمتناع عن  أو 
وأكد وزير الشئون الخارجية الهندي على 
السنوات  خالل  فارقاً  أحدثت  قد  الهند  أن 
مثل:  بقضايا  يتعلق  فيما  الماضية  القليلة 
األهم  ولعل  االت��ص��ال.  أو  المناخ  تغير 
الخارجية  الشئون  وزير  أن  هو  ذلك  من 

ستتمتع  التي  القوة  نوع  أوض��ح  الهندي 
المقبلة.  القليلة  السنوات  خالل  الهند  بها 
الجديد  النهج  “إن  قائال:  الوزير  فأضاف 
ستكون  أنها  يعني  ال  الهند  تتبعه  ال��ذي 
المستوى  على  الصفوف  لشق  تسعى  قوة 
قوة  تكون  أن  على  ستعمل  بل  الدولي، 
تعمل على تحقيق االستقرار. ونهد الهند ال 
النظر في مصالح  الذات ولكن  يركز على 
على  سيعمل  الجديد  النهج  كذلك.  الغير 
في  ما  لتحقيق  تسعى  بلداً  الهند  تكون  أن 

الدولي.” المستوى  الجميع على  صالح 

التواصل عبر القنوات الدبلوماسية
الصعيد  على  الهند  مكانة  ارت��ف��اع  م��ع 

انطالقاً من إيمان الهند بروح مساعدة الغير في تحقيق التمكين، تضع 
الهند ما لديها من رؤوس أموال وتكنولوجيا وخبرات في خدمة دول في 

إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية

وزير الشؤون الخارجية 
الهندي د/ جيهانكار يلتقي 
وزير الشؤون الخارجية 
الستونيا أورماس رينسلو
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تتسم  الهندية  الخارجية  السياسة  ب��دأت 
سياسة  اعتبارها  مثل  جديدة  بصفات 
وتعمل  واستباقية  براجماتية  و  هادفة 
دون  العالمي  المشهد  صياغة  على 
تعمل  و  إعاقة  أية  في  متسبباً  تكون  أن 
تحقيق  في  المساعدة  و  األمن  دعم  على 
الدولي.  الصعيد  على  والرخاء  الرفاهية 
وبذلك، نجد أن السياسة الخارجية الهندية 
للعمل  جديداً  إطاراً  مسعاها  في  اكتسبت 
الدقة  في  غاية  عنه بصورة  ما عبر  وهو 
السيد/  الهندي  الخارجية  الشؤون  وزير 
من  الخامسة  الدورة  في  جيشانكار  إس. 
مؤخراً  ُعقد  الذي  رايسينا  حوار  مؤتمر 

نيودلهي. في 
السياسة  في  ومعنى  ثقل  لها  كلمة  كل 
الكلمات  هذه  أن  نجد  ثم،  الخارجية. ومن 

الهندية  الخارجية  السياسة  تصف  التي 
المتنامي  والمسار  الحالي  الشكل  تجسد 
في  الخارجية  الهند  سياسة  تسلكه  الذي 

بتحوالت غير مسبوقة. يمر  عالم 

واستقرار  صياغة  في  فاعل  دور 
العالمي المشهد 

في  جديد  بثوب  الظهور  في  الهند  بدأت 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
حيث تلعب دوراً سباقاً في صياغة جدول 
فيمال  الدولي  المستوى  على  األعمال 
القضايا  من  واسعة  بمجموعة  يتعلق 
المناخ،  تغير  بينها  من  التي  الشاملة، 
اإلرهاب،  ومكافحة  المستدامة،  والتنمية 
شكل  صياغة  وإع��ادة  البحري،  واألم��ن 

العالمي. النظام 

رئيس الوزراء مودي 
مع وفود وزارية من 

مختلف دول العالم على 
هامش مؤتمر حوار  

رايسينا لعام 2020
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رئيس وزراء الهند مع عدد من القادة على مستوى العالم خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر حوار رايسينا 2020 في نيودلهي-14 يناير

شهدت مبادرات السياسة الخارجية الهندية على مدى العقد الماضي تحوالً كبيراً و واضحاً. 
بدأت صورة الهند الجديدة على الساحة العالمية تظهر اآلن باعتبارها دولة قوية أكثر نضجاً 

وذلك بفضل اإلدارة السليمة ذات الكفاءة التي تقود المبادرات الدبلوماسية للبالد.

