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كلمات يف مديح كتاب
«كوكب الهند»
«هذا الكتاب ال غنى عن قراءته �إطالقاً� .إنه و�إىل حد بعيد �أف�ضل كتاب يتحدث عن الهند
وعن العوملة حتى تاريخه ،وهو ُيعد�إ�ضافة �إىل ذلك مطالعة ممتعة».
 كاليد بري�ستوڤيتز ،م�ؤلف كتاب «�أمة �شاردة»،وكتاب «ثالثة مليارات ر�أ�سمايل جديد».
«جولة �سريعة وحافلة بالأحاديث واحلوارات عرب املكاتب العامة لل�شركات التجارية،
و�ستديوهات الأفالم ال�سينمائية ،واملزارع والأحياء الفقرية يف الهند� .إن كامدار كاتبة ذات
�أ�سلوب �شيق وجذاب».
 راما ت�شندرا غوها� ،صحيفة «فاينن�شال تاميز».« ُيظهر هذا ال�سرد املكتوب ب�أ�سلوب ر�شيق وا�ضح وبليغ كيف جعلت الأفالم ال�سينمائية،
والتكنولوجيا ،وم�ؤ�س�سات �صناعة اخلدمات يف بلد �شبه القارة ذاك ،من الهند ح�ضوراً
متزايداً ب�شكل م�ستمر على ال�ساحة الأمريكية».
 جملة «ذي �إتالنتيك» ال�شهرية.«يعد كتاب «كوكب الهند»� ،إ�ضافة ثمينة �إىل �سل�سلة الكتب اجلدية ،التي يت�سارع �إ�صدارها،
التي تدور حول الهند يف القرن احلادي والع�شرين».
 �شا�شي تارور� ،صحيفة «تاميز �أوف �إنديا».«ي�شكل كتاب مريا كامدار اجلديد مادة �أ�سا�سية مفيدة لأي �شخ�ص يتطلع �إىل تكوين
ر�أي عن هذا البلد املفعم باحليوية والن�شاط ،يكون �أكرث حداثة مما هو متاح عرب �إعادة
قراءة مقاالت الكاتب ڤي.ا�س .نايبول النقدية عن الأدب غري الروائي التي تت�سم بال�سخرية
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واالزدراء� ,أو الأعمال الأدبية لرديارد كيبلينغ �أو بول �سكوت ،التي ظهرت يف �أثناءاحلقبة
اال�ستعمارية .وتقوم كامدار بعمل حاذق ومثري للإعجاب بالإم�ساك باخليوط املختلفة
للتجربةالهنديةالع�صرية،وت�سوقحججاًدامغةتدفعلالقتناعب�أنالهندتعي�شو�سطعملية
حتول اجتماعي واقت�صادي جدي».
 مايكل دايربت� ،صحيفة «ميامي هريالد».«ت�أخذ مريا كامدار التيارات الثقافية والتاريخية املتعار�ضة للهند ،التي ال نهاية لها على
ما يبدو ،وجتمعها معاً يف �سرد لأحداث ،لها ت�أثريهاعلى العامل ب�أ�سره .فمواطنو الهند �سواء
داخـل بـالدهـم �أم خارجها ،يـقـومـون بـتـغـيـري م�صائر النا�س يف كل مكان� .إن كوكب الهند
هو كوكبنا».
 تيد في�شمان ،م�ؤلف كتاب «ال�شركةاملتحدة لل�صني».
«قد ي�صبح كتاب «كوكب الهند» �أحد الكتب التي حظيت مبعظم النقا�شات لهذا العام.
ال – �إنه يطرح حتدياً
�إن كتاب كامدار خمتلف عن الكتب الأخرى التي تعالج مو�ضوعاً مماث ً
�أمام احلكومة ،و�أمام ر�ؤ�ساء ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية ،واملنظمات الطوعية واملواطنني
العاديني والهنود غري املقيمني يف بالدهم من �أجل جعل ق�صة جناح الهند ق�صة ذات مغزى،
حتى بالن�سبة لأفقر مواطنيها».
 �صحيفة «�إنديا �أبرود».ومتمح�صة
«كتاب�آ�سرمثري،ممتعللغاية،الغنىعنقراءته.تعملكامداربعنيثاقبةمتيقِّظة
ِّ
جيداً على �إلقاء ال�ضوء على وعود وخماطر التحول املذهل وغري املتكافئ لدولة الهند».
 �صحيفة «�إنديا بو�ست»«كتاب جديد رائع .....وهو تارة مثري للقلق ،وتارة مثري للبهجة .تعد قراءة كتاب كوكب
الهند �أمراً �ضرورياً بالن�سبة للأمريكيني الذين ينحدرون من �أ�صول هندية».
� -صحيفة «�إنديا وي�ست»

كلمات يف مديح كتاب
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«عملت مريا كامدار على ت�أليف كتاب مثري لالهتمام ،يتناول الق�ضايا الراهنة ،مما
يجب على معظم الأمريكيني �أن يقر�ؤوه� ...إنه ي�شكل �إحدى الإ�ضافات الأكرث �أهمية ملا كتب
من �أعمال عن الهند».
 �صحيفة «�آ�سية تاميز»«�أحدث عملية اكت�شاف لثقافة الهند اجلديدة واقت�صادها».
� -صحيفة «ذي �أيج» (�أ�سرتاليا)

من م�ؤلفات مريا كامدار �أي�ضاً
كتاب
«و�شوم موتيبا»

�إحيا ًء للذكرى احلبيبة لأجدادي
پرابهودا�س بهاجواين كامدار و�آيرن بيرتكري�ستيان�سن
عا�ش كل منهما حياته حتى النهاية وفقاً للمبادئ التي �آمن بها.
وتبع كالهما تعاليم غاندي؛ �أحدهما عن معرفة ،والآخر بالبديهة.
و�إىل ولديَّ � ،ألك�سندر و�آجنايل اللذين يجب عليهما �أن ي�صنعا حياتهما
على هذه الأر�ض الطيبة ذاتها.
و�إىل املبد�أ الأخالقي العظيم لأتباع اليانية* :مبد�أ الالعنف «�آهيم�سا».
قبل كل �شيء� ،إياكم والأذى.

* ديانة هندية ن�ش�أت يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد ،قوامها حترير الروح باملعرفة والإميان وال�سلوك احل�سن.
(املرتجمة).
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 املدينة حترتق,وحار�سها ينام قرير العني,
هو يقول:
 بيتي �آمن,قد حترتق البلدة،
لكن �أ�شيائي مل تت�ضرر.
 كابري�إننا ب�إيجادنا احلل مل�شكلتنا� ،سوف نكون قد �ساعدنا على حل م�شكلة العامل على
ال�سواء ...و�إذا ما كان با�ستطاعة الهند �أن تقدم حلها �إىل العامل ،ف�إن هذا �سوف ي�شكل
�إ�سهاماً ل�صالح الب�شرية.
 رابندراينات طاغور ،الفائز بجائزة نوبل«يف القومية»1917 ،
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مالحظة للم�ؤلفة
جرت على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية �أو نحوها �إعادة منح العديد من مدن الهند التي
كانت حتمل �أ�سماء باللغة االنكليزية� ,أ�سماءها الهندية ثانية .فعلى �سبيل املثال ُتُ�سمى بومباي
الآن ر�سمياًَ مومباي؛ وت�سمى كالكوتا :كولكاتا؛ ومدرا�س :ت�شينّاي ،وبينار�س :ڤارانا�سي..
و�أ�صبحت مدينة بنغالور تُعرف ر�سمياً با�سم بنغالورو ،وهو �أقرب �إىل اال�سم الذي ُيطلق
على املدينة بلغة الكانادا املحلية ،بندا كا�آل �أورو .ويعني اال�سم اجلديد ملدينة املعلومات
والتكنولوجيايفالهند«مدينةالفا�صولياءامل�سلوقة».والتخلوعمليةتغيريالأ�سماءمن�إثارة
للجدل بني املواطنني الهنود .ففي حاالت متعددة ميثل تغيري اال�سم �صراعاً ما بني طبقة
النخبة التي ت�ضم خمتلف القوميات ،وطبقة عامة النا�س املحلية التي تتكلم اللغة الإقليمية,
حول تعريف املدينة ب�أ�شكال متتد �إىل ما هو �أبعد كثرياً من تغيري ب�سيط لال�سم.
ولقد اخرتت بالن�سبة لهذا الكتاب الذي يتوجه �إىل قراء اللغة الإنكليزية ممن لن
يكونوا جميعهم على معرفة جيدة بالهند� ،أن �أُ�سمي بع�ض املدن ب�أ�سمائها القدمية ،والبع�ض
ب�أ�سمائها اجلديدة بنا ًء على ما هو متعارف عليه حالياً وما هو �أكرث �شيوعاً بني الهنود الذين
ا�سمي مدينتي بومباي وكالكوتا ،و�إمنا �أي�ضاً ا�سم ت�شيناي
يتكلمون الإنكليزية� .إنني �أ�ستخدم ّ
بو�صفه اال�سم القدمي لهذه املدينة� ،أما ا�سم مدرا�س فقد بطل ا�ستخدامه متاماً تقريباً .وقد
يبدو لهذا عالقة بطريقة خا�صة يف التفكري ،ولكن يخيل يل �أنه الأ�سلوب الطبيعي الأقرب
للتعامل مع م�س�ألة �أ�سماء مدن الهند يف هذا الكتاب.

طاجيسكتان

الهند
هنالك أجزاء متنازع عليها من حدود الهند مع الصني وباكستان؛
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احلياة على كوكب الهند

�أذكر �آخر مرة كان العامل يتحدث فيها عن الهند .كانت تلك حلظة عابرة راجت فيها
�أزياء و�صيحات عقب رحلة قام بها فريق البيتلز الغنائي �إىل مدينة ري�شيك�ش .و�أ�صبحت
ياقات و�سبحات الزعيم نهرو من الأزياء الدارجة �إىل جانب ر�سوم متكررة لبتالت م�ستدقة
مطبوعة على �أقم�شة ب�ألوان تثري ا�ضطراباً يف الذهن .وبات الت�أمل املت�سامي املجرد �آخر
بدعةللتخل�صمنالإجهادوالتوترالع�صبي؛وحلتالربامجالفكاهيةالتلفازيةمثلامل�سل�سل
الأمريكي «دع الأمر لبيڤر» حمل الربامج التي تقدم درو�ساً من احلياة ،وتتناول ق�ضايا جادة
بو�صفها الربامج التي تلقى �إقبا ًال و�إعجاباً كبريين ،وبدت الهند فج�أة رابطة اجل�أ�ش واثقة،
واحت�ضنت النماذج املتعار�ضة مع الرتاث ،بالد الهند بو�صفها نقي�ضاً للغرب ال�ضائع يف
املذهب املادي الأجوف مل�شهد «البال�ستيك»* ال�شهري يف الفيلم ال�سينمائي «اخلريج».
مل تكن الهند متخ ِّلفة ،كانت حكيمة وروحانية� .إال �أن الغرب تقدم بعد ذلك .و�سادت
مفاهيم امل�شهد ال�سينمائي ،وتال�شت �صورة الهند تدريجياً بعيداً عن الأ�ضواء.
عا�شت �أ�سرة والدي الهندية يف مدينة بومباي .وكنا نقوم كل ب�ضع �سنوات بالتح�ضري
للقيام بالرحلة املده�شة �إىل اجلانب الآخر من العامل .كنا نقوم بتجميع �إمدادات نفي�سة
لأقاربنا يف الهند� :سراويالت اجلينز والأحذية الريا�ضية اخلفيفة لنقدمها لأبناء عمومتنا
الذين ميرون مبرحلة النمو� ،أوعية �ضخمة من م�سحوق الع�صري امل�سمى (تاجن) Tang
* وفيه ح��وار عن امل�ستقبل ومعنى احلياة وقيمتها عند اجليل اجلديد ,والنظرة املادية للجيل القدمي
واملفاهيم التي ي�أتي بها الغرب التي ال تتنا�سب مع تلك التي ن�ش�أ عليها ال�شباب ،فيكون م�صريهم
ال�ضياع(.املرتجمة).
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والحقاً زجاجات كبرية من دواء (تايلنول)  Tylenolو�أكيا�س بال�ستيكية من اللوز والف�ستق
اللذين يزرعان يف والية كاليفورنيا .كانت �أ�سرتنا تر�سل �إلينا قوائم بالأغرا�ض واحلاجيات
املطلوبة ،وكنا منلأ حقائبنا بكل ما كان مبقدورنا �أن منلأها به.
لقد �شعرت يف �أثناء �إقامتي يف بومباي يف العام  1967و 1968وك�أنني كنت منفية بعيداً
عن العامل احلقيقي .فقد كانت �شقة جدي وجدتي يف �ضاحية جوهو ،تخلو من جهاز تلفاز
بالرغم من �أنها حماطة مبنازل جنوم بوليوود .وكان هناك عرب الطريق الرئي�س قرب املبنى
الطابقي حي �شعبي فقري قذر ،تنبعث منه روائح كريهة .وكان ال�شيء الوحيد الذي يخفف
من احلر الذي كان يفقدك القدرة على احلركة �أن جتل�س حتت مروحة تتحرك حمدثة �ضجة
حادة .كان كل �شيء خمتلفاً :الطعام واللغة واملناخ والقواعد املتعلقة مبا ميكن ارتدا�ؤه وما ال
ميكن ارتدا�ؤه ،ما ميكن �أن يقال وما ال ميكن �أن يقال .مل تكن هناك من خ�صو�صية ،فمنذ
ال�صباح الباكر وحتى وقت مت�أخر من الليل كنت �أ�ستطيع �أن �أ�سمع ربات بيوت احلي من
اجلريان وهن يخبطن القدور ،و�أواين املطبخ ،والأهايل ي�صرخون يف وجوه �أوالدهم ،و�أغاين
الأفالم الهندية وهي ت�صدح ،وراكبي الدراجات ،وهم يقرعون �أجرا�سهم ال�صغرية.
وجاء بائع احلليب يف ال�صباح ومعه بقرته .و�أح�ضرت جدتي �أو �إحدى عماتي وعا ًء من
النحا�س وو�ضعته على الأر�ض ،فجل�س البائع القرف�صاء �إىل جانب البقرة ،و�أر�سل دفقات
من احلليب الدافئ داخل الوعاء .وقد تع َّلمت �أن �أبقى عيناً ثاقبة على بائع احلليب؛ لأت�أكد
من �أنه مل يكن ي�ضيف املاء �إىل احلليب عرب �أنبوب خمفي ب�شكل جيد .و�أخذنا احلليب
�إىل الطابق العلوي وقمنا بغليه .وبينما كنت �أحت�سي احلليب ال�ساخن املخلوط مب�سحوق
ال�شوكوالته املدعم بالفيتامينات امل�سمى  ,Ovaltineكنت �أحلم ب�أنني �أجرجر �أ�صابعي عرب
املزيج املكثف على اجلزء اخلارجي من كوب طويل من احلليب البارد.
يعي�ش عمي وعمتي حالياً يف غورغاون  Gurgaonوهي �ضاحية مزدهرة تقع جنوب مدينة
نيودلهي .وهما ميتلكان ثالجتني وي�شرتيان احلليب املعقم يف �أكيا�س بال�ستيكية خمتومة,
وهناك �شا�شة تلفازية م�سطحة كبرية مو�صولة بالقمر ال�صناعي تقدم املئات من القنوات
الهندية والأجنبية يف غرفة معي�شتهما ،كما �أنهما على توا�صل مع الأ�سرة املوزعة يف العامل
عرب الربيد الإلكرتوين والهاتف .وحتافظ مك ِّيفات الهواء املوجودة يف غرف النوم على بقاء
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ال�شقة يف جو منع�ش لطيف مع برودة معتدلة .وهناك �سيارة �صالون من طراز حديث من نوع
هوندا ب�أربعة �أبواب متوقفة يف ِمر�أَب يف الأ�سفل.
ومن �شرفة �سطح �شقة عمي وعمتي ،ميكنني �أن �أ�شاهد مبا َ
ين ترتفع يف كل مكان،
والأغطية ال�صغرية امل�صنوعة من القما�ش امل�شمع الواقي من املطر التي ي�ستخدمها عمال
البناء من املهاجرين ،التي تتناثر يف قطع الأر�ض ال�شاغرة ,والن�سوة اللواتي يرتدين تنانري
مزمومة بالكامل �أو جزءاً من زي ال�ساري الهندي ،وقد ان�سال عليهن ،والأذرع مغطاة
بالأ�ساور حتى �أكتافهن ،ينقلن كميات كبرية من مادة الإ�سمنت املخلوطة حديثاً يف �سالت
على ر�ؤو�سهن �إىل الرجال ،الذين ينقلون ا ِ
حلمل فوق ر�ؤو�سهم قبل �أن يت�سلقوا ب�صعوبة وهم
حفاة الأقدام �أعمدة ال�سقالة املتداعية الأو�صال لت�سليم الكتلة املبتلة .ويرك�ض طفل قرب
الأغطية متحم�ساً مبحاذاة �إطار �سيارة قدمي يدفعه �أمامه بع�صا .ويرتفع وراءه م�شهد برج
ي�ضم مكاتب م�صرف «�سيتي بانك».
ويف رحلة قمت بها م�ؤخراً �إىل الهند ،جل�ست يف مطار بومباي املحلي اجلديد يف انتظار
رحلة �شركة «كينغ في�شر» للطريان ،التي ترفع �شعار «�سافر يف طريان الأوقات املمتعة» وقد
ركبتي .وقمت ب�إدخال الرقم ال�سري من البطاقة التي كنت قد
ارتكز حا�سوبي املحمول على
َّ
ا�شرتيتها للتو من ك�شك تابع ل�شركة «تاتا �إنديكوم» ،وح�صلت على الفور على ات�صال ال �سلكي
قوي .وكنت قد مررت يف طريقي من �شقة الأ�سرة القدمية يف جوهو ،مبجموعات بائ�سة من
الأ�سر املحتاجة ،التي تعي�ش يف فقر مدقع ،وقد الت َّم ْت مع بع�ضها حتت ج�سر علوي لطريق
عام �سريع مل ينت ِه العمل منه بعد ,وفوق ح�صائر رقيقة من القطن املت�سخ ،ومن حولها �أطفال
�صغار عراة� ،أنوفهم مغطاة باملخاط .كان ذاك من نوعية امل�شهد الرديء ،الذي ي�صدم على
نحو عميق الأ�شخا�ص الذين يقومون ب�أول زيارة لهم �إىل الهند ،وهو امل�شهد الذي مل �أكف
عن الت�أثر لدى ر�ؤيته.
ويف �أثناء قيامي بتفقد بريدي الإلكرتوين يف حمطة املغادرة املتوهجة بني رجال الأعمال
الهنود والأجانب والعائالت التي كانت يف انتظار �إحدى الرحالت اجلوية العديدة املتجهة
�إىل كل جزء من البالد ،فكرت يف الهند التي ع�شت فيها منذ �أربعني عاماً والهند يف الوقت
احلا�ضر ،وت�ساءلت� :أين �ستكون الهند بعد �أربعني عاماً من الآن؟
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«�إىل �أين نتجه مع ملياراتنا من ال�سكان؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي تطرحه الهند على نف�سها» ،وقد
قال يل �صديق ،ونحن نحت�سي �شراباً يف نيودلهي� :إنه �س�ؤال يجب على العامل ب�أجمعه �أن يطرحه.
�سني عمري ،تغيرَّ ت الهند ،ولكنها
�إن ن�صف �أفراد �أ�سرتي من الهنود .ويف �أثناء معظم ّ
فعلت ذلك ب�شكل طفيف تقريباً دون �إدراك ،ثم ،وفج�أة ،بد�أت التغيريات حتدث ب�سرعة
ت�س ّبب لك ال ّدوار .و�شعرت مع كل و�صول ب�أنني �أ�شاهد ت�صويراً فوتوغرافياً النق�ضاء الوقت.
مل مير �أي نظام دميقراطي يف التاريخ بعملية حتول مماثلة ل�ضخامة ولأهمية عملية حتول
الهند �أو ت�سارعها.
ويف �سفري يف طول البالد وعر�ضها ،كنت �شاهدة على �صناعة التحول الذي ال ي�صدق،
والذي طر�أ على �شكل الهند وخ�صائ�صها .وقمت ب�إجراء مقابالت مع املئات من النا�س،
الذين �شاركوين ر�ؤاهم مل�ستقبل البالد ،وكان معظمها طوباوي ,مثايل؛ وبع�ضها مقلق.
وحتدثت �إىل النا�س العاملني يف امل�ؤ�س�سات الثقافية ،الذين كانوا يعيدون تخيل �سري
و�أحداث الهند القدمية من �أجل جمهور عاملي جديد .والتقيت برجال �أعمال يتفانون من
�أجل �شمول الفقراء باالقت�صاد املنتع�ش للهند ،حتى فيما هم يقودون �شركاتهم �إىل العاملية.
و�أ�صغيت �إىل اخلدم الذين يعملون يف املنازل و�سائقي �سيارات الأجرة ،واملزارعني والبائعني
املتجولني ،وهم يتحدثون عن �صراعاتهم اليومية ،وعن �إحباطاتهم ,وعن �إميانهم ب�أن حياة
�أوالدهم �سوف تكون �أف�ضل .وقد �صعقت يف كل مكان ،بالكربياء ،والتفا�ؤل ،والإح�سا�س ب�أن
هذه اللحظة هي ملك للهند .والح يل م�ستقبل الهند� ،إمكانياته وخماطره ،ور�أيت يف ذاك
امل�ستقبل ،م�ستقبلنا نحن؛ لأن م�صري العامل من م�صري الهند.

منوذج م�صغر للعامل
لي�س هنالك من بلد �آخر ي�شكل �أهمية بالن�سبة مل�ستقبل كوكبنا �أكرث من الهند .ولي�س
هنالك من ٍ
حتد نواجهه ،وال م�سافة نتوق �إىل احل�صول عليها ال يكون للهند فيها �صلة مهمة
باملو�ضوع .ومتثل الهند بدءاً من مكافحة الإرهاب العاملي �إىل �إيجاد العالج للأوبئة اخلطرية
املتف�شيةيفالعامل،ومنالتعاملمع�أزمةالطاقة�إىلتفاديا�سو�أال�سيناريوهاتعناالحتبا�س
احلراري يف العامل ،ومن العمل على �إعادة التوازن ما بني احلاالت ال�صارخة من الإجحاف
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وانعدام امل�ساواة التي تعم العامل �إىل احلث على االبتكار احليوي الالزم لإيجاد وظائف
وحت�سني ظروف املعي�شة  -متثل الهند اليوم العباً حمورياً� .إن العامل يخ�ضع لعملية �إعادة
تقومي جدية للمعايري وحتديد م�ستويات وقدرات جديدة حيث ت�شكل نه�ضة قارة �آ�سية �أكرث
العوامل �أهمية يف هذا الإطار .وحتمل الهند بيدها املفتاح �إىل هذا العامل اجلديد.
وت�شكل الهند يف الوقت نف�سه ح�ضارة �آ�سيوية قدمية ،و�أمة حديثة مت�أ�صلة يف القيم
التنويرية ,وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية ويف قوة �صاعدة متنامية يف القرن احلادي والع�شرين.
وبتعداد �سكاين يبلغ  1.2مليار ن�سمة ،ف�إن الهند تعد �أكرب نظام دميقراطي يف العامل� .إنها
جمتمع مفتوح ن�شط ينب�ض باحلياة .وي�ضم الن�سيج ال�سكاين املتنوع يف الهند :الهندو�س
وامل�سلمني وال�سيخ وامل�سيحيني والبوذيني واليانيني والزراد�شتيني واليهود و�أتباع مذهب
«الأرواحية» ،الذي يقول بوجود روح لكل �شيء يف الكون ،وهناك اثنتان وع�شرون لغة ر�سمية
يف الهند .ويتكلم ثالث مئة وخم�سون مليون هندي اللغة الإنكليزية.
الهند هي منوذج م�صغر للعامل  .وت�شمل جغرافيتها كل مناخ ،من جبال الهماليا املغطاة
بالثلوج �إىل ال�شواطئ التي تنمو عند �أطرافها �أ�شجار النخيل ،و�إىل ال�صحارى ،حيث جتول
جماعات البدو ال ُّرحل واجلمال .الهند دولة نامية مق�سمة بني �أقلية غنية �صغرية ،وطبقة
و�سطى �صاعدة ،وثمامنئة مليون �شخ�ص يعي�شون على �أقل من دوالرين يف اليوم .وتواجه
الهند جميع امل�شكالت اخلطرية لع�صرنا  -عدم تكاف�ؤ اجتماعي �شديد ،عدم توافر �ضمان
وظيفي� ،أزمة طاقة متفاقمة ،نق�ص حاد يف املياه ،بيئة متدهورة ،احتبا�س حراري ،وباء
الإيدز املتف�شي ،هجمات الإرهابيني  -على نطاق يفوق اخليال.
�إن هدف الهند هو هدف مثري ورائع يف جماله ومداه :حتويل دولة نامية ت�ضم �أكرث من
مليار �شخ�ص �إىل دولة متقدمة وزعيمة عاملية بحلول العام  ،2020وحتقيق ذلك بو�صفه
نظاماً دميقراطياً يف حقبة ت�شهد ندرة يف املوارد وتدهوراً بيئياً� .إنّ على العامل �أن مي�ضي يف
ت�شجيع الهند .ف�إن ف�شلت الهند يف حتقيق هدفها ف�إن ذلك يطرح خطراً حقيقياً يجعل عاملنا
رهينة للفو�ضى ال�سيا�سية ،وللحرب الدائرة حول املوارد الآخذة يف الن�ضوب تدريجياً ,والبيئة
امل�سمومة ،والأمرا�ض املتف�شية ب�سرعة هائلة .و�سوف تقوم اجليوب الرثية بتوظيف ال�شركات
اخلا�صة لت�أمني حاجاتها واال�ستعانة بامليلي�شيات اخلا�صة حلمايتها من الفقراء الذين
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يحت�شدون عند �أبوابها .ولكن �إذا ما جنحت الهند ،ف�إنها �سوف تثبت �أنه بالإمكان انت�شال
مئات املاليني من الأ�شخا�ص من براثن الفقر .و�سوف تثبت �أي�ضاً �أن النظام الدميقراطي
متعدد الأعراق ،املتعدد الديانات لي�س من �أمور الرتف والرفاهية املقت�صرة على املجتمعات
الغنية .و�سوف ترينا كيف ننقذ بيئتنا ،وكيف ندبر �أمورنا يف عامل نزق م�شاك�س متعدد
الأقطاب� .إن خطوة البداية التي تقوم بها الهند هي بحق مغامرة القرن.

بحثاً عن منوذج جديد
«�إن التحدي الأكرب الذي يواجهنا هو ٍ
حتد مل يجد له �أحد ح ً
ال يف العامل :فنحن مل
نعمل على تنمية العدالة والإن�صاف .هذا ما قاله يل موكي�ش �آمباين رئي�س م�ؤ�س�سة ريالين�س
ال�صناعية� ،أكرب �شركة يف الهند .هل ميكن للأنظمة الدميقراطية الليربالية �أن ت�شكل
اقت�صاد �سوقٍ عاملياً يكون م�ستداماً بيئياً ،ويقل�ص من حاالت عدم �إقرار امل�ساواة؟» لقد
ف�شلت الواليات املتحدة يف حتقيق هذا الأمر .ففي حني �أنها كانت قد �أثبتت مقدرتها على
توليد ثروة وا�سعة ،ف�إن ما ي�سمى ب�إجماع وا�شنطن قد قدم م�صالح ال�شركات التجارية على
م�صالح املواطن العادي واملهن التجارية ال�صغرية ،وت�سبب يف تو�سيع الهوة ما بني الغني
والفقري ،و�أدار �أعماله من دون �أي اكرتاث للبيئة وجتاهلها ب�شكل هائل .ويعتمد ازدهار
�أمريكة على زيادة ا�ستهالك موارد العامل  -فبتعداد يبلغ �ستة باملئة فقط من تعداد ال�سكان
يف العامل ت�ستهلك الواليات املتحدة ثالثني باملئة من موارد كوكب الأر�ض .وهي تنتج ح�صة
غري متكافئة  25-باملئة -من الغازات اخلطرية التي تطلقها البيوت الزراعية البال�ستيكية.
وتواجه الهيمنة الأمريكية التكنولوجية ،واالقت�صادية ،والإ�سرتاتيجية موقفاً معار�ضاً
للمرة الأوىل منذ �سقوط االحتاد ال�سوفيتي .ومن ال�سخرية مبكان �أن و�سائل االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات التي دفعت �أمريكة �إىل املقدمة يف �أعوام الت�سعينيات من القرن
املا�ضي ت�سهم الآن يف تداعي الهيمنة الأمريكية ذاتها .فو�سائل التكنولوجيا هذه �أوجدت
عاملاً يتم فيه �ضغط الوقت واملكان ب�صورة مل ي�سبق لها مثيل ،حيث تكون الأفكار ،والأموال،
واخلدمات والنا�س يف حركة م�ستمرة متحررة من قيود احلدود القومية.
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وقد�أن�ش�أت عملية العوملة التي حفزتها هذه االبتكارات التكنولوجية ما ي�سميه االقت�صادي
�أمارتيا �سني « Amartya Senع�صراً من البحبوحة الهائلة» يجري فيه تكدي�س املليارات من
الدوالرات من قبل الق َّلة ،يف حني بالكاد يتمكن املليارات من النا�س من حتقيق النجاح
والتوفيق يف حياتهم .ومع بروز النه�ضة ال�سريعة لل�صني من جهة ،والتهديدات الإرهابية
اجلديدة من جهة �أخرى ف�إن �أحد الأ�سئلة امللحة فع ً
ال بالن�سبة لع�صرنا هي هل ب�إمكان
الأنظمةالدميقراطيةالليربالية�أنتقدم�إىلاملواطننيجميعهم،مبنفيهمالفقراء،احلرية
لإدراك �إمكاناتهم وقدراتهم الب�شرية.
�إن تفا�ؤل �أمريكة الذي ال ميكن كبته ،واعتقادها ب�أنه ميكن للحياة �أن تتح�سن يف النهاية،
قد ت�ضاءل يف ظل ال�صورة املقيتة حلربها على الإرهاب ،والف�شل الذريع يف العراق واالقت�صاد
العاملي املتحول .وا�ستناداً �إىل البحث الذي �أجرته م�ؤ�س�سة  ،Pew Global Attitudesف�إن
الر�أي العام العاملي ينظر �إىل الواليات املتحدة نظرة �سيئة ب�صورة مل ي�شهد لها التاريخ
مثي ً
ال .وحتى يف الهند حيث ا�ستمرت الواليات املتحدة يف �أن حتظى باحرتام بالغ وعلى
نحو ي�صيبك بالدوار بعد مدة طويلة من �إنهيارها يف مكان �آخر ،فقد انخف�ضت ن�سبة الر�أي
الإيجابي جتاهها ب�شكل مفاجيء من  71باملئة من الذين �أبدوا موافقتهم على ال�سيا�سة التي
تنتهجها يف عام � 2003إىل  56باملئة يف عام  .)1(2006وي�شعر الأمريكيون �أنف�سهم ب�أمان �أقل
وبثقة �أقل ب�ش�أن م�ستقبلهم.
تدرك الهند وال�صني �أنهما ال ت�ستطيعان تقليد النموذج الأمريكي ب�شكل �أعمى :فالأر�ض
ال ميكنها بب�ساطة �أن تتحمل املاليني من الأ�شخا�ص ممن يقومون با�ستهالك موارد حمدودة
وفق امل�ستويات الأمريكية ،وال �إنتاج كميات كبرية من امللوثات وفق املعدل الذي يحققه
الأمريكيون .ولي�س ب�إمكان الغالبية العظمى من النا�س يف العامل �أن تتحمل دفع التكاليف
التي ُيطلب من الأمريكيني �أن يدفعوها من �أجل ت�أ�سي�س حياة كرمية :رعاية �صحية متميزة
وتعليم متميز .وال ميكن للهند وال ال�صني وهما تعانيان �سلفاً غياب امل�ساواة ب�شدة و� ٍ
أزمات
بيئي ًة و�صحي ًة رهيب ًة ،ال ميكنهما �أن ي�سمحا جلزء �صغري من �شعبيهما �أن يعي�ش حياة على
النمط الأمريكي.
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لقد حققت �أوروبة توازناً �أف�ضل ما بني الرخاء والإن�صاف ،حيث وجهت باال�ستفادة
من املوارد املهمة بغر�ض ت�أمني رعاية �صحية عاملية ،م�ساكن ب�أ�سعار معقولة ،معاجلة �أزمة
البطالة ،وغريها من املنافع للمواطنني العاديني .وقد ن�ش�أ االحتاد الأوروبي باعتباره الكيان
ال�سيا�سي واالقت�صادي القومي اخلارق والأول يف العامل ،وا�ضعاً وراءه نهائياً وب�شكل حازم
وتام قروناً من العداء بني القوميات واملرياث الرهيب حلربني عامليتني �شهدهما القرن
الع�شرون� .إال �أن �أوروبة تكافح �أي�ضاً تف�شي بطالة حادة فيها وتواجه التحدي الذي يطرحه
دمج الأعداد املتزايدة من املهاجرين امل�سلمني.
وقامت رو�سية ،وحتت نظام حكم فالدميري بوتني ،ب�سحق الأ�صوات املعار�ضة ،وابتعدت
عن املجتمع املفتوح الذي كانت قد �أقبلت عليه بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي .وتعد اليابان على
قدر كبري من التجان�س ثقافياً وح�ضارياً ،لكي تعمل كنموذج لبقية العامل؛ وقد حتركت م�ؤخراً
باجتاه الطرف اليميني جداً ملجالها ال�سيا�سي مع �صدور دعوات لن�شر ثقافة قومية وع�سكرية
متطورة متاماً ومتجددة ،تتجنب التطرق �إىل �سلوك اليابان يف زمن احلرب .وي�ضمن احلجم
املطلق لل�صني �أنه �سيكون لها ت�أثري كبري على النظام العاملي يف حني ينمو اقت�صادها ،ولكن
النظام ال�صيني ال ي�شعر بالراحة يف اجللو�س مع تلك الدول التي تقدر الدميقراطية ،وحرية
التعبري ،وال�صحافة الناب�ضة باحلياة.
والهند مبجتمعها املفتوح واقت�صادها الفاعل والن�شط ،والتزامها بدمقرطة م�ؤ�س�سات
النظام العاملي و�إيجاد الرثوة بطريقة تكون �شاملة وم�ستدامة ،تقوم بتكوين منوذج بديل
ومقنع ب�شكل ال يقاوم.

القرن الآ�سيوي
قال رئي�س الوزراء الهندي �سينغ لرئي�س الوزراء ال�صيني وين جياباو عندما زار نيودلهي
يف عام �« ،2005إن ب�إمكان الهند وال�صني �أن يعمال معاً على �إعادة حتديد �شكل النظام
العاملي» .ويوجد هناك فيما بينهما ثلث الب�شرية ،حيث يبلغ تعداد �سكان الهند وال�صني 2.4
ملياري ن�سمة .ويعد اقت�صاد الهند� ،أ�سرع ثاين اقت�صاد نا ٍم بعد ال�صني م�سج ً
ال معدل منو
�سنوي يبلغ ثمانية باملئة يف عام  ،2006مع طموح باملحافظة على ن�سبة النمو مبعدل ت�سعة �إىل
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ع�شرة باملئة �أثناء ال�سنوات اخلم�س القادمة وما بعدها .وقد تقبلت الهند مثلها مثل ال�صني
�سيا�سة اقت�صاد ال�سوق ،وتقدمت لتجني فوائد العوملة .وترى كل من الهند وال�صني يف هذه
اللحظة نقطة حتول تاريخية ينجذب فيها امل�ستقبل نحو قارة �آ�سية ،وهما ينظران �إىل القرن
احلادي والع�شرين بو�صفه القرن الآ�سيوي ،وهو ع�صر �ستف�سح فيه امل�ؤ�س�سات التي �أقامت
النظام العاملي بعد احلرب العاملية الثانية ،املجال �أمام �إطار جديد من العمل قائم على
حتالفات جديدة وعلى توازن جديد للقوة.
وتعمل الهند وال�صني على حل النزاع احلدودي بينهما الذي لطاملا ت�سبب يف �إف�ساد
العالقات الثنائية منذ �أن وقعت احلرب بني البلدين يف عام  .1962وقد كانت الهند ومنذ
زمن طويل ال تثق يف عالقة ال�صني الوثيقة بباك�ستان ،ال �سيما م�س�ألة ح�صولها على و�سائل
التكنولوجيا ذات ال�صلة بالأ�سلحة النووية� ،إال �أن الهند و�ضعت م�س�ألة ح ْذ َرها هذا جانباً من
�أجل حتقيق تقدم يف عالقتها مع ال�صني .ويرتفع املعدل التجاري القائم بني ال�صني والهند
�أكرث من �أربعني باملئة يف ال�سنة .ويف عام � ،2007سوف حتل ال�صني حمل الواليات املتحدة
بو�صفها �أكرب �شريك جتاري لدولة مبفردها مع الهند .وتدرك الهند وال�صني �أنهما تواجهان
حتديات م�شرتكة ،تتمثل يف الفقر املتف�شي على نطاق وا�سع ،وفوارق اجتماعية متزايدة بني
املدن والأرياف ،وتدهوراً بيئياً ،واحتياجات مت�سارعة للطاقة من �أجل املليارات من النا�س.
وتعرف كلتاهما �أن �أياً من هذه امل�شكالت قد يحد من زخم قدرتهما املثرية للإعجاب على
حتقيق املزيد من النجاحات ،و�أن يوقع بلديهما يف حالة من عدم اال�ستقرار على ال�صعيد
املحلي �أو يورطهما يف نزاع �إقليمي.
وتدرك الهند وال�صني يف الوقت ذاته �أنه يف ال�سباق لت�أمني املوارد الطبيعية الأ�سا�سية
وال �سيما النفط والغاز اخلام ،ولت�أكيد النفوذ يف الدول املجاورة التي تربطهما بها حدود
م�شرتكة ،ف�إنهما تع َّدان دولتني متناف�ستني .ولكن حتى و�إن متكنت ال�صني و�إىل الأبد من
التفوق على الهند بالقوة االقت�صادية والقوة الع�سكرية املطلقة ،ف�إنها لن تكون قادرة �أبداً
على �أن ت�ضاهي امليزة الهائلة للهند بو�صفها نظاماً دميقراطياً.
ت�شكل دميقراطية الهند مدخ ً
ال رائعاً �إىل قوة معتدلة و�صمام �أمان طبيعياً لإحباطات
مواطنيها .وتتقدم الهند يف هذا العامل اله�ش واملتغري ب�سرعة بو�صفها �صديقاً للقوى
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العظمى و�صديقاً للدول النامية ،وم�صدراً عاملياً للإبداع الثقايف واالبتكار التكنولوجي،
وجمتمعاً مفتوحاً.

الهند ال�شابة
الهند هي الدولة الأكرث �شباباً يف العامل .فخم�سون باملئة من �شعب الهند هم حتت �سن
اخلام�سة والع�شرين .وبحلول العام � ،2015سوف يكون هنالك  550مليونا ون�صف املليون
مراهقٍ يف الهند .وبعد مرور وقت طويل من و�صول �شعوب �أوروبة ،والواليات املتحدة ،وحتى
ال�صني �إىل عمر ال�شيخوخة ف�سوف تظل الهند مع ذلك دولة �شابة من دون �أي نق�ص يف
الأيدي العاملة وال غياب للزبائن .وقد عززت �صناعة تكنولوجيا املعلومات يف الهند ودورها
كمزود عاملي للخدمات من الو�ضع املزدهر للبالد .فالت�صنيع يتقدم فيها ب�سرعة يف حني بد�أ
حمركه االقت�صادي احلقيقي ،الإنفاق باملفرق ،بد�أ للتو بالتهي�ؤ لالنطالق .ومدعوماً بنمو
اقت�صادي قوي ،و�ضروب متعددة من ال�سلع اال�ستهالكية واخليارات الرتفيهية ،ف�إن �شباب
الهند متل�ؤهم ثقة قوية جديدة ت�ستند �إىل توقعات و�آمال عري�ضة ،وهم ي�ؤمنون ب�أن امل�ستقبل
هو ملك لهم.
لقد اجتاحت البالد روح معنوية عالية وعزمية قوية ترى �أن �إجناز الأعمال �أمر ممكن،
ف�ألهبت خميلة الهند .وهنالك �شعار اعتمدته �إحدى �شركات الطريان اخلا�صة الكثرية
واحلديثة يف الهند ،التي تعر�ض �أ�سعاراً خمف�ضة وا�سمها «ايرديكان» يالئم هذا اجلو العام
بالت�أكيد ،وهو« :يف كل مرة نقلع فيها ينظر االقت�صاد ب�أكمله �إىل الأعلى»� ،أي �إن االقت�صاد
ب�أكمله يتح�سن.
غوبال هو �سائق �سيارة �أجرة من مدينة بنغالور يبلغ الثامنة والأربعني من العمر ،وهو
فخور جداً بابنته وعمرها �سبعة ع�شر عاماً ،فهي طالبة المعة ممتازة .وهو يريد منها �أن
حت�صل على وظيفة يف م�ؤ�س�سة �صناعة تكنولوجيا املعلومات يف بنغالور .وقد م�ضى عليه يف
العمل �سائقاً �أكرث من ع�شرين عاماً ،وهو ميتلك ال�سيارة التي يقودها �ستة �أيام يف الأ�سبوع،
وملدة اثنتي ع�شرة �ساعة يومياً لتح�صيل رزقه .وقد �س�ألته عندما كنا معاً يف يومنا الثالث:
«ما هو ر�أيك مب�ستقبل الهند؟»
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«رائع جداً� .سوف ت�صبح الهند الرقم واحد» .قالها وهو يدير ر�أ�سه كا�شفاً عن ابت�سامة
عري�ضة ،مما �أوقع يف نف�سي الفزع ال�شديد ،وجعلني �أرتاع لأنه مل يعد ينظر �أمامه �إىل
الطريق املزدحم .
وتقول يل دورجاڤاتي اوباديهاي وهي طالبة جامعية يف التا�سعة ع�شرة من عمرها من
مدينة بومباي�« :أنت تدركني �أن �أمريكة يف حالة انهيار� ،أما الهند فهي يف حالة تقدم� .أنتم
�أيها النا�س لن يعجبكم ذلك الأمر .لكنه واقع» .تقولها وقد رفعت ر�أ�سها يف حركة ر�صينة
ومتحدية يف �آن واحد .وهي تعي�ش يف �إحدى الأحياء الع�شوائية الفقرية ملدينة بومباي.
وقد �أيد والدها ،وهو �سائق �سيارة �أجرة ،رغبتها يف الدرا�سة يف اجلامعة على الرغم من
اعرتا�ضات �أمها.
ويعمل بهافي�ش بافي�شي يف بيع قطع غيار لل�سيارات يف مدينة �آكوال بوالية ماهارا�شرتا.
ويقول الزوج والأب البالغ من العمر خم�سة وثالثني عاماً�« :إن الهند قادمة .ب�إمكانك �أن
والداي :ب�إجناز
ترينها� .إننا ن�شعر بفخر �شديد .لقد �أبلينا بالء ح�سناً جداً .و�سوف يقوم
َ
العمل على نحو �أف�ضل .وتومئ بقية �أفراد العائلة املوزعة هنا وهناك بر�ؤو�سها عالمة
املوافقة.
ويقول يل ناندان نايلكاين ،املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة انفو�سي�س  ،Infosysال�شركة
الهندية الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،يقول يل وهو جال�س يف مكتبه يف مدينة
بنغالور�« :إن النا�س يرون ال�ضوء يف نهاية النفق� .أخرياً �سوف نتحرر من هذا الفخ .فهناك
�شعور ب�أن م�ستقبلنا ميكن �أن يكون �أف�ضل بالن�سبة لأوالدنا �أكرث منه بالن�سبة لنا ،وقد جعلنا
ذلك نبذل طاقة كبرية للتو�صل �إىل كيفية حل امل�شكالت».
يعد نايلكاين �شخ�صية �أ�سطورية يف الطفرة التكنولوجية التي حققتها الهند ورج ً
ال
م�شهوراً عاملياً بف�ضل دوره املعروف يف �إعطاء توم فريدمان فكرة ت�أليف كتابه الرائج جداً
«العامل م�سطح» ،ويت�ألق وجه نايلكاين ب�شكل وا�ضح عندما يبد�أ باحلديث عن �شركته« .ترمز
انفو�سي�س �إىل حلظة الإمكانية هذه بالن�سبة للهند؛ نحن لدينا �ستة و�ستون �ألف موظف
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ومتو�سط �أعمارهم هو �سبعة وع�شرون� .إن الأمر يتعلق بت�أ�سي�س عالمة جتارية عاملية� .إنه
يتعلق بتحقيق �إجنازات ح�سب امليزة واجلدارة� .إنها �شركة تتعلق بامل�ستقبل ولي�س باملا�ضي.

التقدم بخُ طا وا�سعة على ال�ساحة العاملية
و�صف املدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة «ار�سيلور»  ،Arcelorوهو فرن�سي اجلن�سية غاي
دويل ،العر�ض املقدم من قبل �شركة احلديد ال�صلب الهندية «ميتال �ستيل» � Metal Steelإىل
�شركةاحلديدال�صلبالأوروبيةالعمالقةب�أنهعر�ض«ل�شركةمليئةبالهنودتدفعنقودالغ�ش
واالحتيال» .ففي �شهر حزيران من عام  ،2006وبعد �شهور من اجلدال الالفت للأنظار
 وبعد تدخل حكومة الهند على نحو م�ستغرب للدفاع عن ابن ينتمي �إليها يعي�ش يف لندن،وميتلك �شركة م�سجلة يف لوك�سمبورغ ،ومل يكن ،قد ا�ستثمر �أمواله �أبداً يف بلده الأم يف تلك
املرحلة  -جنحت «ميتال �ستيل» يف اال�ستيالء على «�أر�سيلور» .فعمت الفرحة قلوب الهنود يف
�أرجاء العامل.
كان ا�ستيالء «ميتال» على �شركة «�أر�سيلور» يرمز ،بالن�سبة للهنود� ،إىل جميء ع�صر
امل�ؤ�س�سات التجارية الهندية ونهاية امربطورية جتارية غربية .وحتى جميء �شركة «ميتال»،
كانت املخاوف الفرن�سية ب�ش�أن العوملة تتج�سد يف �صورة ال�س ّباك البولندي امل�ستعد للعمل
ب�أجور �أقل جداً من الأجور املعتمدة وفق املقايي�س الفرن�سية .وقد �أثبتت ال�شركة الهندية
الغازية �أنها جت�سد فكرة �أكرث �إثارة للفزع  .فعلى الرغم من �صدور ت�أكيدات عن «ميتال» ب�أنه
لن يكون هناك من ت�سريح جماعي للعمال يف �شركة «�أر�سيلور» ،وحيث ت�شكل حزم املنافع
والأجور ال�سخية كل �شيء يخ�شى الفرن�سيون �أن يخ�سروه ،ف�إن الكثريين من الفرن�سيني مل
يتمكنوا من تخفيف االنطباع ب�أنهم �سوف يدعون الثعلب يدخل خُ ّم الدجاج.
بعد وقت ق�صري من االنقالب الذي �أحدثته �شركة «ميتال �ستيل» قام فيجاي موليا من
ال�شركة املتحدة مل�صانع اجلعة يف الهند بال�سعي المتالك �شركة تايتينغر لل�شمبانيا .فقال:
الفرن�سيون « Assezكفى» .وتفوقت «م�صالح حملية» غري حمددة على العرو�ض التناف�سية،
و�سحب موليا عر�ضه .فاحلديد هو �أحد الأمور ،وال�شمبانيا �أمر �آخر خمتلف جداً!
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كانت ال�شركات الهندية تعمل بهدوء لتملك �شركات موجودة يف �أنحاء العامل ،مبا فيها
�شركات يف �أوروبة والواليات املتحدة .وميتلك بهارات فورغ �شركات يف ال�سويد و�أملانية و اململكة
املتحدة والواليات املتحدة وال�صني .وتقوم �شركة انفو�سي�س « »Infosysبتو�سيع عملياتها يف
ال�صني ،والواليات املتحدة و�أوروبة .و�سارعت ال�شركة العمالقة ل�صناعة الطاقة الهوائية
«�سوزلون» �إىل �شراء �شركات يف �أوروبة والواليات املتحدة بعرو�ض رخي�صة ،وا�ستثمرت
�أموالها يف جمموعة من طواحني الهواء يف والية ميني�سوتا لتوليد الكهرباء .ويف عام،2005
امتلكت «�شركة ويپرو»  Wiproالهندية الرائدة يف تكنولوجيا املعلومات� ،شركة New Logic
«نيولوجيك» ،وهي �شركة ت�صنّع الرقاقات بالغة ال�صغر التي تدخل يف �صناعة و�سائل ات�صاالت
الهاتف اخلليوي ،ومقرها املركز الفرن�سي للتكنولوجيا املتقدمة يف �صوفيا  -انتبولي�س.
و�إن هي �إال�أ�شهر من ا�ستمالك �شركة ميتال ل�شركة ار�سيلور ،حتى قامت ال�شركةالعمالقة
ل�صناعة الفوالذ يف الهند «تاتا»  Tataب�إمتام �صفقة ل�شراء ح�صة امل�ؤ�س�سة ال�صناعية االنكلو
هولندية للفوالذ «كورو�س»  Corusمقابل  8.1مليارات دوالر نقداً بالتمام والكمال .و دون �أن
تواجه �أي �صعوبات .وجتني �شركة تاتا للم�شروبات ،و�شاي تاتا (� )Tata Teaأكرث من ثلثي
عائداتها من الأ�سواق املهمة يف العامل .وقد د�أبت �شركة  Tata Teaعلى امتالك �شركات
م�شروبات �أوروبية و�أمريكية ب�شكل منهجي بدءاً ب�شركة «تيتلي»  Tetleyومقرها اململكة
املتحدة وذلك يف عام  ،2000وا�ستمرت مع �شركة ال�شاي الأمريكية «غود ايرث» Good Earth
يف عام  .2005ويف عام  ،2006ا�شرتت «تاتا» ال�شركة الأمريكية رفيعة امل�ستوى «�إِيت اوكلوك
كويف» Eight O'clock Coffee ،وال�شركة الت�شيكية «جيمكا» JEMCA؛ وح�صلت على ثالثني
باملئة من ح�صة �شركة «�أمريكان غال�سو»  American Glaceauللمياه املنكهة.
وتقومال�شركاتالهنديةالتيتتو�سعخارجالبالدبالتعاقدمعمديرينوموظفنيحمليني.
ولدى �شركة «تاتا» لال�ست�شارات وحدها ت�سعة �آالف وخم�سمئة موظف يف الواليات املتحدة.
و�أعلنت يف عام  ،2006عن خطط ال�ستخدام �ألف �آخرين من املوظفني من الواليات املتحدة.
وكانت �شركة ماهيندرا وماهيندرا  Mahindra & Mahindraتقوم بت�صنيع اجلرارات يف
مدينتي تومبول ،وتك�سا�س ب�إ�شراف فرع ال�شركة يف الواليات املتحدة ،Mahindra U.S.A
وذلك منذ عام  ،1994ويف عام  ،2003د�شنت م�صنعاً جديداً قرب مدينة �أتلنتا بوالية
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جورجيا .ويعمل لدى �شركة املختربات الطبية «رانباك�سي»  ،Laboratories Ranbaxyوهي
�شركة م�ستح�ضرات �صيدالنية هندية رائدة ،ت�سعة �آالف موظف يف �سبعة ع�شر بلداً.
قدمت يف العام املا�ضي عر�ضاً عن الهند �أمام ال�صف ال�ساد�س الذي ي�ضم ابنتي بني
طالبه .وقلت لهم� :إنه �سيكون هنالك احتمال كبري �أمامهم عندما يكربون �أن يعملوا ل�صالح
�شركة �صينية �أو هندية .ومل يب ُد �أن هذا قد �أزعجهم �إطالقاً .فالأمريكيون الذين كانوا
يخ�شون من ترحيل �أعمالهم خارج بالدهم �إىل الهند رمبا يجدون فر�صاً جديدة بالعمل
ل�صالح �شركات هندية .و�سوف يجد الأوروبيون �أنف�سهم يف و�ضع مماثل على نحو متزايد.
وكان تي�.سي .رامادوري رئي�س جمل�س �إدارة �شركة «تاتا» للخدمات اال�ست�شارية ( )TCSقد
قال يل يف غرفة املعي�شة يف منزله القائم عند واجهة ووريل البحرية يف بومباي« :لقد كان
لدى قارة �آ�سية دور قيادي عاملي امتد �آالف ال�سنني ،ثم حتول الدور �إىل �أوروبة ثم �إىل
�أمريكة ،وهو الآن يعود ثانية �إىل �آ�سية .و�سيكون �صعباً على الواليات املتحدة ،وعلى �أوروبة
القبول بحقيقة �أن �آ�سية ،ومن �ضمنها الهند وال�صني ،ومن الناحية الثانية �أي�ضاً ماليزية،
و�سنغافورة ،ودول �أخرى� ،سوف تكون مركز حتقيق الرثاء».

الثورة ال�صناعية الثالثة
قال يل عظيم پرميجي املوظف التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة ويربو �إحدى �أكرب ال�شركات
الهندية امل�شاركة يف تنفيذ عقود وادارة ن�شاطات اقت�صادية يف اخلارج ،قال يل وهو يتحدث
يف مقر �شركته يف بنغالور�« :أي عمل جتاري ال يتطلب ح�ضوراً �شخ�صياً ميكن �أن يكون له
م�صدر م�شرتك .لقد �أ�صبحت الهند م�صدراً رئي�ساً للعمالة املاهرة بتكاليف قليلة ،مع وجود
فئة من العاملني الذين يتكلمون اللغة الإنكليزية ،ويتمتعون مبهارات عالية ،وي�ستطيعون �أن
يناف�سوا �أف�ضل اخلربات وال �س ّيما يف جمال التكنولوجيا والعلوم ،مقابل جزء زهيد مما يدفع
لنظرائهم من العمال يف الواليات املتحدة �أو �أوروبة.
وقد �أبلغتني كريان مازومدار �شو املوظفة التنفيذية امل�س�ؤولة ل�شركة «بيوكون» Biocon

ال�شركة الهندية الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية ،و�إحدى �أكرث الن�ساء �شهرة يف جمال
الإدارة التنفيذية يف الهند� :إن الهند متلك الإمكانية؛ لأن تكون خمترب العامل .فنحن لدينا
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ننكب على تلبية احلاجات الطبية للعامل ،ونقول:
عقول ذكية وميزة التكاليف املواتية .نحن ّ
«عليكم �أن ت�صنّعوا �أدوية ميكن حتمل دفع ثمنها� .إن �إنفاق مبلغ  2.5ملياري دوالر ون�صف
املليار على تكاليف �إنتاج دواء واحد لي�س بالأمر املقبول».
وتغدو الهند مركزاًمهماً للبحوث العلمية والتنموية بالن�سبة لأعداد كثرية من ال�شركات
ٍ
الرئي�سة متعددة اجلن�سيات .فقد وظفت �شركة  IBMحالياً 43,000
�شخ�ص يف الهند من
�أ�صل  330,000ينت�شرون يف �أنحاء العامل .و�سوف ت�ستثمر �شركة «انتيل»  Intelمليار دوالر
يف الهند لل�سنوات اخلم�س القادمة� .أما �شركة «�سي�سكو»  ،Ciscoفت�ستثمر ( )1.1مليار دوالر
�آخرين .و�ست�ستثمر �شركة «مايكرو�سوفت» ( )Microsoft 1.7مليار دوالر وت�ستخدم للعمل
ٍ
موظف �إ�ضايف(.)2
3,000
ويتوقع �أن تزداد ن�سبة الوظائف يف قطاعات التمويل املايل ،التكنولوجيا ،علوم احلياة،
�إدارة املوارد الب�شرية ،و�إدارة الأعمال التي يتم فيها ا�ستقدام كوادر م�ؤهلة من �أوروبة،
و�أمريكة �إىل دول العامل النامي ،من م�ستواها احلايل البالغ �أقل من ( )5باملئة �إىل ( )30باملئة
بحلول عام  .)3(2015وبحلول العام ذاته �سوف يتم ا�ستقدام ما يقدر بـ ( )3.5مليون �شخ�ص
من فئات موظفي املكاتب واملدر�سني من الواليات املتحدة �إىل جانب تخ�صي�ص ( )151مليار
دوالر من الرواتب للعقود اخلارجية مع كون الهند وجهة اال�ستقدام بالدرجة الأوىل(.)4
�إن االقت�صاد العاملي يخ�ضع لعملية �إعادة تنظيم كربى تعمل على حتقيق �إعادة التوازن
يف الوظائف وا�ستثمار ر�أ�س املال باجتاه قارة �آ�سية .وقد �أوجدت و�سائل تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت حميطاً تكون فيه الوظائف الوحيدة التي يجب �أن تظل وظائف حملية هي تلك
التي تتطلب تفاع ً
ال مبا�شراً ووجهاً لوجه بني املتعاملني .وميكن بالن�سبة جلميع الوظائف
الأخرى ا�ستقدام عمال من اخلارج لأدائها يف مواقع بعيدة ورفدها عن طريق تفعيل و�سائل
التكنولوجيا الرقمية .ويدعو �آالن ا�س.باليندر وهو �أ�ستاذ يف االقت�صاد يف جامعة برين�ستون،
يدعو هذه بالثورة ال�صناعية الثالثة .وقد كانت الثورة الأوىل تتمثل يف حتول العمل من املزارع
�إىل امل�صانع وجت�سدت الثانية يف التحول من الت�صنيع �إىل اخلدمات� .أما الثالثة فتتمثل يف
التحول الذي �أمكن حتقيقه بف�ضل ع�صر املعلومات.
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ويعتقد باليندر �أن الأبعاد النهائية للثورة ال�صناعية الثالثة «رمبا مربكة» .وعلى الرغم
من �أنه لي�س ممكناً وال مرغوباً �إعادة الثورة �إىل الوراء ف�إنني �أ�شارك باليندر االعتقاد ب�أن
احلكومات واملجتمعات يف العامل املتقدم يجب �أن تت�صدى ب�شجاعة للتحديات ال�ضخمة
واملعقدة ومتعدِّدة الأوجه ،التي �سوف ي�أتي بها العمل ما وراء البحار )5(.وهي ال تفعل ذلك
يف هذه املرحلة .فالعمال يف الواليات املتحدة الذين فقدوا وظائفهم ب�سبب انتقال الكثري من
الأن�شطة االقت�صادية �إىل اخلارج يُرتكون مبعظمهم ليتدبروا �أمورهم ب�أنف�سهم.
ومع التزايد املطَّ رد يف ظائف املهارات العالية يف الهند ،فقد �أدى نزيف الأدمغة -تدفق
املواهب باجتاه الدول املتقدمة يف الغرب ،ال �سيّما الواليات املتحدة ،والذي ميِّز الن�صف
الثاين من القرن املا�ضي� -إىل �إيجاد تيا ٍر م�ضا ٍد يف هذا القرن� :إعادة دوران حركة الأدمغة.
وكان والدي الهندي ،وهو مهند�س طريان ي�أمل �أن يعود �إىل الهند بعد تخرجه يف اجلامعة
يف �أمريكة ،ولكن مل تكن هناك من فر�ص لتوافق ما كان ميكن �أن يح�صل عليه يف الواليات
املتحدة.واليوم،وبينماتتو�سعالأعمالالتجاريةالهنديةيف�أوروبةوتنتقلال�شركاتالأوروبية
والأمريكية �إىل الهند؛ ينمو الطلب على الهنود الذين تلقوا تعليماً غربياً والهنود من ذوي
اخلربة يف عامل الأعمال الدويل ،وتزدهر يف الهند وظائف الرواتب العالية واملجتمعات
املحلية اخلا�صة التي تقدم مزايا مواتية طبقاً للنمط الأمريكي املتبع ،ويقرر عدد متزايد من
الهنود ب�أن الوقت قد حان للعودة �إىل الوطن .وي�شكل الهنود العائدون من الواليات املتحدة
واململكة املتحدة ت�أثرياً قوياً يف حتديث وطنهم الأم ،حيث يطالبون بخدمات �أكرث فاعلية،
وي�شتكون من الف�ساد ويجاهرون بعدم ر�ضاهم عن البنية التحتية الرديئة.
يف عام  ،2003قدرت جمموعة الإندو�س لال�ستثمارات ()The Indus EntrepreneurTIE
ال�سيليكون* SiliconValley

ب�أن خم�سة ع�شر �ألفاً �إىل ع�شرين �ألف هندي غادروا وادي
عائدين �إىل بالدهم .و�أبلغني �أمار بابو من �شركة «انتل» الهند �أن نحو ( )15باملئة من موظفي
ال�شركة يف بنغالور هم من الهنود ،الذين عادوا من الواليات املتحدة .والكثري من الأ�شخا�ص

* يقع يف وادي �سانتا كالرا �شمال والية كاليفورنية .ي�ضم �أ�ضخم مركز ل�صناعة التكنولوجيا املتقدمة
و��ش��رك��ات تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات .ا�شتق ا�سمه م��ن رق��اق��ات ال�سيليكون ال�ت��ي ت�ستخدم يف �أج�ه��زة
احلا�سوب(.املرتجمة)
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الذين يعودون من الواليات املتحدة يكونون قد ت�شربوا جرعة وافية من اخلربة عن طبيعة
امل�شروعات اال�ستثمارية ال�شخ�صية .وهم ي�ستخدمون قطاع املقاوالت و�أموالهم لإن�شاء
�شركات و�أعمال جديدة يف الهند .وبع�ضهم يتخذ من الهند مقراً له ،والبع�ض يبد�أ بت�أ�سي�س
�شركات جديدة يف الهند يف حني يبقي على قواعده يف الواليات املتحدة .وهناك �آخرون غالباً
ما يوجدون يف الطائرة ب�شكل متكرر� ،إىل حد �أنهم مل يعودوا يعرفون �أين يعي�شون.

ع�صر النه�ضة الهندي
لقد بد�أ �شعب الهند البالغ عدده  1.2مليار ن�سمة وهنود ال�شتات امل�ؤلفني من ع�شرين
مليوناً بد�ؤوا با�ستعرا�ض قدراتهم و�إِمكاناتهم الثقافية واالقت�صادية« .من يحتاج �إىل
اجلمهور الأمريكي؟» هذا ما �س�ألني �إياه منتج الأفالم �سمريتي ماندهرا ونحن نتناول طعام
الغداء يف نيويورك« .هنالك ثالثة ماليني �شخ�ص فقط هنا» ولقد �أذهلتني هذه اجلملة
بكل ت�أكيد .و�أنا �أ�شك يف �أن اجلمهور الأمريكي مع رغبته العميقة وغري املحدودة يف الت�سلية
والرتفيه لن تعود له �أية �أهمية يف �أي وقت قريباً� .إال �أن لدى �سمريتي وجهة نظر ت�ستحق
االهتمام« :كل �شيء موجود مبقيا�س خمتلف يف بومباي �أو بيجني (بكني) عنه يف نيويورك
�أو لو�س �أجنلو�س».
وقال يل �شاراد ديڤاراجان الرجل الذي جاء بالرجل العنكبوت «�سبايدرمان» �إىل الهند،
والذي هو جزء من امل�شروع اجلديد ل�شركة  Virginملجالت الأطفال امل�صورة و�أفالم الر�سوم
املتحركة�« :إن ال�سجل التاريخي لأبطال ال�شخ�صيات امل�صورة العظماء الذين نعرفهم ونحبهم
ميتد �إىل مدى خم�سني عاماً� .إال �أننا لدينا يف الهند �أبطال خارقون يعود �سجلهم التاريخي �إىل
خم�سة �آالف �سنة» .ويوفر الرتاث الثقايف الغني للهند بئراً عميقة ملادة �إبداعية منها ت�صنع
الأعمال الفنية والرتفيهية من �أجل اجلمهور العاملي الفعلي الذي يحتل املرتبة الأوىل يف العامل.
وح�سبر�ؤية�شارادو�شريكهغوثامت�شوبراللو�ضع-وهما ي�ستمدانالإلهاممنمر�شديهما
املخرج ال�سينمائي �شيكار كابور واملعلم الروحي ديباك ت�شوبرا -ف�إنهما م�شاركان يف ما هو
لي�س ب�أقل من �صناعة ع�صر نه�ضة هندية .ومثلما مت ن�سيان الكثري من �أرقى الإجنازات
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والأعمال الفنية والفل�سفية يف الغرب �أثناء حقبة الع�صور الو�سطى لت�ؤدي �إعادة اكت�شافها
ثانية �إىل �إحداث ت�أثري جديد مذهل يف ع�صر النه�ضة الإيطالية يف �إيطالية ،ف�إن الهنود
يعتقدون �أن الفنون والفل�سفة الهندية هجعت يف ظالم الهيمنة الإمربيالية الغربية وما
�أعقبها من �أحداث« .العامل بحاجة �إىل �أ�ساطري جديدة» هذا ما قاله يل ديباك ت�شوبرا.
والثقافة الهندية متتلك جميع العنا�صر لتكوين واحدة.
وقال يل �شاراد وغوثام كل على حدة� ،إنه �أمر مثري جداً .ف�أنت ت�شعرين وك�أنك واحدة
�أفراد عائلة مديت�شي*  Mediciعندما تكونني داخل اال�ستديو يف الهند».
�إن الربهان على قيام ع�صر النه�ضة الهندية موجود يف كل مكان .فالعامل تثريه ثانية
املو�ضة الهندية واملو�سيقا الهندية والأزياء امل�ستوحاة من الهند .ويظهر املمثلون الهنود على
�شا�شة التلفزة و�شا�شات ال�سينما عرب الواليات املتحدة وحول العامل .وبعد مرور �أربعني عاماً
على قيام فريق البيتلز بو�ضع الهند على خارطة الوعي الغربي ،تقوم الهند بو�ضع الغرب
�ضمن ت�ضاري�س عاملية جديدة.
ويرتبط خمرجو الأفالم واملنتجون الهنود بعقود واتفاقيات مع ممثلني خم�ضرمني
و�شخ�صيات لها وزنها من هوليوود .وتعمل �شركات الر�سوم املتحركة الهندية لي�س فقط
على �إنتاج املحتوى ل�صالح �أكرب تكتل لل�شركات الإعالمية يف العامل ،و�إمنا تقوم ببناء
ملكيتها الفكرية اخلا�صة بها .فامل�شاهدون الهنود وامل�ستهلكون الهنود �أعدادهم كبرية
وبد�ؤوا بامتالك النقود ل�شد انتباه �شركات الإعالم يف �أنحاء العامل بينما تقوم �شركات �إنتاج
الأعمال الرتفيهية الهندية بالتوجه مبوهبتهم ور�ؤيتهم �إىل العاملية.
وكان فريق �شركة «ڤريجن كوميك�س» قد تعاقد يف �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي مع جنم
هوليوود الكبري نيكوال�س كيج ليلعب الدور الرئي�سي يف فيلم �سينمائي م�أخوذ عن روايتهم
امل�صورة وعنوانها « The Sadhuال�سادو**».
* عائلة �إيطالية عريقة عا�شت يف فلورن�سا وتو�سكاين بني القرنني اخلام�س ع�شر وال�سابع ع�شر.
** رجل دين هندو�سي يعي�ش حياة التق�شف والب�ساطة(.املرتجمة)
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حتديات خميفة
تعي�ش يف الهند ن�سبة مذهلة تبلغ �أربعني باملئة من فقراء العامل ،مبن فيهم ثلث �أطفال
العامل الذين يعانون من �سوء التغذية .وقد �أ�شار تقرير قدمه �إىل اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف �أيلول  ،2006املقرر اخلا�ص جان زيغلر بعنوان «مدى اجلوع املزمن و�سوء التغذية
يف الهند» �أ�شار �إىل �أن اجلوع و�سوء التغذية ي�شكالن م�شكلتني كبريتني يف الهند يف الوقت
احلا�ضر �أكرث مما كانا عليه يف الت�سعينيات ،و�أن الهوة بني �أولئك الذين ي�أكلون جيداً والذين
لي�س مبقدورهم احل�صول على مايكفيهم من الغذاء قد ات�سعت( . )6ففي بلد يفاخر بتوليه
ملوقع الريادة يف حقل تكنولوجيا املعلومات وبنمو اقت�صادي قوي ،يعي�ش عدد خمجل من الهنود
�أو�ضاعاً لي�ست �أف�ضل ،ويف بع�ض احلاالت �أ�سو�أ من الو�ضع يف �شبه ال�صحراء الإفريقية.
وا�ستناداً �إىل تقرير �صدر العام املا�ضي عن اللجنة الدولية للإيدز ،ف�إن الهند ت�ضم �أكرب
عدد من ال�سكان يف العامل امل�صابني بڤريو�س «ات�ش�.آي.ڤي»  HIVامل�سبب ملر�ض الإيدز،
حيث يوجد هناك �أكرث من  5.7ماليني مري�ض فيها ،مع �أن الرقم احلقيقي قد يكون �أعلى
كثرياً ،وال تتوافر �آليات موثوقة متاماً للح�صول على الأرقام الدقيقة .وهناك جمموعة من
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة تعمل مع هيئات الأمم املتحدة والبنك الدويل مل�ساندة اجلهود التي
تبذلها احلكومة الهندية لكبح تيار هذا الوباء اخلطري وتقدمي الرعاية والعالج غري املكلف
لل�ضحايا.وقد�أدى�إنتاجالأدويةالنوعيةمنقبلال�شركاتال�صيدالنيةالهندية�إىلتخفي�ض
تكاليف العالج ب�شكل جذري ،يف الهند ،ويف �أجزاء �أخرى من العامل النامي .و�إن مقدرة
الهند على التغلب على انت�شار هذا املر�ض الفظيع يف الوقت املنا�سب للحيلولة دون �إحلاق
�ضرر كبري باقت�صادها ،هي م�س�ألة مفتوحة للنقا�ش .وكان تقرير �صدر عن املجل�س القومي
للبحوث االقت�صادية التطبيقية ( )NCAERيف عام  ،2006قد حدد تكاليف مكافحة وباء
الإيدز لل�سنوات الع�شر القادمة بن�سبة ( )8.6باملئة من النمو االقت�صادي ال�سنوي للهند(.)7
وكان اجيت باالكري�شنان م�ؤ�س�س  Rediff.comرديف دوت كوم� ،أكرب بوابة للإِنرتنت
يف الهند وال�شركة الإعالمية التي متتلك �صحيفة «انديا ابرود» « »India Abroadمن بني
مطبوعات �أخرى ،كان قد قدم يل عندما التقيته م�ؤخراً لتناول القهوة يف بومباي و�صفاً
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موجزاً لأ�سو�أ كابو�س يراه« :هل تريدين مني �أن �أبلغك عن ال�سبب الذي يجعلني �صاحياً
لي ً
ال؟ �سوف �أقول لك .رمبا ال �أحفظ هذه الأرقام ب�شكل �صحيح متاماً ،لكنني ل�ست �أبالغ
يف حتديدها .فعندما ح�صلنا على ا�ستقاللنا ،كان ثمانون باملئة من الناجت املحلي الإجمايل
( )GDPم�صدره الزراعة وكان خم�سة و�سبعون باملئة من �أبناء �شعبنا يعي�شون يف املناطق
الريفية .اليوم هنالك فقط ثالثون باملئة من الناجت املحلي الإجمايل ي�أتي من الزراعة ومع
ذلك ف�إن �سبعني باملئة تقريباً من �أبناء �شعبنا ما زالوا يعي�شون يف املناطق الريفية .ونحن
رمبا نحتاج �إىل نحو ع�شرة باملئة فقط من ال�سكان امل�شتغلني يف الزراعة .لذا قويل يل �أنت:
كيف بحق ال�سماء �سوف نوجد خم�س مئة مليون وظيفة للنا�س الذين �سوف يرتكون العمل
يف الزراعة ،و�سوف يحتاجون �إىل التوظيف� ،إ�ضافة �إىل ع�شرات املاليني من الوظائف التي
نحتاجها للنا�س الذين يعملون يف وظائف �أدنى من م�ؤهالتهم ،والنا�س العاطلني عن العمل
الآن يف املدن ،و�إ�ضافة �إىل الأجيال اجلديدة ال�صاعدة ،يف حني ي�ستمر عدد ال�سكان يف
علي� :إن ذاك هو ما يبقيني
التزايد؟ وقال وهو ي�ستند بظهره يف مقعده ثانية ومركزاً عينيه ّ
�صاحياً يف الليل».
ا�ستقطب قطاع تكنولوجيا املعلومات يف الهند االهتمام الدويل و�أوجد حتو ًال يف طريقة
تفكري جيل جديد من ال�شباب الهندي الذي يدرك �أن التميز والعمل اجلاد ميكن �أن يقودا
�إىل التقدير والنجاح .غري �أنه بالن�سبة لكل ما ميكن ر�ؤيته ب�صدد التكنولوجيا املتقدمة يف
بنغالور ،ف�إن امل�شروعات التجارية املت�صلة بتكنولوجيا املعلومات يف الهند قد �أوجدت وب�شكل
مبا�شرجمرد()1.3مليونوظيفةمع()3مالينيوظيفة�أخرىمتاعتمادهاب�شكلغريمبا�شر.
وهذا ال يقرتب �أبداًمن مقيا�س �إيجاد الوظائف الذي يتطلبه التعداد ال�سكاين املتزايد للهند.
أم�س احلاجة �إليها .و�سوف
فالت�صنيع �سوف يوجد بع�ض الوظائف التي ال بد �أن �شبان الهند ب� ّ
تتيح املنتجات التي تعتمد يف �صناعتها على نظام الت�سليف اجلديد ،وال �سيما نظام متويل
القرو�ض ال�صغرية ،للآخرين بدء �أعمال جتارية على نطاق �ضيق .وحتظى تنمية املناطق
الريفية يف الهند حيث يعي�ش ( )850مليون هندي ،ب�إمكانية حت�سني حياة املزارعني و�إيجاد
فر�ص جديدة يف املدن ال�صغرية واملتو�سطة احلجم يف البالد .و�ستحتاج الهند �إىل هذا كله،
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و�إىل املزيد ،من �أجل تلبية احلاجات الأ�سا�سية والطموحات التي جرى ت�شجيعها حديثاً يف
نفو�س �شعبها العديد.
وي�ؤيد ناندان نايلكاين الر�أي القائل� :إن �إيجاد الوظائف هو �أحد �أكرب التحديات التي
تواجهها الهند .وقد �أبلغني وهو يتحدث عن قطاع تكنولوجيا املعلومات وحده�« :إننا نحتاج
�إىل حت�سني منونا االقت�صادي بالفعل ،لأننا نحتاج �إىل �إيجاد ع�شرة ماليني �إىل اثنتي ع�شرة
مليون وظيفة جديدة .وهناك �أي�ضاً مقدار كبري من التفاوت بني الأقاليم .فدخل كل فرد يف
�إقليم جوا يعادل �أربعة �أ�ضعاف الدخل يف �إقليم بيهار .والعوملة هي يف �صاحلنا .واالبتكار لي�س
مب�شكلة ،ولي�س لدينا نق�ص يف الأفكار� ،إال �أن التحدي يزيد من حجمه».
ويتمثل التحدي كذلك يف التحرك ب�سرعة والتعامل مع �أزمات متعددة جميعها وعلى الفور.
وبالإ�ضافة �إىل اجلوع ،وڤريو�س العوز املناعي الب�شري /مر�ض الإيدز ،والبطالة اجلماعية،
ف�إن الهند تواجه �أزمة مياه حادة .ومع وجود ( )17باملئة من �سكان العامل ولكن ( )4باملئة فقط
من مياهه العذبة ،ف�إن ا�ستهالك املوارد املائية للهند يجري الآن ب�شكل يفوق طاقتها .كما
يجري ا�ستنزاف مكامنها اجلوفية وطبقاتها ال�صخرية املائية على نحو �أ�سرع من وترية �إعادة
�إ�شباعها باملياه ،مما ي�ؤدي �إىل ت�سرب مواد كيماوية خطرية مبا يف ذلك الزرنيخ والفلورايد،
�إىل املخزون املائي املتبقي للطبقات اجلوفية .كذلك ف�إن مياه الهند ملوثة �إىل درجة كبرية
مبياه ال�صرف ال�صحي وبقاذوراتها وباملخلفات ال�صناعية غري املعاجلة ومفرزات املبيدات
احل�شرية .وتهدد ال�صني ب�إقامة �سد على نهر براهما بوترا قبل و�صوله �إىل احلدود الهندية،
وهي خطوة �سوف تكون لها عواقب كارثية بالن�سبة للماليني من الهنود.
وي�ؤدي االحتبا�س احلراري �إىل تقل�ص امل�ساحات املغطاة بالثلوج يف جبال الهيمااليا ،ورمبا
يقومبتغيري�أمناطهطلالأمطارالتييعتمدعليهاالكثريمنالأعمالالزراعية.و�سوفت�ؤثر
هذه العملية على اجلنوب اال�ستوائي ب�صورة �سلبية �أكرث من ت�أثريها على مناطق ال�شمال
ذات املناخ املعتدل ،فاالحتبا�س احلراري العاملي ينذر باحتماالت مرتقبة ت�شمل �إغراق جزر
اندامان ونيكوبار الهندية وغمر املناطق ال�ساحلية باملياه ،وهي ت�شكل موطناً ملئات املاليني من
ال�سكان .ويف منطقة غرب البنغال وبنغالدي�ش املجاورة وحدها ،قد ت�ؤدي االرتفاعات املتوقعة
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يف من�سوب مياه البحر �إىل نزوح وت�شريد ما قد ي�صل �إىل �ستني مليون �شخ�ص ،ما مل يتم
اتخاذ �إجراء جذري لإيقاف انبعاث الغازات املت�صاعدة من البيوت الزراعية البال�ستيكية.
�إن اندفاع الهند لتطوير �صناعة احلديد ال�صلب لديها وتطوير قاعدتها الت�صنيعية
يدفع ب�شركات التعدين و�أ�صحاب امل�صالح املتنفذين �إىل مناطق تعد تقليدياً موطن ال�سكان
القبليني الأ�صليني �أو «الأديڤا�سيز»  Adivasisكما يعرفون اليوم .وكانت املناطق الغنية
باملعادن يف واليتي ت�شهاتي�سغار واوروي�سا قد �شهدت نزاعات دموية بني �شركات �صناعة
احلديد ال�صلب الكبرية وال�سكان املحليني على خلفية طردهم من �أرا�ضي �أجدادهم .وغذى
احلرمان االقت�صادي احلاد والفوارق االجتماعية امل�ؤملة منو حركة مترد تتبنى تعاليم الزعيم
ال�صيني الراحل ماوت�سي تونغ تدعى «حركة الناك�سال»  TheNaxalitesو�سميت با�سم بلدة
ناك�سالباري  Naxalbariيف غرب البنغال ،حيث نظمت جماعة �صغرية من�شقة عن احلزب
ال�شيوعي الهندي انتفا�ضة فالحية م�سلحة يف عام  .1967وقد امتد الناك�سال حالياً �إىل ما
هو �أبعد كثرياً من غربي البنغال .وتعتز احلركة بجي�ش قوامه نحو  20,000رجل( )8وعدد
غري معروف من املنا�صرين الذين تتكاثر �صفوفهم بفعل ما يلحقهم من املظامل االقت�صادية
واالجتماعية القا�سية .ويعلق القرويون داخل املناطق التي ين�شط فيها الناك�سال ،و�سط تبادل
�إطالق النار ما بني املتمردين وقوات الأمن .وقد �أ�س َّر يل حملل هندي كبري يف نيودلهي العام
املا�ضي ب�أن البع�ض يخ�شى ب�أن ما ُيدعى «باملمر الأحمر» للناك�سال لديه القدرة على العمل
ب�أق�صى �إمكانياته يف طول البالد وربط املتمردين املاويني (تيار الزعيم ال�صيني الراحل
ماوت�سي تونغ) يف نيبال برجال الع�صابات يف �سريالنكا .ومن الوا�ضح �أن الهند تواجه
حتديات خميفة ال بد من التغلب عليها -وب�سرعة -و�إال ف�إن املخا�ض الهائل لوالدة دولتها
اجلديدة �سوف يت�ضرر.

االبتكار من �أجل البقاء
قال يل م�س�ؤول تنفيذي هندي كبري« :لدينا ف�سحة زمنية متتد ما بني خم�س و�سبع
�سنوات .فالهند ال تنعم برتف الوقت .وال بد لها من �أن تواجه وعلى الفور جمموعة من
امل�شكالت بطرق تكون قابلة للمتابعة ومقبولة .وال بد لها من �أن تعمل على �إدارة وحتريك
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و�سائل التكنولوجيا اجلديدة ب�شكل يقلل �إىل �أدنى درجة من ال�ضرر الالحق بالبيئة ،يف حني
تعمل على زيادة املوارد غري الكافية �إىل حدها الأعلى من �أجل ت�أمني املنافع التي ت�شكل
حاجة ما�سة للأعداد ال�ضخمة من ال�سكان .ويجب على الهند �أن ت�ستخدم -ت�ستغل -موهبتها
الثابتة امل�ؤكدة بالن�سبة لالبتكارات التكنولوجية لكي توجد احللول التي حتتاجها.
وجتازف ال�سيارات اجلديدة ،وم�صانع ومن�ش�آت الطاقة الكهربائية ,واملعامل يف الهند
ب�إ�ضافة ماليني الأرطال من مادة الفحم �إىل مناخ مثقل باملادة �سابقاً ،ما مل تتحرك البالد
لتعزيز منوها بطاقات بديلة نظيفة .والهند هي الدولة الوحيدة التي لديها وزارة للطاقة
غري التقليدية .كما لديها الإمكانية؛ لأن ت�صبح رائدة يف ابتكار التقنيات احلديثة للإنتاج
النظيفللطاقة.وت�شكلال�شركةالهندية�سوزلون«»Suzlonمثا ًالعلىكيفيةمتكنالهندمن
زيادة حجم الطاقة البديلة وجعلها عاملية .فقد �أ�صبحت �شركة �سوزلون و�أثناء �سنوات قليلة
�إحدى ال�شركات الرئي�سة يف جمال توليد الطاقة الكهربائية با�ستنباط طواحني الهواء ،وهي
تبيع الكهرباء ملن�ش�آت ومرافق يف والية كاليفورنيا وغريها من الأ�سواق الأجنبية .ويف حني
ترتفع �أ�سعار النفط باتت و�سائل التكنولوجيا البديلة �أكرث جذباً لالهتمام ب�صورة متزايدة.
ولدى ذكاء التكنولوجيا واحلاجة املا�سة لإيجاد حلول نظيفة للطاقة.
وت�ستخدم الهند و�سائل التكنولوجيا الرقمية لإي�صال اخلدمات ال�صحية والتعليمية
�إىل الفقراء يف املناطق الريفية النائية .وهي تقوم با�ستبناط �أدوية نوعية وعالجات قليلة
التكاليف للأمرا�ض الوبائية ,وتوجد مناذج جديدة لتقدمي رعاية �صحية عالية امل�ستوى مبا
يف ذلك �إجراء �أحدث العمليات اجلراحية و�أكرثها تطوراً للفقراء�« .إننا نحاول التفريق ما
بني الرعاية ال�صحية والغنى» هذا ما قاله يل الدكتور ديڤي �شتّي م�ؤ�س�س م�ست�شفى «نارايانا
هرودايااليا» لأمرا�ض القلب و�أحد �أكرث الأ�شخا�ص املميزين الذين قابلتهم يف الهند.
و�أ�ضاف« :رمبا ي�ستمر النا�س يف �أن يكونوا فقراء ،لكنهم �سوف يح�صلون على الرعاية
ال�صحية التي تعتمد تكنولوجيا متقدمة بكرامة» .لقد باتت الهند �أي�ضاً مق�صداً جذاباً
لتلقي العالج يف اخلارج :فب�إمكان الأمريكيني الذين لي�س مبقدورهم حتمل نفقات العمليات
مرتفعة التكاليف يف الواليات املتحدة ال�سفر �إىل الهند و�إجراء هذه العمليات مقابل دفع
جزء �صغري من التكلفة.
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وتقوم الهند با�ستخدام التكنولوجيا من �أجل خف�ض ثمن ال�سلع الأ�سا�سية بحيث جتعلها
متي�سرة لأعداد متزايدة من النا�س .كذلك تعمل الهند على �إنتاج هواتف خل ّيوية ثمن الواحد
منها ع�شرون دوالراً ،وت�صميم �سيارات ثمن الواحدة منها �ألفا دوالر .وهي تعمل على
�صناعة �أجهزة حا�سوب غري مكلفة تقاوم احلرارة العالية وانقطاعات الكهرباء املتكررة.
كما تقوم ب�إن�شاء مناذج جتريبية مل�صانع توليد الطاقة الكهربائية على نطاق �ضيق ،وهي
تدار بف�ضالت املحا�صيل مما ميكّن املزارعني من بيع الفائ�ض من التيار الكهربائي ثانية
�إىل �شبكة اخلطوط الكهربائية .ولي�س يف و�سع معظم النا�س يف العامل حتمل عبء دفع
الأ�سعار املطلوبة لل�سلع واخلدمات يف الغرب .غري �أن لدى الهند الإمكانية جلعل تلك ال�سلع
واخلدمات متاحة ب�أ�سعار ميكن للعامل ب�أ�سره �أن يتحمل تكاليفها.