نهج الهند في السياسة

الخارجية
بقلم: مانيش تشاند
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بدخول  للسماح  خطة  عن  مؤخراً  البرازيلي 
ألغراض  تأشيرة  ب��دون  الهنود  المواطنين 

السياحة واالستثمار.

الطريق نحو المستقبل
بين  الثنائية  العالقات  لمستقبل  واستشرافاً 
التي  والدفعة  الحالية  التوجهات  فإن  البلدين، 
شهدتها العالقات من شأنها أن تأخذ العالقات 
ومن  أرحب.  آفاق  إلى  والبرازيل  الهند  بين 
المؤكد أن تعزيز التجارة واالستثمار سيضيف 
مما  الثنائية  الشراكة  إلى  الزخم  من  المزيد 
المتزايد  التقارب  تحقيق  في  ب��دوره  يساهم 
للبلدين.  والعالمية  اإلستراتيجية  المصالح  بين 
أكبر  والبرازيل صاحبتا  الهند  كون  وفي ظل 
فإنهما  الالتينية،  وأمريكا  آسيا  في  اقتصادين 
عازمتان على تعزيز التنسيق بينهما من أجل 

إصالح هيكل الحوكمة العالمي.
بين  الشراكة  آفاق  تتسع  أن  المتوقع  من 
من  العالمي  الصعيد  على  والبرازيل  الهند 
خالل تعزيز التعاون بينهما من خالل مجموعة 
من  التي  األط��راف  متعددة  المنظمات  من 
بينها: البريكس، ومجموعة الهند والبرازيل و 

جنوب أفريقيا، ومجموعة األربعة و مجموعة 
العشرين و مجموعة البرازيل و جنوب أفريقيا 
ويرى   . المتحدة  األم��م  و  والهند،  والصين 
سفير البرازيل لدى الهند أندريه أرانها كوريا 
المدى عن  بعيدة  نظره  بشأن وجهة  دو الجو 
العالقات بين البلدين: "يجب علينا العمل على 
متعددة  وجعلها  الثنائية  العالقات  هذه  تنويع 
لم  اإلمكان."  بقدر  المجاالت  كافة  األوجه في 
تساهم زيارة الرئيس بولسونارو إلى الهند في 
تعزيز هذه الشراكة القوية بين الجانبين فحسب 
واسعة  مجموعة  في  جديدة  آفاقاً  فتحت  بل   ،
واالستثمار  التجارة  من  بداية  المجاالت  من 
والزراعة واألمن الغذائي وأمن الطاقة والعلوم 
تغير  إلى  وصوال  واالبتكارات  والتكنولوجيا 
مجلس  وإصالح  اإلرهاب  ومكافحة   ، المناخ 

األمن الدولي.

 الرئيس البرازيلي 
جاير بولسونارو يضع 
إكليال من الزهور على 
قبر المهاتما غاندي في 

راجات ، نيودلهي

مانيش تشاند هو رئيس تحرير مجلة “الهند 
والعالم” وشبكة إنديا رايتس، وهي بوابة 

اليكترونية تركز على الشؤون العالمية

وقعت الهند والبرازيل 15 	 
متنوعة  مجاالت  تغطي  اتفاقية 
، بما في ذلك التجارة والطاقة 

واالبتكار.

تعزيز 	  الجانبان على  اتفق 
المؤسسات  بين  التعاون 

والعمل  الدفاعية  الصناعية 
لمكافحة  اتفاق  سويا إلبرام 
الدولي والجريمة  اإلرهاب 

الوطنية. عبر  المنظمة 

اآلليات 	  تعزيز  الجانبان  قرر 
وتعزيز  القائمة  المؤسسية 

الثنائية  القضايا  بشأن  التنسيق 
والمتعددة  األطراف  والمتعددة 

األطراف ذات االهتمام 
المشترك على أساس مبادئ 

والثقة. المساواة 

تاريخية، وقعت 	  في خطوة 
اتفاقية  والبرازيل على  الهند 
لالستثمارات  وتسهيل  تعاون 
توفر إطار عمل يهدف إلى 

التجارة واالستثمار  زيادة حجم 
التي تشهد نمواً  في المجاالت 

كبيراً.

اتفاقيات 	  التوقيع على  تم 
تعاون في مجاالت أمن الطاقة 

التوقيع  والزراعة. وتم كذلك 
للتعاون  منفصلة  اتفاقيات  على 

النفط والغاز  في مجاالت 
الحيوية. والطاقة  الطبيعي 

تأكيد 	  بولسونارو  الرئيس  جدد 
دعم بالده لعضوية الهند في 
النوويين. الموردين  مجموعة 

من نيودلهي إلى 
برازيليا
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التوقيع على مذكرتي تفاهم حول التعاون في 
مجال الطاقة الحيوية و في مجال النفط والغاز 
الطبيعي  البترول والغاز  بين وزارة  الطبيعي 
والطاقة  المناجم  ووزارة  الهند  حكومة  في 
به  تتمتع  ما  في ظل  و  البرازيل.  في حكومة 
الطاقة،  تاريخ عريق في مجال  البرازيل من 
مجاالت  في  التعاون  تعزيز  البلدان  تخطط 
الوقود  الثاني من  الجيل  البحث والتطوير في 

الحيوي.

تواصل ثقافي
وال تقتصر الشراكة بين الهند والبرازيل على 

والجغرافية-السياسية  االقتصادية  المجاالت 
دوراً  الثقافة  قطاع  يلعب  حيث  فقط،  والطاقة 
ويشتهر  الثنائية.  الشراكة  تعميق  في  هاماً 
والفنون  للثقافة  الكبير  بحبهم  البرازيليون 
الصدد،  هذا  وفي  الهندية.  والفلسفة  والرقص 
يقول هارديب سينج بوري، سفير الهند السابق 
منصب  حالياً  يشغل  وال��ذي  البرازيل،  لدى 
وزير الدولة الهندي للتجارة والطيران المدني: 
الهندية.  الثقافة  يحبون  البرازيل  أبناء  "إن 
أكثر من  البرازيل  في  اليوجا  إن عدد مراكز 
الهند." وفي إطار العمل  على تعزيز العالقات 
الرئيس  البلدين،أعلن  شعبي  مستوى  على 

الرئيس كوفيند ورئيس 
الوزراء مودي خالل 

حفل االستقبال الرسمي 
للرئيس البرازيلي 

بولسونارو.

على الرغم من بُعد المسافة الجغرافية بين البلدين، فإن الهند والبرازيل 
يجمعهما تعاون في مختلف القضايا العالمية نظراً لوجود تقارب في وجهات 

نظرنا. لقد سطرت زيارتك )الحديث موجه إلى الرئيس بولسونارو( إلى 
الهند فصالً جديداً في تاريخ العالقات بين الهند والبرازيل.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند
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الحالية  الثنائية  التجارة  حجم  لمضاعفة 
التي تبلغ حوالي 8 مليارات دوالر خالل 
العامين المقبلين. وعرض رئيس الوزراء 
من  بأنها  البرازيل  وصف  الذي  مودي، 
"أهم شركاء الهند االقتصاديين في أمريكا 
لجدول  الكامل  الهند  دع��م   ، الالتينية" 
األعمال الذي عرضه الرئيس بولسونارو 
الثنائية  االقتصادية  بالعالقات  للنهوض 
وحث الشركات البرازيلية على االستثمار 
طويلة  تجارية  شراكات  وإقامة  الهند  في 