الطريقة الهندية
يف خطابه ال�شهري الذي �أذيع على الراديو يف ال�ساعة الثانية ع�شرة من منت�صف ليل
�إعالن والدة الهند دول ًة م�ستقل ًة بتاريخ � 15آب  ،1947بينّ جواهر الل نهرو� ،أول رئي�س وزراء
للبالد ،وبو�ضوح ،الوعد اجلديد للدولة �إىل �شعبها قائ ً
ال:
«امل�ستقبل يومئ �إلينا .ف�إىل �أين نتجه وما الذي �سن�سعى �إليه؟ ت�أمني
احلرية و�إتاحة الفر�صة للنا�س العاديني للفالحني ،وللعمال الهنود؛ مكافحة
الفقر واجلهل واملر�ض والق�ضاء عليهم؛ بناء دولة مزدهرة ،دميقراطية
ومتقدمة؛ و�إقامة م�ؤ�س�سات اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية ت�ضمن العدل
واحلياة الكرمية لكل رجل ولكل امر�أة(»)9
وتظل هذه الأهداف �أهدافاً م�شجعة بقدر ما هي حمرية .وال يزال فقراء الهند بانتظار
الفر�صة املواتية وبانتظار العدل ،وال يزال جزء كبري جداً من معي�شتهم مثقل بالفقر،
واجلهل ،واملر�ض .وما من �شك �أن بع�ض �أ�سو�أ حاالت اال�ستغالل للكائنات الب�شرية يحدث
يف الهند -عبودية عقود اخلدمة ،وجتارة اجلن�س غري امل�شروعة وا�ستغالل الن�ساء والأطفال
فيها ،عمالة الأطفال ،قتل الأجنة الإناث وقتل الأطفال -والأقل �إثارة مع �أنها موهنة باملقدار
نف�سه� ،شدة الفقر و�شدة املر�ض و�شدة الي�أ�س التي يعانونها يومياً.
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ويف مواجهة �أو�ضاع الأزمات التي البد �أن تعمل على حلها و�إال جازفت بتبديد الوعد
الرائع لهذه اللحظة ،ف�إن الهند ت�أخذ على عاتقها القيام باملهمة اجلبارة للوفاء بالتعهدات
التي �أعطاها نهرو لل�شعب �ساعة �إعالن ا�ستقاللها .ولقد ا�ستغرق الأمر بالبالد �ستني عاماً
للو�صول�إىلهذهاملرحلة،وهولي�سبالوقتالطويليفمهنةالأمم؛ويعد�سريعاًجداًمبقيا�س
امل�سرية الزمنية القدمية للهند باجتاه املدنية واحل�ضارة.
وتدرك الهند �أن عليها �أن تخرتع طريقتها اخلا�صة يف العامل .وكنت قد �سمعت مراراً
وتكراراًترجمةمالال�سرتاتيجيةالراديكاليةالآتيةلنجاحالهند،تتعار�ضفيها�أ�س�سالبداية
مع ماهو بديهي :عالج كل م�شكلة باعتبارها فر�صة مواتية .ففي دولة ت�ضم �أكرث من مليار
�شخ�ص ،ابد�أ بالت�أكيد �أنه يف اقت�صاد املعرفة ،كل عقل مل ت�ستغل قدراته بعد ،هو ميزة
بانتظار �إدراكها .دع القوة امل�ؤكدة لتنظيم امل�شروعات ت�ؤثر يف �أكرث امل�شكالت ا�ستع�صا ًء،
ولكن ال تفرت�ض �أن اال�ستثمار اخلا�ص وحده ميكنه �إجناز العمل باملقيا�س املطلوب وبال�سرعة
املطلوبة .قم بتكوين عالقات �شراكة ما بني العمل ،واحلكومة ،واملنظمات غري احلكومية.
قمبرعايةال�شبكاتاملرتابطةوتوجيهالعالقاتمابني�أولئكالذينميتلكوناملعرفةالعملية
واملهارة و�أولئك الذين يرغبون يف �أن يتعلموا؛ و�أي�ضاً بني �أولئك الذين ميتلكون ر�أ�س املال،
و�أولئك الذين يحتاجون �إىل ر�أ�س املال لبدء م�شروع ما .قم وب�إ�صرار بالعمل على خف�ض
التكاليف من �أجل خف�ض الأ�سعار؛ قم بالإ�صغاء �إىل الفقراء؛ هم يعرفون ما الذي يحتاجون
�إليه ،وامنحهم القوة عن طريق منحهم التعليم اجليد وو�سائل ك�سب العي�ش ،و�ضع ت�صوراً
لكيفية تلبية احتياجاتهم ،و�سوف يحالفك التوفيق وحتقق النجاح.
وقال يل �شيڤ �سيڤاكومار مبتكر برنامج (« )e-choupalاي -ت�شوبال» الإلكرتوين
الإبداعي الذي ت�شرف عليه ال�شركة الهندية للتبغ ( )ITCوهو عبارة عن �أك�شاك للإنرتنت
تعمل مبنزله مراكز �إعالمية تربط املزارعني بالأ�سواق يف مناطق الأرياف يف الهند�« :إن
مناذجنا تقوم وعن طريق التخطيط ال�سابق برت�سيخ االعتقاد القائل �إن ب�إمكاننا �أن نحقق
النجاح فقط �إذا ما قمنا بعمل مفيد ،ونحن نقوم بعمل مفيد فقط عندما نحقق النجاح».
ولدى نارايانا مورثي ،الذي كان من امل�شاركني يف ت�أ�سي�س �شركة  Infosysثمتقاعدم�ؤخراً،
نظريةتدعى«الر�أ�سماليةالرحيمة»وقد�أبلغنيكيفيفهمها«.فالدورالرئي�سل�شركةكربى
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م�ساهمة هو �إيجاد الرثوة ب�شكل قانوين و�أخالقي .وتلك هي م�س�ؤوليتنا الرئي�سة� .إال �أنه ويف
�إطار دولة نامية مثل الهند ،ف�إن م�س�ؤولية ال�شركة ت�صل �إىل ما هو �أبعد من ذلك .حيث �إنه
يجب عليك �أن توجد ح�سن النية يف املجتمع .وذاك ال يعني �أن على ال�شركات التجارية �أن
تتوىل القيام مب�س�ؤوليات احلكومة� .إن الإ�سهام الكبري الذي ميكن ل�شركة ما �أن حتقق به
ال�صالح العام يتمثَّل يف عالقات ال�شراكة ما بني اخلا�ص والعام».
�أما يف الواليات املتحدة ،واخت�صاراً ملا ورد يف �شهادة ت�شارلز �إروين ويل�سون الرئي�س
ال�سابق ل�شركة جرنال موترز �أمام جلنة اخلدمات الع�سكرية التابعة ملجل�س ال�شيوخ عقب
ت�سميته وزيراًللدفاع من قبل الرئي�س �أيزنهاور ،ف�إن «ماهو مفيد ل�شركة جرنال موترز يكون
مفيداً للبالد» .ومنذ �أن قيل هذا الر�أي يف عام  ،1952عانت �شركة جرنال موترز ظروفاً
�صعبة ،و�سرحت ثالثني �ألف �شخ�ص يف الواليات املتحدة يف عام  ،2006ومع ذلك ف�إن فكرة
�أن كل ما ي�صب يف م�صلحة ال�شركات الأمريكية هو ل�صالح ال�شعب الأمريكي تظل ت�شكل
مفهوماً �أ�سا�سياً بالن�سبة لل�سيا�سة اخلارجية والداخلية للواليات املتحدة.
ومعظم ر�ؤ�ساء ال�شركات التجارية الهنود الذين التقيتهم يقلبون ال�صيغة ر�أ�ساً على
عقب .وهم ي�ؤمنون ب�صدق �أن جناح م�شروعاتهم ون�شاطاتهم اال�ستثمارية يرتبط يف النهاية
مبدى �إ�سهامهم يف مواجهة امل�شكالت امللحة لبالدهم .وقد عرب موكي�ش �آمباين عن ذلك
ب�إيجاز بليغ بقوله�« :إن ماهو مفيد للهند مفيد ل�شركة ريالين�س».

الر�أ�سمالية ال�شمولية
�ألقىواي�.سي.ديفي�شووررئي�سجمل�س�إدارةال�شركةالهنديةللتبغ�،إحدى�أكربال�شركات
امل�ساهمة يف الهند خطاباً مثرياً �أمام امل�ساهمني من حملة الأ�سهم يف �شركته العام املا�ضي.
ويف حني �أنه كان م�سروراً ب�إعالنه للم�ستثمرين �أن العائدات ال�سنوية بلغت ( )30باملئة ،فقد
كان فخوراً فع ً
ال ب�إبالغهم بتحقيق هذه النتائج حتى بينما «تقوم �شركتكم بو�ضع معايري
جديدة يف �أداء مثلث احلد الأدنى املطلوب .وب�صفته رئي�ساً ل�شركة يقوم عملها املعتاد على
التبغ ،فقد كان ديفي�شوور ميتلك حافزاً خا�صاً لتحويل ال�شركة الهندية للتبغ �إىل مواطن
جتاري �صالح .وال تزال ال�سرية املهنية اخلا�صة بامل�س�ؤولية التجارية لل�شركة تثري الإعجاب
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واالحرتام .فال�شركة الهندية للتبغ التي كانت تعمل من قبل على خف�ض ا�ستهالكها من املياه
�إىل احلد الأدنى ،وتلتزم باتخاذ �إجراءات ل�ضمان املحافظة على املوارد املائية �أ�صبحت
حري�صة على و�ضع حد النبعاث غاز ثاين �أوك�سيد الكربون من معاملها يف عام  ،2006وقد
قطعت �شوطاً ال ب�أ�س به يف طريقها للو�صول �إىل و�ضع ينعدم فيه طرح النفايات اجلامدة».
وي�أخذ مثلث احلد الأدنى املطلوب يف احل�سبان البيانات والأو�ضاع املالية واالجتماعية
والبيئية والنتائج التي تع ّودها .وقد �أرجع ال�سيد ديفي�شوور جناح ال�شركة الهندية للتبغ عرب
هذه النقاط الأ�سا�سية الثالث جميعها �إىل قيم ال�شركة املت�أ�صلة بعمق يف روح ال�شعب الهندي
واملميزة برتاثها ومعتقداتها .و�أكد ديفي�شوور �أن هذه اخل�صو�صية «تقرر خيار �إ�سرتاتيجية
ال�شركات التجارية ،وتوجه مثل هذه الإ�سرتاتيجية ل�صالح �سل�سلة القيم الهندية �أينما كان
ذلك ممكناً ومعقو ًال ،وت�شرك امل�ؤ�س�سة ب�إرادتها يف مواجهة التحديات االجتماعية الأكرب
()10
للنمو ال�شمويل والقابل لال�ستمرار».
ويزداد اقرتاب بع�ض زعماء الهند الأكرث امتالكاً للأفكار والر�ؤى الثاقبة من هذا
النموذج الر�أ�سمايل اجلديد الذي يحقق الرثوة وي�شجع على احتواء الطبقات االجتماعية
يف بوتقة واحدة وم�ساندة البيئة .لقد جعلت حكومة الهند من �سيا�سة االحتواء اجلزء الأهم
من �سيا�ساتها الداخلية ف�شددت على التعليم املطور للجميع ،و�سنت القانون الوطني ل�ضمان
توظيف �سكان الأرياف بهدف توفري �أ�صغر �شبكة �أمان اجتماعية ممكنة للفقراء يف املناطق
الريفية يف الهند .وال�سبب ب�سيط :لي�ست هنالك من طريقة �أخرى.

القدرة على التخيل
لقد �سمعت هنوداً كثريين جداً من اناند ماهيندرا �إىل موليكا دوت ،ومن غوثام ت�شوبرا
�إىل روهيني نايلكاين� ،سمعتهم يقولون� :إن ال�شيء الوحيد الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ت�أخر
الهند يف هذه اللحظة التاريخية احلرجة هو حدوث ق�صور يف املخيلة و�ضعف القدرة على
التخيل .والأمر ذاته ي�صح بالت�أكيد بالن�سبة لبقيتنا .فكوكبنا يرتنح عند حافة كم هائل من
الأزمات املخيفة ،ترتاوح ما بني االحتبا�س احلراري� ،إىل الأوبئة املتف�شية القاتلة� ،إىل فو�ضى
الإرهاب واحلروب� .إن االعتقاد ب�أن النمو االقت�صادي والتطور �أمران ممكنان فقط عن
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طريق الت�ضحية بالإمكانيات ،التي تنطوي عليها حياة املليارات من الكائنات الب�شرية� ،أو عن
طريق �إحلاق �ضرر هائل ببيئتنا امل�شرتكة ،يعني الإ�صابة بق�صور حاد يف القدرة على التخيل.
و�إذا ما كان ب�إمكان الهند �أن توجد اقت�صاد معرفة يكون اقت�صاداً متكيفاً مع التحديات التي
تواجهها ،و�إذا كان ب�إمكانها �أن تغيرِّ ع�صر املعلومات �إىل ع�صر للحكمة ،ف�إنها �سوف تنقذ
نف�سها  -وتنقذ البقية منا كذلك.
�إن �سيا�سة االحتواء الهندية �سوف تخفف ،ويف �أف�ضل العوامل املمكنة جميعها ،من
حالة االنق�سام االقت�صادي للر�أ�سمالية الأمريكية ،بينما �ست�ؤدي عملية تنظيم امل�شروعات
والأن�شطةاال�ستثماريةومزاولةالأعمالاحلرةعلىالطريقةالأمريكية�إىلحتفيزاالقت�صاد
الهندي� .إن التزام الهند بعامل متعدد الأقطاب والتزامها بتعميم الدميقراطية يف النظام
العاملي النامي �سوف ي�ضع حداً للتوجه الأحادي ال�صارخ لأمريكة .و�إن تركيز الهند على
الإبداع يف تطوير موارد بديلة للطاقة يف تو�سيع الفر�ص التعليمية ،والرعاية الطبية ،و�سبل
العي�ش لأفقر مواطنيها �سوف يدفع البالد بقوة �إىل مراكز قيادية يف جمموعة كبرية من
املناطق اجلديدة جمرباً الواليات املتحدة على �إعادة النظر يف �سيا�ساتها و�أولوياتها� .إن
التزام ال�شركات الهندية مببد�أ حتقيق النجاح يف العمل عن طريق القيام بالعمل املفيد،
�سوف يقيم مثا ًال على ر�أ�سمالية �شمولية �ست�شكل منوذجاً للعامل .و�إن النقا�ش القدمي اململ
حول رغبة الواليات املتحدة يف �أن تفعل ال�شيء ال�صائب -مث ً
ال التحكم يف انبعاث غازات
البيوت الزراعية البال�ستيكية� -إال �أنه لي�س بو�سعها القيام به متاماً ،هذا النقا�ش �سوف
يتم طيه ،يف حني تثبت الهند للعامل �أنه ما من �أحد بو�سعه عدم الت�صدي ملعاجلة هذه
امل�شكالت .وبتج ُّرئها على تخيل عامل خمتلف� ،سوف تندفع الهند بقوة هائلة يف موجة من
النمو االقت�صادي تدعمها حلول �إبداعية للم�شكالت التي تهدد م�ستقبلنا اجلماعي.

م�صري العامل من م�صري الهند
وبغ�ض النظر عن �أية م�شكلة ملحة نفكر فيها -من االحتبا�س احلراري العاملي� ،إىل
الأوبئة املتف�شية �إىل �أزمة الطاقة و�إىل الهوة الوا�سعة القائمة ما بني الغني والفقري -ف�إن
الوقت هو جوهر الأمر هنا وي�شكل �أهمية كبرية .وتواجه الهند بتعداد �سكانها الكبري ومنوها
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االقت�صادي املت�سارع جميع هذه التحديات ب�إحلاح �أكرث كثرياً مما يفعل الب�شر يف عامل الدول
ال�صناعية .ويجب علينا �أن نركز انتباهنا على الوجهة التي ت�سري �إليها الهند :فمن املرجح
ال �أم �آج ً
�أننا جميعاً �سوف ي�ؤول م�صرينا هناك عاج ً
ال.
وتُطوق الهند كل الوعود وكل املخاطر التي تكتنف هذه اللحظة احلا�سمة يف تاريخ
الب�شرية� .إن الهنود الذين كان يل �شرف لقائهم والذين �شاركوين ر�ؤيتهم وتفانيهم يجمعون
ما بني طموح رائع وم�شكالت رهيبة جداً �إىل حد �أن الكثريين منا مييلون �إىل التظاهر ب�أنها
غري موجودة .والهنود ال ميلكون ترف التظاهر .وال نحن يف النهاية.
�إن الهند ت�ؤثر يف حياتنا الآن بطرق �أكرث كثرياً مما يدركه معظمنا .واحلقيقة �أننا غدونا
نعي�ش �سابقاً على كوكب الهند بكل معنى الكلمة .هذا الكتاب يتحدث عن نوع الكوكب الذي
ميكن �أن يكون عليه ذلك.
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«هذه التجربة �سوف تغري جمرى حياتكم» ،قالها فيكتور مينيزي�س ،ع�ضو جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية ( ،)AIFيف حني وقفت جمموعة من خريجي اجلامعات ممن �أنهوا
درا�ساتهم م�ؤخراً مع جمموعة من الكوادر ال�شابة ،وقد ا�ستحوذت على انتباههم كلمات
مينيزي�س .كانوا جميعهم قد اجتازوا بنجاح �إجراءات االختبار ال�صارمة ،لي�صبحوا
«الزمالء اجلدد لفيلق خدمات م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية» وكانوا متجمعني يف حفل ا�ستقبال
يقام على �شرفهم يف مقر امل�ؤ�س�سة يف مدينة نيويورك .وقام بع�ضهم وهم يحملون ب�أيديهم
ك�ؤو�س ال�شراب و�أطباقاً �صغرية من املقبالت الهندية بالتنقل يف املكان بع�صبية ،يف حني كان
�آخرون ينظرون حولهم بثقة ،وقد علت وجوههم ابت�سامة م�شرقة؛ وكانت قلة منهم قد زارت
الهند من قبل .وكان بع�ضهم من الأمريكيني الهنود الذين يتكلمون �إحدى اللغات الهندية.
والكثريون منهم مل تكن لهم من �صلة بالهند على الإطالق ،عدا الرغبة يف اكت�ساب اخلربة
العملية يف جماالت متنوعة مثل حت�سني �سبل العي�ش� ،صحة الن�ساء ،والتعليم الأ�سا�سي.
�أرادت مارجوري �شوملان وهي من مواطني والية كونيكتيكت وامر�أة �شقراء �ضئيلة احلجم
يف �سن ِّيها الع�شرين الأوىل� ،أرادت �أن تتعلم املزيد عن امل�شروعات التجارية ال�صغرية حتى
تقوم بخدمة املجتمعات املحلية الفقرية يف الواليات املتحدة على نحو �أف�ضل .وكانت ڤيماال
باالني�سوامي ،التي ن�ش�أت يف مدينة اوغ�ستا بوالية جورجيا ،قد توجهت �إىل جنوب الهند.
وقد �أقرت ب�أن «لغتي التاميلية لي�ست ممتازة ،ولكن ب�إمكاين �أن �أتدبر �أمري يف الكالم».
وتبدو ڤيماال وهي ابنة م َهاجرين من منطقة جنوب �آ�سية ب�شكل ال َل ْب�س فيه� ،إال �أن كل ق�سم
من حديثها ي�شبه تلك املواطنة الأمريكية التي ت�شكل هويتها .وقد �أخربتني �أن �إقامتها يف
الهند مدة عامني يف وقت �سابق جعلها تدرك كم كانت �أمريكية يف الواقع« .لقد �أ�شار �إ ّ
يل
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اجلميع على �أنني الفتاة الأمريكية» قالت يل وهي ال تزال َد ِه�ش ًة قلي ً
ال كونها الفتاة الهندية
التي كانت ترتعرع يف �صغرها يف والية جورجيا .وكان جميع الزمالء الذين حتدثت معهم
بال ا�ستثناء يعتزمون �أخذ خربتهم يف الهند وتطبيقها يف مهن كانوا ي�أملون �أن ميار�سوها يف
العمل امل�صريف� ،أو يف الطب� ،أو يف حقل اخلدمات العامة.
وقد عمدت �إىل �إحراج فيكتور مينيزي�س ،وكان يرتدي بذة رجال �أعمال �أنيقة ب�سيطة وربطة
عنق حريرية حمراء ب�س�ؤاله عما كان ه�ؤالء ال�شبان الأمريكيون ي�أخذونه معهم �إىل الهند عدا
عن املهارات واخلربات والتعليم ،فقد كان التقدير الذي يحظى به الربنامج يعود �إىل م�ؤ�س�سة
الهندالأمريكية.ف�أجابمو�ضحاً«ه�ؤالءال�شبانالأمريكيوني�صبحون�سفراءللهندوللق�ضايا
الهنديةعندمايعودون»�«.أنظري،هنالكمنالأمورامل�شرتكةبنيالهندوالوالياتاملتحدة�أكرث
كثرياً مما هنالك من االختالفات ،وت�شكل الهند خمترب جتارب رائعاً للعديد من املو�ضوعات
والق�ضايا� .إنها منوذج م�صغر لكل م�س�ألة �سيا�سية مهمة يواجهها العامل».
وكانت م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية قد تلقت منحة كبرية من م�ؤ�س�سة فورد يف العام املا�ضي
لت�شجيع الأعمال اخلريية الإن�سانية داخل املجتمع الأمريكي  -الهندي� .إن امليل الأمريكي
الهندي باجتاه رد العطاء �سوف يندفع على الأرجح ليبلغ م�ستويات جديدة عن طريق هذا
امل�سعى معززاً بذلك احللقة الطيبة التي تعود بالنفع على كل من الهند والواليات املتحدة.

الواليات املتحدة والهند
�شعبٌ ل�شعب
حتى جميء هذا القرن ،كانت العالقة بني الواليات املتحدة والهند وب�شكل ح�صري
تقريباً عالقة �شعب ب�شعب .كانت العالقات التجارية وال�سيا�سية لي�ست ذات �أهمية لأ�سباب
�أقلها �أن حكومة الهند كانت ملدة ملحوظة من الزمن تتبع بريطانية العظمى .ويف ظل احلكم
الربيطاين �أ�صبح ا�سم الهنود مرتبطاً با�سم الواليات املتحدة بو�صفها م�ستعمرة بريطانية
�أخرى م�شابهة .و�أبدوا �إعجابهم بها لكونها حققت ما كانت تتمناه الهند :اال�ستقالل.
وتدفقت التيارات الفل�سفية القوية جيئة وذهاباً بني البلدين ،وهي تيارات �أثّرت ب�شكل كبري
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يف امل�ستقبل ال�سيا�سي لكلتا الأمتني .وكانت الفل�سفة وعلم الالهوت يف الهند ي�شكالن م�صدر
�إلهام عميقاً للأمريكيني الذين ي�ؤمنون بالفل�سفة القائلة �إن اكت�شاف احلقيقة يتم عرب
درا�سة �آليات الفكر ،ولي�س عن طريق التجربة .وقر�أ رالف والدو امير�سون وهرني ديڤيد
ثورو الكتب الهندية املقد�سة مبا فيها «ڤي�شنو پورانا�س»  *Vishnu Puranasو«مهابهاراتا»
 **Mahabharataوكتب االثنان �أ�شعاراً ومقاالت من وحي قراءتهما للكتب الهندية.
والدي قد اقتب�ست الأبيات الآتية من �شعر
وكانت بطاقة الدعوة التي وجهت حلفل زفاف
َّ
والت ويتمان «ممر �إىل الهند» من ديوانه ال�شهري «�أوراق الع�شب» الذي �صدر عام .1855
ممر �إىل الهند!
�إي ِه �أيتها الروح� ،أمل تدركي غاية الرب منذ البداية؟
�أن تنب�سط الأر�ض وتت�صل ب�شبكة من اخلطوط.
�أن تقرتن ال�شعوب و�أهل اجلوار بع�ضهم ببع�ض و�أن يهبوا �أنف�سهم للزواج.
�أن يجري عبور املحيطات ،وتقريب البعيد.
�أن تتحد البالد معاً.
كان احتادهما الأمريكي  -الهندي الذي مت يف عام  1957احتاداً غري عادي .و�ساعد
االقتبا�س من ويتمان على و�ضع �أ�س�س له يف تقليد �أمريكي مميز� ،إال �أن هذا مل مينع عميدة
كلية البنات من ا�ستدعاء والدتي �إىل مكتبها ملحاولة �إقناعها بالعدول عن ارتكاب غلطة
�شنيعة .ففي حني �أنها رمبا ال تقوم بذلك بارتكاب �أي �شيء غري قانوين يف والية �أوريغون،
ف�إنها �سوف تكون متهمة بانتهاك قوانني عدم جواز اندماج الأعراق يف اجلنوب الأمريكي
التي متنع الزواج بني �شخ�ص �أبي�ض و�آخر غري �أبي�ض.
* ق�ص�ص �أ�سطورية ت��دور حول �أح��د الآلهة الكبار يف الديانة الهندو�سية .وتعني كلمة «ڤي�شنو» الكائن
الأعلى(.املرتجمة)
** ملحمة �شعرية عظيمة من الرتاث الهندو�سي مكتوبة باللغة ال�سن�سكريتية يعود تاريخها �إىل نحو العام
 400قبل امليالد(.املرتجمة)
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لقد قر�أ املهامتا غاندي كغريه من الآالف من الهنود الآخرين من جيله ،مبن فيهم جدي
وجدتي �أنا ،قر�أ امير�سون وثورو .وت�أثر غاندي بفكرة ثورو عن الع�صيان املدين فدجمها يف
�أ�ساليبه ال�سيا�سية اخلا�صة� ،سيا�سة الالعنف ،واملقاومة التي تنبذ العنف .ومل يغب عن ذهن
غاندي �أي�ضاً لقاء ح�صل م�صادف ًة بعد مدة ق�صرية يف اليوم الذي �أعقب احلادثة ال�شهرية
عندما مت رميه خارج مق�صورة قطار خم�ص�صة للبي�ض فقط ،مع «زجني �أمريكي» كان مثله
حمروماً من حقوقه املدنية يف موطنه بجنوب �إفريق َّية التي كانت حتت حكم نظام عن�صري.
وقد ربط غاندي و�أتباعه حمنة الهنود املقهورين،املغلوبني على �أمرهم ،وال�سيما املنبوذين،
مبحنة الأمريكيني الأفارقة يف �أمريكة يف عهد الرئي�س جيم كراو.
و�أثناء �أعوام الع�شرينيات والثالثينيات من القرن املا�ضي ،تابع الأمريكيون الأفارقة
وعلى نحو وثيق تقدم غاندي وحركة حترير الهند يف مطبوعات كانت تقر�أ على نطاق وا�سع
مثل كتاب «الأزمة» .ويف عام  ،1936ر�أ�س هوارد ثورمان وفد �صداقة من ال�سود يف زيارة �إىل
جنوب �آ�سية واجتمع مع غاندي .وناق�شا الت�شابه بني القمع الذي كان يتعر�ض له املنبوذون
يف الهند والقمع الذي يتعر�ض له الأمريكيون الأفارقة .و�أ�صبح مارتن لوثر كينغ على معرفة
بغاندي وفل�سفته عرب كتاب ثورمان وعنوانه «امل�سيح واملحرومون»( )1ويظهر هناك يف الفيلم
التلفزيوين عن مارتن لوثر كينغ الذي ي�صوره وهو يلقي خطبته ال�شهرية التي يقول فيها:
«لدي حلم» عند �أعتاب الن�صب التذكاري للرئي�س لينكولن ،يظهر الأتباع املحيطون به وهم
يرتدون القلن�سوة البي�ضاء التي كانت متيز نهرو .وكان كينغ قد قال عن �إ�سهام نهرو يف
حركته« :لقد قام امل�سيح بتزويدنا بالعزمية واحلافز بينما قام غاندي بتزويدنا بالنهج»(.)2
فا�ضت م�شاعر التعاطف ما بني كفاح الهند من �أجل اال�ستقالل وكفاح الأمريكني الأفارقة
من �أجل امل�ساواة يف احلقوق على نحو عميق .واملعروف تاريخياً �أن اجلامعات التي كانت
مقت�صرة على ال�سود كانت ت�شجع الطلبة الهنود على املجيء للدرا�سة يف م�ؤ�س�ساتها .وقد
�أبلغتني الكاتبة مارينا بودو�س �أن والدها ،وهو هندي ينتمي لعرق معني من غويانا كان يتابع
املحا�ضرات يف جامعة هارفرد يف اخلم�سينيات �إىل جانب جمموعة من الطالب القادمني
من الهند.
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وعلى ال�ساحل الغربي ،كان هناك �أنا�س من طائفة ال�سيخ قدموا من منطقة البنجاب
مع غريهم من املهاجرين من الهند �إىل مدينة �سياتل و�إىل منطقة �سنرتال ڤايل يف والية
كاليفورنيا نحو العام  ،1400ليعملوا يف قطع الأ�شجار وا�ستخراج الأخ�شاب منها ف� ً
ضال عن
العمل يف الزراعة .ومع �إدراكهم القوي لو�ضعهم الذي يفتقر للحماية باعتبارهم من �سكان
م�ستعمرة تتبع بريطانية العظمى ومن رعاياها فقد �أطلقوا حركة ثورية من �أجل ا�ستقالل
الهند عن احلكم الربيطاين ت�سمى «حركة غادار»  .Ghadar Movementكان مقر �أع�ضاء
احلركة �أو «الغاداريون» موجوداً يف مدينة �سان فران�سي�سكو ،حيث جل�ؤوا �إىل �إ�صدار
�صحيفة .وجمع ه�ؤالء الأمريكيون الهنود املال يف �إطار �سعيهم لنيل احلرية لوطنهم ،ونظموا
رحلة لقارب (كان م�صريه الغرق) حمم ً
ال بالبنادق والذخرية لت�سليمها �إىل املنا�ضلني من
�أجل احلرية يف الهند .وعمد مهاجرون �آخرون من البنجاب ،ا�ستقروا يف كاليفورنيا� ،إىل
�إدخار �أموال كافية ل�شراء � ٍ
أرا�ض و�إن�شاء مزارعهم اخلا�صة .وما يزال هناك جمتمع مزدهر
من رعايا البنجاب موجود يف مدينة بوبا بوالية كاليفورنيا وما حولها .وبعد ال�سماح لهم
بدخول الواليات املتحدة كرجال �أَعزاب ،تزوج الكثريون منهم ن�سا ًء �أمريكيات من �أ�صل
مك�سيكي .وعندما تعر�ضت مزارعهم للتهديد بامل�صادرة مبقت�ضى بنود قانون عام 1913
الذي مينع متلك الأرا�ضي للأجانب ،جل�أ الكثريون �إىل ت�سجيل �أمالكهم ب�أ�سماء زوجاتهم
لإنقاذ �أنف�سهم( .)3وبينما كان �شعبا الهند و�أمريكة ي�ستمدان الإلهام من كفاح كل منهما
من �أجل احلرية والعدالة االجتماعية ،كانت حكومتا البلدين تتبعان اجتاهاً خمتلفاً متاماً.
فبعدما �ساد جو حميم العالقة القائمة بينهما ملدة وجيزة عقب ا�ستقالل الهند يف عام
 ،1947ان�ساقت الواليات املتحدة والهند يف تباعد حذر ،وحتالفت كل منهما مع العدو الأكرب
للآخر :الهند مع االحتاد ال�سوفيتي ،والواليات املتحدة مع باك�ستان �أثناء حرب الأفغان �ضد
�إ�سالم �أباد .ومن ال�سخرية مبكان �أن احلرب الباردة التي كان لزاماً �أن تهزم ال�سوفييت قد
فتحت �أبواب الواليات املتحدة �أمام الهجرة من الهند .و�سعت الواليات املتحدة يف ال�سباق
نحو ال�سيطرة على املجال التكنولوجي والع�سكري �إىل ت�سخري مهارات الأف�ضل والأذكى حتى
لو كان عليهم �أن ي�أتوا من �إفريق َّية و�آ�سية .ويف عام  ،1965اتخذت الواليات املتحدة خطوة
بفتح حدودها �أمام العمال من ذوي الكفايات العالية القادمني من دول غري �أوروبية الذين
كانت هجرتهم تخ�ضع �سابقاً لإجراءات مت�شددة بغر�ض احلد منها.
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عندما جاء والدي �إىل الواليات املتحدة يف عام  ،1949بت�أ�شرية دخول تمُ نح للطالب ،كان
هناك ع�شرة �آالف �شخ�ص فقط من �أ�صل هندي يف البالد ب�أكملها ،وهو الرقم ذاته الذي
كان م�سج ً
ال يف العام  .1900وبعد عام  ،1965بد�أ املهند�سون ،والأطباء ،والعلماء الهنود
وغريهم من الأ�شخا�ص ممن تلقوا تعليماً جامعياً �أو ي�سعون للتعلم يف هذه املجاالت ،بد�ؤوا
ي�صلون تباعاً ب�أعداد كبرية وب�شكل متزايد .ون�ش�أت ال�صورة الثابتة يف الأذهان لنمط طالب
الهند�سة الهندي (�أ�صبح والدي مهند�ساً يف الطريان مع �أنه كان قد جاء يف وقت �سابق)،
لكي يتم ا�ستبدالها بعد عقدين من الزمن بالهندي امله ّو�س بتكنولوجيا املعلومات.
ازداد عدد الهنود الذين يدر�سون ،ويعي�شون ،ويعملون يف الواليات املتحدة ب�شكل مطرد
�أثناء �أعوام ال�سبعينيات والثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�ضي .و�أثناء ال�سنوات
القليلة املا�ضية� ،أقدمت الهند وب�شكل ثابت على �إر�سال طالب للدرا�سة يف الواليات املتحدة
�أكرث من �أي بلد �آخر .ويف عام  ،2005جاء �أكرث من ثمانية �آالف طالب من الهند �إىل الواليات
املتحدة ملتابعة الدرا�سات العليا ،وهذا يزيد بنحو ( )30باملئة عن �ستة �آالف الذين جا�ؤوا من
ال�صني .ولي�س كل هندي ي�أتي للدرا�سة �أو العمل يف الواليات املتحدة يبقى فيها .فالكثريون
يعودون �إىل الهند .وقد كان هذا عادة ما ي�صح بالن�سبة لأبناء الطبقة الغنية ،حيث كانت
جتتذبهم الفر�صة لتويل �إدارة ال�شركات وامل�شروعات التجارية للعائلة �أو التدرج يف الوظائف
العليا للدوائر احلكومية .وكان عدد ملحوظ من كبار ر�ؤ�ساء ال�شركات وال�سيا�سيني الهنود
قد در�سوا وعا�شوا �أو عملوا يف الواليات املتحدة .وهناك كثريون �آخرون لديهم �أوالد �أو �أفراد
مقربون من العائلة قد فعلوا ذلك .ومما يثري الده�شة ،عدد الهنود الذين يتولون منا�صب
عليا ممن التقيت بهم من حملة درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف م�ؤ�س�سات �أكادميية
�أمريكية رفيعة امل�ستوى مثل جامعات �ستانفورد ،وهارفارد ،ووارتون �أو كيلوغ  -حيث �إن
الكثريين من الأ�ساتذة املمتازين هم من الهنود �أي�ضاً .ولهذه اخلربات دور يف ن�شوء روابط
قوية مع الواليات املتحدة وميل طبيعي نحو تبني منهج �أمريكي للعمل ال�سيا�سي والتجاري.
وبحلول العام  ،2000كان هناك ( )1.2مليون �شخ�ص من �أ�صل هندي يعي�ش يف الواليات
املتحدة .وهناك الآن ( )2.2مليونان تقريباً .ومدعوماً بالهجرة امل�ستمرة للهنود والتكاثر
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الطبيعي لل�سكان املقيمني ،ف�إنه يتوقع �أن يت�ضاعف هذا الرقم كل ع�شر �سنوات ،جاع ً
ال من
الأمريكيني الهنود �أ�سرع جماعة �آ�سيوية مهاجرة تزايداً يف عدد �أفرادها.

الأمريكيون الهنود
الأمريكيون الهنود �أو الأمريكيون من �أ�صول هندية هم �إحدى اجلماعات املهاجرة
الأكرثها جناحاً وازدهاراً ,و�أح�سنها تعليماً يف �أمريكة .ويحمل ثمانية وخم�سون باملئة من
الأمريكيني الهنود �شهادة جامعية ,بينما ال يحملها �سوى  27باملئة من التعداد العام لل�سكان.
ويبلغ متو�سط دخلهم الأ�سري  64,000دوالر مقارنة مع املعدل الوطني البالغ  50,000دوالر.
ويتحكم الهنود الأمريكيون بدخل �شخ�صي قابل للت�صرف فيه وكبري جداً ,يبلغ بعد اقتطاع
ال�ضرائب ( )76مليار دوالر )4(.وت�أتي الكثري من هذه الأرقام املثرية للإعجاب نتيجة لقوانني
الهجرة يف الواليات املتحدة ,التي �أيدت قدوم املهاجرين من �أ�صحاب املهارات والكفايات
املمتازة ومن حاملي ال�شهادات الدرا�سية العالية من الهند ,ممن �سنحت لهم الفر�صة
للح�صول على وظائف برواتب �سخية.
ويحظى الأمريكيون الهنود بوجود غري متكافئ يف بع�ض املجاالت مثل الطب ،ال�صناعة
الفندقية وخدمات ال�ضيافة ،تكنولوجيا املعلومات ،البحوث العلمية و�إدارة الأعمال .وقد
بات الأمريكيون معتادين على �أن يعهدوا ب�أمور رعايتهم الطبية �إىل الأطباء الهنود .وهناك
ا�ستناداً�إىل الرابطة الأمريكية للأطباء من �أ�صل هندي ،اثنان و�أربعون �ألف طبيب وخم�سون
�ألف طالب طب من �أ�صل هندي يف الواليات املتحدة )5(.ويعد الدكتور �ساجناي غوبتا الذي
يظهر على �شا�شة تلفاز «�سي .ان .ان» مثا ًال على الرمز الذي تقدمه و�سائل الإعالم لطبيب
العائلة الأمريكية املوثوق القادم من الهند.
ويقدر �سعر ال�سوق للعقارات املوجودة يف الواليات املتحدة التي ميلكها �أفراد من رابطة
�أ�صحاب الفنادق الأمريكيني من �أ�صول �آ�سيوية ،وهي منظمة �أ�س�سها مهاجرون من الهند
وي�شرف عليها من ي�سمون الباتلز  ،Patelsوهم �أ� ً
صال من والية غوجارات الهندية ،يقدر
بـ ( )29.9مليار دوالر ت�شكل �أ�صول �شركات تعمل مبوجب امتيازات ممنوحة من احلكومة،
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و( )8.1مليارات دوالر قيمة ممتلكات م�ستقلة .وتو�ضح الرابطة على موقعها على الإنرتنت
�أ�صل كلمة  Patelفتقول« :كان قدماء احلكام يف الهند يعينون ق ّيماً على ال�سجالت ليبقى
على اطالع على املحا�صيل ال�سنوية ،التي تدرها كل قطعة من الأرا�ضي �أو كل تلة �صغرية
«( »patبات) .و�أ�صبح ذلك ال�شخ�ص يعرف با�سم (باتل) « )6(.»patelوقد �أدى جناح هذه
املجموعة يف جمال الأعمال الفندقية واملوتيالت (النزل) امل�ستخدمة من قبل امل�سافرين
على الطرقات العامة يف �أمريكة �إىل ظهور التعبري «نزل باتل» .Patel motel
وي�ضمكباراملديرينمنالأمريكينيالهنودالبارزينالذينيتقلدونمنا�صبرفيعة،اندرا
نوويي املدير التنفيذي ل�شركة بيب�سي  ،Pepsicoراجات غوبتا ،ال�شريك الإداري على م�ستوى
العامل واملدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة ماكينزي  Mckinseyو�شركاه لال�ست�شارات الإدارية
العاملية؛ ڤيكرام بانديت ،الرئي�س ال�سابق وموظف العمليات امل�س�ؤول لل�ضمانات امل�ؤ�س�ساتية
واملجموعة امل�صرفية اال�ستثمارية التابعة لبنك مورغان �ستانلي � ،Morgan Stanleyشايل�ش
ميهتا املدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة بروڤيديان  Providianللخدمات املالية امل�ساهمة؛
وفيكتور مينيزي�س ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �سيتي غروب  .City Groupوهناك
عامل واحد يف هذه الظاهرة هو املعاهد الهندية للتكنولوجيا ( )IITذات املقدرة التناف�سية
العالية واملعاهد الهندية للإدارة ( )IIMالتي ت�سمح بدخول �شخ�ص واحد فقط من �أ�صل �ستني
ممن يتقدمون بطلبات االلتحاق بها ،ومتنح �أولئك الذين يتمكنون من التفوق تعليماً متميزاً
رائعاً .ويتم تلقف خريجي هذه الكليات من قبل �شركات رائدة من كل �أنحاء العامل.
�شكل �إ�سهام الهنود العاملني يف «وادي ال�سيليكون» �إ�سهاماً هائ ً
ال وعظيماً بالن�سبة للدور
الرياديللوالياتاملتحدةيفجمالالتكنولوجياوبالن�سبةلالنطالقةاالقت�صاديةللهند.وكان
ال�صحايف املخ�ضرم مايكل لوي�س قد كتب يف درا�سته ال�شاملة حول ظاهرة وادي ال�سيليكون يف
وقت �سابق من عام  ،2000وحتت عنوان «اجلديد يف ال�شيء اجلديد :ق�صة وادي ال�سيليكون»،
«كانت الرائحة امل�ؤكدة داخل �أي �شركة وليدة يف وادي ال�سيليكون هي توابل الكاري» .وقد
اجنذب الكثري من معاهد التكنولوجيا الهندية وغريها من خريجي العلوم التقنية نحو وادي
ال�سيليكونلي�سهموايفالطفرةالتقنيةهناكيف�أعوامالثمانينياتوالت�سعينيات.وانتهىالأمر
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بالآخرين يف قطاع الأعمال وامل�شروعات التجارية �أو جمال البحوث العلمية .وعمد الكثريون
من الهنود الذين ذهبوا �إىل وادي ال�سيليكون �إىل ت�أ�سي�س �شركاتهم اخلا�صة هناك .وبحلول
العام  ،2000كان الأمريكيون من �أ�صول هندية� :إما ميتلكون ال�شركات التي كانوا يتولون فيها
منا�صب تنفيذية� ،أو كانوا يتب�ؤون منا�صب �إدارية عليا يف ( )40باملئة من كل ال�شركات النا�شئة
يف «�سيليكون ڤايل» ،وبلغ �صايف رواتبهم اجلماعية ( )62مليار دوالر( .)8وي�ضم بع�ض الهنود
املعروفني على نطاق �أو�سع ممن جمعوا ثروات هائلة �أثناء الطفرة التكنولوجية ك ً
ال من ڤينود
دهام ،مبتكر معالج «بنتيوم» ،ڤينود كهو�سال� ،أحد م�ؤ�س�سي �أنظمة «�صن» متناهية ال�صغر،
�صابربها�شيا،الذي�أوجدالربيدالإلكرتوين Hotmail.com؛�سوها�سباتيل،م�ؤ�س�س�سريو�س
لوجيك « »Cirrus Logicاملخت�صة بتوريد �أجزاء احلا�سوب ال�شخ�صي وكانوال ريكهي م�ؤ�س�س
«اك�سيالن»  ،Excelanمزود خدمة تكنولوجيا املعلومات.
يف �أحد الأيام من عام  ،1992كانت جمموعة من رجال الأعمال وامل�ستثمرين الذين تعود
جذورهم �إىل منطقة االندو�س يف الهند والنا�شطني يف «وادي ال�سيليكون» ينتظرون يف املطار
ال�ستقبال م�س�ؤول حكومي هندي زائر ،و�شرعوا يف احلديث فيما بينهم وقرروا �أن يبد�ؤوا �شيئاً
ميكن �أن ي�ساعد رجال الأعمال على اال�ستفادة من خرباتهم .فكانت والدة ال�شبكة العاملية
«االندو�سلال�ستثمارات»(.)ThelndusEntrepreneurTIEوهي�أكربمنظمةغريربحيةيف
العامل بد�أت عملها مبئة ع�ضو ،وتُعد الآن ع�شرة �آالف ع�ضو يف خم�سة و�أربعني فرعاً حملياً
وت�سعدول.والهندهيالدولةالتيت�ضممعظمالفروعاملحليةبعدالوالياتاملتحدة.و�أ�صبحت
(� )TIEإحدى �أكرث ال�شبكات اال�ستثمارية قوة يفالعامل وهي تتو�سع ب�سرعة كبرية جداًومثرية
للده�شة .ومنذ عام � 1992أن�ش�أ الأفراد املرتبطون بها �شركات جتارية تبلغ الر�سملة ال�سوقية
املوحدة لها ( )200مليار دوالر( .)9وبوالدتها يف وادي ال�سيليكون كانت ( )TIEمتاماً من نتاج
املجموعة الفريدة من الظروف التي �أدت �إىل ثورة تكنولوجيا املعلومات :التقارب ما بني
جامعة �ستانفورد ومركز بحوث باولو �آلتو التابع ل�شركة كزيروك�س ،والنجاح الذي حققه بيل
هيوليت وديڤ باكارد ،م�ؤ�س�سا �شركة هيوليت باكارد اخلبريان يف تعديل وابتكار كل ما هو
جديد يف �أجهزة احلا�سوب واملعدات الإلكرتونية.
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لقد �أدخلت ( ،)TIEعلى �أي حال �شيئاً هندياً ب�صورة فريدة من نوعها �إىل هذا املحيط:
العالقة القدمية للتعلم التي تقوم ما بني املعلم والتلميذ .فاملعلمون ( )Gurusيف ()TIE
يقومون مب�ساعدة امل�ستثمرين النا�شئني واملحرتفني ،والطالب ( )Shishyasم�ساعدتهم يف
تعلم �أ�صول املهنة والتعامل مع الأنظمة املتبعة عن طريق م�شاركتهم خربتهم وعلمهم .كما
تقوم ( )TIEبتعزيز مبد�أ حتقيق النجاح عن طريق القيام بالعمل ال�صالح .وعندما �سئل
عن دور تنظيم امل�شروعات االجتماعية و�شبكة (� ،)TIEأو�ضح في�ش مي�شرا وهو �شريك كبري
يف امل�شروعات التي تنفذها ال�شركة املت�ضامنة «كلري�ستون» للم�شروعات التجارية امل�شرتكة
وع�ضو يف �أحد فروع منظمة (�« )TIEإن تنظيم امل�شروعات االجتماعية يلبي حاجات الفقراء.
()10
وبذلك يجري �إهمال �أ�سواق امل�ستويات الأدنى �إىل حد كبري»
�إن االلتزام من جانب الهنود الأمريكيني الناجحني �سواء لرد �شيء ما من اجلميل لبلدهم
الأم ومل�ساعدة الآخرين على حتقيق النجاح قد حتول �إىل حمرك مهم لدفع العالقات بني
الواليات املتحدة والهند �إىل الأمام :فر�أ�سمال اال�ستثمار اخلا�ص يتدفق على الهند ،ويتم
�إر�سال جزء كبري منه من قبل الأمريكيني الهنود الناجحني ،الذين هم على اطالع على
الو�ضع يف البلدين .وقد قال يل في�ش مي�شرا�« :إننا يف �شركة كلري�ستون على معرفة جيدة
بالهند كم�صدر للمواهب وك�سوق ن�شطة� .إننا نعتقد بالفعل �أن الهند قد حققت �آلية اال�شتعال
وال�شعب املتعلم هو وقودها� .أما الأوك�سجني فهو البيئة ال�سيا�سية ،واالجتماعية امل�ستقرة.
وال�شرارة هي الفئة العمرية ال�شابة التي تتحرك �صعوداً وب�سرعة وتريد الإقبال على
اال�ستهالك» .ولدى �شركة كلري�ستون حالياً مكتب يف مدينة بومباي.
�أثناء حقبة الأ�شهر االثني ع�شر التي انتهت يف �آب  ،2006قامت م�ؤ�س�سات ر�أ�س املال
املغامر ( )VCالتي متنح قرو�ضاً لتنفيذ م�شروعات �إنتاجية با�ستثمار ( )2ملياري دوالر يف
�شركات مبتدئة و�أخرى متقدمة يف �أعمالها ،وجرى رفع املخ�ص�صات املالية مل�شروعات مماثلة
متعددة وجديدة تركز على الهند �إىل �إجمايل ( )3مليارات دوالر( .)11و�أعلنت �شركة ماتريك�س
 Matrix Partnersاملت�ضامنة امل�شرتكة العام املا�ضي عن تخ�صي�ص اعتماد مايل للهند بقيمة
( )150مليون دوالر .ومت �إن�شاء �شركة «�سيكويا» لتوظيف الأموال فرع الهند عن طريق متلك
�شركة �سيكويا لال�ستثمارات ل�شركة وي�ستربيدج لتوظيف الأموال ،وهو �صندوق مايل يركز
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عملياته على الهند .وت�شمل م�ؤ�س�سات جتارية �أخرى تخت�ص مب�شروعات ر�أ�س املال املغامر
التي تقوم بتوظيف �أموالها يف الهند كاليرن بريكنز ،كوفيلد وبايرز ،نيوانرتبرايز ا�سو�سييت،
نوروي�ست ،باتري� ،سيريا وك�آنان بارترنز.
ومما يثري االهتمام ب�شكل خا�ص هو تركيز العديد من هذه اال�ستثمارات اخلا�صة على
متويل امل�شروعات ال�صغرية ،وحت�سني البيئة ،ومكافحة الأمرا�ض املتف�شية .وتعمل م�ؤ�س�سات
ر�أ�سمال املال املغامر التي تتخذ من وادي ال�سيليكون مقراً لها التي تركز على الهند ،على
�إعادة اخرتاع مفهوم كلمة «الأخ�ضر» ليعني ك ً
ال من �صديق للبيئة ومربح .وكان ڤينود كهو�سال
من امل�شاركني يف ت�أ�سي�س �شركة «�صن مايكرو�سي�ستمز»  Sun Microsystemsو�شريكاًت�ضامنياً
ملدة طويلة يف ال�شركة العمالقة  Kleiner Perkinsكاليرنپريكنز ،Caufield & Byres ،التي
كانت قد تولت متويل موقع  ،Googel ،Genentechو .Sunوبعدما متكن من جمع مليار دوالر،
و�ساعد كثريين �آخرين من ال�شركات والأفراد على جمع ثروة مماثلة ،ان�سحب كهو�سال من
�شركة.KleinerPerkinsوهويقومالآنمبتابعةا�ستثماراتهاخلا�صة،ينتقيويختارم�شروعات
ا�ستثماريةلهاعالقةباجلانباالجتماعيمثلالوقوداحليوي،البطارياتالتيتعملبالوقود،
والبطاريات التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية� .إن مرجعيته اجلديدة هي «�أق�صى ت�أثري اجتماعي
بد ًال من �أق�صى ربح»( .)12وهذا ال يعني �أن كهو�سال يتطلع �إىل خ�سارة �أمواله� .إنه يعني �أنه
يتخذ توجهاً يغطي كامل العوامل عندما يقوم ب�إجراء حتليل لعائد التكاليف يف ا�ستثمار
حمتمل ي�شمل عوامل بيئية واجتماعية� .إن كهو�سال يجمع معاً�أف�ضل ما يف كاليفورنيا و�أف�ضل
ما يف الهند .وتعمل مثل هذه اجلهود على تغيري النموذج اخلا�ص بالأعمال اخلريية يف الهند
بعيداً عن املفهوم التقليدي للعطاء اخلريي ،باجتاه منوذج اال�ستثمار امل�س�ؤول اجتماعياً.
قدتكونن�ش�أة�أكربمنظمة�إن�سانيةخرييةتركزن�شاطاتهاعـلىالهندوهي(«)AIFم�ؤ�س�سة
الهند الأمريكية» انطلقت من ركام الزلزال امل�أ�ساوي الذي �ضرب والية غوجارات الهندية يف
عام  .2001وبناء على �إحلاح من الرئي�س بيل كلينتون ،مت جمع عدد من الأمريكيني الهنود
الذين حققوا �إجنازات كبرية من كل �أنحاء الواليات املتحدة ،معاً حتت قيادة راجات غوبتا
وفيكتور مينيزي�س ،من �أجل مواجهة الكارثة .وبالعمل مع منظمات حملية غري حكومية مت
اختيارها بعناية ،قامت  AIFمنذ ذلك احلني بتو�سيع مهمتها للتعامل مع املجاالت الرئي�سة
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التي حتتاج للم�ساعدة مبا فيها �ضغوط الهجرة الداخلية ،متكني الن�ساء ،الوقاية من مر�ض
الإيدز والعناية ب�ضحاياه ،و�شح املياه .ويف �أثناء خم�س �سنوات فقط جمعت � AIFأكرث من
( )35مليار دوالر .وما زال كلينتون الرئي�س الفخري للم�ؤ�س�سة.
وراجات غوبتا هو �أي�ضاً رئي�س جمل�س �إدارة  AIFو�أحد م�ؤ�س�سي كلية الهند للأعمال
( )ISBيف مدينة حيدر �أباد .وترتبط الكلية بو�ضع الزمالة مع كلية  Kelloggللإدارة مبدينة
ويعد جمل�سها التنفيذي مبنزلة دليل
وارتن ،يف جامعة بن�سلڤينيا وكلية لندن للأعمالُّ .
ب�أ�سماء ال�شخ�صيات البارزة يف م�ؤ�س�سات جتارية هندية مثلما �أن �أع�ضاء جمل�سها الإداري
يحتلون مواقع بارزة يف م�ؤ�س�سات جتارية دولية .ومن بناء مدر�سة يف القرية التي ولدوا فيها
�إىل تقدمي تربعات مباليني الدوالرات �إىل جامعة كانوا يدر�سون فيها ،ي�سخّ ر الأمريكيون
الهنود �أنف�سهم لتح�سني �أو�ضاع وطنهم الأم� .إن �إن�شاء معهد ب�أهمية كلية الهند للأعمال
مرتبط ب�شكل وثيق بكليات �أعمال �أمريكية وبريطانية وب�أع�ضاء بارزين من اجلالية الهندية
يف ال�شتات �سوف ي�ساعد على قيام روابط قوية بني القيادة امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سات التجارية
واالقت�صادية يف الهند وطبقة النخبة يف امل�ؤ�س�سات التجارية الدولية.
يف ربيع عام  ،2006كان النب�أ املهم املتداول يف مدينة بنغالور يدور حول الرواتب التي
ح�صل عليها خريجو املعهد الهندي للإدارة القائم يف املدينة .فقد كانت تقدم �إىل خريجي
املعهد رواتب تبد�أ بـ  90,000دوالر ،وبلغ العر�ض الأعلى ،الذي حطم الرقم القيا�سي،
 193,000دوالر قدمه بنك باركلي يف لندن .وتراجع ترتيب هذا الرقم بعد مدة وجيزة الحقاً
عندما قدمت مدر�سة الهند للأعمال خريجاً تلقى عر�ضاً براتب يبد�أ مببلغ ( )233,000دوالر
من �شركة هندية .ومل يكن بالإمكان ت�صور ح�صول خريجني هنود على مثل هذه الرواتبقبل �سنني قليلة -ومن �شركة هندية ال �أكرث .
وتتناثر املوهبة الهندية �ضمن نطاق كليات الأعمال الأمريكية حيث ين�ضم �إىل الكادر
التعليمي فيها �أكرث الأ�ساتذة �شهرة من الهند .وقام العديد منهم وبكل و�ضوح بجعل فل�سفة
القيام بالعمل ال�صالح عن طريق القيام بالعمل املفيد حجر الزاوية لرتاثهم الفكري .ومن
�أ�شهر ه�ؤالء بالت�أكيد �أ�ستاذ جامعة ميت�شيغان �سي .كي .براهاالد ،C.K.Prahalad .م�ؤلف
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كتاب «الرثوة عند �أ�سفل الهرم» ،الذي يجادل ب�أن الر�أ�سمالية والق�ضاء على الفقر ميكن
�أن ي�سريا جنباً �إىل جنب .ويعمل الأ�ستاذ يف كلية هارفرد للأعمال راكي�ش كونارا Rakesh
 Khunaraعلى �إ�صالح ثقافة �أمريكية من اجل�شع لت�صبح ثقافة من امل�ساواة .وقد وجه ديباك
جيان عميد كلية كيلوغ للأعمال الدعوة �إىل امل�ؤلف واملعلم الروحي ديباك ت�شوبرا Dipak
Chopraلإعطاءدرو�سمل�س�ؤولنيتنفيذينييبحثونعنالأ�ساليبليكونوارجال�أعمال�أف�ضل
و�أ�شخا�ص �أف�ضل ،وجعل من املقررات التي تعلم الأخالق وامل�س�ؤولية االجتماعية جزءاً من
املنهاج الدرا�سي.