األمد مع الشركات الهندية.
على  العمل  يتم  أن  المقرر  وم��ن 
البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  تعزيز 
الهند  من  كل  تنظر  حيث  أكبر،  بصورة 
والبرازيل إلى بعضهما البعض باعتبارها 
فنجد  جديدة.  فرصاً  تمتلك  واع��دة  دول��ة 
من  ضخمة  كميات  تمتلك  البرازيل  أن 
الموارد الطبيعية والثروات المعدنية مثل: 

والتنغستن  والنيكل  والمنجنيز  الحديد  خام 
والذهب  والفوسفات  والبوتاسيوم  والماس 
كذلك  تنظر  و  والجرافيت.  والرصاص 
البرازيل الدولة القوية في أمريكا الالتينية 
تمتلك  معرفية  قوة  باعتبارها  الهند  إلى 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  ف��ي  كبيرة  خ��ب��رات 
المهارات  على  وع���الوة  المعلومات 
الحيوية  التكنولوجيا  مجاالت  في  العالية 
العالقات  وستشهد  الدوائية.  والصناعات 
الثنائية خالل األشهر المقبلة إرساء خطط 
خاصة لتوسيع قاعدة التعاون في مجاالت 

مثل: الزراعة وأمن الطاقة. 
وتعد البرازيل واحدة من أهم الشركاء 
التجاريين للهند في منطقة أمريكا الالتينية 
جانب  وهو   ، بأكملها  الكاريبي  والبحر 
أكبر  باعتبارها  البرازيل  أهمية  يعكس 
النفط  قطاع  في  الهندي  لالستثمار  وجهة 
اإلعالن عن  تم   ، الزيارة  وأثناء  والغاز. 

حضر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو احتفاالت عيد جمهورية الهند 
في نيودلهي كضيف الشرف الرئيسي

رئيس الوزراء مودي 
يلقي خطاباً خالل حوار 

القادة في قمة بريكس 
الحادية عشرة

في عام 2018 ، احتلت 
المرتبة 11 كأكبر  الهند 

للبرازيل وعاشر  مصدر 
البرازيل.  أكبر مستورد من 

استثمرت  في حين 
البرازيلية  الشركات 

السيارات  في قطاعات 
المعلومات  وتكنولوجيا 

والوقود  والطاقة  والتعدين 
الهند  الحيوي واألحذية في 

الشركات  استثمرت   ،
قطاعات  في  الهندية 

متنوعة ، بما في ذلك 
المعلومات  تكنولوجيا 

واألدوية والطاقة واألعمال 
والتعدين  الزراعية  التجارية 

والسيارات. والهندسة 

عالقات حيوية
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نايدو  فينكايا  الريس  نائب 
الرئيس  م��ع  لقائه  خ��الل 
البرازيلي جاير بولسونارو 

في نيودلهي

المحادثات  إن  رسمي  بيان  وقال  واالستثمار. 
للشراكة  إضافية  "دفعة  أعطت  الزعيمين  بين 
الرؤية  أساس  على  الدولتين  بين  اإلستراتيجية 

العالمية والقيم المشتركة."

شركاء طبيعيين
إرسائها  تم  التي  اإلستراتيجية  الشراكة  ومثلت 
بين الهند والبرازيل في عام 2006 حجز الزاوية 
وبعد  البلدين.  بين  المتنامية  العالقات  إطار  في 
الرئيس  الزمان ، أعطت زيارة  مرور عقد من 
في  الهند  إلى  تيمير  ميشيل  آن��ذاك  البرازيلي 
متعددة  الشراكة  لهذه  جديداً  زخماً   2016 عام 
 ، مودي  ال��وزراء  رئيس  وقد وصف  األوج��ه. 