قوة �سيا�سية جديدة متنفِّذة
بلغ الأمريكيون الهنود �سن الر�شد �سيا�سياًَ بقدرة اقت�صادية متنامية و�أرقام مطلقة.
وتعمقت ثقة اجليل الأول من املهاجرين الهنود يف مقدرتهم على امل�شاركة يف العملية
ال�سيا�سية الأمريكية على نحو مرتادف مع جناحهم االقت�صادي� .أما اجليل الثاين من
الأمريكينيالهنودالذينولدوايفموطنهمالأ�صليفقدكربواوهممرتاحونكونهمقد�أثبتوا
وجودهم على امللأ .وكان العديد منهم قد ن�ش�أ داخل تنظيمات عرقية عرب النوادي الهندية
ونوادي دول جنوب �آ�سية التي ازدهرت يف �ساحات اجلامعات عرب البالد .وجرى انتخاب
عدد من الأمريكيني الهنود ملنا�صب حكومية وكان بينهم بوبي جيندال ،النائب اجلمهوري يف
الكونغر�س عن والية لويزيانا ،واملدعي العام ملدينة �سان فران�سي�سكو كاماال هاري�س ،وزعيم
الأكرثية يف الهيئة الت�شريعية لوالية ماريالند اوبندرا ت�شيڤوكوال .ويعمل �آخرون ل�صالح
م�س�ؤولني بارزين منتخبني �أو يعملون م�ست�شارين مقربني من الإدارة احلالية .وتعمل نريا
تاندن  NeeraTandenيف من�صب كبرية امل�ست�شارين ال�سيا�سيني لل�سيناتور هيالري كلينتون،
وكانت تقوم بت�صريف �ش�ؤونها القانونية قبيل ان�ضمامها �إىل «مركز التقدم الأمريكي» حيث
تعمل حالياً .وعمل �آ�شلي تيللي�س  AshelyTellisوهو من مواليد مدينة بومباي ،وحالياًزميل
خم�ضرم يف م�ؤ�س�سة منحة كارنيغي لل�سالم الدويل ،عمل عن قرب مع ال�سفري ال�سابق روبرت
بالكويل �أثناء توليه من�صبه �سفرياً للواليات املتحدة �إىل الهند �أثناء الفرتة الأوىل من �إدارة
جورج دبليو .بو�ش.
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وقام تيللي�س� ،أحد الأ�شخا�ص الرئي�سني الذين قدموا اقرتاح عقد اتفاقية التعاون املدين
بني �أمريكة والهند يف جمال الطاقة النووية التي وقعها الرئي�س بو�ش ورئي�س الوزراء �سينغ
العام املا�ضي ،باحل�صول على �إجازة م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة كارنيغي يف عام  ،2006ليتفرغ للعمل
م�ست�شاراً للإدارة الأمريكية من �أجل �ضمان مترير االتفاقية من قبل كل من جمل�سي النواب
وال�شيوخ .وبينما كان تيللي�س يقدم امل�شورة �إىل كبار �أع�ضاء �إدارة بو�ش ،كان مديره ال�سابق
روبرت بالكويل يعمل ل�صالح احلكومة ب�ش�أن الق�ضية ذاتها .ويقود بالكويل حالياً جمموعة،
 Rogers& Griffiths،Barbourوهي من جماعات ال�ضغط املتنفذة يف مبنى جمل�س النواب
الأمريكي ،كابيتول هيل .ومت دفع مبلغ  700,000دوالر �إىل �شركته بو�ساطة احلكومة الهندية
للم�ساعدة على دعم اجلهود املبذولة للح�صول على موافقة نيابية على االتفاقية .كما دفعت
الهند مبلغ  600,000دوالر �إىل منظمة ڤينابل  Venableوهي جماعة �ضغط من بني �أع�ضائها
()13
ال�سيناتور الدميقراطي ال�سابق بري�ش باي .Birch Bayh
ويف �سعيهم لإقناع الكونغر�س باملوافقة على اتفاقية التعاون املدين يف جمال الطاقة
النووية قامت حكومة الهند و�إدارة بو�ش با�ستغالل حليف هائل :جماعات ال�ضغط التي
ي�شكلها الأمريكيون من �أ�صول هندية .ومع �أنهم ممثلون جدد ن�سبياً يف وا�شنطن ،ف�إن
الأمريكيني الهنود يعملون على ا�ستعرا�ض قوتهم ال�سيا�سية .وتعد «جلنة العمل ال�سيا�سي
الأمريكية الهندية» ( )USINPACالتي �أن�ش�أها �ساجناي بوري يف عام � ،2002أكرث جماعات
العمل ال�سيا�سي الأمريكية الهندية ن�شاطاً يف جمل�س النواب الأمريكي .وت�ضم اجلماعات
الأخرى املركز الأمريكي الهندي للتوعية ال�سيا�سية ( )LACPAورابطة الهنود يف �أمريكة
( )AIAواالحتاد الوطني للروابط الهندية ( )NFIAورابطة الأمريكيني من �أ�صول �آ�سيوية
هندية ( )NAAAIDواملنتدى الأمريكي الهندي للتثقيف ال�سيا�سي (.)IAFPE
�إال �أن نفوذ ه�ؤالء جميعهم يت�ضاءل �أمام حجم نفوذ «جلنة العمل ال�سيا�سي الهندية
الأمريكية» ( .)USINPACفهذه املنظمة ين�ضوي حتت لوائها �أكرث من �سبعة وع�شرين �ألف
ع�ضو )14(.وباعتباري من الأفراد امل�شاركني يف ن�شرة الأخبار املهمة التي تبثها اللجنة عرب
بريدها الإلكرتوين ،ف�إنني �أتلقى بانتظام ر�سائل حتثني على الكتابة �أو االت�صال مبمثلي
يف جمل�س ال�شيوخ �أو جمل�س النواب يف كل مرة يعر�ض فيها للمناق�شة مو�ضوع على جدول
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�أعمال الكونغر�س يكون له ت�أثريات على �سيا�سة الواليات املتحدة جتاه الهند �أو جتاه
الأمريكيني الهنود� .إن املهام املعلنة ملنظمة ( )USINPACهي العمل على تطوير م�صالح
اجلاليةالأمريكيةالهندية عن طريق تقدمي «دعم م�شرتك من جانباحلزبنيالدميقراطي
ُعد
واجلمهوري للمر�شحني ملنا�صب احتادية ووزارية وحملية ممن يدعمون الق�ضايا التي ت ُّ
مهمة للجالية الأمريكية الهندية»( .)15ولقد ح َّددت املنظمة بدقة خم�سة جماالت ذات �أهمية
خا�صة بالن�سبة لها :العالقات ما بني الهند والواليات املتحدة ،الهجرة� ،إجراءات احلد
من جرائم الكراهية ،الفر�ص املت�ساوية ،واحلقوق املدنية ،الأن�شطة اال�ستثمارية وتنظيم
امل�شروعات والأعمال التجارية .والفئة الأخرية والغام�ضة ن�سبياً مو�ضحة من قبل منظمة
( )USINPACعلى موقعها الإلكرتوين على �أنها «منا�صرة ق�ضايا مثل الأعمال القائمة على
نطاق �ضيق».
ومنذ ن�ش�أتها عملت ( )USINPACب�شكل وثيق مع جماعات ال�ضغط امل�ؤيدة لإ�سرائيل.
وكانت املنظمة قد �أعدت لبدء ن�شاطها حتت رعاية جلنة العالقات العامة الإ�سرائيلية
الأمريكية ( .)AIPACووفق الأ�سلوب الذي تتبعه جلنة (�إيباك) قامت يو�سينباك USINPAC
ب�إحلاقال�شبابمنالأطباءالأمريكينيالهنودالذينيتدربونيفامل�ست�شفياتمبكاتباملجال�س
النيابية و�أن�ش�أت هيئة من املطلعني ال�سابقني الذين يعرفون �أ�صول العمل والذين يقيمون
ات�صاالت مع �أع�ضاء الكونغر�س»( )16وكان م�ؤ�س�س � USINPACساجناي پوري قد �صرح
ب�صورة عملية «ال جدوى من �إعادة اخرتاع الدوالب»( )17وح�سبما ورد يف ت�صريح كومار بارف
ل�صحيفة «وا�شنطن بو�ست» يف عام « ،2003ف�إن الأمريكيني الهنود يرون اجلالية اليهودية
الأمريكية مبنزلة مقيا�س يقارنون �أنف�سهم به .وهي تعد امل�ستوى الذهبي املطلوب لناحية
()18
الن�شاط ال�سيا�سي».
وهناك جماعة موالية لإ�سرائيل تعمل معها  USINPACب�شكل وثيق هي اللجنة اليهودية
الأمريكية(.)AJCAmericanJewishCommitteeوتقدم()AJCمنظمةUSINPACعلى
()19
موقعها على الإنرتنت حتت عنوان «تطوير عالقات ال�شراكة بني الأعراق وبني الأديان»
و�إن ما يجمع بني هاتني املنظمتني حقيقة يدور حول ق�ضايا تت�صل بالتخطيط الإ�سرتاتيجي
والدفاع ،وب�صورة خا�صة تلك التي تهدف �إىل حماربة الإرهاب وال �سيما �إرهاب اجلماعات
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الإ�سالمية .وت�ضغط  USINPACبالتحديد لدعم قيام حتالف �إ�سرتاتيجي بني الواليات
املتحدة والهند وتعاون دفاعي ما بني البلدين حتت �شعار «الإرهاب و�أمن الوطن» .وت�سعى
()20
اجلماعة وب�شكل خا�ص �إىل �ضمان «�شمول الهند بالنظام الدفاعي ال�صاروخي الوطني».
ويعتقد العديد من الأمريكيني �أن دعم �إ�سرائيل ي�صب يف امل�صلحة العليا للواليات املتحدة؛
وتعمل منظمة  USINPACوغريها من جماعات ال�ضغط الهندية بجهد كبري لإقناع
الأمريكيني ب�أن الأمر ذاته ي�صح عن الهند.
كانت م�ساعي جماعات ال�ضغط هذه مهمة جداً بالن�سبة لتمرير اتفاقية التعاون املدين
يف جمال الطاقة النووية التي تطلبت �إجراء تغيريات يف القانون الأمريكي ،و�إحداث حتول يف
�سيا�سة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية التي اتبعتها الواليات املتحدة ع�شرات ال�سنني .واتخذت
اجلهود التي بذلت من �أجل دعم فكرة �أمن الواليات املتحدة ببيع التكنولوجيا النووية �إىل
الهند ،اتخذت �سب ً
ال مبتكرة .ويف العام املا�ضي� ،أن�ش�أ جاك بونر مدير �شركة بونر و�شركاه
 Bonner & Associatesجماعة �ضغط �أخرى حتى تدعى :جمل�س قيادة الأمن الأمريكي
الهندي .وكان هدف اجلماعة ح�سب جملة (بي� .آر .ويك) « »PRweekتعبئة جماعات
املحاربني القدماء الع�سكريني ل�صالح �إجراء تغيريات ت�شريعية من �أجل ال�سماح ببيع
التكنولوجيا اخلا�صة بالطاقة النووية �إىل الهند على الرغم من �أنها لي�ست من الدول املوقعة
على معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ,وقد جعلت املجموعة عملها م�ؤه ً
ال لتحقيق هذا
الغر�ض :فالهند مل تكن حا�ضرة يف الذهن بني املحاربني القدماء يف الواليات املتحدة .و�أقر
بونر بذلك قائ ً
ال« :ب�صراحة تامة� ،إن جماعات املحاربني القدماء مل يكونوا على اطالع وا�سع
باملو�ضوع عندما حدثناهم عنه للمرة الأوىل ،لذا فقد كان علينا �أن نبذل جهدنا معهم حتى
يكونوا مرتاحني �إليه» .وملاذا التوجه �إىل جماعات املحاربني القدماء يف الواليات املتحدة
عندما يكون النواب الأمريكيون هم الذين �سوف ي�صوتون على اتفاقية التعاون املدين يف
جمال الطاقة النووية مع الهند؟ ف�أو�ضح بوند «�إن امل�س�ألة ال تتمثل يف الر�سالة فقط و�إمنا
يف �ساعي الربيد املوثوق بهذا ال�ش�أن»( .)21وهذه هي خطة تدريب الف�أر على قتل القط :ف�أي
ع�ضو يف الكونغر�س �أو يف جمل�س ال�شيوخ ي�ستطيع معار�ضة ق�ضية يدعمها املحاربون القدماء
يف الواليات املتحدة باعتبارها ح�سا�سة بالن�سبة لأمن �أمريكة؟ وح�سب جملة « »PRWeekف�إن
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م�سعى جمل�س قيادة الأمن الأمريكي الهندي م َّوله �أمريكيون هنود �أثرياء من كال احلزبني،
مبن فيهم رامي�ش كابور ،وهو �أمني اللجنة الوطنية الدميقراطية ،وكري�شما �سرينيڤا�سا،
الذي كان قد دعم حملة تر�شيح بو�ش للرئا�سة يف عام  2000وعام .2004
مت�إن�شاءاللجنةاحلزبيةالتنظيميةحولالهندوالأمريكينيالهنودالتابعةللكونغر�سيف
عام  .1994ويبلغ عدد �أع�ضائه  173ع�ضواً من �أ�صل  109من �أع�ضاء جمل�س النواب ،مبن
فيهم  105من الدميقراطيني و 68من اجلمهوريني« .وهدف اللجنة هو دعم برنامج اجلالية
الهندية الأمريكية يف املجل�س» .)22ويف ت�أكيده على قوة اللجنة التنظيمية للهند ،قال روبرت
ام .هاثاوي الذي عمل مدة اثني ع�شر عاماً يف هيئة جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية التابعة ملجل�س
النواب ،وهو الآن مدير برنامج �آ�سية يف مركز وودرو ويل�سون الدويل للعلماء�« :إنه و�إىل حد
مهم -لي�س ب�شكل ح�صري بالت�أكيد ،ولكن �إىل حد مهم -م�س�ؤول عن املقدار الهائل من
التغيري ،وهو بحق مقدار هائل فع ً
ال ،الذي حدث يف موقف �أع�ضاء الكونغر�س حول الهند
وحول �أهمية العالقات الهندية  -الأمريكية» )23(.ويف عام  ،2004اتخذ جمل�س ال�شيوخ
الأمريكيخطوةمماثلةو�أن�شاجمموعة«�أ�صدقاءالهند».وي�شاركيفرئا�سةاملجموعةالع�ضو
اجلديد يف جمل�س ال�شيوخ عن احلزب اجلمهوري عن والية تك�سا�س ال�سيناتور جون كورنني
والع�ضواجلديديفجمل�سال�شيوخعناحلزبالدميقراطيال�سيناتورهيالريكلينتون.وهي
املجموعة الأوىل من نوعها على الإطالق يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ،التي تركز اهتمامها
على دولة واحدة .ونقل عن �سفري الهند �إىل الواليات املتحدة �آنذاك الليت مان�سينغ ترحيبه
بهذه اخلطوة قائ ً
«علي �أن �أُ�شيد بجميع الزعماء الهنود للجالية الأمريكية  -الهندية
الّ :
الذين جعلوا هذا الأمر يتحقق �أخرياً»(.)24
و�أكد روبرت هوفمان وهو من جماعات ال�ضغط العاملة ل�صالح �شركة «اوراكل» Oracle

للربجميات يف مقال ن�شرته �صحيفة انرتنا�شونال هريالد تريبيون يف �شهر متوز من عام ،2006
�أكد �أن الهند رمبا تكون يوماً ما الدولة الثانية فقط بعد �إ�سرائيل من بني اجلهات الدولية ذات
النفوذ القادرة على الت�أثري يف �صناع القرار يف وا�شنطن( .)25وكان جمل�س الأعمال الهندي
الأمريكي )USIBC( ،وهو جزء من غرفة التجارة الأمريكية قد قام مبمار�سة جهد �ضاغط
وهائل يف هذا االجتاه نيابة عن ال�شركات الأمريكية املئتني التي ميثلها ،مبا فيها :جي بي
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مورغانت�شي�س،J.P. morgan chaseبوينغ،Boeingجرنالاليكرتيك،General Electricداو
كيميكل  ،Dow Chemicalفورد � ،Fordأمريكان انرتنا�شونال غروب Ameican International
 ،groupبيكتل غروب  ،Bechtel groupلوكهيد مارتن  ،Lookheed Martinكما �ألقت غرفة
التجارة الأمريكية بثقلها يف الأمر ,حيث ا�ستخدمت «باتون بوغز»  Patton Boggsوهي �أكرب
م�ؤ�س�سة جتاربة ذات ت�أثري يف وا�شنطن للم�ساعدة على الدفع باجتاه مترير االتفاقية.
ويتعلق مو�ضوع االتفاقية كلها بالأرباح التي تعود على ال�شركات الأمريكية .وتقدر غرفة
التجارة يف الواليات املتحدة �أرباحاً بقيمة ( )100مليار دوالر يف مبيعات الطاقة �إىل �شركات
مثل ( )GEجرنال اليكرتك وبيكتل  .Bechtelوقد زادت �شركة جرنال اليكرتيك من توقعاتها
ملبيعات العام ( )2010يف الهند من ( )5مليارات دوالر �إىل ( )8مليارات دوالر .ويقدر م�ؤيدو
االتفاقية �أن الهند ميكنها �إنفاق ( )27مليار دوالر على املفاعالت النووية لغاية عام (.)2020
وت�أمل ال�شركات الهندية ب�أنها �سوف تبني واحدة على الأقل من املفاعالت اجلديدة للهند.
ووفقاً لأحد كبار امل�ست�شارين يف جمل�س الأعمال الهندي الأمريكي ،ويدعى رميوند ڤيكري،
ف�إنه يف حال املوافقة على ال�صفقة� ،ستح�صل �شركة لوكهيد على «فر�صة معقولة للفوز بعقد
ترتاوح قيمته ما بني ( )4مليارات �إىل ( )9مليارات دوالر لتزويد �سالح البحرية الهندي بـ
( )126طائرة حربية مقاتلة ،وهو العقد الذي مل يكن من املحتمل �أن توافق عليه الهند بينما
كانت العقوبات ما زالت مفرو�ضة» .كما قدر ڤيكري �أن ال�شركات الأمريكية قد حت�صل على
«جزء كبري من مبلغ الـ 20مليارات �إىل الـ 40مليار دوالر يف عمليات ال�شراء التي يخطط
()26
الهنود للقيام بها بحلول عام .»2020
ومل يكن اهتمام ال�شركات الهندية �أقل تركيزاً على الأرباح املمكنة التي �سيجري
ح�صدها .فقد عمل احتاد امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الهندية ( )CIIدون كلل ،و�إن بال�سر ،من
�أجل التقرب من �أع�ضاء الكونغر�س حيث دفع �أكرث من  538,000دوالر نفقات �سفر �إىل الهند
لأجل ت�سعة ع�شر نائباً من �أع�ضاء الكونغر�س� :إحدى ع�شرة زوجة ،وثمانية وخم�سون من
موظفي الكونغر�س مابني الأعوام  2000و - 2005وقد كان ذلك قبل اعتبار احتاد امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية الهندية جماعة �ضغط .ويف ني�سان  ،2005وبعدما �أف�صح عن موقفه مبمار�سة
ال�ضغط للمرة الأوىل ،دفع احتاد امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الهندية ل�شركات غريفيث وروجرز،
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باربور Roggers& griffiths Barbour ,مبلغ  500,000دوالر للت�أثري يف الهيئات احلكومية
املختلفة يف الواليات املتحدة ،مبا فيها «الكونغر�س ،البيت الأبي�ض ،وزارة اخلارجية ،ووزارة
الدفاع»( .)27وكما قال ع�ضو جمل�س ال�شيوخ عن والية الينوي ال�سيناتور باراك �أوباما ،يف
مالحظة �ساخرة ،وهو الذي كان قد عبرّ عن وجهات نظر قوية تدعم عدم انت�شار الأ�سلحة
النووية« ،يبدو �أن هنالك جهداً من�سقاً على نحو بالغ جلعل كل �شخ�ص �أمريكي من �أ�صل
هندي �أعرفه يت�صل بي» .وقال �أي�ضاً� :إنه كان قد تلقى ات�صاالت هاتفية من «م�صرفيني
بارزين يف جمال اال�ستثمار»(.)28
يف  26متوز � ،2006أعطى جمل�س النواب الأمريكي موافقته ب�أغلبية �ساحقة على اتفاقية
التعاون املدين يف جمال الطاقة النووية بني الهند و�أمريكة .وبعد مرور �أيام من انتخابات
منت�صف الدورة الت�شريعية التي �أعادت للدميقراطيني ال�سيطرة على كل من جمل�سي
الكونغر�س ،وافق جمل�س ال�شيوخ على االتفاقية �أي�ضاً بفارق كبري بلغ � 85صوتاً مقابل 12
�صوتاً وذلك يف  16ت�شرين الثاين.2006 ،

التجارة الأمريكية  -الهندية املتنامية
تنمو الروابط التجارية ما بني الهند والواليات املتحدة ب�شكل �سريع .ومتتلك كل من
ال�شركات الأمريكية والهندية ح�صة متزايدة يف اتخاذ القرارات الرئي�سة اخلا�صة بال�سيا�سة
اخلارجية التي ت�ؤثر يف العالقة بني البلدين .وبني الأعوام  1990و ،2006وعرب �سل�سلة من
احلكومات املختلفة تقودها �أحزاب �سيا�سية خمتلفة منت التجارة ما بني الواليات املتحدة
والهند بن�سبة كبرية جداً بلغت  400باملئة لتتجاوز  26مليار دوالر .وكان قد مت الإعداد
للتبادل التجاري بني البلدين لكي ينمو بن�سبة  21باملئة يف العام املا�ضي وحده .ويف اجتماع
املنتدى الهندي الأمريكي لل�سيا�سة التجارية الذي عقد يف مدينة نيودلهي يف �أيار املا�ضي،
تعهدت احلكومتان ب�أن ت�ضاعف الن�سبة �إىل ( )60مليار دوالر تقريباً �أثناء ثالث �سنوات.
وبينما يظل هذا مع ذلك �أقل جداً من حجم التبادل التجاري القائم بني الواليات املتحدة
وال�صني ،الذي مت حتديده مببلغ ( )280مليار دوالر يف عام  ،2005ف�إن اجلميع يتوقع �أن
ت�ستمر التجارة ما بني �أمريكة والهند يف النمو على نحو مثري و�سريع .وتتلهف احلكومة
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الهندية لزيادة اال�ستثمارات الأمريكية على �أرا�ضيها التي من دونها �سيكون هناك �أمل �ضئيل
باحل�صول على  150مليار دوالر تقول� :إنها حتتاجها على مدى ال�سنوات الع�شر القادمة من
�أجل حتديث البنى التحتية املتخلفة فيها .ويف ت�سارع مذهل لإزالة العراقيل �أمام ال�شركات
الأجنبية العاملة يف الهند� ،أعلن وزير التجارة وال�صناعة كمال ناث يف العام املا�ضي عن
رفع �سقف اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �إىل  100باملئة يف نطاق من القطاعات ت�شمل بناء
املطارات ،البنى التحتية اخلا�صة بقطاع النفط والغاز ،وجتارة املبيع باجلملة نقداً .وهذا
كله �أ�سا�سي بدرجة �أكرب عندما ي�أخذ املرء يف االعتبار �أن املجالني االثنني الأوليني من هذه
املجاالت كانا يخ�ضعان للت�أميم لع�شرات ال�سنني.
وت�ستمر الواليات املتحدة يف ال�ضغط ب�شكل قوي بالن�سبة للقيود املتبقية املفرو�ضة على
اال�ستثمار من �أجل �إلغائها .فتجارة البيع بالتجزئة للعالمات التجارية املتعددة ،على �سبيل
املثال ،هي قطاع ال ُي�سمح لل�شركات الأجنبية بالعمل فيه داخل الهند� ،إال �أن �شركة وول-مارت
 Wal-Martكانت قد �أقامت مكتباً لها هناك من قبل ،ونُ�شر الكثري من التقارير ال�صحفية
التي تتحدث عن اخلطط التي و�ضعتها بالن�سبة لل�سوق الهندية بينما كان هذا الكتاب يف
طريقه �إىل الطباعة .ويف اخلريف املا�ضي ،نظمت �إدارة بو�ش زيارة لأكرب وفد ميثل ال�شركات
الأمريكية �إىل الهند يف �أي وقت .و�أعطت تف�سرياً للرحلة ينطلق من كونها فر�صة نادرة جلني
الأرباح .وا�ستناداً �إىل ما ورد على املوقع الإلكرتوين احلكومي لوزارة التجارة اخلارجية
الأمريكية حول الوفد الذي جرى الإعداد لزيارته �آنذاك ،ف�إن «الهند �أ�سرع نظام دميقراطي
لل�سوق احلرة منواً يف العامل ،تقدم فر�صاً مربحة جلميع �أنواع امل�ؤ�س�سات التجارية  -ال �سيما
ال�شركات الأمريكية .ويف عام  ،2005بلغ حجم ال�صادرات التجارية من الواليات املتحدة �إىل
الهند ( )8مليار دوالر تقريباً ،وهو �ضعف ما كان عليه يف عام .)29(»2002

جمال تناف�س امل�ستويات
ومثلما كانت قد �أ�شارت امارتيا �سني ،فالدميقراطية تكون �شرعية عندما تكون قائمة
على امل�شاركة الكلية يف العملية االنتخابية وعلى توفر الفر�ص االقت�صادية البديلة والعدالة
االجتماعية� .إن اقت�صاد الهند الغ�ض ينمو ب�شكل غري مت�ساوٍ ،مع وجود اختالفات كبرية بني
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الأقاليم وبني الطبقات االجتماعية .ومع �أن الواليات املتحدة �أغنى من الهند كثرياً ف�إنها
تواجهحتدياتمماثلة.ويحتاجكالالنظامنيالدميقراطيني�إىلت�سخريالنمولغر�ض�إيجاد
الوظائف ومنح جميع املواطنني احلق يف الت�صويت على الق�ضايا االقت�صادية و�إبداء ر�أيهم
فيها.ومنالوا�ضح�أنالتحديالذييواجهالهند�أكرب�،إال�أنه ٍ
حتدالت�ستطيع�أيمنالدولتني
جتاهله .فالأمثلة التي تطرحها جنوب كوريا ويابان ما بعد احلرب و�أملانية تثبت �أنه عندما
يتم اجلمع ما بني النمط ال�صائب من ال�سيا�سات احلكومية والنمو االقت�صادي ،مع �إيالء
�أهمية كربى لن�سبة الأمية املرتفعة ،والإ�صالح الزراعي ،والأمن االجتماعي الأ�سا�سي ،ف�إن
مب�ستوى ٍ
عال من النمو
املعجزات ميكن �أن حتدث .وقد كانت الربازيل من جهة �أخرى تنعم
ً
�إىل حد كبري يف �أعوام الثمانينيات ،ولكن ولأنها �أخفقت يف التحرك لتح�سني �أو�ضاع �شعبها
وتوفري فر�ص النجاح له ،والالزمة للتقليل من حاالت الظلم االجتماعي وعدم امل�ساواة فقد
ظلت تعد بلداً من التناق�ضات االقت�صادية .وتعمل الهند بجهد كبري لتاليف هذا امل�صري� .أما
الواليات املتحدة فال تبذل �أي جهد.
يف عام � ،2006أعدت جملة «االيكونومي�ست» تقريراً خا�صاً عن الالم�ساواة يف �أمريكة.
وا�ست�شهدت املجلة بدرا�سة حظيت مبناق�شة وا�سعة� ،أعدها اميانويل �سايز من جامعة
كاليفورنيا وتوما�س بيكيتي من دار املعلمني العليا حول الطريقة املذهلة املتبعة يف تركيز
الرثوة باجتاه �أعلى ال�سلم االقت�صادي االجتماعي الأمريكي ذاته .ووفقاً للدرا�سة التي
�أجراها �سايز وبيكيتي ،فقد ت�ضاعف ن�صيب الدخل الإجمايل الذي ي�صل �إىل �أعلى �إيراد
بالن�سبة لواحد باملئة من الأمريكيني من ( )8باملئة يف عام � ،1980إىل �أكرث من ( )16باملئة يف
عام  .2004وت�ضاعف عدد املئة الأوىل من ن�سبة الواحد باملئة  14,000من دافعي ال�ضرائب
 ت�ضاعف �أربع مرات ما بني الأعوام  1980و.)30(2004وا�ستبعدت جملة «االيكونومي�ست» احتمال �أن يكون هذا االجتاه م�ؤقتاً لأنه كان قد جاء
نتيجة حلدوث تغيريات هيكلية يف بنية �سوق العمل يف الواليات املتحدة ت�سببت فيها عملية
التكامل االقت�صادي بني دول العامل ال �سيما التكامل ما بني الهند وال�صني .وذكرت املجلة
�أن «�إدماج املاليني من ال�صينيني من ذوي اخلربة ال�ضعيفة واال�ستقدام املتزايد لأعمال
اخلدمات �إىل الهند والدول الأخرى� ،أدى �إىل تو�سيع الإمداد العاملي من العمال .وقد قل�ص
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هذا الأمر من الثمن الن�سبي للعمالة وزاد من العائدات على ر�أ�س املال ،الأمر الذي يعزز
من تركيز الدخل يف الأعلى»( .)31وقد بات هذا االجتاه املجحف وما ينجم عنه من غنب بالغ
وا�ضحاً جداً �إىل حد دفع برئي�س البنك االحتياطي الفيدرايل بني برينانك �إىل التنبيه يف
�آب � ،2006إىل �ضرورة اتخاذ خطوات ل�ضمان امل�شاركة الوافية والوا�سعة يف فوائد التكامل
االقت�صادي العاملي(.)32
ويكرب ب�سرعة دور الهند بو�صفها م�صدراً لعمالة رخي�صة ن�سبياً وتتمتع مبهارات عالية
امل�ستوى ،يف حني تت�سابق ال�شركات لك�سب مزايا تناف�سية واحل�صول على �أق�صى ما ميكن
من الأرباح .وقد حتججت ال�شركات الأمريكية يف الواليات املتحدة ب�أن النق�ص يف العمال
املهرة و�أ�صحاب اخلربة ،ال �سيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ي�ضعف من مقدرتها على
النمو ،ف�ضغطت من �أجل رفع ال�سقف املحدد ملنح ت�أ�شريات الدخول امل�سماة  - B1-Hوهي
ت�أ�شريات ت�سمح بدخول عمال من ذوي اخلربة العالية �إىل �أمريكة ملدة �أق�صاها �ست �سنوات
عندما تكفلهم جهة التوظيف� ،أو رب العمل .وت�شكل هذه الت�أ�شرية وا�ستقدام العمالة بعقود
خارجية وجهان لعملة واحدة :ربط عمال من ذوي املهارات العالية من دول �أجنبية ،وال
�سيما من الهند� ،إىل وظائف �أمريكية �إما عن طريق �إح�ضار العامل �إىل الواليات املتحدة �أو
ب�أخذ الوظيفة �إىل العامل خارج البالد .وكانت �شركة مايكرو�سوفت وغريها من ال�شركات
قد مار�ست �ضغوطاً �شديدة العام املا�ضي من �أجل جعل الكونغر�س يرفع ال�سقف من 65,000
�إىل  ،115,000وال�سماح لبع�ض الطالب الأجانب بتجاوز «برنامج الفيزا» (ت�أ�شرية الدخول)
واالنتقال مبا�شرة من مرحلة �إكمال درا�ستهم ونيل ال�شهادة اجلامعية �إىل مرحلة البطاقة
اخل�ضراء املكفولة مالياً التي ت�سمح لهم بالإقامة والعمل.
ويفغ�ضونذلككانرونهريا،وهو�أ�ستاذال�سيا�سةالعامةيفمعهدروت�ش�سرتللتكنولوجيا
ورئي�ساللجنةال�سيا�سيةللبحوثوالتنميةالتابعةملعهدالهند�سةالكهربائيةوالإلكرتونية-
الواليات املتحدة الأمريكية قد �أدىل ب�شهادة �أمام جلنة امل�شروعات ال�صغرية التابعة ملجل�س
النواب الأمريكي« ،حول اال�ستعانة بكوادر من اخلارج لوظائف اخلربات العالية» وذلك يف
�شهر ت�شرين الأول من عام  .2003و�أبلغ الربوفي�سور هريا اللجنة �أنه «وفقاً لأحدث املعطيات
ال�صادرة عن مكتب �إح�صاءات العمالة ،ف�إن مهند�سي الكهرباء ،الإلكرتونيات ،و�أجهزة
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احلا�سوب ي�ستمرون يف مواجهة ن�سبة بطالة �أعلى من عامة ال�شعب ،و�أكرث من �ضعف الن�سبة
للمديرين و�أ�صحاب املهن الآخرين .وتعد الأمور بالن�سبة للمهند�سني الإداريني �أ�سو�أ حتى
بوجود ن�سبة بطالة تبلغ ( )8باملئة» )33(.ويعزو هريا هذا الو�ضع ب�شكل مبا�شرة �إىل تزايد
ا�ستقدام العمالة من اخلارج و�إعطاء ت�أ�شريات الدخول من منوذج ( )H-1Bالتي متنح
للعمال الفنيني الأجانب.
�إ�ضافة �إىل ذلك يرى هريا يف الأمريكيني الهنود (هو نف�سه من �أ�صل هندي) عام ً
ال
رئي�ساً يف هذه العملية .وهو يقول« :هنالك ترابط وا�ضح بني ال�شتات الهندي يف الواليات
املتحدة ،وا�ستخدام ت�أ�شرية ( )H-1Bوا�ستقدام املوظفني من خارج البالد» .ويبلغ عدد
الرعايا الهنود ممن يتلقون ت�أ�شرية دخول من النموذج ( )H-1B) (37باملئة .من املجموع
العام .و�أعربت نقابة املربجمني ،وهي جماعة منا�صرة لعمال �صناعة معدات احلا�سوب،
عن قلقها ب�أن متاجر بيع م�ستح�ضرات العناية باجل�سم التي توظف حاملي الت�أ�شرية (H-
 )1Bتقوم با�ستغالل العمال الأجانب فيما تعمل على خف�ض الأجور التي تدفع يف الواليات
املتحدة بحيث تكون �أقل من  45,820دوالراً للكوادر الفنية العاملة يف مهنة احلا�سوب يف
حني �أن وزارة العمل حتدد متو�سط الراتب للوظائف املتعلقة بهذا القطاع ب�أكرث من 62,000
()34
دوالر».
وال يعرت�ض رون هريا على ا�ستقدام عمال فنيني �ضروريني بت�أ�شريات الدخول من الفئة
(� .)H-1Bإنه يعرت�ض على متاجر بيع م�ستح�ضرات العناية باجل�سم التي توظف عما ًال للعمل
برواتب �أقل جداً من امل�ستويات التي حتددها امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الأمريكية ،وبذلك ت�ؤدي
�إىل خف�ض الأجور والإ�سهام يف حدوث بطالة مرتفعة بني الكوادر الفنية الأمريكية املخت�صة
يف جمال احلا�سوب� .أما اجلانب ال�سيىء من م�س�ألة الت�أ�شرية ( )H-1Bفهو عمل ال�شركات
والأفراد يف املناطق احلرة وخارج احلدود ومايرتتب عليه من تراجع العائدات ال�ضريبية.
فقد جرى حتى هذا احلني انتقال ما يقدر مبليون وظيفة �أمريكية ما وراء البحار .ويقدر
�أي�ضاً �أنه بحلول عام � ،2005سوف يكون هناك  3.4مليون �شخ�ص من فئة موظفي املكاتب
واملدر�سني يعملون يف اخلارج .وهناك على وجه العموم ( )14ماليني وظيفة مكتبية �أمريكية
ت�سع معر�ضة لالنتقال خارج احلدود ،وهو رقم مذهل ،مع كون الهند
�أو واحدة من �أ�صل ٍ
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الوجهة الأوىل للعقود اخلارجية( .)35وال بد حلكومة الواليات املتحدة من �أن تقر كيف �أن
الثورة ال�صناعية الثالثة ،مبا فيها ا�ستقدام العمالة من اخلارج وت�أ�شريات ( )H-1Bت�ضر
بعمال الواليات املتحدة .كما يجب عليها �أن تتو�صل �إىل اعتماد �سيا�سات �سوف ت�ساعدهم
على حماية �أو�ضاعهم من هذه التعديالت التي ت�ؤثر ب�شدة يف بنية العمل.

اجلانب الهندي من العمل ما وراء البحار
واجهت م�شكلة م�ؤخراً مع جهاز احلا�سوب املحمول الذي يخ�صني الأمر الذي تط َّلب مني
�أن�أت�صلبق�سمخدمةالزبائنيف�شركة�،IBMآ.بي.ام.مايكرو�سوفت،Microsoftولينك�سي�س
 .Linksysوقد حولت ال�شركات الثالث جميعها مكاملتي الهاتفية �إىل الهند .فتحدثت �إىل
امر�أة �شابة يف بنغالور تعمل مع  ،IBMو�شاب يف غورغاون يعمل مع مايكرو�سوفت ،و�شاب
�آخر يف مدينة بيون يعمل مع لينك�سي�س .كان ه�ؤالء ال�شبان الهنود مهذبني ب�شكل ال ميكن
�أن تخطئه ،وقد فوجئوا بوجود �شخ�ص يتكلم عرب الهاتف ويعرف �شيئاً ما عن بلدهم� .إال
�أنني عندما كررت ترداد ال�شعار القائل ( Koi desh perfect nehi haiلي�س هناك من بلد
مثايل) من فيلم « Rang De Basantiرانغ دو با�سانتي»[ ،وتعني « َل ِّونه بالأ�صفر»] وهو فيلم
عر�ض م�ؤخراًويلقى �شعبية هائلة لدى الفتية يف �سن املرحلة اجلامعية يف الهند وقد �شاهدوه
جميعهم� ،أجاب �أحدهم وقد بدا خائفاً قلي ً
ال «يف الواقع �سيدتي ،لي�س م�سموحاً لنا .فعلينا
�أن نتكلم الإنكليزية فقط».
وت�شكل مراكز االت�صاالت الهاتفية جماالت جذب ل�شباب الهند الذين يقيمون يف املدن
حيث توفر لهم دخ ً
ال يكون �أحياناً �أكرب من دخل �أولياء �أمورهم� ،إ�ضافة �إىل توفري فر�صة
للعمل يف حميط مليء ب�أ�شخا�ص �شبان من عمرهم .ومن امل�ؤكد �أن عملهم �صعب من دون
�شك .فهم ي�شتغلون يف �أعمال املناوبة لي ً
ال عندما يكون الوقت نهاراً يف الواليات املتحدة
وغالباً ما يكونون عر�ضة لتلقي ال�شتائم وللمعاملة ال�سيئة من جانب زبائن �سريعي الغ�ضب.
ولقد منت وب�سرعة ثقافة كاملة ملراكز االت�صاالت الهاتفية ،مع قيام مطاعم ،ومقا ٍه ،ونوا ٍد
ليلية �إىل جانبها تعمل على �إر�ضاء جمموعة من ال�شباب الذين ميلكون مدخو ًال متي�سراً
يتيح لهم �إنفاقه ح�سب رغبتهم ،وهم -و�إىل حد بعيد -متحررون من رقابة �أولياء الأمور
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(معظم ال�شباب الهنود يعي�شون يف البيت) .ويف العام املا�ضي ن�شر ت�شيتان بهاجات رواية
�أحدثت �ضجة كبرية ،وكانت الأكرث رواجاً يف الهند عنوانها «ليلة واحدة @ مركز االت�صاالت
الهاتفية» .وهي تتحدث عن جمموعة من ال�شخ�صيات الهائمة على وجهها يف الليل الفارغ
ملدينة الأقمار ال�صناعية غورغاون يف دلهي ،وهم يحاولون �إيجاد احللول ملجموعة من
امل�شكالت التي يواجهها جيلهم بالذات .ورئي�س املجموعة هو �شخ�ص حمتال ج�شع يتملق
ر�ؤ�ساءه الأمريكيني .وكل ال�شباب الذين حتدثت معهم �أثناء جولة م�شكلة حا�سوبي يف الهند
�أبلغوين �أنهم �سمعوا بهذا الكتاب ،وقد قر�أه واحد منهم .وعندما �س�ألته ع ّما �إذا كان قد
قدم �صورة دقيقة عن جتربته �أجاب� ،سيدتي ،الأمر يعتمد كثرياً على رئي�سك يف العمل».
وعندها تذكرت �أن «هذا االت�صال الهاتفي رمبا يكون م�سج ً
ال لغايات �ضمان م�ستوى ٍ
عال
من الأداء».
قبل الثورة التكنولوجية يف الهند ،كانت �إمكانية احلراك االجتماعي معدومة تقريباً،
وكانت فر�ص الإن�سان ال�شاب يف احلياة يحددها و�إىل درجة كبرية و�ضع �أ�سرته ،ومعارفه
وات�صاالته ،وثروته .وقد غريت �شركات التكنولوجيا يف الهند هذا الو�ضع .و�أثبتت �أنه
بالإمكان توظيف املرء كي يعمل ويحقق النجاح بناء على ما ميتلكه من مزايا فقط .وقد
�أبلغني ناريانا مارثي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  Infosysوامل�شارك يف ت�أ�سي�سها �أن منوذج
نظام �أ�صحاب املزايا الرفيعة الذي قدمته ال�شركة كان «الأمر الأكرث ثورية الذي ح�صل
يف هذا البلد» .وي�شكل العمل ما وراء البحار بالن�سبة للهند تياراً حيوياً ومتنامياً لوظائف
جديدة لل�شعب الفتي التواق للح�صول على الفر�ص املواتية .كما �شكل عام ً
ال رئي�ساً يف منو
قطاع تكنولوجيا املعلومات يف الهند الذي خُ طط له لريتفع من  1.4باملئة من الناجت املحلي
الإجمايل يف العام � 2001إىل  10-8باملئة بحلول عام .)36(2008
ويكرب حجم انفو�سي�س  ،Infosysال�شركة ذات الربح امل�أمون التي تتخذ من مدينة بنغالور
مقراً لها ب�سرعة مذهلة بن�سبة  50باملئة كل عام ،لتمثل ذهنية خا�صة لقدرة الهند على
ت�صدير العمالة �إىل اخلارج لت�سيري عمليات تنفيذ م�شروعات ال�شركات التجارية وامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية .ومنذ انطالقها ك�شركة نا�شئة قبل خم�سة وع�شرين عاماً فقط على يد جمموعة
من الأ�صدقاء الذين مل ميتلكوا �شيئاً �أكرث من احلما�سة لإيجاد عمل ،ف�إن  Infosysلديها
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حالياً �ستة و�ستون �ألف موظف يف ع�شرين بلداً خمتلفاً .ويبلغ متو�سط عمر موظفيها �سبعة
وع�شرين.وتعد�شركتاويربو«»Wiproوتاتا«»Tataللخدماتاال�ست�شاريةال�شركتنيالأخريني
العمالقتني يف جمال �صناعة تكنولوجيا املعلومات يف الهند ،وهناك �أي�ضاً املئات من ال�شركات
الأ�صغر حجماً .وكل هذه ال�شركات تقوم بتو�سيع نطاق اخلدمات التي تقدمها ب�شكل �سريع،
حيث تنتقل من �صيانة �أنظمة احلا�سوب �إىل تطوير الربجميات و�إعادة ت�صميم الأنظمة،
وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وجماالت �أخرى .وتتحول الوظائف عن الأمريكيني الذين هم
يف منت�صف العمر ومعها الرعاية ال�صحية واملنافع املكلفة �إىل الهنود ،الذين هم يف �سن
الع�شرينيات،واملتلهفنيللح�صولعلىوظيفة.ويبد�أراتبمهند�سالربجمياتيفالهندبنحو
()37
 5,000دوالر يف حني ي�صل راتب الوظيفة ذاتها يف الواليات املتحدة �إىل  60,000دوالر.
وبحلول عام � ،2009سوف يكون  20باملئة من القوة العاملة التابعة ل�شركة �آي .بي .ام
« »IBMاملنت�شرة يف �أنحاء العامل والبالغة ثالثمئة �ألف موظف تقريباً� ،سوف تكون موجودة
يف الهند .وتعد �شركة انتل � ،Intelسي�سكو  ،ciscoمايكرو�سوفت  Microsoftوات�ش.بي H.P
(هيوليت باكارد) جمرد بع�ض ال�شركات التي تتمركز يف الواليات املتحدة ،ومتتلك مرافق
ومن�ش�آت يف الهند .وتنظر هذه ال�شركات �إىل الهند باعتبارها فر�صة ثنائية ال�شُّ عب :واحدة
كطريقة للتقليل وب�شكل كبري من تكاليف العمالة وكمدخل �إىل البحث العلمي املتقدم،
والثانية ،ك�سوق متلك �إمكانية التفوق على �أ�سواق الواليات املتحدة و�أوروبة ومنطقة �شرقي
�آ�سية النامية .وكما �أبلغني �آمار بابو ،املدير الإداري ل�شركة انتل الهند «ف�إن �شركة انتل
تنظر �إىل الهند كموقع مهم بالن�سبة لل�شركة ملتابعة البحوث العلمية وم�شروعات التنمية
على م�ستوى العامل .وت�شكل الهند يف الوقت ذاته �سوقاً ا�ستهالكية لتكنولوجيا املعلومات.
و�ست�شكلالأ�سواقالنا�شئةكذلكم�صدراًللكثريمنالتطورالذي�سي�شهدهامل�ستقبل.وتتو�سع
م�شروعات فرع �شركة انتل يف الهند بن�سبة ثالثني باملئة».

الأمريكيون يف الهند
كان الأمريكيون الوحيدون الذين �شاهدتهم يف الهند ل�سنوات عديدة هم ال�سياح
املغادرين والقادمني يف املطار� .أما الآن فتمتلئ املطاعم واحلانات اجلديدة باملغرتبني
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الأمريكيني والأوروبيني ال�شباب املوجودين يف الهند بغر�ض املغامرة �إىل حد ما؛ ولأنهم
يرون فيها و�إىل حد ما �أي�ضاً وجهة لفر�صة مواتية .ووفقاً ملقال ن�شر يف جملة «بيزن�س ويك»
 BusinessWeekالعام املا�ضي ،يعمل ثالثون �ألف مغرتب يف الهند لدى �شركات �صناعة
التكنولوجيا وال�شركات التي تنفذ عقوداً خارجية ،بزيادة تبلغ ثالثمئة باملئة يف ثالث �سنوات
فقط» .وتقدر جملة «تامي �أوت مومباي»  Time Out Mumbaiوهي الن�سخة ال�صادرة يف
مدينة بومباي من جملة «تامي �أوت» � ،TimeOutإن عدد الأمريكيني الذين يعملون ويعي�شون
يف بومباي يبلغ �أربعة �آالف �شخ�ص( .)39وهذا لي�س بالرقم ال�ضخم مقارنة بـ لنقل اخلم�سني
�ألف �أمريكي الذين يعي�شون يف باري�س �أو مئات الآالف من املغرتبني من جميع �أنحاء العامل
الذين ي�ستقرون يف مدينة نيويورك بغر�ض الإقامة فيها� ،إال �أنه عدد �أكرب كثرياً من عدد
الأمريكيني الذين اعتادوا على العي�ش يف بومباي يف �أي وقت.
وعدا عن الأمريكيني من �أ�صول هندية �أو الرعايا الهنود الذين كانوا يقيمون يف الواليات
املتحدة ،والذين يعودون �إىل الهند �ضمن جمموعات ،هناك خريجو جامعات جدد من �أمثال
ناثانلينكون،وهومواطنمنمدينةميلووكيبواليةوي�سكون�سن،وبيرتنورالندر،وهوخريج
جامعة كورنيل .وكالهما يف بداية الع�شرينيات من العمر ،ويعمالن ل�صالح �شركة Infosys
يف جممع ال�شركة الفخم يف مدينة بنغالور .وعندما زرت ال�شركة يف وقت مبكر من العام
املا�ضي ،هي�أ يل رئي�سهم ناندان نايلكاين اجللو�س يف غرفة اجتماع تطل على مدخل ال�شركة
حتى �أتبادل احلديث معهم.
كان بيرت الأكرث اطالعاً وذكا ًء بني االثنني .وكان قد زار الهند مع �أ�سرته وعا�ش وحده
�أي�ضاً يف بومباي مدة من الزمن �أثناء درا�سته يف اجلامعة كطالب طب متمرن يكتب يف
�صحيفة « Financial Expressفاينن�شال اك�سرب�س» .مل يكن ناثان قد زار الهند �أبداً قبل
ت�سلمه وظيفته لدى �شركة  Infosysوعندما �س�ألته كيف انتهى الأمر بفتى من وي�سكن�سون يف
مدينة بنغالور ،قال يل« :كنت �أقوم بعملية البحث عن وظيفة ،مثل كل �شخ�ص �آخر متاماً،
فعرثت على القائمة املعلنة للوظائف اخلا�صة ب�شركة  .Infosysومل �أدرك حتى �إنها كانت
لوظيفة يف الهند .وعندما تكلمت مع والدي ب�ش�أنها ،قال يل� :أ�سا�ساًَ �إِنه �سوف يترب�أ مني مامل
�أحاول احل�صول عليها .وهكذا ،ح�صلت على العر�ض بعدها و�أنا على ما يرام تقريباً ،ولن
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يحدث يل هذا ثانية �أَبداً .وقد �أَبلغوين �أنه كان هناك �سبعة موظفني �أمريكيني يف ال�شركة.
وهم يقيمون يف جممع �سكني من عدة �شقق متلكه  ،Infosysويف حني يبعد املجمع �سبعة ع�شر
كيلو مرتاً فقط� ،أكرث قلي ً
ال من ع�شرة �أميال ،عن مباين ال�شركة ،ف�إن الوقت ي�ستغرق �ساعة
�أو اثنتني لي�شقوا طريقهم من البيت �إىل مكان العمل عرب االزدحام الفظيع حلركة ال�سري يف
مدينة بنغالور.
و�أو�ضح ناثان قائ ً
ال« :نحن ال نطبخ» .نحن نطلب الطعام من اخلارج �إىل املنزل .وهناك
بع�ضالأماكنال�صينية.ومطاعمالبيتزامثل«بيتزاهات»HutPizzaو«دومينوز».Domino's
�أو نقطع ال�شارع �إىل مكان حيث ن�ستطيع �أن نح�صل على وجبة كاملة من تلك التي تتميز بها
منطقة جنوب الهند ،وذلك مقابل ع�شرين روبية [نحو �أربعني �سنتاً]« .لقد حدثاين عن حياة
الليل يف بنغالور وال�صعوبات التي تواجههما يف مواعدة فتيات هنديات .ف�إما �أن الفتيات ال
يخرجن �إىل املحال العامة� ،أو كما قال يل لينكون« :ك�أن الفتيات هن �أغنى منك كثرياً� ،أنت
تفهمني؟ ك�أنهن من الأثرياء يف الواقع� .إنهن متعجرفات جداً .و�إذا ما حتدثن �إليك فذلك
لأنهن كن يع�شن يف اخلارج ،ويعرفن �أنه ال مانع من احلديث اىل ال�شباب».
وبعدما التقيت ناثان وبيرت ،قامت �شركة  Infosysوب�شكل مفاجئ بزيادة عدد كوادرها
من الواليات املتحدة ،باختيارها ثالث مئة موظف جديد ،العديد منهم ميتلكون معلومات
�أ�سا�سية يف التكنولوجيا من �أرقى الكليات مثل معهد ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا «.»MIT
و�سوف يق�ضي معظم ه�ؤالء الأع�ضاء اجلدد ب�ضعة �شهور يف التدرب يف مبنى ال�شركة يف
مدينة ما ي�سور بالهند ،ثم ينتقلون �إىل مواقع ال�شركة حول العامل ،ويت�ضمن ذلك العودة
ثانية �إىل مواقع يف الواليات املتحدة .واالجتاه وا�ضح� :سوف تقوم ال�شركات من �أي بلد
بالبحث عن �أف�ضل موهبة ميكنها احل�صول عليها ،وحيثما ميكنها �إيجادها ،وذلك ي�شمل
ال�شركات الهندية التي توظف الأمريكيني والأوروبيني.
و�شركةInfosysلي�ست هي ال�شركة الهندية الوحيدة التي تتعاقد مع موظفني�أمريكيني.
فقد كان اناند ماهيندرا ،وهو خريج جامعة هارفرد (بدرجة امتياز) وكلية هارفرد
للأعمال ،قد بد�أ بتوظيف خريجي الفئة اجلامعية يف عام  ،2003عندما �أر�سل �إليه ريان
فلويد وهو خريج جامعة ييل ر�سالة بالربيد الإلكرتوين ي�س�أل فيها عن الفر�ص املتوافرة.
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ويف �شهر ت�شرين الثاين «نوفمرب» من عام  ،2004وبعد عام من العمل مع ال�شركة قام ريان
بجوالت متكررة ل�صالح �شركة ماهيندرا وماهيندرا وو�صل �إىل جامعات هارفارد ،تافت،
ييل ،برين�ستون ،پني ،وكولومبيا من �أجل التعاقد مع موظفني جدد .وتعد �إ�سرتاتيجية اناند
ماهيندرا مبا�شرة وغري معقدة ،حيث يقول« :قد يبقى ه�ؤالء ال�شباب �سنتني يف العمل �إال
�أنهم ي�صبحون �سفراء للبلد ولل�شركة .ومثل ذاك الإن�سان �سوف يح�صل على حافز وعلى
فكر يفوق املعتاد .و�أنا �أدفع لهم ما �أدفعه لهندي يحمل �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال.
ونحن نح�صل على الثمن».
عندما �س�ألته كيف عرف �أياً هم ال�شباب الذين �سيكونون على م�ستوى اخلربة الهندية،
و�أيهم لن يكونوا كذلك حقاً� ،أجاب�« :إنني �أ�ستخدم ال�س�ؤال اخلا�ص بحبات امل�صفوفة .ف�أنا
�أ�س�ألهم« :هل �أنت �إن�سان يختار احلبة احلمراء �أم احلبة الزرقاء؟ من امل�ؤكد �أنه �إذا ما جئت
ِ
� ِ
حياتك �سوف تتغري».
أنت ،ف�إن
كنت �أتبادل احلديث مع �أناند يف البهو امل�ؤدي �إىل غرفة الطعام اخلا�صة يف مقر �شركة
ماهيندرا يف حي ووريل مبدينة بومباي .وعلى م�سافة من الطريق الرئي�س يف و�سط منطقة
الطاحونة القدمية ،كان املبنى امل�ضلع امل�صنوع من القرميد الأحمر يبدو مقطعاً مب�ساحات
من�سقة ب�شكل جذاب وم�سارب خمتلفة ت�سري يف اجتاهات خمتلفة .و�أجرى
مفتوحة و�أق�سام َّ
�أناند ات�صا ًال هاتفياً مع ديفيد ارناو ،وهو من خريجي جامعة هارفرد ،ويعمل ل�صاحله وطلب
منه املجيء والتحدث معي.
مل يكن ديفيد ارناو ذو ال�شكل احل�سن ،وال�شخ�صية املتميزة ،طويل القامة والبالغ من
العمر ثالثة وع�شرين عاماً ،وله عينان زرقاوتان ،مل يكن قد جاء �إىل الهند من قبل .وقد
قال يل« :كنت �أرغب بالعمل يف �أمريكة الالتينية .ومل �أكن قد �سمعت يف الواقع عن االزدهار
الذي ت�شهده الهند� .إال �أن توافر الفر�صة للعمل يف ت�صدير ال�سيارات �إىل �أمريكة الالتينية
ال�« :أَ ِ
عن طريق �شركة هندية �أثار ف�ضويل» .وتوقف عن احلديث ،ثم تابع قائ ً
نت تدركني
�أن معظم ال�شركات التي ت�أتي من �أجل التعاقد مع موظفني هي م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية .ولي�س
هناك من �شيء دويل تقريباً .وقد بدت هذه �أ�شبه بفر�صة غري عادية».
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�س�ألته �إن كان قد �أحب وظيفته.
ف�أجاب�« :أنت ت�أخذين على عاتقك م�س�ؤولية �أكرب هنا وب�إمكانك �أن تقومي ب�إجناز
�أ�شياء �أكرث مما ميكنك �إِجنازها يف جمال العمل اال�ست�شاري يف �أي وقت� .إنني �أتعلم �أموراً
كثرية جداً.
وت�ساءلت كيف كان حال ه�ؤالء الأمريكيني ال�شباب وهم يعي�شون يف مدينة بومباي ،فقال
علي �أن �أتعلم كل �شيء من
ديفيد« :كانت هناك �صعوبة يف ال�شهرين الأولني بالفعل .وقد كان َّ
علي �أن �أتعلم جمدداً كيف �أ�سري يف ال�شارع».
جديد .كان ّ
وكان هناك �شخ�صان �أمريكيان �آخران يعمالن ل�صالح ماهيندرا عندما كنت هناك
العام املا�ضي .وقد �أو�ضح �أناند ماهيندرا �أن ثالثتهم يتقا�سمون �شقة يف باندرا ،وهي �أول
�ضاحية يف مدينة بومباي ،حيث تتناثر البيوت القدمية ذات الطابق الواحد و�أبنية ال�شقق
املتوا�ضعة على امتداد �شوارع ت�صطف على جانبيها الأ�شجار ،وحيث مت افتتاح بع�ض �أحدث
املطاعم والنوادي .وتعد �ضاحية باندرا منطقة �شعبية ي�ؤمها ال�شباب ،وهي �أقل غالء و�أكرث
�إثارة من منطقة جنوب بومباي .وابت�سم اناند قائ ً
ال« :هم ُيعرفون با�سم فتيان ماهيندرا».
وقال يل وهو يرمق ديفيد بنظرة وقد ملعت عيناه« :لقد علمت ب�أمر حفلة عيد امليالد التي
كانوا يتنكرون فيها بثياب الأقزام».
ورفع ديفيد ب�صره مدهو�شاً ،و�صاح�« :أنت تعرف �أكرث مما نعرف �أنك تعرف!»
ف�ضحك �أناند.

امل�ستقبل كما تتخيله الهند

يف �أم�سية دافئة يف غري �أوانها من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي ،اجتمعت ال�صفوة املثقفة
للمجتمع الهندي يف مدينة نيويورك يف اجلناح البللوري من فندق «تاڤرن اون ذي غرين»
 Tavern on the greenيف منطقة �سنرتال بارك ،عقب ح�ضور عر�ض خا�ص لفيلم مريا نري
مي».
اجلديد ،املاثل يف الذاكرة ،واملنقول عن رواية الكاتب جومبا الهريي وعنوانها ُّ
«ال�س ّ
كان العر�ض هو فيلم االفتتاح ملهرجان الأفالم ال�ساد�س ،الذي رعاه جمل�س الفنون الأمريكي
الهندي ( ،)IAACو�سبق �إقامة حفل ع�شاء كبري ومزاد علني .وحتت �إحدى الثرُ ّيات العديدة
غري املتنا�سقة واملتوزعة على نحو بديع ،لت�شكل جزءاً من �سحر القاعة ،كان الكاتب �سلمان
ر�شدي الذي تر�أ�س احلفل ترافقه زوجته فائقة اجلمال عار�ضة الأزياء بادما الك�شمي؛
وكريان دي�ساي التي كانت قد ح�صلت للتو على جائزة بوكر عن روايتها «�إرث اخل�سارة»،
و�شا�شي ثارور ،الذي كان قد حل ثانياً يف الت�صويت على من�صب الأمني العام القادم للأمم
املتحدة؛ و�أورهان باموك ،الذي كان قد فاز م�ؤخراً بجائزة نوبل للآداب ،و�صادف �إن كان يف
اجلوار حيث �إنه كان يدر�س يف جامعة كولومبيا ،كانوا جميعهم غارقني يف احلديث بع�ضهم.
مع بع�ض وكان هناك حولهم �ضيوف يرتدون �أزياء هندية منمقة ،والقليل منهم يرتدون �أزياء
احلفالت ،وبذات رجال �أعمال ،وثياب فنانني عادية ،ويتنقلون يف �أرجاء املكان حاملني ك�ؤو�س
ال�شراب يف �أيديهم ،ويتبادلون التحيات باال�سم ويق ّبلون الوا�صلني اجلدد يف اخلد.
ويف حفل اال�ستقبال الذي �سبق عر�ض الفيلم ،امتدت الئحة م�شاهري النخبة الثقافية
من ال�شتات الهندي �إىل ما ال نهاية .وملحت بالفعل املمثلة ال�شهرية وامل�ؤلفة مادهور جافري،
وقد �أ�صدرت لتوها مذكراتها يف كتاب عنوانه «ت�سلق �أ�شجار املانغو» وزوجها عازف الكمان
البارع �سانفورد �أولن ،وكان هناك املنتج ال�سينمائي جاغموهان موندهرا -كان فيلمه
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«البحار اخللفية» يت�صدر �أفالم املهرجان بعد �أيام قليلة -وزوجته ت�شاندرا ،وخمرجة
�أفالمهما ابنتهما �سمريتي موندهرا .و�شاهدت �ساريتا ت�شودري التي مثلت يف فيلم مريا نري
«توابل امل�سي�سيبي» ،وكان هناك املمثل كال بن الذي يقوم ب�أداء �أول دور درامي جدي له يف
مي» .وقد جل�س على املن�صة مع مريا نري للإجابة عن الأ�سئلة التي طرحت عقب
فيلم ُّ
«ال�س ّ
عر�ض الفيلم .وكان �سريناث �سرينڤا�سان عميد كلية كولومبيا لل�صحافة وم�ؤ�س�س رابطة
ال�صحافيني ملنطقة جنوب �إفريقية ( ،)SAJAكان يتحدث مع نيالم ديو ،القن�صل العام
للهند يف نيويورك .و�ألقيت التحية على �سوندارام طاغور الذي يدير �صالة طاغور الفنية،
وڤي�شاكا دي�ساي ،رئي�س اجلمعية الآ�سيوية .وكان �أناند وانورادها ماهيندرا قد ح�ضرا من
بومباي .كان ماهيندرا الراعي الرئي�س للأم�سية ،و�أبرز الغالف اخللفي لربنامج املهرجان
الر�سالة القائلة« :ماهيندرا ،يقدم لكم الهند عرب ال�سينما» .فقد تخ�ص�ص اناند يف الأفالم
وفن الت�صوير عندما كان طالباً يدر�س يف جامعة هارفرد ،ومن الوا�ضح �أنه مل يفقد اهتمامه
بالأفالم �أبداً .وبدا �أرون �شيڤدا�ساين ،املدير التنفيذي ملجل�س الفنون الأمريكي الهندي،
و�أحد القوى املحركة يف جمال دعم وت�شجيع الفنون الهندية والفنون امل�ستوحاة من الهند يف
نيويورك ،بدا يف كل مكان ويف الوقت نف�سه.
مي» هو جت�سيد لرواية مكتوبة برباعة عن جتربة املهاجرين الهنود يف
وفيلم ُّ
«ال�س ّ
الواليات املتحدة تر�سم املنحنى البياين حلياة زوجني من منطقة البنغال يف الهند ،وهما
ي�ؤ�س�سان للعي�ش يف املنطقة ال�شمالية ال�شرقية الباردة من �أمريكة ،ويقومان بتن�شئة ولديهما
املحا�صرين ب�شكل حتمي ما بني ثقافة والديهما ،والثقافة الأمريكية املولودين يف كنفها.
ويرى الأمريكيون الهنود �أن الق�صة م�ؤثرة يف العمق ،لأنها �شكل مغاير من �أ�شكال ق�ص�صنا
نحن ،تروى على نحو رائع.
الفيلم عبارة عن ت�صوير رقيق للغاية ملدينتني عزيزتني على قلب مريا نري ،كالكوتا
ونيويورك (هي مدينة بو�سطن يف الكتاب) وللثقافتني الهندية والأمريكية .وقد كتب
ال�سيناريو اجلميل للفيلم� ،سوين تارا بوريڤاال التي كان قد عمل مع نري منذ فيلمها «حتية
�إىل بومباي»! الذي �أخرجته عام .1988
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مي» عالمة فارقة يف تطور ال�سينما الهندية الدولية ،امل�ستندة �إىل مادة
وي�شكل فيلم ُّ
«ال�س ّ
مو�ضوع غنية مع متثيل رائع ملجموعة من النجوم ت�ضم املمثلَني الهنديني عرفان خان وتابو
يف �أداء يحطم قلبك (مل تكن هناك من عني مل تدمع يف دار ال�سينما املكتظة باحل�ضور)،
وكذلك جنماً �أمريكياً �صاعداً من �أ�صل هندي هو كال پن ،واملمثلة املولودة يف لندن زليخة
روبن�سون ،واملمثلني الأمريكيني غلني هيديل وبروك �سميث .ولقد متاهت مريا نري عاطفياً
مع الرواية ،كما �أبلغتني عندما �أجريت معها مقابلة يف ال�شتاء املا�ضي .وقالت�« :أنا من
مدينة كالكوتا ،و�أنا من مدينة نيويورك �أي�ضاً� .أنا �أذكر كيف كان �شعوري عندما جئت �إىل
هذا البلد للمرة الأوىل .و�أنا ال �أزال ال �أحب انتعال الأحذية» .لقد كان اجللو�س يف �صالة
العر�ض ال�سينمائية املعتمة حماطة ب�أفراد اجلالية الهندية ،الذين كانت ق�صتهم تظهر على
ال�شا�شة ،جتربة م�ؤثرة للغاية.
والفيلم الذي يتوجه �إىل اجلمهور يف كل �أنحاء العامل هو �إنتاج م�شرتك ل�شركة فوك�س
«�سريت�شاليت بيكت�شرز»  Fox Searchlight Picturesالأمريكية لل�سينما و�شركة الأعمال
الفنية الرتفيهية الهندية «يو.تي.ڤي مو�شن بيكت�شرز»  ،Motion Pictures UTVمع متويل
�إ�ضايف من �شركة الإنتاج اليابانية «انرتتينمنت فارم»  .Entertainment Farmو�ستقوم �شركة
 UTVبتوزيع الفيلم يف الهند؛ �أما �شركة فوك�س ف�ستوزعه يف �أ�سواق �أخرى .وت�أمل ال�شركتان
ب�أن هذا �سوف يكون الفيلم الذي �سي�ؤكد ،عقب جناح الفيلم الذي �أخرجته نري عام ،2004
وهو «عر�س الرياح املو�سمية» على الت�سليم ب�أهمية وقيمة ال�سينما الهندية يف ال�سوق العاملية.
يدير �شركة  UTVروين �سكروڤاال وهو رجل يف الأربعينيات من عمره �صنع نف�سه بنف�سه
و�أن�ش�أ �شركته عند بدء رواج التلفزيون يف الهند .وروين رجل دمث اخللق مهذب ،وي�شعر
باالرتياح وهو يرتدي اجلينز �أكرث من ارتداء بذة رجال الأعمال .وعلى الرغم من م�سلكه
العادي ،ف�إن روين ي�أخذ على حممل اجلد �إي�صال الأعمال الفنية الرتفيهية و�شركته �إىل
العاملية .ومل يعر�ض فيلمه الذي حقق جناحاً كبرياً «رانغ دو با�سانتي» Rang De Basanti
وظهرت فيه املمثلة الربيطانية �ألي�س باتن ،وهي تتكلم اللغة الهندية بطالقة ،مل يعر�ض يف
دور ال�سينما «الهندية» يف منطقة كوينز يف نيويورك �أو �أدي�سون يف مدينة نيوجري�سي .بل
عر�ض يف �صالة للعموم يف مانهاتن ،والأمر ذاته ينطبق على فيلم �شركة  UTVعن رجال
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الع�صابات وا�سمه«دون» « »Donمتثيل �شاهروخ خان .و�إن ان�ضمامه �إىل �شركة «فوك�س
مي» ينطوي على حكمة تامة بالن�سبة لالجتاه
�سريت�شاليت بيكت�شرز» للعمل على فيلم ُّ
«ال�س ّ
العاملي الذي ي�سري نحوه روين ب�شركة  .UTVويعد املواطنون الهنود يف ال�شتات اجلمهور
الرئي�س يف اخلارج للتلفاز الهندي ولأفالم بوليوود .وقد برز ال�شتات يف الواليات املتحدة
واململكة املتحدة كج�سر قوي مابني الهند وبقية العامل.

ج�سر بني الهند و�أمريكة
يقومالأمريكيونمن�أ�صولهندية،مثلهممثلالأعدادالغفريةمناملهاجرين،الذينجا�ؤوا
قبلهم ب�إ�ضافة نكهاتهم اخلا�صة �إىل اخلليط الأمريكي ،ب�شكل بطيء ولكن بثقة .ويف �أي مكان
يتلفت فيه الأمريكيون ف�إنهم ي�صادفون �شيئاً من الهند .وتعد ممار�سة ريا�ضة اليوغا �أ�سرع
ن�شاط لأوقات الفراغ تزايداً يف البالد .وقد انت�شرت املطاعم الهندية من �ساحل �إىل �ساحل،
ومن �سل�سلة الوجبات ال�سريعة مثل « Naan Slopنان �سلوب» على �ساحل كاليفورنية �إىل معابد
�آخر مطبخ حديث مثل �« Suvir Saran's Deviسوڤري �ساران�س ديڤي» ،املطعم الهندي الوحيد
الذي جنح يف �إدراجه �ضمن «دليل مي�شلني» لأف�ضل املطاعم يف مدينة نيويورك .وتتوافر علب
جممدة من الطعام الهندي املعد �سابقاً يف حمال ال�سوبرماركت يف كل مكان.
ويقوم الأمريكيون من �أ�صول هندية والهنود الذين يعي�شون يف الواليات املتحدة ب�إ�ضفاء
نربة هندية على عامل الفن والآداب خارج نـطاق ال�سينما .وكان الر�سام التجريدي ناتڤار
بهاڤ�سار قـد عا�ش وحقق نتائج من عمله يف غرفة الع ِّلية يف منزله يف حي �سوهو يف نيويورك
ملدة �أربعني عاماً .وتعلق لوحاته حيث تر�سم املواد امللونة القوية فيها �إح�سا�ساً �شعرياً من
الألوان ،تعلق يف متاحف مهمة بارزة و�ضمن املقتنيات اخلا�صة من الأعمال الفنية ،وتباع
بانتظام جميع لوحاته التي تعر�ض يف املعار�ض التي يقيمها يف مدينة نيويورك .كان زوبني
ميهتا �أول هندي يقتحم ميدان املو�سيقا الكال�سيكية الأمريكية .وكان ميهتا ،وهو من مواليد
بومباي ،املدير املو�سيقي للأورك�سرتا الفيلهارمونية يف لو�س �أجنلو�س ملدة �ستة ع�شر عاماً
قبل �أن ي�شغل �إدارة الأورك�سرتا الفيلهارمونية ملدينة نيويورك ،وهو املن�صب الذي تواله حتى
عام  .1991وتقوم ريخا مالهوترا ،املعروفة �أكرث با�سم دي.جي .ريخا تقوم ب�إمتاع ح�شد
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خمتلط يف �أحد النوادي مبهرجانها املو�سيقي ال�شهري املعروف ا�سم «بي�سمنت بهاجنرا»
 ،Basement Bhangraوهو مهرجان حقيقي تعزف فيه مقطوعات مو�سيقية معاد ت�سجيلها،
وترتافق �إيقاعاتها مع عرو�ض ب�صرية ب ّراقة.
كان الأدب املجال الثقايف الأول الذي برز فيه الفنانون الهنود فج�أة وبقوة على امل�سرح
الأمريكي املعا�صر .و�سجل �سلمان ر�شدي الذي يعي�ش يف نيويورك حالياً ،اللحظة الت�أ�سي�سية
للزيادة املفاجئة وال�سريعة يف �صدور الأعمال الأدبية الهندية املكتوبة باللغة الإنكليزية
مع كتاب «�أوالد منت�صف الليل» .وامل�ؤلفون الكنديون روهنتون مي�سرتي (كتاب «التوازن
الدقيق») �شونا�سينغ بالدوين («ذكريات اجل�سد») وام .جي ڤي�ساجني («حياة فيكرام
الل يف الو�سط») جميعهم معروفون جيداً يف الواليات املتحدة .ويعي�ش اميتاڤ غو�ش م�ؤلف
�سل�سلة من الكتب التي لقيت ا�ستح�ساناً من النقاد ،مبا فيها كتابه الأخري «املد اجلائع» يعي�ش
يف مدينة بروكلني ،وكذلك جومپا الهريي.
وتوفر حمطات الأقمار ال�صناعية والبث التلفازي التي تعمل بالكابالت على مدار �أربع
وع�شرين �ساعة خط ات�صال �أ�سا�سياً بالوطن الأم بالن�سبة للهنود الذين يعي�شون يف بالد
االغرتاب .وتقوم القوة ال�شرائية لهنود ال�شتات ب�إحداث حتول يف توزيع �أفالم بوليوود
وم�ضمونها؛ كما تقوم ال�شركات الإعالمية الهندية ب�شراء موطئ قدم لها يف هوليوود ،يف
حني يقوم الهنود الذين ميتلكون اخلربة يف حميط و�سائل الإعالم الأمريكية ب�أخذ خرباتهم
ومعرفتهم معهم �إىل الهند .ويبحث تكتل �شركات و�سائل الإعالم الأمريكية ال�ضخمة عن
هنود مي�سورين يف كل من الواليات املتحدة والهند من �أجل ت�سهيل دخولهم �إىل �سوق
مزدهرة .وبقدم واحدة يف �أمريكة وقدم يف الهند ،تقوم هذه املجموعة من النا�س ب�إحداث
تغيري مهم فيما تنتجه و�سائل الإعالم العاملية ويف املو�ضوعات التي تطرحها.
�إن الهند مهي�أة لت�صبح لي�س فقط �سوقاً �ضخمة ملا يتم �إنتاجه من �أعمال فنية ترفيهية
�أو جممعاً مهماً للعمالة الرخي�صة يف جمال الر�سوم املتحركة وغريها من العمليات كثيفة
العمالة ،و�إمنا لت�صبح ينبوعاً ملحتوى �أ�صلي �أن�ش�أه هنود من �أجل جمهور عاملي .و�إن اليوم
الذي �ستحتل فيه الهند مكان �أمريكة كقوة عظمى يف ميدان الأعالم والرتفيه رمبا يكون �آتياً
ب�أ�سرع مما نعتقد.
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تيليوود
يلعب التلفاز دوراً قوياً وفاع ً
ال على نحو فريد يف عملية التحول التي ت�شهدها الهند .وقد
كان تطور التلفاز يف الهند على مدى العقدين املا�ضيني �أمراً مثرياً .وكان هناك حتى عام
 ،1991حمطة تلفازية حكومية واحدة ،هي دوردار�شان « .»DoorDarshanوبدعم من منظمة
اليون�سكو ،مت �إدخال التلفاز �إىل الهند بو�ساطة حكومتها وذلك يف عام  .1959وبا�ستقراره
�أ�ص ً
ال يف ( DRDOمنظمة البحوث الدفاعية والتنمية) كان هدفه الرئي�س االرتقاء ب�أمة
متباينة وتوحيدها .وظلت هذه مهمة املذيع الوطني من بداية الثمانينيات حتى نهايتها،
عندما و�صل التلفاز امللون �إىل الهند و�شجعت احلكومة الهندية �شراء هذه الأجهزة عن طريق
خف�ض ر�سوم اال�سترياد .ويف عام  ،1983كانت �إ�شارات التلفاز متاحة لثمانية وع�شرين باملئة
من ال�سكان ،وت�ضاعف الرقم �إىل  56باملئة بحلول عام  ،1986وو�صل �إىل �أكرث من  90باملئة
بحلول عام  .1990ومع �إعادة ت�سميتها جمموعة «دي.دي»  DDللقنوات التلفازية ،ما زالت
حمطة دوردار�شان ت�صل �إىل �أكرث من  90باملئة من ال�سكان الهنود وتنقل جمموعة متنوعة
()1
من الربامج باللغة الإنكليزية وب�إحدى ع�شرة لغة حملية تبث على ع�شرين قناة خمتلفة.
جاءت �شبكتا تلفاز «�سي ان.ان»  CNNو«ام.تي.ڤي» � MTVإىل الهند يف عام  ،1991على
�أمواج القمر ال�صناعي«�ستار»  .STARوبعد مرور �ستة ع�شر عاماً لي�س �إال ،ي�ستطيع الهنود
�أن يختاروا الربامج التي يريدون متابعتها من بني عدد ي�صل �إىل  350قناة ،وميتلك اليوم
كل تكتل لل�شركات الإعالمية الرئي�سة من ديزين� ،إىل تامي وورنر� ،إىل ڤياكوم �إىل الـ بي.
بي�.سي ،قنوات تبث داخل الهند( .)2وقد عجل انفتاح الهند على باقي العامل يف عام ،1991
يف حدوث زيادة �سريعة ومفاجئة يف عدد و�سائل الإعالم .ويف حني �أن معظم الأمريكيني قد
اختربوا قدوم كل واحدة من هذه الو�سائل الإعالمية ك�أمواج خمتلفة ،واحدة تندفع فوق
الأخرى،واختربواالتعاملمعو�سائلاالت�صاالتاملتقدمةومتابعةالأعمالالفنيةالرتفيهية
تدريجياً وب�صورة منتظمة ،ف�إن الكثريين من الهنود ينفتحون عليها جميعها دفعة واحدة.
وت�شهد الهند تطوراً �سريعاً يف قطاع التلفاز �سواء يف عدد الأ�سر التي متلك جهازاً تلفازياً
وعدد القنوات والربامج املتاحة .وب�شروعها يف البث بفعل قدوم القنوات التلفازية الهندية
اجلديدة مثل«زي تي.ڤي»  ،ZeeTVيزداد وب�سرعة كبرية عدد �شبكات التلفزة اململوكة
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لأ�شخا�ص هنود وعدد الربامج التي يعدها هنود يف الداخل ،مثلما هو حال الأعداد املتزايدة
من �شبكات التلفزة والربامج الأجنبية .وهنالك قطاعات كاملة من ال�شعب ،التي اعتادت �أن
تكون معزولة عن باقي املجتمع وعن العامل باتت الآن على توا�صل مع التلفاز وتتابع براجمه.
وتقوم زوجات ذوي الدخل الأدنى ،واملزارعون و�أ�صحاب املحال ال�صغرية مب�شاهدة التلفاز
وا�ستخدام �أجهزة الهاتف اخلل ّيوي يف الوقت احلا�ضر؛ كما بد�ؤوا با�ستخدام الإنرتنت.
منال�صعبتخيلمدىال�سرعةالتيتتغريفيهاالهندواملدىالذيتدفعبهو�سائلالإعالم
والأعمال الفنية الرتفيهية عملية التحول التي ت�شهدها البالد؛ ومن الطبيعي �أن يطرح مثل
هذا التغيري ال�سريع �أفكاراً للبحث عن الهوية الوطنية والهوية ال�شخ�صية .فو�سائل الإعالم
لي�ست هي الف�ضاءات التي يتم فيها ا�ستك�شاف العديد من ق�ضايا الهوية هذه ،فهي �أي�ضاً
املكان الذي يجري فيه ابتكار ون�شر �صور عن الهند اجلديدة -دولة تتطور وتواكب الع�صر
احلديث ب�سرعة -لكل من اجلمهور الهندي وللجمهور يف كل �أنحاء العامل .ويف الوقت ذاته،
ف�إن ما ي�سمى بالفارق الرقمي الذي ي�شكل م�صدر معاناة لكوكب الأر�ض ،ويف�صل بجالء تام
�أولئكالذينميلكوناال�ستفادةمنالإنرتنتواحل�صولعلىو�سائلالتكنولوجياالهائلةهذه
وتتاح لهم فر�صة ا�ستعمالها عن �أولئك الذين ال يحظون بهذه الفر�صة ،هو واقع قائم داخل
الهند ذاتها� .إن �إحدى التحديات اجلوهرية التي تواجه البالد هي كيفية �ضم فقراء الهند
�إىل ثورة و�سائل الإعالم واالت�صاالت.
لقد تزامنت االنطالقة املظفرة للتلفاز مع  -و�شكلت مهمازاً -لنمو اقت�صادي مت�سارع،
ومع تغلغل العالمات التجارية ل�شركات ذات قوميات خمتلفة داخل ال�سوق الهندية ،وبروز
طبقةجديدةمنامل�ستهلكني.و�إىلجانبامل�سل�سالتاالجتماعيةالهنديةاجلديدة،والربامج
احلوارية،والربامجاملو�سيقيةوالربامجالإخبارية،فقد�أدىالتلفازخدماتملجموعةمتعددة
من الإعالنات املُعدة برباعة ملجموعة متزايدة من املنتجات واخلدمات .وجعل التلفاز العامل
خارج الهند مرئياً من جديد لعدد متزايد من الهنود .لقد قدم التلفاز الهند احل�ضرية �إىل
القرويني يف املناطق الريفية وع ّرفهم بها .وهو ي�ستعر�ض �أ�ساليب حياة الأغنياء �أمام �أعني
الفقراء .وقد فتح عوامل جديدة مغرية من الإمكانيات �أمام جمموعة من امل�شاهدين الهنود
حتى يف حني يقوم بتعميق الهوة ما بني �أولئك املواطنني الذين هم جزء من الهند اجلديدة
و�أولئك الذين لي�سوا كذلك.
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�شكل التلفاز يف الهند قوة من �أجل دمقرطة الطموح .فقد ظهرت فج�أة جمموعة كبرية
من جنوم «تيليوود» لتحدي جنوم بوليوود من املمثلني الذين باتوا �أن�صاف �آلهة .و�صنع
ٍ
ثروات �سريع ًة ،وحققوا ال�شهرة بني ليلة و�ضحاها يف برامج تلفازية مثل
مواطنون عاديون
-KaunBanegaCrorepatiوهوالن�سخةالهنديةمنبرنامج«منيريد�أني�صبحمليونرياً»-
وبرنامج «معبود الهند» .و�إىل جانب ح�شد كبري من القنوات التي تبث باللغة الهندية ،تتكاثر
القنوات التي تبث باللغة الوطنية ولغات الأقاليم ،وتعمل على انت�شار جتربة �صناعة التلفاز
خارج نطاق النخبة التي تتكلم اللغة الإنكليزية و�سكان املدن واملناطق ال�شمالية الذين
يتكلمون الهندية .وتعد الهند جمتمعاً جمز�أ للغاية -تق�سمه اللغة ،الإقليم ،الديانة ،الطبقة
االجتماعية والنظام الطبقي املتوارث عند الهندو�س -وحيث تبلغ ن�سبة الأُمية بني الن�ساء 53
باملئة وبني الرجال  30باملئة ،ف�ض ً
ال عن تف�شي الأمية بني  26باملئة من ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم ما بني اخلام�سة ع�شرة �إىل الرابعة والع�شرين( .)3والكثريات من الن�ساء يف الهند ال
يعملن خارج املنزل ،وتتيح لهن فر�صة متابعة البث التلفازي ،كما تتيح لغريهم من املواطنني
التوا�صل مع م�سرية حياة الأمة والعامل الأو�سع.
لقد حقق منو الهند منذ ثمانينيات القرن املا�ضي جناحاً باهراً �إال �أنه جناح غري متوازن
�أي�ضاً .فهنالك تناف�س قوي ما بني القبول املفاجئ بالتحرر من القيود ،وبني الر�أ�سمالية
القائمة على الطراز الأمريكي وبني حماية م�صالح امل�ستهلكني من جانب النخبة احلاكمة
ونخبة رجال الأعمال يف هذا النظام الدميقراطي الن�شط الذي غالباً مايت�سم بالفو�ضى.
وهناك ردة فعل عنيفة �ضد االنفتاح ال�سريع للبالد ،هناك قلق ب�ش�أن التدفق ال�سريع للب�ضائع
الأجنبية وال�شركات الأجنبية على البالد و�شيوع منط احلياة على الطريقة الأجنبية .و�أدى
املفعول القوي الذي حتدثه الإعالنات التلفازية وانت�شارها وامل�شاهد املمتعة للربامج
الأجنبية �أو الربامج امل�ستوحاة منها� ،إىل و�ضع اللوم على التلفاز ب�صدد انعطاف الهند
باجتاه الر�أ�سمالية اال�ستهالكية ،التي ال يتوافق معها معظم الهنود ،وت�سبب ذلك على �أية
حال يف تخلف الكثريين.
�أي�ضاًَ ،تزامن �صعود التلفاز يف الهند مع تفكك العمل ال�سيا�سي يف البالد وحدوث زيادة
يف عدد الأحزاب والزعماء الذين ي�ستندون �إىل النظام الطبقي املتوارث و�إىل �أ�س�س �إقليمية،
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وقيام �سل�سلة من حكومات االئتالف الوطني -بع�ضها �أكرث ه�شا�شة من الأخرى -ونهو�ض
القومية الهندو�سية( .)4والواقع ف�إن بث امل�سل�سل التلفازي رامايانا*  Ramayanaمنذ كانون
الثاين «يناير»  ،1987وحتى �شهر �آب  ،1989الذي �سجل رقماً قيا�سياً يف عدد امل�شاهدين
يف انحاء الهند ،تزامن مع نهو�ض حركة «رام جامنابهومي  ،»Ram Janmabhoomiالتي
دفعت يف النهاية حزب جاناتا بهاراتيا القومي الهندو�سي �أو (� )BJPإىل ال�سلطة .وقد كان
التاريخ احلديث للهند حاف ً
ال بالعنف ال�سيا�سي .وكانت البالد تتمزق مرة تلو الأخرى بفعل
الهجمات الإرهابية وال�صدامات العنيفة املتبادلة بني اجلماعات الدينية وال �سيما الهندو�س
والإ�سالم ،وكذلك ما بني ال�سكان الأ�صليني الذين ي�سكنون الأدغال �أو «الأديڤا�سيز» كما
ُي�سمون يف الهند ،وبني ال�شركات املتنفذة العاملة يف جمال ا�ستخراج املعادن من الأر�ض،
عدا عن ذكر م�س�ألة منو حركة «الناك�سال»  Naxalitesوغريها من حركات التمرد التي ت�شكل
مبادئ ماوت�سي تونغ م�صدر �إلهام لها.
كانت موليكا ت�شوبرا ال�شخ�صية الرئي�سة التي متثل حمطة تلفاز «ام.تي.ڤي» MTV