)في  مرتين  البرازيل  زار  ال��ذي 
مدينة فورتاليزا في 2014 و مدينة 
دولتي  بأن   ،  )2019 في  برازيليا 
"شركاء  هما  وال��ب��رازي��ل  الهند 

طبيعيين".

تعزيز التعاون االقتصادي
والبرازيل  الهند  ك��ون  ظل  وف��ي 
وأمريكا  آسيا  في  بازغ  اقتصاد  دولتين صاحبتا 
المحلي  ناتجهما  إجمالي  يبلغ  حيث  الالتينية، 
حوالي 5 تريليون دوالر ، فإنه من المتوقع أن 
تساهم الشراكة بينهما في دفع التعاون االقتصادي 
االقتصادية  العالقات  وانعكست  أكبر.  بصورة 
بين البلدين في زيارة وفد كبير من رجال األعمال 
الشركات  لكبرى  التنفيذيين  المديرين  كبار  ضم 
البرازيلية ، والذي رافق الرئيس بولسونارو في 
زيارته إلى الهند خالل الفترة من 27-25 يناير. 
األعمال  رجال  كبار  بين  كبيرة  تفاؤل  وهناك 
المتبادلة  الخطط  لمستقبل   والبرازيل  الهند  في 
بين  واالستثمار  التجارة  حركة  وتنمية  لتعزيز 
طموحة  أهدافاً  الجانبان  وضع   وقد  الجانبين. 

في ظل كون الهند والبرازيل صاحبتا أكبر 
اقتصادين في آسيا وأمريكا الالتينية، فإنهما 
عازمتان على تعزيز التنسيق بينهما من أجل 
إصالح هيكل الحوكمة العالمي

حددت خطة العمل التعاون في 
التالية: المجاالت 

والسياسي 	  التجاري  التنسيق 
التعاون  و  واالستراتيجي 

المدني  الطيران  في مجاالت 
والطاقة

واالبتكار 	  والتكنولوجيا  والعلوم 

الفني	  والتعاون  والبيئة  والفضاء 

واألمن	  الدفاع  والتعليم  والثقافة 

القنصلية	  والقضايا 

والتعاون 	  االجتماعي  والضمان 
القانوني

نظرة سريعة على 
مخرجات الزيارة
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الهند  بين  الجغرافي  البعد  من  الرغم  على 
األميال،  آالف  إلى  يصل  الذي  و  والبرازيل 
ولكن تجمع البلدان مجموعة من القيم المشتركة 
والتطلعات العالمية. وشهدت العالقات متعددة 
جديدة  آف��اق  والبرازيل   الهند  بين  األوج��ه 
الرئيس  بها  قام  التي  الدولة  زيارة  ظل   في 
البرازيلي جاير بولسونارو إلى نيودلهي خالل 

الفترة من 25 إلى 27 يناير.
الصداقة  عالقة  مدى  على  تدل  لفتة  في 
الخاصة التي تجمع البلدين، قام رئيس الوزراء 
بولسونارو  الرئيس  بدعوة  مودي  ناريندرا 
احتفاالت  في  الرئيسي  الشرف  ضيف  ليكون 
الذي  اللقاء  بعد  وذلك  الجمهورية،  بعيد  الهند 
محادثات  إلج��راء  برازيليا  في  بينهما  جمع 
هي  هذه  وتعد   .2019 نوفمبر   13 في  ثنائية 
التي  عديدة  سنوات  مدى  على  األولى  المرة 

الالتينية  أمريكا  من  زعيم  دع��وة  فيها  يتم 
الذي  األمر  للهند،  الوطني  بالعيد  لالحتفاالت 
المنطقة في  لهذه  المتزايدة  يؤكد على األهمية 