للأغاين الغربية يف الهند يف عام  .1995وقد كانت ترغب دائماً بالعمل يف و�سائل الإعالم،
وكانت الفر�صة املتاحة للذهاب �إىل الهند مع طاقم حمطة «ام.تي ڤي» فكرة �شائقة فيما
يخ�صها بالن�سبة اليها وجرى الرتتيب لإقامتها يف فندق تاج الرائع ،الذي يطل على الن�صب
ّ
التذكاري لبوابة الهند عند الواجهة البحرية يف بومباي� .إال �أنه وبعد مدة بد�أت تت�ساءل :ما
الذي كانت تفعله «باجللو�س يف ال�سيارة واملرور عرب الأحياء ال�شعبية الفقرية ملدينة بومباي
وم�شاهدة ع�شرين طف ً
ال حفاة من دون �أحذية داخل متجر يتابعون بث حمطة  ،MTVوانتابها
�شعور �أ�شبه بـ «�أوه يا�إِلهي� ،إنني �أَن�شر هذا يف الهند .وكانت تلك هي اللحظة التي قررت فيها
�أن �أترك العمل يف حمطة.»MTV
ب�إمكاين �أن �أرى �أولئك الأطفال احلفاة ب�أقدامهم املغربة و�أطراف �أ�صابعهم املفلطحة
وقد فغروا �أفواههم وهم يتابعون م�شاهدة التلفاز .وكنت قد مررت وبعد بلدة دادار مبا�شرة،
*ملحمة �شعرية عن رحلة امللك راما� ،إحدى �أهم الأعمال الأدبية عن الهند يف قدمي الزمان ،وتروي حكاية
رحلة اخلري للق�ضاء على ال�شر( .املرتجمة)
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وعلى الطريق �إىل منطقة جنوب بومباي لتناول طعام الغداء� ،أو للذهاب �إىل حفلة ،مررت
بالرتل الطويل من �أكواخ ال�صفيح الفقرية املكونة من غرفة واحدة ،والعديد منها لها طابق
ٍ
ثان ملحق بها يتم ال�صعود �إليه بو�ساطة �سلم ،وتنح�شر الأكواخ ما بني الطريق وبني حائط
ميتد على طول خط ال�سكك احلديدية .وتتدفق الأُ�سر على ال�شارع تطبخ وتنام وتغ�سل
�أغرا�ضها من مياه الدالء وجتل�س وتتجاذب �أطراف احلديث مع اجلريان ،بينما تنطلق
�سيارتي م�سرعة .وتعدو الكالب ببطء على طول ال�شارع ،ما�ضية يف �سبيلها بني النا�س،
وبع�ضهم وقد نام الآن والتف على نف�سه يف غفلة را�ضية ،على و�سادة رقيقة .وتق�ضم املاعز
قطعاً �صغرية من النفايات .والأبواب مفتوحة .ولي�س هناك من نوافذ �أو هناك �أحياناً فتحة
�صغرية بق�ضبان حديدية قائمة يف �أعلى احلائط من �أجل �إف�ساح املجال لدخول القليل من
الهواء والقليل من ال�ضوء .وتتوافر املياه اجلارية الوحيدة من حنفية تقع على م�سافة بعيدة
بع�ض ال�شيء .ولي�ست هناك من دورات مياه .وعلى مقربة من مكب للنفايات يرك�ض طفل
�صغري ويتغوط .وب�إمكانك �أن ترى داخل الأكواخ� :أكدا�ساً مكوم ًة من ال�صناديق الكبرية،
ثياباً معلقة على ع ّ
القات� ،سريراً تت�شارك فيه الأ�سرة ب�أكملها ،وبني كل م�سكن �صغري و�آخر
جثم النا�س وكلهم انتباه ،م�ستغرقني يف امل�شاهدة �أمام التوهج الأزرق املتقطع جلهاز تلفاز.
وعلى الرغم من اجلور الالحق باملواطنني نتيجة عدم حتقق امل�ساواة بينهم على ال�صعيد
االقت�صادي ،فقد زود التلفزيون �شعباً متنوعاً ب�إح�سا�س املجتمع املحلي الوطني العام� ،أثناء
زمن عامر بتحوالت اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية وا�سعة النطاق .وهو و�سيلة ميكن
للماليني من املواطنني �أن يتقا�سموا بها جتربة طموحات جديدة وهموم جديدة( )5وجتمع
مباريات ريا�ضة الكريكت وال �سيما التي تقام �ضد اخل�صم الرهيب املجاور ،باك�ستان� ،أو
�ضد بريطانية اال�ستعمارية ال�سابقة ،جتمع الهنود معاًَ من كل بقعة من البالد ،واحلقيقة
من كل زاوية من كوكب الأر�ض ومن كل املراتب االجتماعية يف جتربة وطنية م�شرتكة هائلة.
وقد باتت برامج الألعاب التلفازية تلقى �شعبية وا�سعة مع منا�صرة البلدات والواليات التي
ت�شكل م�سقط ر�أ�س امل�شاركني فيها ملواطنيها وقيام املاليني من امل�شاهدين بالت�صويت عرب
خدمة الر�سائل الق�صرية املكتوبة من هواتفهم اخلل ّيوية� .أما يف امل�سل�سالت التلفازية التي
تتناول ق�ضايا الأ�سرة واملجتمع ،فتت�ضارب �آراء الأجيال ب�صدد التقوميات املختلفة ملثل هذه
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الربامج مثل الربنامج الذي يحظى ب�شعبية �ضخمة Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

املف�ضلة لدى عمتي
(لأن احلماة كانت هي نف�سها زوجة االبن ذات يوم)� ،أو �أحد امل�سل�سالت ّ
وا�سمه« ،ميللي» .Millie
ولأنني غالباً ما �أُقيم معها ،فقد �شاهدت  Millieعدة مرات يف منزل عمي وعمتي يف
غورغاون ،ال�ضاحية اجلنوبية ملدينة نيودلهي التي تعي�ش تطوراً مت�سارعاً .ويف البداية،
دفعتني احلركات امل�ضحكة واملت�صنّعة وحتركات الكامريا املبالغ فيها والت�سجيل ال�صوتي
للربنامج الذي ير�سل زعيقاً ي�شق الآذان كل مرة يتم الك�شف فيها عن حقيقة مثرية �أو �إطالق
مالحظة حادة� ،إىل االعتقاد ب�أن الربنامج كان �سطحياً ب�شكل �سخيف .وكانت اخلادمات
اللواتييعملنلدىالعائلةالرثيةيفامل�سل�سلالتلفازييرتدينثياباًباللونالزهريوالأبي�ض،
وكانت التنانري ق�صرية جداً مثل تلك التي تلب�سها اخلادمات الفرن�سيات ،وكن ينتعلن �أحذية
ريا�ضية خفيفة بي�ضاء ،وي�ضعن �أهداباً ا�صطناعية ،مع مكياج وا�ضح من م�ساحيق الزينة
والبودرة اجلافة .لكنني حاملا فهمت حبكة الرواية �أدركت �أن «ميللي» كانت ق�صة م�ؤثرة
عن ال�صراع الطبقي يف الهند الآخذة يف التحول .ويتبني �أن ميللي ،ال�شخ�صية التي �سميت
الرواية با�سمها ،وهي فتاة �شابة من بني اخلادمات ،هي االبنة غري ال�شرعية لالبن املف�ضل
يف الأ�سرة .ويت�صدى امل�سل�سل التلفازي «ميللي» وحتت مظاهر التكلف والت�صنع ملعاجلة
ق�ضايا ال تبعث على االرتياح عن اال�ستغالل الطبقي واجلن�سي يف قلب �أقد�س م�ؤ�س�سة يف
الهند ،الأ�سرة.
وتلعب الدعايات التلفازية دوراً مهماً يف عملية حتول الهند .و�أثناء فوا�صل الإعالنات
التجارية التي تتخلل م�سل�سل «ميلي» �أو �آخر الأخبار من تلفاز  ،NDTVيتبخرت �شبان هنود
جذابون يف �سراويالت اجلينز ال�ضيقة وبق�صات �شعر تتبع املو�ضة ال�سائدة مزهويني
بحاجياتهم و�أغرا�ضهم عرب ال�شا�شة ال�صغرية ،وينطلقون يف �سباقٍ لل�سيارات احلديثة،
ويهتزون يف حركات �سريعة ،وهم يحت�سون زجاجات ال�صودا املثلجة ،وكل ذلك على وقع
ت�سجيل �صوتي ملو�سيقى البوب املمتعة .وتقوم ربات البيوت وهن يرتدين لبا�س ال�ساري
الهندي ،مبناق�شة مزايا املنتجات والعالمات التجارية اجلديدة ،التي تقلل من عناء عملية
الطبخ� ،أو تظهر مدى حر�صهن لتوفري الرعاية واحلنان لأ�سر حمظوظة ،ب�أن تكون لديها
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�أمهات يعرفن كيف يتخذن قرارات ا�ستهالكية حكيمة .ويقوم رجل يرتدي مالب�س غربية
عادية مب�ساعدة والده الذي يرتدي لبا�س «الكورتا»  kurtaالتقليدي -رداء ف�ضفا�ض ي�صل
�إىل الركبة -بالنزول من قطار .ويدرك هذا االبن الع�صري �أن البولي�صة املنا�سبة للت�أمني
()6
على احلياة هي املفتاح �إىل م�ساعدة والديه على العي�ش بكرامة يف �سن ال�شيخوخة.
ومهما كان نوع املنتج ،ف�إن الإعالنات الدعائية مل�شروب البيب�سي �أو الكوال �أو الدراجات
النارية من ماركة «باجاج � »Bajajأو �أثواب ال�ساري من ماركة «�ساتيا بول ،»Satya Paul
تعمل على ن�شوء مذهب ا�ستهالكي كان حتى وقت قريب غريباً على املواطنني الهنود .كما
�إن �إمكانيات تطور جمال الدعاية والإعالن يف الهند كبرية جداً ومثرية للإعجاب .وي�شري
تقرير مل�ؤ�س�سة «براي�سووترهاو�سكوبرز � »Pricewaterhouse Coopersإىل �أن عائدات و�سائل
الإعالم الإلكرتونية ،مبا فيها التلفاز ،قد تت�ضاعف ثالث مرات من  4.6مليارات دوالر يف
عام � ،2005إىل  12.8مليار دوالر بحلول عام  ،)7(2010ويتوقع �أن متتلك الهند  180مليون
جهاز تلفازي منزيل بحلول عام  ،2008وذلك مقارنة ب�أكرث قلي ً
ال من  100مليون جهاز
تلفازي منزيل يف �أمريكة اليوم .وبوجود نحو  600مليون م�شاهد ،ت�شكل الهند الآن �أكرب �سوق
ل�صناعة التلفزيون يف العامل( .)8ومتتلك �ستون باملئة من الأ�سر الهندية  ،119مليون �أ�سرة
تقريباً ،جهازاً تلفازياً ،وحتظى ( )42باملئة من هذه الأ�سر بخدمة نقل الربامج التلفازية عن
طريق الكابل(.)9
هناك ثالثون قناة �إخبارية يف الهند .وحتوز �أعلى ن�سبة م�شاهدة من بينها القنوات التي
ال تتحدث اللغة الإنكليزية ،وهي تبث بلغات خمتلفة مبا فيها الهندية ،املاراثية ،الغوجاراتية،
البنجابية ،البنغالية ،لغة الكانادا ،التاميل ،االوريا ،املاالياالم ،والتيلوغو )10(.ويتحدث �أكرث
من مليون �شخ�ص يف الهند اثنتني وع�شرين لغة ،ومتتلك معظم الواليات لغاتها الر�سمية
املختلفة اخلا�صة بها .ويبلغ العدد الكلي للغات التي يتم التحدث بها يف الهند كل يوم
«رقماً مذه ً
ال هو  850لغة .ولدى معظم الأقاليم لي�س فقط �صناعة تلفازية مزدهرة بلغتها
املناطقية ،بل لديها �أي�ضاً �صناعة الأفالم اخلا�صة بها وجنومها اخلا�صني؛ وكذلك تقاليد
�أدبية غنية ،و�صحف يومية ،وجمموعة متنوعة من املجالت .وي�سهم التنوع اللغوي يف الهند
يف وجود جو �إعالمي متعدد الأطياف ودائم التغيري ب�شكل هائل.
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عندما دعيت الأ�سبوع املا�ضي لتقدمي تعليقات على الهواء على قناة «هيدالينز توداي»
«� ،»Headlines Todayإحدى القنوات الإخبارية الرئي�سة التي تبث باللغة الإنكليزية ،وذلك
�أثناء زيارة الرئي�س بو�ش �إىل الهند ،كان م�ضيفي مبتهجاً ومتحم�ساً الكت�شافه �أنني �أتكلم
الهندية .و�أراد على الفور �أن ي�صلني بقناة «�آج تاك» « »Aaj Takوهي قناتهم الإِخبارية التي
تبث باللغة الهندية .و�أو�ضح يل املذيع املعتمد لن�شرات الأخبار راهوال كانوال�« :سيدتي� ،أنت
ال تفهمني .نحن ن�ستقطب اليوم ن�سبة م�شاهدة عالية جداً .وذاك يعني �أن زهاء خم�سني
مليون �شخ�ص ي�شاهدون قناة «هيدالينز توداي»« .ولكنْ هنالك �ستون مليون �شخ�ص على
الأقل ي�شاهدون «�آج تاك» ،وهم ال يتو�صلون �إىل اال�ستماع �إىل حملل �أجنبي �أبداً .و�سيكونون
�سعداء جداً» .غري �أنني عار�ضت الأمر ،وكنت خائفة متاماً من فكرة لعب دور اخلبري بلغة
�أتكلمها مبهارة ،ولكن لي�س ب�شكل متقن على الإطالق.
وجاءتالإجابةال�سريعة«:التقلقي�إذاملتكوينتعرفنيالكلمةباللغةالهنديةا�ستخدمي
فقط الكلمة الإنكليزية ،فنحن جميعنا نفعل ذلك على �أية حال» ،م�شرياً بذلك �إىل وجود ميل
يف الهند للخلط ما بني اللغتني الهندية والإنكليزية يف لغة «هنكليزية» ،وهو اجتاه مت دعمه
عنطريقالتلفاز.وقد�أوجدبدورهماي�شكللهجةهنديةخمتلفة�أخرىومتميزةلتثريفزعاً
كبرياًلدىالنخبةاملثقفةالتيتتحدثاللغةالهندية.ومتثلاللغة«الهنكليزية»طريقة�أخرى
�إ�ضافية لأبناء جيل �أ�صغر من �أجل الإعالن عن ارتباطهم ببقية العامل ولتمييز �أنف�سهم عن
جيل �أكرب و�أكرث ارتباطاً بالعقيدة واملبادئ.
عندما �س�ألت توم فري�ستون ،املدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة «ڤياكوم  »Viacomعن
�إمكانيات التلفاز يف الهند ،قال يل� :إن لدى الهند حركة ن�شطة ال تراها يف كثري من الأ�سواق
الأخرى .ولدى الهند عدد �أكرب من البيوت ،والكثري من هذه البيوت ال متتلك جهاز تلفاز
بعد .لذا ف� ِ
أنت لديك �أ�شخا�ص �أكرث و�أي�ضاً �أ�شخا�ص �أكرث ال ميتلكون �أجهزة تلفاز لكنهم
يرغبون يف ذلك ويح�صلون على الو�سيلة ل�شرائها :وذاك يعني الكثري من �إمكانية النمو».
واحلقيقة ف�إنه من املتوقع �أن تزداد العائدات التي يتم حت�صيلها من طلبات اال�شرتاك يف
تلفاز الكابل وغريه من خدمات البث مبا يقدر بـ  1.67مليار دوالر يف عام � ،2004إىل 4.2
مليار يف عام .)11(2009
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كان تلفاز «ام.تي.ڤي» التابع ل�شركة «ڤياكوم» �أحد �أوىل القنوات الأجنبية التي ت�أتي �إىل
الهند.وقدافتتحتمنذذلكالوقتقناتا«ڤي.ات�ش�.آي»VHIو«نايكلوديون.»Nickelodeon
و�س�ألت فري�ستون الذي كان يعمل مديراًتنفيذياًل�شركة «ڤياكوم» �آنذاك� ،إن كانت لديه خطط
�أخرى لتو�سيع وجود تلفاز �شركة  Viacomيف الهند.
�أجاب فر�ستون�« :أود �أن �أطلق قناة كوميديا هندية فذاك �شيء ال ينتقل ب�شكل جيد
متاماً� .إنه ي�شكل حتدياً يف ال�سوق الهندية� .إننا يف الواليات املتحدة جمهور تلفاز متعدد.
فالنا�س ي�شرتون تلفازاً جديداً ،وتذهب الأجهزة التلفازية القدمية �إىل داخل �إحدى غرف
نوم الأطفال� .أما يف الهند فهي �سوق تلفاز وحيد .وعندما ي�شرتي النا�س جهازاً تلفاز ّياً
جديداً ف�إنهم يقاي�ضونه جزئياً بجهازهم القدمي ،ويقوم �شخ�ص ما ال ميلك تلفازاً وال ميكنه
حتمل نفقات �شراء تلفاز جديد ،يقوم ب�شراء ذلك القدمي .وينتهي املطاف بالأجهزة القدمية
يف القرى .لذا� ،أنت لديك الأ�سرة بكاملها �أمام تلفاز واحد .وكنا نقوم عادة ب�إعداد برامج
جلمهور حمدد ف�أنت تعلمني �أن قناة «ام.تي.ڤي» لل�شباب وقناة «نايكلوديون» للأطفال وال
تزال الهند �سوقاً عامة ،لذا ف�إن ذلك ي�شكل حتدياً فيما يخ�صنا».
مل مينع حتدي ال�سوق العامة للتلفا يف الهند ال�شركات العمالقة يف الواليات املتحدة
واملتميزة يف جمال الأعمال الفنية الرتفيهية من الدخول �إىل البالد .وعندما كنت يف الهند
يف �شهر �أيار املا�ضي ،كانت هناك مل�صقات �ضخمة معلقة يف كل �أنحاء بومباي للدعاية
للربنامج التلفازي الناجح الذي تنتجه �شركة ديزين للأطفال و�أوالد ال�سن املحري ،امل�سمى
«ذاك منا�سب لريڤني» ،وتظهر فيه املمثلة التي تقوم بالدور الرئي�س ريڤني �سيموين ،وهي
تبدو هندية ب�شكل مذهل ،يف مو�ضع بارز من ال�صورة مع اثنني من الأطفال الهنود اجلذابني
�إىل حد بعيد ،يف خلفية كل لوحة �إعالنات .ومتتلك �شركة ديزين ثالث قنوات يف الهند
اثنتان منها «تون ديزين  »Toon Disneyو«هونغاما  »Hungamaوهي حمطة �أطفال ا�شرتتها
ال�شركة العام املا�ضي من تكتل �شركات و�سائل الإعالم «يو.تي.ڤي  ،»UTVالتي تبث
براجمها باللغة الهندية .وعن �شراء حمطة تلفاز �أطفال جرى ت�أ�سي�سها على يد هنود ،قال
�آندي بريد الرئي�س الدويل ل�شركة والت ديزين« :ت�شكل الهند �أولية �إ�سرتاتيجية على املدى
الطويل .ومن املهم جداً �أن نطور عملنا حملياً ،ف� ً
ضال عن تطويره عرب ت�صدير املحتوى ذي
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املن�ش�أ الأمريكي( .)12وبالن�سبة للمحتوى الأمريكي ف�إن ال�شركة تركز على �أن ب�إمكان جمهور
هندي ترتاوح �أعماره ما بني ع�شرة �إىل خم�سة ع�شر عاماً �أن ي�شاهد  Lizzie Mcguireليزي
ماكغواير� Jojo's Circus ،سريك جوجو» ،و« Kim Possibleكيم بو�سيبل» �إىل جانب �أفالم
وبرامج تلفازية ور�سوم متحركة من �إنتاج �شركة ديزين .وتعتزم ال�شركة �أي�ضاً �إنتاج ن�سخة
عن فيلم هندي من امل�سل�سل التلفازي والفيلم ال�سينمائي«هاي �سكول ميوزيكال» High
.)13(School Musical
منامل�ؤكد�أن�شركةديزينتقومبتقدمي�أكرثكثرياًمنجمموعةمنال�شخ�صياتوالربامج
التلفازية للأطفال الهنود .وقبل �إطالق القنوات التلفازية يف الهند ،كانت ال�شركة متلك �أكرث
من خم�سة وخم�سني من امل�شروعات التجارية املرخ�صة ،وتقيم �صالت مع بائعي التجزئة
يف كل �أنحاء البالد ،لكي تقوم بعمل ما تقوم به يف الواليات املتحدة ب�شكل ٍ
مر�ض جداً:
تبيع جمموعة من املنتجات اال�ستهالكية املرتبطة بخ�صائ�ص و�شخ�صيات �أفالم خمتلفة
ل�شركة ديزين( .)14فاجليل احلايل من الأطفال الهنود هو الأول الذي يكرب مع جمموعة من
ال�شخ�صيات التي تظهر على �شا�شة التلفاز وال�سينما ثم ليرتجم ذلك �إىل رغبة يف �شراء
منتجات �إ�ضافية .و�سوف يكون ت�أثري هذا النوع من التجربة على النمو امل�ستقبلي لل�سوق
اال�ستهالكية الهندية الن�شطة جداً ،ت�أثرياً ا�ستثنائياً و�ضخماً.
وقد �أنفق املعلنون يف ال�سنة املالية التي تنتهي يف عام  ،2005زهاء ( )26مليون دوالر يف
دعم ظهور منتجات على �شا�شة تلفاز الأطفال يف الهند ،بزيادة بلغت ( )169باملئة عن العام
ال�سابق( .)15وتربط جولييت بي� .شور يف كتاب «ولد لل�شراء» جميء قنوات االطفال التلفازية
والتطور الذي تالها يف عملية �صناعة الإعالن والدعايات املوجهة ب�شكل حمدد �إىل الأطفال
يف الواليات املتحدة ،تربطه بتحول الأطفال الأمريكيني يف الثمانينيات �إىل «حمور للثقافة
اال�ستهالكية الأمريكية»( .)16ورمبا يكون ذلك املحور على و�شك االنتقال �إىل اجلانب الآخر
من كوكب الأر�ض.
ويف عام � 2006أ�ضيف برنامج الأطفال الأمريكي النموذجي �إىل جمموعة الربامج امل�شهورة
واملهمة التي يبثها التلفاز الهندي .وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
وبال�شراكة مع �شبكة ترينر للر�سوم املتحركة وموقع بوغو ( )Pogoاملخ�ص�ص للأطفال ،مت
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�إنتاج برنامج «�شارع �سم�سم الهند»  .)17(Aka Galli Galli Sim Simويفخر الربنامج مبجموعة
حملية من ال�شخ�صيات جرى ابتكارها ِخ�صي�صي لل�سوق الهندية ،مبن فيها اثنان من الب�شر
هما با�شا  Bashaوداوا  ،Dawaومابيت�س ت�شامكي  Muppets Chamkiوهي �شخ�صية فتاة ذات
�سلوك �صبياين ،وبومبا  ،Boombahوهو �أ�سد كبري حمبوب ،و�آنت�شو  Aanchooالتي تنتقل
�إىل مكان وزمان �آخر عندما تعط�س ،وغوغلي  Googliاملولع بالقراءة( .)18ويت�ضمن الربنامج
ر�سوماًمتحركةومقاطعمتثيليةق�صريةومتقنةمب�شاركة�شخ�صيات«�شارع�سم�سم»الأمريكية
املحبوبة مثل «ايلمو»  .Elmoوهو يهدف �إىل الو�صول �إىل ( )157مليون طفل هندي حتت �سن
ال�ساد�سة ،و�سوف ي�ستخدم حمطات الإذاعة وغريها من املنابر لتحقيق ذلك .وقد عمل معدو
برنامج «�شارع �سم�سم» عن كثب مع املربني الهنود للت�أكد من تعديل م�ضمونه وفقاً حلاجات
جمهور هندي من ال�صغار( .)19و�سوف يتم �إنتاج الربنامج باللغة الهندية مع ن�سخة حمتملة
بلغة التاميل كلغة ثانية الحقاً .وبالإمكان ابتكار مو�ضوعات �إ�ضافية يف و�سائل �إعالم �أخرى،
مبا يف ذلك الو�سائل املطبوعة والإنرتنت وبلغات هندية �أخرى �أي�ضاً.
وي�ستطيع ( )65باملئة فقط من �أطفال الهند الذين هم يف �سن مرحلة ريا�ض الأطفال
والقاطنني يف املناطق الريفية و( )52باملئة من القاطنني يف الأحياء ال�شعبية الفقرية يف املدن
الو�صول �إىل موارد التعليم املوجودة واخلا�صة بالطفولة املبكرة( ،)20ومن ال�سخرية مبكان �أن
برنامج «�شارع �سم�سم» وهو برنامج تلفازي �أمريكي قدير ،يهدف �إىل حتقيق �إحدى الغايات
الأ�صلية للتلفاز يف الهند كما كان يراها الزعماء الأوائل للبالد :التعليم .و�سوف يكون من
املمتع ر�ؤية الأثر الفعلي لربنامج «�شارع �سم�سم الهند» يف بلد يعاين فيه ( )47باملئة من
الأطفال �سوء التغذية( .)21ومع ذلك ف�إن �إطالق برنامج «�شارع �سم�سم» يف الهند هو م�شروع
طموح ي�ستقطب اهتمام و�سائل الإعالم يف القطاع اخلا�ص ،والتلفاز الرتبوي غري الربحي،
ودعم حكومتي الهند والواليات املتحدة.
وال ت�شكل الهند املحاولة الأوىل لعر�ض برنامج «�شارع �سم�سم» �أمام مئات اجلمهور
الأجنبي .فالربنامج يبث يف �أكرث من  120بلداً ،وت�شمل الن�سخ املُعدة من الربنامج واملحددة
لكلبلد«:ڤيال�سي�سامو،VilaSeasamoالربازيل؛�سيمام�شرتا�سيه�،Semamstrasseأملانية؛
 1رو دو �سيزام  1rue de Sesameفرن�سة؛ اوليت�سا �سيزام  Ulitsa Sezamرو�سية؛ ريت�شوڤ
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�سم�سم � ،Rechov Sumsumإ�سرائيل والأرا�ضي الفل�سطينية؛ وتاكاالين �سي�سامي Takalani

 ،Sesameجنوب �إفريقية .وكانت هناك يف عام  ،1998وحتى عام  ،2001ن�سخة �صينية هي
 ،Zhina Jieتبث على م�ستوى البالد يف ال�صني .كما كانت هناك منذ عام  ،2000ن�سخة
م�صرية من «�شارع �سم�سم» وهناك خطة لإعداد ن�سخ من الربنامج لبثها يف بنغالدي�ش
و�أفغان�ستان.وبينما�أثنىم�س�ؤولونحكوميون�أمريكيونيفالبيتالأبي�ضوالوكالةالأمريكية
للتنميةالدوليةعلىفائدةبرنامج«�شارع�سم�سم»يفالرتويجللقيمالأمريكيةوتنميةامل�شاعر
الودية جتاه الواليات املتحدة خارج البالد ،ال �س ّيما يف الدول الإ�سالمية ف�إن ور�شة عمل تلفاز
الأطفال التي �أنتجت على مدى طويل برنامج «�شارع �سم�سم» تنفي بحزم جلوئها �إىل ترويج
القيم الأمريكية �أو الغربية( .)22وعلى �أي حال ف�إن قدوم برنامج «�شارع �سم�سم» �إىل الهند»
يعد مثا ًال مثرياً على مقدار تخل�ص احلكومة الهندية من احلذر الذي كانت تتوخاه �إزاء
النفوذ الأجنبي �أو التدخل الأجنبي ال �سيما ذاك الذي متار�سه الواليات املتحدة.
ويف عام  ،1991وعندما بد�أت احلكومة الهندية بفتح �سوق التلفاز يف الهند �أمام و�سائل
البث اخلا�صة ،مل يكن تكتل ال�شركات الأجنبية الوحيد الذي عمد �إىل اقتنا�ص الفر�صة.
فقد قامت �شركات هندية مثل ( ZeeTvدخلت منذ ذلك الوقت يف �شراكة مع �شركة ترينر
برودكا�ستينغ)و،UTVو،NDTVو«تي.ڤي�.آيتني»T.V.Eighteenو�صحارىSaharaبتعبئة
طلبات احل�صول على الرتخي�ص .وقد ارتبط معظمها بقدر �أو ب�آخر مبجموعات ال�شركات
الكبرية التي متتلك م�صالح يف �أكرث من دولة وهي تقوم بالتو�سع يف توزيع براجمها يف ما
وراء البحار من �أجل الوجود يف �سوق دولية �سريعة النمو .وي�ستهدف الكثري من م�شروعهم
الطموح خارج البالد ،هنود ال�شتات مع تقدمي �شبكة «دي�ش نيتورك  »Dish Networkيف
الواليات املتحدة خدمة برامج تلفازية عرب الأقمار ال�صناعية من جنوب �آ�سية باللغة
الإنكليزية والهندية ،ف�ض ً
ال عن لغات والية البنجاب ،والية غوجارات ،التيلوغو ،املاالياالم،
البنغال والتاميل .كما ح�صل تلفاز  NDTVعلى ترخي�ص يف كندا لبدء بث تلفازي لإحدى
القنوات على مدى �أربع وع�شرين �ساعة يومياً يف الأ�سبوع يف عام .2005
وعلى الرغم من هذه املحاوالت اجلديدة ،ما زال �أمام �شركات و�سائل الإعالم الهندية
�شوطاً طوي ً
ال تقطعه قبل �أن تتمكن من الدخول يف مناف�سة قوية �إِن جلهة احلجم �أم املال،
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مع تكتل جمموعات �شركات و�سائل الإعالم القائمة التي متتلك م�صالح يف �أكرث من دولة
واملتمركزة يف الواليات املتحدة� ،أوروبة� ،أ�سرتالية �أو اليابان .ولي�ست هناك من �شركة
�إعالميةهنديةمبافيها�شركتاو�سائلالإعالماملطبوعةالعمالقتانبينيت،Bennettوكوملان
 Colemanالأكرب يف الهند ،ت�ستطيع حتى الآن �أن تكون يف م�ستوى �شركة من �شركات �سوين
 ،Sonyڤياكوم  ،Viacomديزين � Disneyأو تامي وورنر  .TimeWarnerولكن ويف حني توا�صل
الهند م�سرية التطور� ،سوف تزداد مقدرة �شركات و�سائل الإعالم الهندية على املناف�سة على
امل�ستوى الدويل خارج نطاق ال�شتات الهندي.

حتدي الآلة الإعالمية الأمريكية
مل يكن هناك ،حتى م�ؤخراً ،من مكان ميكن فيه للأمريكيني الهنود ر�ؤية �أنف�سهم
م�صورين ب�شكل واقعي على �شا�شة التلفاز ،ولو ب�أية طريقة؛ غري �أن حمطة �أم.تي.ڤي دي�شي
 MTV *Desiتعمل على تغيري ذلك الو�ضع .ويعمل ن�صرت دوراين مديراً عاماً ل�شبكة تلفازي
�أم.تي.ڤي وورلد ،وهي جمموعة خمتارة من قنوات ام.تي.ڤي املو�سيقية التي تر�ضي �أذواق
اجلماهري املنتمية �إىل ثقافتني خمتلفتني يف الواليات املتحدة .وكان تلفاز �أم.تي.ڤي .دي�شي،
الذي افتتح يف �شهر متوز من عام  ،2005ويتوجه برباجمه �إىل الأمريكيني من رعايا دول
جنوب �آ�سية ،هو القناة الأوىل من بني ثالث قنوات� .أما القناة الثانية وهي �أم.تي.ڤي .ت�شي
 MTVChiالتي كانت موجهة �إىل الأمريكيني من �أ�صل �صيني فقد با�شرت بث براجمها يف
�شهر كانون الأول «دي�سمرب»  ،2005وبد�أت حمطة تلفاز �أم.تي.ڤي.كي  MTV Kاملوجهة �إىل
جمهور �أمريكي  -كوري بالعمل يف حزيران  .)23(2006وعندما �س�ألت ن�صرت ما هو املحتوى
الذي يعر�ضونه على حمطة �أم.تي.ڤي .دي�شي .قال يل�« :إن براجمنا منهجية .واملثال على
ذلك هو برناجمنا التلفازي امل�سمى ڤيديو كيت�شدي  ،»Video Kichdiحيث يختلط كل �شيء
مع بع�ضه .فقد نعر�ض مقطعاً لفرقة «غرينداي»  GreenDayثم مقطعاً لفيلم قدمي من
�إنتاج بوليوود ،ثم مقطعاً لـ «مي�سي اليوت»  Missy Elliottثم �آخر تقدمه فرقة «كارمي�سي»
* « »Desiتلفظ باللغة ال�سن�سكريتية «دي�شي» وتعني «من البلد» وت�شري �إىل املهاجرين القادمني من منطقة
جنوب قارة �آ�سية و�سالالتهم �أو املغرتبني يف ال�شتات ،وثقافتهم وتراثهم( .املرتجمة)
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Karmacyوهي فرقة مو�سيقى الهيب هوب التي تنتمي�إىل مدينة غوجارات ومركزهامدينة
�سان فران�سي�سكو؛ وبذلك نعك�س �أذواق جمهور امل�شاهدين.
وتابعقائ ً
ال�«:إنهيجريالعملعلىتطويرظاهرةبوليوودعلىنحوغريمتوقع».فمايثري
اهتمام اجلمهور الأمريكي ال�شاب هو الربامج التي تلقى قبو ًال لدى هويته املزدوجة .وهناك
الكثري من عمليات االختبار الدائرة .فلحن «مي�سي اليوت» يت�آلف مع املو�سيقا الهندية.
وعندما كانت املغنية الكندية �آالني�س موري�سيت يف الهند ،ا�ستخدمت الكثري من امل�ؤثرات
املو�سيقية الهندية .كما قامت املغنية وم�ؤلفة الأغاين واملنتجة الكندية �أي�ضاً نيلي فورتادو
للتو بت�سجيل عمل مو�سيقى مع منتج من بوليوود».
وكان ن�صرت وهو من مواطني بلدة لوكناو ،قد ترك عمله كمدير ت�سويق يف �شركة هوندا
يف دبي من �أجل متابعة حلمه بالعمل لدى حمطة  ،MTVوبا�شر العمل يف مقر ال�شركة يف
نيويورك ب�صفة متمرن يف �سن اخلام�سة والثالثني .وبق�صة �شعره امل�شابهة قلي ً
ال للمو�ضة
الرائجة بني هواة مو�سيقى ال�شباب ،وبنطال اجلينز الأ�سود الذي يرتديه ،وحذائه اخلفيف،
ف�إنه ال يزال يبدو كفرد من جيل ام.تي.ڤي .وهو يقول يل�« :إن ال�س�ؤال الأ�سا�سي للهوية
ومفاده «من �أنا»؟ هو الدافع بالن�سبة لكل ما يتعلق ب�شخ�صيتنا جميعنا .وقد �أثبت لنا البحث
العلمي �أن الأمريكيني من �أ�صل �آ�سيوي ال يرون �أنف�سهم يف االجتاه ال�سائد للتلفاز .فال �شيء
هناك يف اخلارج يخاطب حالة الثقافتني املختلفتني التي تعي�شينها» .ولذا ،كما يقول ن�صرت:
قام املو�سيقي رابي �شريغيل ب�إطالق فكرة حمطة «ام.تي.ڤي.دي�شي» التي تتخطى احلدود
القومية� :شباب ،كبار ال�سن �سواء كانوا من الواليات املتحدة� ،أم من الهند» .وقد و�صل رابي
�شريغيل وب�سرعة �إىل �أعلى املراتب يف قوائم مو�سيقى البوب الهندية مع �أدائه املو�سيقي
املعا�صر لإ�شعار ال�شاعر ال�صويف الذي عا�ش يف القرن الثامن ع�شر بوليه �شاه Bulla Ki
 Jana main kaunومعناها «�أنا ال �أعرف من �أنا» .وب�إمكان �شباب القرن احلادي والع�شرين
من الهنود ومن الأمريكيني الذين ولدوا يف منطقة دول جنوب �آ�سية �أن يفهموا ال�سبب الذي
يجعل تفكريهم م�شتتاً على نحو بالغ ،فهم مل يعودوا مت�أكدين من هويتهم.
�إن ن�صرت دوراين مقتنع ب�أن اللحظة التي �ست�شهد بروز فنان �آ�سيوي كبري يف الواليات
املتحدة باتت و�شيكة .وهو يقول�« :سوف يتطلب الأمر دوراً كبرياً واحداً فقط القتحام حقل
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الن�شاطالفنيبالطريقةالتيفعلهااملغنيالإ�سباينريكيمارتنبالن�سبةللجمهورالأمريكي
املتحدر من �أ�صول التينية .وقد حقق املغنون الهنود بايل �ساجنو ،وكار�ش كيل ،وام�.سي
بنجابي وفرقة لندن كورنر�شوب (حققوا) جميعهم م�ستوى من ال�شعبية يف دول العامل ي�صل
بال�ضبط �إىل ما هو �أدنى من حدود النجومية اخلارقة .وتبحث حمطة تلفاز «ام.تي.ڤي
وورلد» عن النجم الآ�سيوي ،الذي �سوف يت�ألق فج�أة وي�صبح حمط �أنظار االهتمام الدويل.
وينتقل املحتوى الهندي خارج �سوق ال�شتات الهندية ،وي�شق طريقه داخل التيار ال�سائد
يف مدن نيويورك ،وهوليوود وبريبانك .ويعمل على الدفع بهذا االجتاه جزئياً جيل نا�شئ
من املهاجرين الهنود ال�شباب والأطفال املولودين من مهاجرين هنود ،وهو جيل له �ش�أنه
وبات قادراً على �إبراز كفايته وقدراته يف كل جمال من املجاالت الإعالمية الرتفيهية .ومن
الأدلة على ذلك ظهور املزيد من الوجوه الهندية يف ن�شرات الأخبار التلفازية مثل داجليت
دهاليوال يف برنامج «الزاوية الوا�سعة»  Wide Angleعلى قناة «بي.بي.ا�س» � PBSأو الدكتور
�سنجاي غوبتا على �شا�شة تلفاز �سي.ان.ان  .CNNويف امل�سل�سالت التلفازية ،مثل ناڤني
�آندروز يف برنامج تلفاز الواقع الذي يلقى �شعبية وا�سعة وا�سمه «ال�ضائعون» .والدليل الآخر
هو وجود الهنود يف منا�صب لها نفوذها يف حقل العمل الإعالمي مثل �صونيا نيكور ،وكانت
ت�شغل من�صب نائبة رئي�س ق�سم اختيار املمثلني لدى �ستوديوهات «ان.بي�.سي  .»NBCوكانت
�صونيا عام ً
ال يف حتقيق اختيار ناجح ملمثلني من �أ�صل هندي مثل بارمايندر ناغرا  -الذي
�شارك املمثلة كيريا نايتلي يف �أداء الدور الأول يف فيلم (�إِثنها على طريقة بيكهام) Bend
 -it like Beckhamويف م�سل�سل «غرفة الطوارئ» � .E.Rساعدت �صونيا يف �إنتاج م�سل�سل
�أمريكي يعتمد على كوميديا املوقف ا�سمه « Nevermind Nirvanaال تكرتث لنريڤانا» ،الذي
يقدم �أ�سرة من الأطباء الأمريكيني والهنود .وهي اختارت املمثل كال بني (مثل يف فيلم
هارولد وكومار يذهبان �إىل وايت كا�سل Harold and Kumar go to White Castle& The
ال�سمي ليقوم بدور االبن .ويف النهاية ،و�أ�سوة بعدد كبري جداً من برامج
 )Namesakeوفيلم ُّ
ال�شبكات اجلديدة التي يجري الرتويج لها ،مل يقع اخليار على الربنامج للعر�ض� .إال �أن
�صونيا على قناعة ب�أن اللحظة التي �سوف تبد�أ فيها �شبكات التلفزة ب�إنتاج الربامج املالئمة
ل�سوق البيئة العرقية الهندية تقرتب ب�سرعة.
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وتعد مريا نري وامو نايت �شاياماالو املخرجان االثنان الكبريان من �أ�صول هندية ،اللذان
ُّ
يعمالن يف �إخراج �أفالم يف هوليوود ،ويقيمان يف الواليات املتحدة ،وغوريندر ت�شادها (خمرج
فيلم  – Pride and Prejudiceالكربياء والتع�صب) و�شيكار كابور (خمرج فيلم «�إليزابيت»)
يف انكلرتة ،وديبا ميهتا (فيلم «املياه») يف كندا يع ّدون من �أقوى املخرجني الهنود على امل�ستوى
الدويل.وبينمايقوم�شامياالنبق�صراملحتوىالهنديلأفالمهعلىلقطات�سريعةيظهرفيها
املخرج بنف�سه �أو م�شاهد خاطفة لوطنه الأم (خملوقات من كوكب �آخر ي�صلون �إىل الهند
�أثناء حلظة بث تلفازي ق�صرية يف فيلم � - Signsإ�شارات) ف�إن الآخرين ينكبون بعمق على
اكت�شاف الأفكار واملو�ضوعات التي تخ�ص الهند ومواطنيها يف ال�شتات.

بوليوود ت�أتي �إىل هوليوود
جاءت مريا نري من الهند �إىل الواليات املتحدة يف عام  ،1976بهدف الدرا�سة يف جامعة
هارفرد .وكان �أول فيلم متثيلي قدمته «-حتية �إىل بومباي!» -قد �أطلقها �إىل ال�شهرة يف
عام  .1988وحقق فيلمها «عر�س الرياح املو�سمية» عام  ،2001الذي �شكل نقلة نوعية كبرية،
وجناحاً دولياً باهراً ،و�أعد املرحلة لالنت�شار يف كل �أنحاء العامل لأفالم بعيدة عن ال�صيغة
التي تعتمدها بوليوود؛ وهي الأفالم التي ت�صور حقيقة احلياة املعا�صرة يف الهند .وي�ؤكد هذا
مي .»The Namesake
الكالم �أحدث �أفالمهاُّ ،
«ال�س ّ
يف عام  ،2005و ّقعت نري عقداً مع �شركة فوك�س للقرن الع�شرين من �أجل �إعادة �إخراج
الفيلمالكوميديالناجحالذي�أنتجته�ستديوهاتبوليوود«مونابهاي»Munnabhaiومعناه
«الأخ مونا» .وملعرفة املزيد عن هذا امل�شروع التجاري ،التقيتها يف �ستديو يف و�سط مدينة
«ال�سمي» �إىل �شريط
مانهاتن ،حيث كانت م�شغولة بنقل الت�سجيل ال�صوتي ل�سيناريو فيلم ّ
جديد .كانت نري ترتدي �أحد قم�صانها احلريرية الطويلة امل�شبعة بالألوان الذي مييز
�أ�سلوبها يف اختيار ثيابها ،وبنطا ًال �أ�سود اللون ،وقد تركت تعليماتها للفريق الذي تعمل معه
كي ينجزها قبل �أن نغادر لتناول طعام الغداء .ومريا نري هي من نوع الأ�شخا�ص الذين ي�ؤثر
فيك حما�سهم الإبداعي ب�شدة مثل قوة من قوى الطبيعة ،فتملأ م�ساحة �أكرب كثرياً من
ال�شخ�صية نف�سها .وكانت قد اقرتحت الذهاب �إىل مطعم �أفغاين قريب .وبدا وا�ضحاً �أن
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فريق العمل كان يعرفها جيداً مع �أنه مل يكن يعرف من كانت يف ال�سابق .وقد �س�ألتها «ملاذا
�إعادة �إخراج فيلم مونابهاي؟»
�أَجابت قائلة« :لقد كان الفيلم املف�ضل عند ابني زوهران .و� ِ
أنت تعلمني �أن هناك كماً
كبرياً جداً من الأفالم ال�سيئة املعرو�ضة للأطفال ،و�أردت ب�صفتي �أ ّماً �أن �أُخرج فيلماً
ملجموعة الأطفال الذين هم يف عمر ابني ،ويكون �أف�ضل مما يعر�ض .وزوهران مرتبط كثرياً
بهذا امل�شروع».
«لقد �شاهدت فيلم «مونابهاي» يف جممع جتاري يف جوهو مبدينة بومباي ،وبينما كنت
�أغادر املبنى تخ َّيلت �أنني �أقوم ب�إخراج الفيلم مع �أمريكيني �أفارقة وهنود داخل �ستوديوهات
ڤينودت�شوبرا املنتج ال�سينمائي املقيم يف الواليات املتحدة .وخمرج الفيلم من �أ�صدقاء
الطفولة ،لذا ات�صلت به هاتفياً و�أبلغته ب�أنني �أَرغب يف �شراء حقوق الإخراج ،ف�أعطاين
�إياها مقابل دوالر واحد .وقالت نري وقد علت االبت�سامة وجهها� ،أنت تعلمني فنحن الهنود
نقوم ب�إجناز الأمور على هذا النحو».
وقامت على الفور بتوقيع عقد مع �شركة فوك�س للقرن الع�شرين ،من �أجل �إخراج الفيلم.
وقالت�« :إنني �أطلق على الفيلم اجلديد ا�سم «غانغ�ستا ،دكتور يف الطب» .وقد اخرتت جي�سون
فيالردي الرجل الذي كتب رواية «الإطاحة باملنزل» ليكتبه ،وهو يعمل حالياً على امل�س َّودة
الثالثة .وال�شخ�صية الرئي�سة هي �أ�سا�ساً رجل �أمريكي من �أ�صل �إفريقي يقع يف حب طبيبة
�أمريكية من �أ�صل هندي .و�سوف اختار جنمة من بوليوود من �أجل اجلزء اخلا�ص بالعالقة
العاطفية يف الفيلم� .أما بالن�سبة لل�شخ�صية الرئي�سية ف�إنني �أريد كري�س تاكر �أن يلعب هذا
الدور� .إنه يكلف خم�سة وع�شرين مليون دوالر لكنني �آمل �أن �أحظى به .و�سوف يكون ذلك �أول
�إعادة �إخراج يف هوليوود مبيزانية �ضخمة لفيلم من �إنتاج بوليوود».
وكانت بوليوود قد قامت على مدى �سنوات ب�إعادة �إخراج �أفالم من �إنتاج هوليوود من
دون �أي تغيري ومن دون �شراء احلقوق اخلا�صة �أو ًال ،وال حتى مقابل دوالر واحد .ويف حني
�أنه ال يزال م�شروعاً قيد الإعداد (قالت نري م�ؤخراً� :إنها رمبا تقوم ب�إنتاج الفيلم بد ًال من
�إخراجه) ف�إن فيلم «غانغ�ستا دكتور يف الطب» �سيكون معلماً مهماً يف تدفق املحتوى الهندي
داخل االجتاه الأمريكي ال�سائد.
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لقد �أبلغني عدة �أ�شخا�ص يعملون يف املهنة �أن �شركات �أفالم �سينمائية �أخرىتقوم ب�إغراء
بوليوود فت�شرتي حقوق الإخراج وتوقع كذلك اتفاقيات مع خمرجني هنود .وقد التقط جنم
هوليوود ويل �سميث عدوى بوليوود .فقد وقعت �شركته «اوڤربروك انرتتينمنت» اتفاقية مع
�شبكة تلفاز «يو.تي.ڤي»  UTVالهندية يف عام  ،2006قيمتها ثالثون مليون دوالر .و�أعلن
�سميث عن خطط لإنتاج فيلمني� :أحدهما فيلم �إثارة حية بكلفة ( )10ماليني دوالر وفيلم
ر�سوم متحركة يتم �إخراجه با�ستخدام التخطيط املنفذ «باحلا�سوب» .و�سوف تقوم �شركة
�أفالم �سوين ال�سينمائية بتوزيعهما يف دول العامل ،وقد اعرتفت هوليوود ب�شكل وا�ضح
باجلاذب العاملي ملقومات بوليوود واملواهب التي مل تكت�شف مبعظمها ملنتجي وخمرجي
بوليوود املتمر�سني.

بومباي :العا�صمة ال�سينمائية للعامل
لي�ست هناك من مدينة يف الهند �أكرث من بومباي ارتباطاً بالفراغ القائم ما بني النهدين،
ومبقدماجل�سمالعاريفوقاخل�صروبالع�ضالتالقويةاملفتولةيف�أعلىالذراعني،ومبمثلني
ي�ؤدون �أدواراً رئي�سة ميل�ؤهم الغ�ضب واحلقد املكبوت وبنجمات �سينمائيات نا�شئات يقمن
ربجن ويتج ّهمن فيقلنب �شفاههن ا�ستيا ًء .بومباي هي عا�صمة بوليوود،
ب�أدوار البطولة يت ّ
مركز �صناعة ال�سينما والتلفاز يف الهند .واملدينة هي �أي�ضاً العا�صمة املالية للبالد ،ومقر
ل�سوق الأوراق املالية ولكل م�صرف �أجنبي رئي�س وبيت ا�ستثمار كبري يف العامل من غولدمان
�ساك�س �إىل بنك «ات�ش.ا�س.بي�.سي» � HSBCإىل البنك الأملاين .ومتثل بومباي بالن�سبة للهند
ما ميكن �أن تكونه نيويورك زائد لو�س �أجنلو�س بالن�سبة للواليات املتحدة .وقد كانت بومباي
وقبلوقتطويلمناالنطالقةاالقت�صاديةالأخريةللهندحمجاًلكلهنديطموحيتطلع�إىل
جني ثروة �أو حتقيق �شهرة وجناح.
وت�شبه واجهة ال�شاطئ خطاً منحنياً مر�صعاً ب�أ�شجار النخيل ميتد على طول الطريق
البحري ملدينة بومباي ب�أبنيتها الكال�سيكية امل�شيدة وفق طراز الفن املعماري الزخريف
القدمي واملطلة على الأمواج اخلفيفة لبحر العرب ،ت�شبه ن�سخة مزرية �أكرث من الكراوزيت
يف مدينة كان الفرن�سية ،حيث يذهب كل عام وفد يتزايد حجمه دائماً من جنوم ال�سينما
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ومنتجي الأفالم الهندية لكي ي�سريوا مزهويني ب�أعمالهم ,ويبيعوا �إنتاجهم املعرو�ض .وقد
�أ�صبحت جنمة ال�سينما الهندية اي�شواريا راي ،وهي عار�ضة معتمدة ر�سمياً من �شركة لوريال
مل�ستح�ضرات التجميل يف الهند� ،أ�صبحت �شخ�صية تثري �ضجة واهتماماً متوقعاً بني النا�س
يف مدينة كان مع قيام كل من ال�صحافة الهندية والفرن�سية مبالحقة كل حترك لها ،و�إعطاء
تفا�صيل عن ثيابها الفاخرة .ولكن ويف حني تغري اليخوت البي�ضاء املت�ألقة على �سطح املياه
الالزوردية للبحر الأبي�ض املتو�سط والرا�سية يف ميناء مدينة كان ،ب�إ�شاعة تك ّهنات حول
هوية الأمراء العرب �أو امراء «وادي ال�سيليكون» الذين ر�سوا يف امليناء ،تتمايل مراكب �صيد
الأ�سماك اخل�شبية ال�صغرية على �سطح بحر كئيب قبالة �شاطئ مدينة بومباي بانتظار
رزقها .وت�سري ن�ساء هنديات بلبا�س ال�ساري و«ال�سالوار كاميز»*  ،Salwar Kameezوثنيات
ثيابهن امل�صنوعة من ن�سيج احلرير والقطن اخلال�ص تتماوج مع هبات الن�سيم ،ي�سرن
مبحاذاة اخلط املنحني للخليج ،مبظهر خمتلف كلياً عن مظهر الن�ساء اللواتي ي�ستلقني
عاريات ال�صدر على �شاطئ الريفيريا الفرن�سية لأخذ حمام �شم�س .وعلى �شاطئ ت�شاوباتي
يقومالبائعونبتقدميماءجوزالهندالطازجوحلوى«الكولفي»Kulfiاملثلجةالد�سمةاملنكهة
بالف�ستق ،واللوز والزعفران .فبومباي لي�ست مدينة كان ،وال هي كاليفورنيا.
وعلى عك�س ما ي�شري �إليه اال�سم ،فقد كانت �صناعة الأفالم يف الهند نا�شطة يف الواقع
قبل وقت طويل من �صناعة الأفالم يف هوليوود .وكان �أحد الأفالم ال�صامتة للإخوة لوميري
قد عر�ض يف مدينة بومباي يف عام  ،1896و�أجنز �أول خمرج يف الهند ،وا�سمه هاري�شت�شاندرا
بهاتفاديكار ،فيلمه ال�سينمائي الأول يف املدينة يف عام  .1899وتقع اال�ستديوهات الفعلية
لبوليوود يف ال�ضواحي ال�شمالية لبومباي ،بعيداً عن الطريق البحري والق�صور الأ�سطورية
للأفالم القدمية :ق�صر ايرو�س ،ق�صر ريغال ،وق�صر املرتو املهدم الآن ب�شكل يدعو للأ�سى
حيث كان والدي يق�ضي �أياماً وهو ي�شاهد �أفالماً �سينمائية من �إنتاج هوليوود قبل �أن يهاجر
�إىل �أمريكة يف عام  .1949ويعي�ش جنوم ال�سينما يف الو�سط من هذين املوقعني والأغنى
* هو الثوب التقليدي الذي يرتديه الرجال والن�ساء على ال�سواء يف دول جنوب �آ�سية .وهو عبارة عن بنطال
وا�سع من الأعلى و�ضيق من الأ�سفل ،يعلوه رداء ف�ضفا�ض ي�صل �إىل الوركني �أو الركبتني مع فتحتني
جانبيتني لت�سهيل احلركة( .املرتجمة)
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بينهم يف بيوت من اال�سمنت ذات طابق واحد مغطاة بكثافة بنباتات ا�ستوائية مزهرة ،بعيداً
عن �شاطئ جوهو (يعد مبنزلة �شاطئ ماليبو  )Malibuو�آخرون يف �شقق تتميز ب�إطاللة على
املحيط يف �ضاحية باندرا (تقابلها �سانتا مونيكا) .وت�شكل الق�صور الفخمة الباذخة لنجوم
ال�سينما يف مدينة بومباي جزءاً من �سحر ما ميكن �أن تكون �إحدى �أجمل املدن يف العامل ما
مل يع�ش �أكرث من �ستني باملئة من �سكانها يف �أحياء ال�صفيح الفقرية �أو يف ال�شوارع(.)24
عندما كنت طفلة كنت �أعي�ش مدة من الوقت يف جوهو حيث كان جدي وجدتي ميتلكان
�شقة خا�صة بهما .وكنا نخرج كل م�ساء �إىل احلي نبحث عما يجري ت�صويره من م�شاهد
للأفالم يف بيوت جنوم ال�سينما .وقد كانت الهند �آنذاك �أكرث فقراً مما هي عليه اليوم.
وكانت الأفالم التي حتوي م�شاه َد داخلي ًة تعك�س جواً من الرفاهية ت�صور يف منازل خا�صة.
وكنا �سنحاول اختال�س نظرة �إىل جنوم ال�سينما وهم يدخلون ويخرجون .وهم مل يتوانوا �أبداً
تقريباً عن التوقف واالبت�سام باجتاهنا �أو منحنا توقيعهم ،مع �أنني �أذكر �إحدى املمثالت وقد
بدا عليها االنزعاج قلي ً
ال قبل �أن ت�سرع لتق َّلها �سيارة �ستي�شن �أمريكية م�ضى على �إنتاجها
ع�شر �سنوات ولها ك�سوة من الألواح اخل�شبية املقلدة على جانبيها .وقد كان هذا قبل وقت
طويل متاماً من الوقت الذي �أ�صبح فيه بالإمكان �شراء �سيارات من ماركة «بي.ام.دبليو،
مر�سيد�س» �أو اعتباراً من العام املا�ضي« ،رولز  -روي�س».
�إنني �أرغب اليوم ب�شكل م�شابه ب�أن �أرى فيلماً من �أفالم بوليوود ي�صور يف �شوارع مدينة
نيويورك كما ي�صور يف مدينة بومباي .فمخرجو بوليوود يتجهون �إىل العاملية .و�ستون باملئة
من �أرباح بوليوود ت�أتي من �أ�سواق خارج البالد ،وتعمل الأفالم ال�سينمائية الهندية وب�شكل
متزايد على �إ�شباع رغبات اجلمهور يف دول العامل� ،سواء يف مناطق ال�شتات الهندي ويف
�أماكن التوزيع التقليدية الوا�سعة للأن�شطة ال�سينمائية ،التي متتد ما بني �شرقي �آ�سية �إىل
اخلليج وما ورائه .وقد د�أب املخرج ال�سينمائي با�ش ت�شوير �أهم خمرج للأفالم الكال�سيكية
يف بوليوود على حتقيق جناحات متوا�صلة لع�شرات ال�سنني ،وت�شمل بع�ض �أفالمه الناجحة
التي �أخرجها م�ؤخراً فيلم «من يجر�ؤ على احلب يحظى بالعرو�س» «Dilwale Dulhania Le
« ،»Jayengeالقلب املجنون» «« ،»Dil To Pagal Haiنيل ونيكي» «« ،»Neal «N» Nikiفانا»
« »Fanaaوتوزع �شركته وهي �شركة �أفالم «يا�ش راج � »Yash Rajأفالماً �سينمائية هندية ،لي�س

104

كوكب الهند

يف الهند فقط و�إمنا يف اخلارج ،عرب �شركة �أفالم «يا�ش راج  »Yash Rajامل�ساهمة ،العاملة
يف الواليات املتحدة وغريها من ال�شركات الأجنبية امل�سجلة.
و�أبدع املخرج كاران جوهار يف �صناعة �أفالم تقدم �شخ�صيات �أمريكية من �أ�صول هندية
�أو �شخ�صيات هندية تعي�ش يف الواليات املتحدة .وعالج فيلم « Kabhi Alvida Naa Kehnaال
تقل وداعاً �أبداً» ،الذي مت عر�ضه العام املا�ضي االحتماالت امل�ؤملة حلدوث الطالق بني الأزواج
الهنود .ومن امل�ؤكد �أن جعل �أحداث الفيلم تقع يف الواليات املتحدة مكن اجلمهور الهندي من
التعاطي مع هذا املو�ضوع احل�سا�س ب�شكل �أ�سهل حتى حينما نبه �إىل �ضغوط احلياة الع�صرية
يف الهند و�أمريكة على ال�سواء.
وي�شكل ارتباط �شركة �أفالم «�آدالب�س» الهندية املحدودة مع �شركة «�آ�شوك اميرتاج هايد
بارك» للأعمال الفنية الرتفيهية التي تتخذ من هوليوود مقراً لها ،ي�شكل �أحد �أكرث خطوات
البداية طموحاًلتنفيذ �أعمال �سينمائية يف هوليوود ،ومتتلك �شركة «�آدالب�س» حالياًمكاتب يف
الواليات املتحدة و�إنكلرتة .وكانت �شركة «�آدالب�س» للأفالم ال�سينمائية تعتزم توزيع ثمانية
ع�شر �إىل ع�شرين فيلماً �سينمائياً يف اخلارج يف عام  .2006وعلى العك�س من ذلك ت�سعى
�شركة «هايد بارك انرتتينمنت» �إىل االنتقال �إىل داخل ال�سوق الهندية .وي�شكل هذان املثاالن
جمرد غي�ض من في�ض .فاجلميع يريد الدخول يف الن�شاطات املزدهرة التي ت�شهدها الهند
على �صعيد الأعمال الفنية الرتفيهية الهندية.
ويف عام � ،2003أطلق ڤني بهات ونيل �سينوي وهما �أمريكيان من �أ�صل هندي يف العقد
الثالثمنالعمر�شركةت�سمى«212ميديا»من�أجلو�ضعحمتوى�أفالمبوليوود�أمامم�شاهدي
التلفاز الأمريكي .ويف عام � 2004شكال �شركة ت�سويق با�سم « - BODVODبوليوود عند
الطلب»« ،فيديو عند الطلب» .و�أقاما �شركة مع �شركة «تامي وورنر» من �أجل �إدراج «بوليوود
عند الطلب» على �شبكة الكيبل اخلا�صة بها .ومل يكن ڤني وال نيل قد �شاهدا من قبل فيلماً
من �إنتاج بوليوود عندما كانا يف طور النمو يف الواليات املتحدة .والواقع ف�إنهما مل ي�صبحا
مدركني لوجود فر�صة مواتية ممكنة �إال بعد �أن ذهبا �إىل الهند للعمل يف منا�سبة خريية
بح�ضور �شخ�صيات م�شهورة من �أجل جمع الأموال يف �إطار اجلهود التي تبذلها م�ؤ�س�سة
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املمثل الأمريكي ريت�شارد غري لوقف انت�شار مر�ض الإيدز .وقد التقيا بالكثري من املخرجني
الهنود يف بومباي ،الذين تذمروا من عدم متكنهم من توزيع حمتوى �إنتاجهم يف الواليات
املتحدة ،دون �أن يتعر�ضوا للغ�ش واالحتيال من جانب الو�سطاء .وولدت �شبكة ،BODVOD
وكان انت�صارها الأكرب حتى الآن احل�صول على احلقوق اخلا�صة مبحتوى �شبكة «يو.تي.ڤي».
و�أدرج الفيلم الذي �أخرج عام  ،2005وحقق جناحاً باهراً « »Rang De Basantiعلى �شبكة
تامي وورنر .و�أعلنا عنه عرب «الكابل املتقاطع» فا�ستقطبا م�شاهدين من �أ�سواق تقع ما وراء
مناطق ال�شتات الهندي ،وميكن التعويل عليها.
وقدوقعڤيلونيلللتواتفاقيةمع«ڤيديوغوغل»لتوزيع�أفالمحمطةتلفاز«يو.تي.ڤي».
و�أو�ضح يل ڤني �أن «بوليوود تت�أهب لإحداث تغيري يف منوذج عمليات التوزيع .ولن تخاطر
هوليوود �أبداً بالعائد امل�سرحي ،ولكن «يو.تي .ڤي» هي �شركة �إبداعية جداً �إىل حد �أنهم
�سمحوا لنا ب�أن جنرب ونرى ما ب�إمكاننا �أن نفعله بالن�سبة لالت�صاالت اخلا�صة للهاتف
اخلليوي ،وبالن�سبة لـ «فيديوغوغل» .و�أ�ضاف قائ ً
ال :هناك يف «يو.تي.ڤي» رجل واحد.
ون�ستطيع االت�صال به هاتفياً ،و�سوف يرد على ات�صالنا ،ون�ستطيع التحدث معه .والأمر ي�سري
وك�أننا�أُ�سرة.فهناكم�ستوىمعنيمنالثقة�.أمايفهوليوودفهنالكعددكبريمنالأ�شخا�ص
املغرورين جداً .و� ِ
أنت الت�ستطيعني حقاً القيام بذلك».

�صناعة الر�سوم املتحركة يف الهند
�إن�إحدى�أ�سرعاملهنالتيتنمويفعاملالأعمالالفنيةالهنديةالرتفيهيةهي�صناعة�أفالم
الر�سوم املتحركة ،وهو جمال يبدو مف� ً
صال خ�صي�صي من �أجل الهند يف ع�صر املعلومات.
وقد عززت الر�سوم املتحركة الرقمية التي ت�ستخدم برامج احلا�سوب ذات الأبعاد الثنائية
والثالثية امل�صنَّعة على نطاق وا�سع مثل «مايا  »Mayaو«�سوفت �إمييج  »Softimageوثورة
االت�صاالت اخلا�صة بالإنرتنت ،عززت قيام احتاد عاملي غري مرتابط من اال�ستوديوهات
امل�ستقلة لإنتاج �أفالم الر�سوم املتحركة .وتقوم اال�ستديوهات الكبرية -درمي وورك�س Dream
 ،Worksديزين  ،Disneyپيك�سار  -Pixarوحتت �ضغط من �شركات �إنتاج �أفالم الر�سوم
املتحركة الطموحة النا�شئة حديثاً التي تتطلع �إىل تقلي�ص التكاليف ،تقوم بزيادة �إنتاجها
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من الأفالم م�ستخدمة �شبكة من �صانعي �أفالم الر�سوم املتحركة يف مواقع دولية خمتلفة
من البارعني يف ا�ستخدام النظام الرقمي وبكلفة �أقل وب�إمكان اال�ستديوهات الكبرية �أن
تقوم بتجميع �أو تفكيك هذه ال�شبكات و�إلغائها وفقاً حلاجات كل م�شروع .وح�سب تعبري الري
كازانوف من �شركة «ثري�شهولد  »Threshholdللأعمال الفنية الرتفيهية يف هوليوود «ماذا
()25
يهمنا لو كان الرجل موجوداً يف «ڤان نايز* � »Nuys Vanأم يف الهند؟»
وحتى مع الر�سوم التخطيطية �أو ر�سوم «الغرافيك» التي يتم �إجنازها بو�ساطة جهاز
«احلا�سوب» ،ف�إن �صناعة الر�سوم املتحركة تظل عملية ت�ستدعي بذل جهد �شاق جداً .ويتط ّلب
فيلم مف�صل بالكامل للر�سوم املتحركة الآالف من �ساعات العمل ،حيث ي�ستغرق �شهوراً من
اجلهد املبذول من قبل فرق من �صانعي الر�سوم املتحركة .وقد دعم اجلهد قليل الكلفة نف�سه
الذي غذى �إزدهار مركز االت�صاالت الهاتفية وجلوء ال�شركات �إىل اال�ستعانة ب�شركات �أخرى
تتوىل تنفيذ �آلية العمل نيابة عنها ( )BPOيف الهند ،حتقيق زيادة يف عمل ذي حجم كبري
وثمن منخف�ض خا�ص ب�أفالم الر�سوم املتحركة� .إال �أن هذا النمط من العمل �آخذ يف التغري
حيث تقوم م�ؤ�س�سات �صناعة �أفالم الر�سوم املتحركة بدفع �سل�سلة الأ�سعار �إىل الأعلى ،وهي
تتطلع �إىل �أن ت�صبح اجلهة التي تتوىل امتالك و�إنتاج املقومات اخلا�صة ب�صناعة الأعمال
الفنية للر�سوم املتحركة ذات املوا�صفات الدولية.
وتعد �أفالم الر�سوم املتحركة املنفِّذة وفق النظام الرقمي مربحة للغاية ،حيث ح�صدت
 225مليون دوالر عن كل فيلم يف �شباك التذاكر يف الواليات املتحدة عام  ،2005مقارنة
بـ 33مليوناً بالن�سبة �إىل فيلم �سينمائي من �أفالم الت�شويق واملغامرات( .)26ويتوقع �أن ت�صل
�أرباح �صناعة الر�سوم املتحركة الرقمية العاملية �إىل ( )75مليار دوالر يف عام  .2009وي�سجل
العن�صر الهندي لل�صناعة زيادة �سنوية تبلغ ( )35باملئة.
ويتوقع �أن تبلغ  950مليون دوالر بحلول العام نف�سه(� .)27إن االبتكارات القائمة على �صعيد
الربجميات واملتعلقة بالر�سوم املتحركة ،التي ميكن �أن تكلف مبلغاً �ضئي ً
ال ي�صل �إىل 5,000
* مقاطعة يف منطقة وادي �سان فريناندو قرب مدينة لو�س �إجنلو�س بوالية كاليفورنيا الأمريكية .كانت موقع
ت�صوير امل�سل�سل التلفزيوين ال�شهري «بيڤريل هيلز (.»90210املرتجمة)
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دوالر وميكن ت�شغيلها على حا�سوب �شخ�صي جتعل من �إقامة من�ش�أة للإنتاج مع جمموعات
من مراكز العمل ،التي تعتمد على �أجهزة احلا�سوب� ،أمراً غري مكلف ن�سبياً.
وحت�صل عدة �ستوديوهات رئي�سة يف الهند على عقود كبرية من تكتل �شركات دولية
خمت�صة ب�إنتاج الأعمال الفنية الرتفيهية ،ف� ً
ضال عن امل�شاركة يف الإنتاج وتقدمي عرو�ض
جديدةمبتكرة.وي�ضمهذاالتكتل�شركةتونزللر�سوماملتحركةيفمدينةكرياال،و�ستديوهات
«كري�ست» للر�سوم املتحركة و«يو.تي.ڤي.تونز» ،و«پرانا» للر�سوم املتحركة ،و«مايا» للأعمال
الفنية الرتفيهية يف بومباي .وتوظف هذه ال�شركات املئات من �صانعي �أفالم الر�سوم
املتحركة وتعمل مع �أكرب ال�شركات املخت�صة على �إنتاج الأعمال الفنية الرتفيهية يف العامل.
وتقوم بع�ض هذه ال�شركات بالتحول بزخم كبري من ور�شة لت�أجري الأعمال وفق النموذج
املتبع يف اال�ستعانة ب�شركات �أخرى تتوىل تنفيذ �آلية العمل نيابة عنها ،باجتاه تنفيذ عمليات
�إنتاج م�شرتكة �أو حتى باجتاه �إن�شاء مكتبات امللكية الفكرية اخلا�صة بها.
وقد ا�ستفادت �شركة «مايا» للأعمال الفنية الرتفيهية التي �أ�س�سها منتج الأفالم الهندية
احلائز على عدة جوائز كيتان ميهتا واملمثلة ديبا �ساهي ،من قيام �صندوق «انتل كابيتال»
الهند للتكنولوجيا بتوظيف �أمواله فيها للعمل على حت�سني �أنظمة احلا�سوب لدى ال�شركة
ورفدها ب�أحدث جمموعات عمل �أجهزة احلا�سوب ،التي ت�ستند �إىل معالج اك�سيون .Xeon
كما �شكلت �شركة مايا فريقاً مع �شركة انتل ،وهي �شركة ملتزمة بتح�سني الفر�ص التعليمية يف
جمال تكنولوجيا املعلومات ،وذلك لت�أ�سي�س (� )MAACأو «�أكادميية مايا للعلوم ال�سينمائية
املتقدمة» .وتتيح ( )MAACتعليم �صناعة �أفالم الر�سوم املتحركة ثالثية الأبعاد ،وامل�ؤثرات
الب�صرية ،و�إجناز مراحل ما بعد االنتاج التي ت�شمل �إ�ضافة املو�سيقا والتوليف وغريه.
وقد حتولت �شركة «يو.تي.ڤي تونز» كلياً �إىل �إنتاج �أفالم الر�سوم املتحركة با�ستخدم
التكنولوجيااملتقدمةللأبعادالثالثيةوبرنامج«فال�ش»املخ�ص�صلتحميلال�صورالرقمية.
ووفقاً للمدير التنفيذي لل�شركة روين �سكروڤاال ،ف�إن �شركة الر�سوم املتحركة «لن ترتاح
حتى نحقق موقعاً قيادياً ،ولهذا الغر�ض فقد منحنا �أنف�سنا �إطاراً زمنياً من �أربعة وع�شرين
�شهراً»( .)28وهذا هو خط ال�سري الذي يجب �أن تتبعه �صناعة الر�سوم املتحركة الهندية �إذا
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ما كان لها �أن تتقدم �إىل ما بعد منوذج اال�ستعانة ب�شركات �أخرى لتنفيذ ق�سم من �أعمالها،
و�أن توجد �شركات متميزة عاملياً تنتج �أفالماً ذات م�ضمون م�ستوحى من الهند مقارنة ب�أفالم
ذات م�ضمون �أمريكي �أو �أوروبي ينفذها �صانعو �أفالم ر�سوم متحركة هنود ال يكلفون غالياً.
�إن روين �سكروڤاال من �شركة  UTVمقتنع ب�أن منوذج العقود اخلارجية ملتابعة �آلية العمل
لي�س منوذجاً تناف�سياً على املدى الطويل بالن�سبة للهند .و�سوف ي�أتي �أحد ما ،يف مكان ما
دائماً ليقوم بالعمل مقابل نقود �أقل� .أنه م�ؤمن مبقدرة الفنانني الهنود على الت�أكيد «ب�أن
اجلانب الفكري املرن جداً ملهنة الر�سوم املتحركة تظل �ضمن حدود البالد .وهذا ب�إمكانه �أن
يدعم دورة �أخرى من النمو يف �صناعة الر�سوم املتحركة يف الهند� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يف
جمال اخلدمات التي يقدمها برنامج «فال�ش» والأبعاد الثالثية للر�سوم املتحركة ،مل تتمكن
�أية دولة يف �أنحاء العامل من احل�صول على موقع ال�صدارة متاماً حتى الآن .وما تزال الهند
تقف يف الواجهة ،و�سوف ت�شهد تطوراً كبرياً يف هذا امليدان»(.)29
و�سوف تتمثل نقطة التحول يف قيام �ستديو هندي لأفالم الر�سوم املتحركة ب�إنتاج فيلم
�سينمائي طويل ومبتكر ي�ستقطب ال�سوق الدولية ،فيلم «ق�صة دمية» هندي� .أو رمبا فيلم
«« »Hanumanهانومان»* وكان هذا الفيلم وهو من �إنتاج �شركة «�سهارى و�أن ميديا �آند
انرتتينمنت» ،ونفـذت ر�سومه املتحركة �شركة «�سيلفرتونز» �أول فيلم �سينمائي طويل للر�سوم
املتحركة يتم �إنتاجه يف الهند ب�شخ�صيات هندية وبحبكة هندية للرواية .ولدى عر�ضه يف
ت�شرين الأول من عام  ،2005لقي الفيلم ردود فعل جيدة ب�صدد املحتوى �إال �أنه ارت�ؤي �أنـه
يفتقر �إىل الأ�سلوب التقـني املنمق ومظاهر البهرجة املعروفة .وح�سب تعبري �سوكاينا ڤريما
يف �أحد املقاالت النقدية :لن يكون من املنطقي توقع حتقيق نوعية الدقة اخلا�صة بفيلم
«حورية البحر» �أو «طرزان» داخل ق�سم «الغرافيك» للحا�سوب .ويعد فيلم الر�سوم املتحركة
هذا جهداً حمرتماً �إىل حد ما بالن�سبة ملبتدئني .ويالحظ املرء بع�ض العيوب هنا وهناك� ،إال
�أن امل�ضمون العام مقنع مبايكفي لي�شد �إليه الأنظار .وكلنا �أمل �أن تبدو الأمور يف �أثناء خم�س
�أو �ست �سنوات �أخرى �أكرث جناحاً ،و�أن تب�شر مب�ستقبل واعد( ،)30ورمبا يحدث ذلك ب�شكل
* خملوق ي�شبه القرد تن�سب �إليه قوة خارقة ،وبع�ض القد�سية يف الديانة الهندو�سية.
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�أ�سرع بلجوء رواد ال�صناعة يف الهند على الرتكيز �سابقاً على هدف التناف�س ب�شكل حازم
ومبا�شر مع �شركات «پيك�سار»« ،ديزين»« ،درمي وورك�س» ،يف �سوق تنطلق يف التو�سع باجتاه
قارة �آ�سية.
وكنت قد �شاهدت على جهاز الكمبيوتر يف منزيل يف نيويورك يف ال�صيف املا�ضي ،فيلماً
ق�صرياً من الر�سوم املتحركة يدعى «راعي البقر املهراجا» ،و�أنا م�ستغرقة يف ال�ضحك ب�شكل
هي�ستريي ،حتى �سالت الدموع من عيني .وكان قد �أر�سله يل �آتول راو نائب رئي�س ال�ش�ؤون
الإبداعية يف �شركة تونز الهند للر�سوم املتحركة ،وذلك لإعطائي فكرة عن نوع العمل الذي
يقوم به .وكان �آتول وهو كاتب ،ومنتج ،وممثل م�سرحي ،وتلفازي ،و�سينمائي لعدة �سنوات
وكندي من �أ�صل هندي -قد انتقل �إىل مدينة تريڤاندروم يف الهند قبل �أربع �سنواتلالن�ضمام �إىل �شركة «تونز» عقب قيامه مبهام حمددة يف �شركات فوك�س ،و«نيكيلوديون»
و«ورنر بروذرز» .وهو يق�ضي وقتاً ممتعاً للغاية.
وقال يل وهو يلهث قلي ً
ال :لقد م�ضى علينا ثمانُ �سنوات ونحن نقوم بهذا العمل يف الهند،
يف حني كان قد م�ضى على كوريا واليابان خم�سة وع�شرون عاماً .والكثري من الأمر يعتمد
على التوقيت :فالربجميات الآن مذهلة متاماً مقارنة حتى بب�ضع �سنوات �سابقة .ولكن �أكرث
من ذلك �أنه هنا الدافع والطاقة الإبداعية؛ وعندما جئت من كندا للزيارة ،اعتقدت �أن
هذا املكان مده�ش .كانت هناك م�شكالت بالت�أكيد ،ولكن كان هناك عزم كبري جداً للتعلم
وللقيام بكل ما يحتاجون �إىل القيام به من �أجل �أن ي�صبحوا الأف�ضل .وقد فكرت فع ً
ال ب�أن
هذه �ستكون فر�صة مميزة».
و�س�ألت �آتول عما �سمعته من �أنا�س كثريين جداً :ب�أنه جرى �سحب الإبداع من نفو�س
الهنود عن طريق تطبيق نظام تعليمي �صارم ركز على الريا�ضيات ،والهند�سة ،والتعلم عن
ظهر قلب ،و�أن الأمر �سي�ستغرق وقتاً جلعل فئة من كتاب ال�سيناريو ي�صلون �إىل امل�ستويات
التي حققتها هوليوود يف رواية الق�ص�ص .ف�ضحك وقال« :نعم ،لقد �سمعت ذلك النقا�ش عن
غياب الإبداع مرات كثرية جداً� .إنه م�صطنع .فالأ�شخا�ص الهنود الذين التقيت بهم �أنا�س
مبدعون ب�شكل ال ي�صدق ،وخياليون ب�شكل ال ي�صدق� .إنه مكبوت يف الداخل كله ،لذا ف�إنهم
عندما يوجدون يف و�ضع ب�إمكانهم �أن يعربوا فيه عن �أنف�سهم ،ف�إنهم يتفجرون �إبداعاً متاما.
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وهذا لي�س خط�أ النظام التعليمي� ،إنه خط�أ امل�ؤ�س�سة ال�صناعية .فبوليوود مل ِ
تعط �أية قيمة
لكتابة الن�صو�ص .وقد كان الأمر معهم «دعك من الق�صة ،دعنا نتفق على الأغاين وعلى
املمثلني»� .إن الإبداع لي�س هو مانفتقده� :إنه التخ�ص�ص يف كتابة الن�صو�ص واال�ستعداد داخل
امل�ؤ�س�سة ال�صناعية لدعم بنية حتتية جتتذب الإبداع وحتفزه م�ستخدمة مناذج تقليدية من
التطوير .وقد بد�أ ذلك يتغري الآن ،فانتبهي!»
كان �أحد الأ�سباب الذي دفع جي .اي مينون  G.A Menonامل�ؤ�س�س الراحل ل�شركة تونز
لإن�شاء ال�شركة هو �إيجاد وظائف .ف�صناعة الر�سوم املتحركة تتطلب جهداً �شاقاً جداً؛ وقد
�شعر مينون �أنها كانت �صناعة مفيدة للهند .ف�أ�س�س مدر�سة للتدريب هي �أكادميية تونز
 .ToonzAcademyو�أو�ضح �آتول �أن اال�شخا�ص الوحيدين الذين ي�ستطيعون بحق �أن ي�صنعوا
�أفالماً للر�سوم املتحركة ثالثية الأبعاد هم الأ�شخا�ص الذين يتعلمون ال�صناعة التقليدية
للر�سوم املتحركة �أو ًال» .وب�إمكان خريجي �أَكادميية تونز العمل حيثما ي�شا�ؤون ،وهم ال يجدون
�أية م�شكلة يف العثور على وظائف يف جمال ال�صناعة الرائجة للر�سوم املتحركة.
و�س�ألت �أتول عن �إمكانية �أن ي�صل فيلم �سينمائي هندي للر�سوم املتحركة �إىل العاملية فقال
يل« :بالن�سبة �إىل فيلم �سينمائي طويل لعر�ضه حول العامل� ،أنت حتتاجني �إىل الن�ص ال�صحيح.
وحتى هوليوود ال تعده ب�شكل �صحيح دائماً ،كما تعلمني .ففيلم «طارد النمل» مل يكن فيلماً�سيئاً
ولكنه ف�شل .والأمر بالن�سبة للهند هو جمرد م�س�ألة وقت .ويتعلق جزء من امل�شكلة باخلجل
القائم يف الواليات املتحدة من تقبل �أفالم �أجنبية .وقد تكون البنية التحتية يف هوليوود غري
�آمنة �إىل حد بعيد .ويتعلق جزء منها بتجاوز طريقة وواقع التوزيع ،ولكن ذلك �سوف يحدث
ال �أم �آج ً
عاج ً
ال لأن و�سائل الإعالم اجلديدة كافة �سوف جتربهم على االنفتاح».