إطار حسابات السياسة الخارجية للهند.
في  الزعيمين  بين  جمع  الذي  اللقاء  ويعد 
عام  في  البريكس  قمة  هامش  على  برازيليا  
المناقشات  بعد  بينهما  الثاني  اللقاء  2019 هو 
مجموعة  قمة  هامش  على  الناجحة  الثنائية 
العشرين )في مدينة أوساكا باليابان( في يونيو 
برازيليا  في  عقد  الذي  اللقاء  وساهم   .2019
بين  للشراكة  متنوعة  مجاالت  مناقشة  في 
اللقاء خريطة طريق  ورسم  والبرازيل.  الهند 
على  الزعيمان  اتفق  العالقات،حيث  لمستقبل 
"تعزيز الشراكة اإلستراتيجية بشكل شامل" ، 
وتحديد مجاالت التركيز الرئيسية في منظومة 
الثنائية  التجارة  الثنائية وهما مجالي  العالقات 

يمين: )من اليسار إلى اليمين( 
وزير الدفاع الهندي راجناث 

سينج مع رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي والرئيس 

البرازيلي جاير بولسونارو 
ورئيس الهند رام ناث كوفيند 

)مع قرينته( ونائب رئيس 
الهند فينكايا نايدو
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جديدة
آفاق واتجاهات

تؤكد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى 
الهند بمناسبة عيد جمهورية الهند على العالقة المتينة التي تجمع بين 

القوتين البازغتين في آسيا وأمريكا الالتينية.
بقلم: مانيش تشاند

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع رئيس البرازيل جاير ميسياس بولسونارو في مقر الرئاسة في حيدر آباد في نيودلهي
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خدمات الصرف الصحي للجميع

آليات عمل مبادرة سواش بهارات

المناظر الطبيعية الخالبة

بحيرات ذات طبيعة بكر في شمال 

شرق الهند

دروس في تحقيق االستدامة

اآلبار المدرجة القديمة و الحفاظ 

على المياه

آفاق الهند
المجلد 34  |  العدد 01  |  2020 

العدد افتتاحية 
سياسة  للعالم  الهند  لتقدم  تدريجيا  تغيراً  الدولية  الساحة  على  الهند  شهدت صورة  جديد،  عقد  مشارف  العالم  دخول  مع 
دبلوماسية تتصف بأنها أكثر حزماً ونضجاً واستباقاً لألمور. لقد حققت الهند تقدًما كبيراً ويتضح ذلك من خالل مستوى 
رقمنة العمليات الحكومية، واالقتراب من وصول قيمة اقتصادها إلى خمسة تريليون دوالر أمريكي و نجاحها في توفير 
خدمات الصرف الصحي األساسية لجميع مواطنيها. ولكن على مر السنين، ظلت التقاليد والثقافة والتراث الفني في الهند 

إلى اليوم ذات صلة وثيقة بأسلوب حياتنا.

في عالم أصبحت فيه المسافات بين الدول أقصر بشكل متزايد بفضل التكنولوجيا، فإن العبارة الشهيرة باللغة السنسكريتية 
والتي تعني “العالم كله عائلة واحدة” أصبحت بمثابة عامل حاسم في مبادرات الدبلوماسية الهندية متعددة األطراف. وفي 
هذا اإلطار نلقي الضوء على مؤتمر حوار رايسينا، وهو مؤتمر متعدد األطراف برز كمبادرة مبتكرة لتناول أكثر القضايا 
تحدياً، التي تواجه المجتمع الدولي وكيف يساعد هذا المحفل على إبراز صورة ثابتة وعملية للهند ، بوصفها دولة مستعدة 

للمشاركة في تحديد شكل هيكل الحوكمة على المستوى الدولي.

جاير  البرازيل   رئيس  الهند  استضافت  حيث  والزيارات،  باللقاءات  مزدحماً  جدوالً  الهندي  الدبلوماسي  النشاط  وشهد 
بولسونارو، الذي كان ضيف الشرف الرئيسي لالحتفاالت بالعيد الحادي والسبعين إلعالن جمهورية الهند. كما قام رئيس 
وزراء سريالنكا ماهيندا راجاباكسا بزيارة نيودلهي في أول زيارة خارجية له بصفته رئيس الوزراء ، وأعقبها زيارات 
أخرى إلى العاصمة الهندية قام بها نائب رئيس فيتنام دانغ ثي نجوك ثينه ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا. ولعل 
أبرز الزيارات التي شهدتها الهند في تلك الفترة زيارة رئيس الواليات المتحدة األمريكية  دونالد ترامب، حيث تم إقامة حفل 
استقبال كبير حمل عنوان “ناماستي ترامب” أو “مرحباً ترامب” في أحمد آباد بوالية جوجرات. و زار الرئيس األمريكي 

كذلك تاج محل في أجرا، وأعقب ذلك عقده مناقشات ثنائية مكثفة في نيودلهي.

مع تصدر قضايا التنمية المستدامة وتغير المناخ  المشهد في كافة سياساتنا، نأخذ القارئ في رحلة إلى مدينة أيروفيل في 
والية بودوشيري لنشهد سوياً مقتطفات من الحياة اليومية لمجتمع اليوتوبيا الطبيعي والمستدام. ثم نقوم بزيارة سريعة إلى 
اآلبار المدرجة القديمة في مختلف أنحاء الهند في محاولة لفهم التقنيات القديمة للحفاظ على المياه، والتي من الممكن أن 

تكون مصدر إلهام لجهود تعزيز الحفاظ على مستويات المياه الجوفية في  المدن الهندية.

لقد طالت حالة التحول غير المسبوق التي تشهدها الهند العديد من األمور، األمر الذي دفعنا إلى إدخال مسحة من االبتكار 
بالقوالب في سانجانير  الطباعة  تقنيات  إلى  الحصر  المثال ال  انتشاراً، ونشير هنا على سبيل  تقاليدنا األكثر  على بعض 
وباجرو في راجستان، التي تشتهر بعمل تصميمات في تقنيات الطباعة متماشية مع البيئة الجغرافية لصحراء ثار القاحلة. 
وخالل رحلتنا إلى والية راجستان، نزور أفراد أنباء مجتمع مانجانيار الذين يشتهرون بالعزف على اآلالت الموسيقية 
اإليقاعية إلرضاء اآللهة. ثم، نستكمل الرحلة إلى بقاع مختلفة من البالد كي نفهم كيف تستمد الموسيقى البديلة في الهند 

مصدر إلهامها من التقاليد الشعبية التي تأصلت جذورها في المناطق التي تمارس فيها.

وننتقل بالقارئ إلى صفحات أخرى من العدد لنتعرف كيف أثر مجال الرياضة في السينما الهندية 
وفي وجهة النظرة العامة تجاه األبطال الرياضيين، الذين اشتهرت إنجازاتهم الكبيرة التي حققوا 
من خاللها العزة والفخر، ليس فقط ألنفسهم ولكن لألمة الهندية بأكملها. وأخيراً، نتذكر سويا في 
يوم الشهيد، الذي يحل في يوم 30 يناير ، حياة الزعيم الكبير المهاتما غاندي ونتدبر في أهمية 

تعاليمه في هذا سيناريو العالمي سريع التغير الذي نعيش في كنفه اليوم.

رافيش كومار
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مهرجان رونجالي بيهو
يٌقام مهرجان رونجالي بيهو ، وهو أكبر مهرجان زراعي في 

والية آسام، احتفاال بقدوم فصل الربيع والعام الجديد وفقا لتقويم 
والية آسام. ويسود االحتفاالت جو من الحماسة والصخب، حيث 

يحتفي الناس بالعام الجديد من خالل أداء رقصة بيهو )إحدى 
الرقصات الشعبية المحلية( و إعداد األطباق المحلية اللذيذة طوال 

المهرجان، الذي يستمر لمدة سبعة أيام.

مكان إقامة االحتفال: والية آسام

عيد الفصح
يُعد عيد الفصح أحد أكبر األعياد بين أبناء الديانة المسيحية في 

الهند، ويحتفي هذا العيد  بصلب المسيح وقيامته. وتقام احتفاالت 
غاية في الروعة نابضة بالحياة في واليتي جوا وكيراال، حيث يقوم 

الناس بتوزيع الحلويات واألطباق المحلية الشهية المعدة خصيصاً 
في هذه المناسبة على األصدقاء و أفراد العائلة.

مكان إقامة االحتفال:  في كافة أنحاء الهند

شهر رمضان الكريم
يحل خالل هذه الفترة من العام شهر رمضان الكريم، 

ويعقبه مباشرة عيد الفطر المبارك. ويستقبل المسلمون 
في جميع أنحاء العالم شهر رمضان الكريم بتوق 

ولهفة وحماسة كبيرة. ويتسم شهر رمضان عن سائر 
األشهر الهجرية بفريضة الصيام، حيث يمسك الناس 

عن الطعام والشراب وغيرها من المفطرات حتى 
غروب الشمس. ثم، يتناول الصائمون من أفراد العائلة 
واألصدقاء وجبة اإلفطار. يشهد شهر رمضان إعالء 

لمشاعر اإليثار والتضحية واإلحسان التي تدفعها 
فريضة الصيام في هذه األيام.

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند
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مارس 2020 

مهرجان أتوكال بونجاال
تشهد مدينة ثيروفانانثابورام في والية كيراال وصول الماليين من المتعبدين 

والمريدين، الذين يأتون سنويا إلى المدينة لالحتفال بأحد أقدم مهرجانات 
بونجاال في الوالية. وتستمر االحتفاالت لمدة 10 أيام في معبد أتوكال بمدينة 
ثيروفانانثابورام. وتتجمع الماليين من النساء في اليوم التاسع من المهرجان 
إلعداد وجبة أرز خاصة يتم تقديمها كنوع من التقرب لإلله الموجود تمثاله 

في المعبد. وفي عام 2009، تم تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، حيث 
اجتمعت 2.5 مليون امرأة في المعبد خالل المهرجان.

مكان إقامة االحتفال:  مدينة ثيروفاناثابورام - والية كيراال

مهرجان الهولى
يُعد مهرجان الهولي أحد أكبر وأبرز المهرجانات على قائمة المهرجانات 

الهندية، حيث يٌقام احتفاالً بقدوم فصل الربيع. وعلى مر السنين، يتم االحتفال 
بهذا المهرجان النابض بالحياة بأشكال عديدة و مختلفة في كافة أنحاء البالد. 
ويعد مهرجان الهولي تظاهرة ثقافية خاصة بالنسبة لكافة أبناء الهند بداية من 

االحتفاالت الصاخبة في ماثورا، و حفالت الموسيقى في فاراناسي وصوال إلى 
المواكب الملكية عبر والية راجستان.

مكان إقامة االحتفال:  في كافة أنحاء الهند 

المهرجان الدولي لليوجا
تستضيف مدينة ريشيكيش ،التي 
تشتهر بلقب عاصمة اليوجا على 
مستوى العالم، المهرجان الدولي 

لليوجا، الذي يشهد مشاركة ممارسي 
اليوجا وفالسفة من المهتمين بعلوم 
اليوجا من أكثر من 80 دولة. يعد 
المهرجان، الذي يستمر لمدة سبعة 

أيام، بمثابة فرصة مثالية لتعلم 
والتعرف على كل مدرسة من 

المدارس الرئيسية لليوجا.

مكان إقامة االحتفال:  مدينة ريشيكيش

األحداث القادمة في 
مختلف أنحاء الهند 

المقتطفات



االحتفاء بالصداقة
زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب الناجحة للغاية إلى الهند

خدمات الصرف الصحي للجميع
آليات عمل مبادرة سواش بهارات

المناظر الطبيعية الخالبة
بحيرات ذات طبيعة بكر في شمال 

شرق الهند

دروس في تحقيق االستدامة
اآلبار المدرجة القديمة و الحفاظ 

على المياه

آفاق الهند
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