ثورة و�سائل ات�صاالت
تربز الهند بو�صفها عام ً
ال رئي�ساً يف رواج و�سائل �إعالم جديدة ال�سيما و�سائل الإعالم
املحمولة .ف�أنا �أع ّد هاتفي اخلل ّيوي ال �شيء �أكرث من هاتف حممول .و�أريد له �أن يعمل ب�شكل
ميكن االعتماد عليه باعتباره هاتفاً يف �أي وقت �أرغب يف ا�ستخدامه ،ويف �أي مكان يف العامل.
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لقد كانت يل نقا�شات م�ضحكة مع �أكرث من ع�شرين بائعاً �أرادوا �أن يبيعوين هاتفاً خل ّيوياً
حمم ً
ال ب�أ�صوات �أجرا�س و�صفارات �أراها �أموراً م�شتتة لالنتباه ومدرجة بغر�ض الت�سلية،
و�أحاول �أن �أقول لهم« :ا�سمعوا �أنا ال �أريد لعبة� .أريد هاتفاً» .وهم ال يفهمون ما �أقوله وال
ي�ستوعبونه .ومن الوا�ضح �أنني باعتباري �شخ�صاً يف الأربعينيات من العمر ،ل�ست جزءاً من
هدف ال�سوق بالن�سبة للمجموعة وا�سعة االنت�شار من و�سائل االت�صاالت .ومن جهة �أخرى
ف�إن ابني الذي يبلغ اخلام�سة ع�شرة يعامل هاتفه اخلليوي كجهاز بحجم قب�ضة اليد من
�أجهزة و�سائط الإعالم املتعددة ،وهو يلتقط �صوراً ثابتة ومتحركة ،وير�سل ر�سائل ن�صية
�إىل �أ�صدقائه ب�شكل دائم ،ويلعب الألعاب ،وي�ستمع �إىل املو�سيقا ،وي�سجل رنات �صوتية على
هاتفه اخلليوي .هو جزء من ال�سوق امل�ستهدفة بو�سائل الإعالم اجلديدة واخلا�صة بالذين
ترتاوح �أعمارهم مابني الع�شرين والرابعة والع�شرين ،الذين ي�شكلون جزءاً من ال�سكان ممن
()31
ميتلكون �إمكانات هائلة يف الهند.
عندما حتدثت �إىل طوم فري�ستون الذي كان �آنذاك املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة
ڤياكوم  ،Viacomقال يل�« :إِننا نبحث مع �شركة ريالين�س �إمكانية حتميل املحتوى على
الهواتف اخلليوية .فعملهم يتقدم ب�سرعة ونحن نتكلم مع �شركة «ايرتيل» � Airtelأي�ضاً».
وتعد �شركتا ريالين�س وايرتيل اثنتني من �أكرب ال�شركات املزودة خلدمات الهواتف اخلليوية.
وال ي�ستطيع �أح ٌد يعمل يف جمال التلفاز �أن يتجاهل االت�صاالت اخلليوية ،وب�شكل خا�ص لي�س
يف الهند ،حيث �إن �أحدث توجه للتلفاز هو التلفاز املتفاعل با�ستخدام الهواتف اخلليوية.
وقد حازت برامج تلفازية تطلب من امل�شاهدين الت�صويت �أو �إعطاء �آرائهم عرب �إر�سال
ر�سائل ق�صرية �أو ن�صو�ص ر�سائل مكتوبة �أثناء بث الربنامج على الهواء ،حازت �شعبية
عالية يف الهند .فقد ي�شعر املواطنون الهنود �أن �آراءهم قد يتم جتاهلها عندما ي�صوتون
لل�سيا�سيني� ،إال �أنهم عندما ي�صوتون من �أجل فريقهم الغنائي املف�ضل على تلفاز � MTVأو
جنمهماملف�ضليفبرنامج« FameGurukulفيمغوروكول»،ف�إنهميتلقوننتائجفورية.وهذا
يرتجم �إىل �أرباح هائلة بالن�سبة لكل من �شبكة التلفزة ،التي تفر�ض ر�سماً مالياً كبرياً من
�أجل الدخول �إىل الربنامج ،ول�شركة الهواتف اخلليوية ،التي تفر�ض مبلغاً مالياً على الزبون
بالن�سبة لكل ر�سالة ق�صرية ير�سلها.
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ت�ضيف �سوق الهاتف اخلليوي يف الهند �أكرث من ثالثة ماليني م�شرتك كل �شهر� ،إىل
جمموع كان يتوقع �أن ي�صل �إىل  78.5مليوناً يف �شهر حزيران من عام ( 2006زيادة عن 386
مليوناً يف �شهر كانون الثاين من عام  )32()2005وتكرب قاعدة ا�شرتاك ال�شباب يف الهند يف
الهاتف اخلليوي مبعدل يبلغ �أكرث من  300باملئة �سنوياً( .)33والهند هي �أي�ضاً ال�سوق الأوىل
لألعاب الهاتف اخلليوي امل�سماة «بريك�س»  ،BRICsوالأ�سواق النا�شئة النامية ب�سرعة لكل
من الربازيل ورو�سية والهند وال�صني ،التي يرجح �أن تنمو مبعدل يبلغ �أكرث من  700باملئة
بحلول عام  .2010ويتوقع اخلرباء �أنه بحلول عام � ،2009سيكون هناك  220مليون �شخ�ص
ميار�سون الألعاب على الإنرتنت ،حيث �ستكون الهند يف و�ضع لال�ستحواذ على ح�صة تبلغ
 336مليون دوالر(.)34
ويزداد ا�ستخدام الإنرتنت يف الهند ب�شكل هائل .وا�ستناداً �إىل تقديرات عام  ،2006فقد
مت �إح�صاء �أكرث من  50مليون �شخ�ص من م�ستخدمي الإنرتنت زيادة عن  35مليوناً يف عام
 ،2005و 5ماليني فقط يف عام  .2000وحتدد الأمم املتحدة معدل الزيادة يف ا�ستخدامه
عند ن�سبة كبرية تبلغ  89باملئة �سنوياً( .)35ويبدو خم�سون مليوناً �أ�شبه برقم كبري� ،إال �أنه
يعادل  4.5باملئة فقط من التعداد العام لل�سكان يف الهند .وكان هناك يف الواليات املتحدة
يف املقابل ( )205مليون �شخ�ص من م�ستخدمي الإنرتنت يف عام  .)36(2005بينما مت �إح�صاء
 110مليون م�ستخدم للإنرتنت يف ال�صني� .إن عملية ربط االت�صاالت يف �أنحاء الهند عرب
خطوط �أَر�ضية هو بب�ساطة لي�س بالأمر العملي �أو املعقول .وتقوم البالد بد ًال من ذلك بدعم
النجاح الذي حققته مع و�سائل االت�صاالت اخلا�صة بالهاتف اخلليوي من �أجل تو�سيع عملية
ربطاخلطوطبالإنرتنتعرباالت�صاالتالال�سلكيةالعاليةال�سرعة.وكانت�شركة«ريالين�س
انفوكوم» � Reliance Infocomأكرب مزود خدمة ات�صاالت ال�سلكية قد �أعلنت يف عام 2006
عن خطة لالن�ضمام �إىل �شركة الـ.جي اليكرتونك�س  ،LG Electronicsمل�ساندة التو�سع
ال�سريع لعملية ربط وا�سعة النطاق لالت�صاالت الال�سلكية عرب البالد(.)37
وبد�أ املعهد الهندي للتكنولوجيا يف مدينة مدرا�س التي يطلق عليها الآن ا�سم ت�شيناي
 Chennaiم�شروعاً للتوا�صل عرب الإنرتنت عرب �أك�شاك �إىل �أكرث من  700مليون هندي
يعي�شون يف القرى .وهذه الأك�شاك هي عبارة عن مق�صورات ت�ضم جهاز حا�سوب ي�ستخدم
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عادة تقنية مل�س ال�شا�شة مع رموز برامج ب�سيطة منا�سبة مل�ستخدمي الإنرتنت الأميني  .وتدار
ثمانون باملئة من هذه الأك�شاك بو�ساطة ن�ساء(.)38
وقد �أكد تقرير �صدر عام  ،2006عن �شركة «جاك�ست كون�سلت»  Juxt Consultوهي �شركة
ا�ست�شارية خمت�صة بتكنولوجيا املعلومات ومقرها دلهي� :أن ن�سبة مذهلة تبلغ ( )51باملئة من
م�ستخدمي الإنرتنت الهنود ت�أتي من الطبقة املتو�سطة الأفقر يف الهند ،الذين يبلغ دخلهم
�أقل من ع�شرة �آالف روپية (زهاء  250دوالراً) �شهرياً ،بينما يك�سب ( )24باملئة منهم ما بني
ع�شرة �آالف وع�شرين �ألف روپية �شهرياً .والعديد من ه�ؤالء يدخلون �إىل مواقع الإنرتنت عن
طريق الرتدد على مقاهي الإنرتنت ال�شعبية املوجودة يف الهند(.)39
ويف حني تبدي احلكومة حر�صاً على ت�سريع عملية ربط البالد بالإنرتنت واملجيء باملزيد
من املاليني من الهنود للتوا�صل عربه ،ف�إنها تبدي حذرها كذلك �إزاء املظاهر ال�سلبية
للإنرتنت ذاته .فقد �شهد ال�صيف املا�ضي احتجاجات �صاخبة مل�ستخدمي الإنرتنت الهنود
عندما تبني لهم �أنه مل يعد با�ستطاعتهم الو�صول �إىل املد ّونات املف�ضلة لديهم ،مبا فيها
املدونة ال�شعبية  .blogspot.comومل تعقب احلكومة على الأمر يف البداية ثم �أقرت ب�أنها
كانت قد �أمرت املواقع التي متول املدونات ب�إغالقها ،و�أعلنت الحقاً �أنها مل تكن تنوي �أبداً
�إغالق جميع املدونات ،و�إمنا �أرادت بب�ساطة �أن متنع الو�صول �إىل �إحدى املدونات التي كانت
قد ظهرت فيها ر�سائل مهيجة للم�شاعر ،وتزيد من حالة االحتقان التي كانت قائمة عقب
حوادث التفجريات الإرهابية التي �شهدتها مدينة بومباي .وقالت احلكومة� :إنه كان عليها �أن
تتحرك ل�صالح منع قيام �أحداث عنف بني امل�سلمني والهنود .ثم �أردفت قائلة� :إنها مل تكن
متلكالتقنيةلإغالقمدونةواحدة،ولذاكانعلىاملخدمني�أنيغلقواكلو�سائلالو�صول�إىل
الإنرتنت .ومل يتم حل الو�ضع بعد منذ كتابة هذه ال�سطور.
كذلك حاولت احلكومة الوطنية وحكومات الواليات واحلكومات املحلية �أن تفر�ض
�إجراءات �صارمة على ا�ستخدام الإنرتنت من جانب الإرهابيني الذين يخططون ل�ضرب
�أهداف هندية ،و�أي�ضاً على الكتابات وال�صور الإباحية املتداولة على الإنرتنت ،وهي تعد
ن�شاطاً خمالفاً للقانون ي�شهد زخماً كبرياً يف البالد(� .)40إن �أحد الأمور املزعجة فع ً
ال يف
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ا�ستخدام احلا�سوب يف مقاهى الإنرتنت يف الهند هو الفي�ض املنتظم من امل�شاهد الإباحية
الذي يتعر�ض له املرء .فاملجتمع الهندي هو جمتمع حمافظ جن�سياً -دفع زوجان �إِ�سرائيليان
غرامة يف العام املا�ضي بد ًال من تنفيذ عقوبة ال�سجن ع�شرة �أيام يف مدينة راج�ستان ،لأنهما
تبادال القبل �أثناء مرا�سم زفافهما؛ وتعمل حكومة الوالية على حتذير ال�سياح الأجانب ب�أن
االت�صال ما بني الرجال والن�ساء يف العلن غري مقبول( .)41ويف عام  ،2005ا�ضطرت جنمة
ال�سينما خو�شبو التي تنتمي �إىل والية التاميل لالعتذار �إىل جمهورها ،وهي تبكي لأنها �أدلت
بت�صريح مفاده �أن ممار�سة اجلن�س قبل الزواج موجودة يف واليتها .وكان النا�س قد اندفعوا
�إىل ال�شوارع للتظاهر احتجاجاً(.)42
و ُيعرف الرتتيب التقليدي ملعي�شة الأ�سرة الهندية ب�أنه الأ�سرة امل�شرتكة ،حيث يعي�ش
الإخوة وزوجاتهم و�أوالدهم معاً يف املنزل نف�سه .ومن غري امل�ألوف للغاية بالن�سبة للنا�س يف
الهند �أن يعي�شوا مبفردهم ،ومن ال�صعب �أي�ضاً �أن جتد اخل�صو�صية .فالهند بلد مزدحم.
ومقاهي الإنرتنت هي �إحدى الأماكن القليلة حيث ميكن للنا�س ،الرجال يف الغالب الكثري،
النفاذ �إىل مواد �إباحية من دون ذكر اال�سم .والكثري من مقاهي الإنرتنت تتمتع ب�سمعات
غري مقبولة باعتبارها «بيوت دعارة» ،وكنت قد دخلت �أكرث من مرة �إىل مقهى للإنرتنت
يف الهند ملراجعة بريدي الإلكرتوين و�أدركت بعد فوات الأوان ،من نوعية التعبري على وجوه
الزبائن وكلهم من الرجال� ،إنني اخرتت امل�ؤ�س�سة اخلط�أ .والرائج �أكرث جداً من الكتابات
وال�صورالإباحية،هومواقعالزواج.وتعدمواقع،Shaadi.comو،BharatMatrimony.com
و Jivansathi.comثالثة من �أكربها.
والإنرتنت هي �إحدى الو�سائل الرئي�سة التي يبقى هنود ال�شتات عربها على ات�صال مع
الوطن الأم .وتعد «رديف.كوم»  Rediff.comالبوابة التي حتتل املرتبة الأوىل على ال�شبكة
العنكبوتية يف الهند ولديها عائد �أكرب بثالثة �أ�ضعاف من �أقرب مناف�سة لها وهي «�سيفي.
كوم» � .)43(Sify.comإنني �أتابع قراءة ال�صحف واملجالت الهندية على الإنرتنت لأبقى على
اطالع على �أخبار البالد كما يفعل معظم الهنود الذين �أعرفهم يف اخلارج .وقد �أ�شارت درا�سة
�أجراها بول �سي� .آدامز واميلي �سكوب من جامعة تك�سا�س يف عام � 2004 - 5أن الأمريكيني
الهنود الذين ع ّرفوا �أنف�سهم باعتبارهم من م�ستخدمي مواقع الإنرتنت املوجهة للهند كانوا
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�أكرث احتما ًال؛ لأن يفهموا معنى احلفاظ على الثقافة كهدف ،و�أن ي�ؤمنوا ب�أن الهنود قد �أ�سهموا
يف بناء ح�ضارة العامل �أكرث من الأوروبيني( )44وب�إمكان الهنود �أن ينحازوا �إىل تفوق ثقافتهم
والدليل على ذكائهم يف ميدان التكنولوجيا ال�سيما املهاجرين �إىل الواليات املتحدة الذين
ميتلكون مهارات فنية عالية ،الذين ي�شعرون باحلنني �إىل الوطن ،وي�ساورهم القلق من فقدان
�أوالدهم هويتهم الهندية ويحر�صون على عدم اخللط بينهم وبني �أقليات �أقل جناحاً على
ال�صعيدين االقت�صادي والتعليمي( .)45وقد وفرت الإنرتنت للأفراد من املغرتبني الهنود
املتفرقني يف ال�شتات �إمكانية البقاء على توا�صل مع بع�ضهم ،ومع الوطن الأم مثلما تقوم بعملية
ربط الهنود من كل منطقة ومن كل املراتب االجتماعية يف الهند ببع�ضهم.

�أفالم �سينمائية للتحميل:
هزمية القرا�صنة يف �أكرب �سوق للعامل.
وقد قرر بني ريكهي و�سمريتي مندهرا وهما �شاب و�شابة �أمريكيان من �أ�صل هندي
من منتجي الأفالم ال�سينمائية ،قررا العام املا�ضي ا�ستخدام الإنرتنت يف حماولة لتجنب
اخل�سائرالتيتلحقهاعمليةالقر�صنةبالإنتاجال�سينمائي،بينمايقومانبزيادةتوزيعفيلمهما
اخلا�ص �إىل احلد الأق�صى ،وا�سمه «حممول ما ًء» .وقد رف�ضا قبول �صفقة توزيع تقليدية من
�ستة �أرقام كانت �سوف تتوىل عر�ض فيلم «حممول ما ًء» يف دور ال�سينما يف �أنحاء الواليات
املتحدة .وكانت تلك خطوة �شجاعة بالن�سبة الثنني من منتجي الأفالم النا�شئني .واختار بن
و�سمريتي بد ًال من ذلك ال�سماح لالري بيج امل�شارك يف ت�أ�سي�س موقع غوغل با�ستخدام فيلم
«حممول ما ًء» من �أجل �إطالق موقع «غوغل ڤيديو» .وجعل الفيلم متاحاًللتحميلعلىموقع
غوغل ڤيديو يف كل �أنحاء العامل ،مدة �أربع وع�شرين �ساعة �أ�سبوعياً مقابل ( )4دوالرات.
و�أبلغني بن وهو ابن كانوال ريكهي � kanwal Rekhiأحد �أجنح امل�ستثمرين الرواد يف جمال
تكنولوجيا املعلومات يف وادي ال�سيليكون� ،أبلغني �أن االتفاق مت «لأنني كنت قد ن�ش�أت يف
وادي ال�سيليكون ،وكان ابن عمي مانو ريكهي يعمل لدى غوغل ،وكنا نقوم بعر�ض �أفالم يف
فناء املوقع» .وا�ستطردت �سمريتي بتف�صيل �أو�سع قائلة« :كنا نعر�ض �أفالماً يف فناء موقع
غوغليفمدينةماوننتڤيوبواليةكاليفورنيا،وقلناللم�شرفنيعلىغوغل«:ا�سمعوا،نريد�أن
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نكت�شفطريقةجديدةبالكامللتوزيعالأفالمال�سينمائية».وقد�أحبوهامتاماً.و�أنتتعلمني
�أن �إدراج فيلمي على موقع غوغل ڤيديو ال يكلفني �شيئاً ،ولذا ف�إن ب�إمكاين حتديد ر�سم مببلغ
�أربعة دوالرات مقابل ن�سخة نظيفة من الفيلم ،ميكن ل�شخ�ص ما �أن يقوم بتحميلها ب�صورة
قانونية وال ُيع ِّر�ض حا�سوبه للفريو�سات ات .و�سوف يدفع النا�س �أربعة دوالرات باملقابل.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ب�إمكان �أي �شخ�ص يف العامل �أن ي�شاهد فيلمنا يف �أي وقت ي�شاء».
و�سمريتي هي ابنة املنتج ال�سينمائي املخ�ضرم املعروف يف هوليوود وبوليوود جاغموهان
ماندرا  ،Jagmohan Mundhraوكان فيلمه ( Provokedامل�ستفَز) عام  ،2006قد حقق نقلة
نوعية .وهو من متثيل كل من اي�شواريا راي ،مرياندا ريت�شارد�سون ،روبي كولرتين وناڤني
اندروز .ن�ش�أت �سمريتي يف �أجواء مهنة جتارة الأفالم .وكان والدها و�أثناء قيامه بتدري�س
مادة الت�سويق يف جامعة والية كاليفورنيا مبدينة نورثريدج ،يحلم بكيفية دخول املهنة.
وكانت اخلطوة الأوىل ملاندرا �شراء م�سرح قدمي متدا ٍع ب�شا�شة عر�ض واحدة يف مدينة كلڤر
يف ال�سبعينيات ،حيث بد�أ بعر�ض �أفالم من �إنتاج بوليوود �أمام جالية �صغرية ،لكن عدد
�أفرادها كان يزداد مع املهاجرين الهنود املحرومني -يف الأيام التي �سبقت ظهور الفيديو،
و«دي.ڤي.دي»والإنرتنت �أوالتلفازالالقطللأقمارال�صناعية-منم�شاهدةالأعمالالفنية
الرتفيهيةالقادمةمنموطنهم.و�أدارت�شقيقتهمادهو�شريمطعمالوجباتاخلفيفةامللحق
باملبنى ،حيث قدمت «ال�ساموزا» من �صنع منزيل  -وهي معجنات مقلية حم�شوة باللحم �أو
اخل�ضراوات .وبو�صفه هندياً فقد �صادفته �أوقات �صعبة يف اقتحام مهنة �صناعة الأفالم يف
لو�س �أجنلو�س ،ووجد �أخرياً مدخ ً
ال �إليها عرب �سوق الأفالم املنقولة مبا�شرة على �أ�شرطة
الفيديو التي ميلكها �أ�شوك اميرتاج ،وروجر كورمان وغريهما من املنتجني امل�ستقلني.
وقال يل حينما التقيته يف لندن العام املا�ضي حيث كان ينهي فيلمه« :امل�ستفز»« :كنت
علي
�أعلم �أن ب�إمكاين �أن �أكتب ن�صاً �أف�ضل ،ومل �أكن �أملك خيارات كثرية هناك .وكان َّ
�أن �أ�ضع حداً للو�ضع املتناق�ض الذي حيرَّ النا�س فجعلهم يقولون يل»� :أنت مل ت�صنع فيلماً
�أمريكياً �أبداً� ،إذن كيف ب�إمكانك �أن ت�صنع واحداً؟
ومع بلوغ �سمريتي �سناملراهقة ،كان والدها قد �أجنز عدة �أفالم مهمة يف هوليوود وبوليوود
وملتكنجميعهاخم�ص�صةل�سوقالفيديو.وكانفيلمه�Bawanderأو«عا�صفةالرمال»متثيل
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نانديتا دا�س قد قوبل باال�ستح�سان ،وحاز على �إعجاب النقاد لإدانته ا�ضطهاد الطبقات
االجتماعية الأدنى والظلم الالحق بالنوع االجتماعي (املق�صود هنا الإناث) يف ريف الهند.
وكان كانوال ريكهي ،والد بن ،رفيق درا�سة �سابق ملوندهرا من معهد «�آي�.آي.تي»  IITيف
بومباي �أحد �صروح املعهد الهندي للتكنولوجيا القادرة على املزاحمة .وكان ابنه بن مه ّو�ساً
ب�إنتاج الأفالم ال�سينمائية فهل كان هناك �أي �شيء با�ستطاعة جاغ �أن يفعله له؟ لقد �صادف
الأمر �أن �سمريتي البالغة من العمر ثمانية ع�شرعاماً كانت قد ذهبت �إىل االباما للتمرن على
معدات الأ�ستوديو الذي كان ت�صور فيه م�شاهد فيلم الأخوين كوين «�آوه يا �أخي� ،أين �أنت«؟
فهل �سيكون بن مهتماً باالن�ضمام �إىل �سمريتي يف موقع الت�صوير؟ تلك كانت الطريقة التي
التقى فيها ال�صديقان و�شركاء املهنة اللذان ال يفرتقان يف الوقت احلا�ضر ،وهما يرتددان
دائماً على منطقة امل�ستنقعات يف اجلنوب الأمريكي ب�صحبة املمثل جورج كلوين.
كان لدى بن وهو طفل الفر�صة ال�ستعمال معدات ت�صوير رقمية من �أحدث طراز قبل
و�صولها �إىل ال�سوق .وقد قال يل« :كانت عندي م�ؤثرات رقمية من �إنتاج �شركة �آپل Apple
ومعدات ت�شغيل ثمنها ما يوازي الآالف من الدوالرات .وقد ح�صلت عليها من �صديقي بيرتوو
الذي كان عمه يعمل ل�صالح �شركة  .Appleكنت مفتوناً متاماً بالأفالم ال�سينمائية ،وكنت
�أجتول مع �آلة ت�صوير حملتها يف يدي طوال الوقت منذ �أن كنت يف �سن التا�سعة .ومع بلوغي
�سن الثامنة والع�شرين كنت قد �أعددت �أول فيلم يل مع بع�ض �أ�صدقائي يف احلي .و�أعتقد �أنه
عندما كان والدي يتناول التذاكر عند الباب امل�ؤدي �إىل دار ال�سينما املحلية اخلا�صة بنا يف
مدينة لو�س غاتو�س حيث عر�ضنا �أنا ورفاقي الفيلم ،عندها فكر للمرة الأوىل �أنه «رمبا يكون
بن قادراً على �أن يفعل هذا كو�سيلة لك�سب العي�ش».
مل يتقبل بن تراثه الهندي حتى كرب« .مل �أعرف �أنني كنت هندياً� ،أعني� ،أنني بب�ساطة مل
�أتوا�صل مع اجلانب الهندي مني على الإطالق .ثم ذهبت �إىل الهند وانتابني �شعور مذهل ال
ي�صدق من الألفة .و�أنا الآن منخرط يف كوين من البنجاب ومن ال�سيخ» .والواقع ف�إن فيلمه
«حممولما ًء»:يقدمعائلةمنال�سيختتعر�ضللخطرعندماتتوترالأجواءب�شدةعقبهجوم
�إرهابي بعامل بيولوجي على املخزون املائي ملدينة لو�س �أجنلو�س .وتلعب املمثلة الهندية
املخ�ضرمة �شابانا عزمي دور ربة الأُ�سرة الكبرية املحرتمة واملت�صلبة .وهناك م�شاهد م�ؤثرة
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للطقو�سولالحتفاالتالدينيةاخلا�صةبطائفةال�سيخمع�شرحمنابنالأ�سرةلتو�ضيحبع�ض
النقاط لل�صديقة اليهودية البي�ضاء التي �أح�ضرها �إىل البيت.
وفيلم «حممول ما ًء» هو من نوعية الأفالم التي �سي�شاهد الأمريكيون املزيد منها� .إنه ال
يجاهر علناً بارتباطه بالهند� .إنه يدور حول �شخ�صيات �أمريكية يف خلفية �أمريكية ،وي�صادف
�أن بع�ض تلك ال�شخ�صيات فقط ،مثلهم مثل املزيد واملزيد من الأ�شخا�ص املوجودين يف احلياة
الأمريكية احلقيقية ،مبن فيهم منتجو الأفالم ،ي�صادف �أن يكونوا من الهنود الآ�سيويني.
ومتتلك �سمرييتي ت�صوراً وا�ضحاً عن مكان م�ستقبل العمل ال�سينمائي .وعندما التقينا
يف نيويورك� ،أدلت بهذا الت�صريح املفاجئ« .من يحتاج �إىل اجلمهور الأمريكي؟ هناك فقط
ثالث مئة مليون �شخ�ص هنا».
كما �شرحت يل وجهة نظرها بالن�سبة لأمور املهنة بني الهند والواليات املتحدة ،وك�شفت
عن �أن «هوليوود �ستحاول اال�ستيالء على بوليوود؛ لأنهم يعرفون �أنها هي موقع ال�سوق
الفعلية .لكنهم �سيف�شلون .فقد كانت بوليوود تتمتع باكتفاء ذاتي ملدة طويلة .وه�ؤالء الرجال
مثل يا�ش ت�شوبرا ،يعرفون جمهورهم فع ً
ال ،وهم بارعون جداً يف عملهم .وكانت الهند حتظى
بت�شجيع كبري العتزازها بنف�سها يف ال�سنوات الع�شر الأخرية ويجب علينا �أن نكيف منتجاتنا
لتتالءم مع حاجات جماهري الهنود .وهم مل يعودوا ي�شعرون بالرهبة من الأمور هنا بعد
الآن .والواقع ف�إنني �أ�شعر بالرهبة مما يجري هناك».
وتعتمد �سمريتي على الإنرتنت مل�ساعدتها على �إي�صال �أفالمها �إىل اجلمهور يف �أنحاء
الأر�ض مبا يف ذلك الهند ،يف حني تعمل على �ضمان عدم تعر�ضها لل�سرقة واالحتيال يف
�سياق ذلك .وتقوم هوليوود باحلذو حذوها .وت�شكل �شركة مرتو غولدن ماير ()MGM
وباراماونت ،وفوك�س للقرن الع�شرين ،ويونيفر�سال ،وورنر بروذرز ،و�سوين بع�ض ال�شركات
امل�شرتكة املالكة ل�شركة توزيع رقمي ت�سمى «موريلينك» « »Morilinkجرى �إطالقها يف عام
 .2006وهناك خدمة �أخرى هي «�سينما نيو» « »Cinema Newبد�أت بتقدمي �أفالم من �إنتاج
�شركة «�سوين بيكت�شرز هوم انرتتينمنت» Sony Pictures Home Entertainment MGM
و«ليونزغيت»  Lionsgateمن �أجل حتميلها يف الوقت نف�سه التي ت�صدر فيه على �أقرا�ص «دي.
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ڤي.دي»  .DVDوقد وقعت �شركة � Sony Pictures Home Entertainmentأي�ضاً اتفاقية مع
�شركة «غوبا»  GUBAاملخت�صة بتوزيع �أ�شرطة الفيديو على الإنرتنت ،وملنحها حق احل�صول
()48
على ا�ستعمال القائمة املبوبة للأفالم ال�سينمائية ال�شاملة ،التي �أعدتها �شركة �سوين.
وال ت�أخذ �أي من هذه االتفاقيات اخلطوة الأكرث �شمو ًال التي اتخذتها �سمريتي وبن بفيلم
«حممول ما ًء» بعر�ضه على الإنرتنت بد ًال من عر�ضه يف دور ال�سينما �أو بالتزامن مع ذلك.
ووفقاً لتقرير �إخباري ن�شر يف جملة « Tech News Worldتيك نيوز وورلد» ،يف عام ،2006
ف�إن الثنائي ال�شاب العامل يف جمال �إنتاج الأفالم ال�سينمائي متقدم بنحو خم�س �سنوات عن
بقية امل�ؤ�س�سة ال�صناعية ال�سينمائية؛ وعندما تتمكن من اللحاق بهما� ،سوف يكون هناك
تغيري كبري يف الطريقة التي يتم بها توزيع الأفالم»(.)49

املديت�شي اجلدد
متتلك عائلة ت�شوبرا  -الأب واملعلم الروحي ال�شهري ديباك  ،Deepakواالبن ال�صحفي
املخت�ص بكتابة التحقيقات غوثام  Gothamواالبنة امل�ؤلفة موليكا  Mallikaامل�س�ؤولـة �سابقاً يف
حمطة تلفاز  MTVيف الهند � -إىل جانب �شاراد ديڤاراجان � Sharad Devarajanصاحب �شركة
«GothamEntertainmentغوثامانرتتينمنت»الذيميتلكاحلقوقالهنديةيف�شركة«مارڤل
�آند دي�.سي كوميك�س»  ،Marvel and DC Comicsواملخرج ال�سينمائي �شيكار كابور ،ميتلكون
م�شروعاً جتارياً م�شرتكاً جديداً .فقد وقعت هذه املجموعة اتفاقاً مع ريت�شارد بران�سون يف
العام املا�ضي لإن�شاء �شركتي «ڤريجن ملجالت الأطفال امل�صورة» و«ڤريجن لأفالم الر�سوم
املتحركة» .وبا�ستخدام �سل�سلة متاجر ڤريجن كمنافذ لبيع �إنتاجهم ،عدا عن ذكر العالمة
التجارية القوية ل�شركة  Virginذاتها ،ف�إن ال�شركة �سوف ت�أتي ب�أعلى نوعية من املحتوى
الهندي �إىل �سوق عاملية متكاملة لو�سائل الإعالم� .إن الهدف الطموح للمجموعة هو ابتكار
ميثولوجيا جديدة �أو �إيجاد علم جديد للخرافات خا�ص بع�صرنا ،علم مرت�سخ يف �أ�ساطري
الهند والقوى الروحية لقارة �آ�سية ،وي�ستند �إىل طاقم جديد من املمثلني من الأبطال اخلارقني
من �أجل حقبة م�ضطربة ومن �أجل جمهور يتمو�ضع ب�شكل متزايد خارج الغرب(.)50
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وقدغريغوثامت�شوبراوا�سمهالأ�صليغاوتاما،Gautamaوهومثلا�سمالفيل�سوفالهندي
امللقب ببوذا ،غري ا�سمه منذ �سنوات قليلة لأنه ،ح�سناً ،نظراًَ للطريقة التي يكتب بها اال�سم
باللغة ال�سن�سكريتية ،ف�إن غوثام  Gothamهو يف الواقع طريقة �أخرى ميكن بها تهجئة اال�سم.
وقد جعلت التهجئة اجلديدة �أي�ضاً اال�سم �أكرث ثباتاً وتبني �أنها كانت ع َّ
المة بالغيب ب�شكل
غريب :فا�سم غوثام هو الذي جعله ينهمك يف مهنة �إ�صدار املجالت امل�صورة للأطفال.
و�أ�سر يل غوثام« :لقد التقيت مع �شاراد ديڤاراجان [هو الآن �شريكه الرئي�س يف العمل]؛ لأنه
كانميتلك�شركةتدعى«غوثامانرتتينمنتغروب»GothamEntertainmentGroupجمموعة
غوثام للأعمال الفنية الرتفيهية .وفكرت �أن هذا كان �إما م�صادفة كلية ،و�إما القدر».
�س�ألته :ملاذا اخرتت جمالت الأطفال امل�صورة؟ فقد بدت و�سيلة �ضئيلة الأهمية بالن�سبة
مل�شروع طموح كهذا.
ويجيب غوثام مو�ضحاً :كان �أبي يقول دائماً �أنا جمرد مرتجم �أعمل على �إي�صال الفل�سفة
الهندية �إىل العامل« ،و�أنا �أ�شعر وك�أنني �أقوم بال�شيء ذاته .وقد كان للمخرج ال�سينمائي
�شيكار كابور ت�أثري هائل �أي�ضاً .وهو ميثل بالن�سبة يل جت�سيداً فعلياً لعملية نقل الهند �إىل
العامل .لقد كربت مع �شيكار� ،إىل جانب �أبي بالطبع ،وكانت عندي هاتان القدوتان املفعمتان
بالقوة والن�شاط اللتان �آمنتا بنقل ق�ص�ص من الهند �إىل بقية العامل .وعندما التقيت �شاراد
قمت على الفور باجلمع بني ما كان يفعله ،وما كان والدي و�شيكار يحاوالن �أن يفعاله .كما
�أدخلت الكثري من خربتي اخلا�صة يف عملية �إعداد التقارير الإخبارية ب�صفتي �صحافياً».
وكان غوثام قد عمل يف تغطية برامج التحقيقات التلفزيونية مدة �سبعة �أعوام ل�صالح
«حمطة القناة الأوىل» املنهجية اخلا�صة.
ويختلف الأ�سلوب ال�شخ�صي ل�شاراد ديڤاراجان اختالفاً كبرياً عن �أ�سلوب غوثام .فهو
فتى ولد ون�ش�أ يف جري�سي ،وهو رجل طويل القامة �أ�سمر و�أنيق يرتدي ثياباً مف�صلة جيداً،
ومكويةجيداً:قم�صانجديدةو�سراويالتمثنيةب�شكلجميل.وهو�أكرثمت�سكاًكثرياًبال�شكل
من غوثام ،الذي يحمل حقيبة معلقة على ظهره ،ويرتدي �سراويالت اجلينز .ويعي�ش �شاراد
يف الطرف ال�شرقي العلوي من مدينة مانهاتن يف حني يعي�ش غوثام يف مدينة �سانتا مونيكا
بوالية كاليفورنية.
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ويتكلم �شاراد ديڤاراجان ب�سرعة ،وهو يعرب بف�صاحة عما يفعله ،ويبدو م�ستعج ً
ال لإجناز
املاليني من الأمور� ،إال �أن هذه الأمور ت�ؤثر فيه ب�شكل يجعله راغباً يف التمهل قلي ً
ال مل�شاركتك
�إياها .وقد �أم�ضيت وقتاً ع�صيباً يف تتبع �شاراد والعثور عليه :فالرجل يعي�ش داخل طائرة
ح�سب علمي ،وهو يتنقل ب�شكل دائم على متنها ما بني نيويورك وبنغالور ويقوم برحالت
خاطفة �إىل لو�س �أجنلو�س ولندن ،وبرحالت �إ�ضافية �إىل بقية �أنحاء �آ�سية و�أوروبة.
ويقول يل على الفور« :لقد ن�ش�أت يف �أ�سرة �إعالمية .فقد �أ�صبح والدي رئي�ساً ل�شركة
وورنر ميوزيك ميديا  Warner Music Mediaوبي.ام.جي دايريكت  BMG Directيف
الواليات املتحدة .ومل تكن لديه خربة �سلفاً يف العمل يف حقل الإعالم ،وكان من خريجي
املعهد الهندي للإدارة» .وباعتباره يحمل ميو ًال فنية توجه �شاراد لالن�ضمام �إىل كلية الفنون
بعد تخرجه يف املدر�سة الثانوية .وقادته �سل�سلة من الوظائف غري املنتظمة �أخرياً �إىل العمل
يف دي�.سي كوميك�س  DC Comicsاملخت�صة باملجالت امل�صورة للأطفال.
«يف عام � ،1997سمحت يل �شركة دي�.سي  DCبامتالك حقوق الن�شر يف الهند ،وتقدمت
بطلب يف هذا ال�ش�أن �إىل �شركة مارڤيل  Marvelفح�صلت على حقوق الن�شر يف الهند منهم
�أي�ضاً .وهذا �أ�شبه باحل�صول على كل من �شركتي كوك وبيب�سي  Pepsiو� .Cokeإنه �أمر مده�ش
متاماً .فقد كانت الهند ب�شكل عام خارج الرادار حقيقة �آنذاك ،وهم مل يدركوا الإمكانيات
املوجودة فيها ،وقد �أدركها �شاراد فع ً
ال.
قال �شاراد« :انظري ،هناك مئتا فيلم �سينمائي قيد الإعداد يف الوقت الراهن ي�ستند �إىل
كتب م�صورة للأطفال ،مثل فيلم «ڤي كما يف كلمة ڤنديتا» « ،»V for Vendettaولي�ست لدى
عامة ال�شعب �أية فكرة ب�أن هذه الأفالم مبنية على ق�ص�ص م�صورة للأطفال .فهناك «هالك
اخلارق» بالطبع و«�سوبرمان» ،ح�سن ،ولكن الق�ص�ص الأخرى؟ م�ستحيل».
وقد �أدرك �شاراد �أنه مل يكن ب�إمكانه �أن ي�ستخدم فقط ما ي�سميه «الو�سيلة املجانية فع ً
ال»
ملجالت الأطفال امل�صورة لكي يجعل من �شخ�صيات معروفة جيداً ل�شركتي دي�.سي ومارڤل
�شخ�صيات هندية مثل «الرجل العنكبوت» �سبايدرمان ،لعر�ضها يف �سوق هندية مل ت�ستثمر
بعد� ،إال �أنه كان مبقدوره �أي�ضاً �أن ي�أخذ جمالت هندية م�صورة للأطفال و�أفالماً من الر�سوم
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املتحركة تتميز ب�أفكار جديدة ومبتكرة �إىل بقية العامل .و�شكل فيلما «�أنيم ومانغا» Anime

� and Mangaسابقة حققت جناحاً كبرياً يف كل بقعة من كوكب الأر�ض�« .إن ما ح�صل مع
اليابان هو منوذج ملا ميكن �أن يح�صل مع الهند .وقد قامت كوريا ب�إجناز عمل �أف�ضل حتى
بفيلم «« »manhwaمانهوا» الذي �أخذ معه كل الثقافة الكورية ،مبا يف ذلك جنم البوب رين،
 ،Rainالذي يعد الآن موهبة معروفة يف دول العامل .لذا ،ف�إن ما نعتقده هو �أن املجالت
امل�صورة للأطفال يجب �أن تكون جزءاً من حزمة ثقافية كاملة ت�ضم ال�سينما ،املو�سيقا،
املو�ضة ،كل �شيء».
وينظر �شاراد �إىل �شركته على �أنها تعمل على جبهة الهند العاملية اجلديدة .وهو مدرك
بدقة للعوامل املتوافرة يف هذه اللحظة التاريخية من بروز الهند على ال�ساحة العاملية .وت�أتي
ق�ضايا الهوية يف �صلب اهتمامات ال�شباب حيث ي�سعى كل جيل �إىل تعريف ع�صره.
ويطرح �شاراد �س�ؤ ً
اال ب�أ�سلوب ال ينتظر �إجاب ًة قائ ً
ال�« :إذن ما هي املو�ضوعات والأفكار
املتداولة بني �شباب الهند؟ هنالك الكثري من القلق ب�ش�أن العوملة .ويحتل اكت�شاف الهوية
جزءاً من تفكرينا .وعندما �أخذنا �سبايدرمان �إىل الهند �أردنا �أن نُظهر الت�ضارب القائم ما
بني التقليدي وبني احلديث ،الطفل القادم من القرية الذي يجب عليه �أن يت�أقلم مع حميطه
يف بومباي ،و«مناطق الزمن املزدوج» يف الهند اليوم حينما حتدث التغيريات ب�شكل �سريع
للغاية وال تكون دائماً على امل�سار ذاته».
وال�شخ�صية التي مت ابتكارها بالن�سبة للن�سخة الهندية من �سبايدرمان امل�سماة باڤيرت
پرابهاكار ،هي طفل قروي متخلف جداً يلب�س الدوتي ،وهي ثياب الرجال التقليدية يف الهند
التي تلتف حول اخل�صر وال�ساقني التي اعتاد غاندي �أن يرتديها .وهو ي�صل �إىل مدينة بومباي
الكبرية لاللتحاق باملدر�سة .ومثل جموع �أبطال الأرياف ال�سذج الذين �سبقوه ،ف�إنه يجد نف�سه
�أُ�ضحوكة ل�سكان املدن الأكرث حنكة ب�أمور احلياة ،ولكن هذه هي هند القرن احلادي والع�شرين.
�أما الأوالد يف املدر�سة التي يذهب �إليها فهم متطبعون ب�أفكار الغرب و�أ�سلوب احلياة فيه
ومنقطعونعنالتوا�صلمع�أ�صولهمالهندية.و�أماالفتياتاللواتييرتدين�سراويالتاجلينز
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امللت�صقة ويظهرن �أعلى اخل�صر من �أج�سادهن عارياً مع �سرة مثقوبة ،فهن ق�ساة القلب
ب�صورة خا�صة ،ما عدا واحدة ،بالطبع التي تدرك القيمة احلقيقية للبطل.
يقول يل �شاراد« :لقد كانت املجالت امل�صورة للأطفال دائماً و�سيلة عظيمة لتناول
الق�ضايا االجتماعية� .أنت ال ت�ستطيعني التحدث عنها يف الوقت احلا�ضر ،لذا �أنت تفعلني
ذلك م�ستقب ً
ال عرب ق�ص�ص اخليال العلمي» .خذي رواية « X-Menالرجال املجهولون» فقد
كانوا يتحدثون عن العن�صرية وعن نبذ املتحولني .كانوا مبنزلة ال�سود الذين عا�شوا يف
ال�ستينيات ،وال�شاذين الذين يعي�شون يف الع�صر احلايل .كما �أن العلوم و�أمور املاورائيات يف
الهند مرتبطة ببع�ضها ب�شكل غري مرئي ،وق�ص�ص اخليال العلمي ال حتتاج �إىل جهد كبري.
وذلك كله ي�أتي جمتمعاً يف املجالت امل�صورة للأطفال.
وا�ستطرد �شاراد قائ ً
ال�« :أما بالن�سبة لل�سوق الهندية فقد دخلتها حمطة تلفزيون MTV
و�شبكة الر�سوم املتحركة كارتون نيتوورك  Cartoon Netwoorkعرب التلفاز ،ولكن ما من
�أحد كان يدخل جمال الطباعة .ومل يكن هناك من �أحد يف جمال الن�شر ُيعد برناجماً لتوزيع
املجالت من �أجل جمهورنا .وقد عملت على جعل �شبكة التوزيع تنت�شر يف الهند ثم تو�سعت
فيها باجتاه �سنغافورة ،ماليزيا وهذا العام �إندوني�سية».
ومتتد طموحات �شاراد �إىل ما هو �أبعد من جنوب �آ�سية�« .سوف نقوم الآن بعك�س االجتاه
وال�سريبعمليةت�صديرالأعمالالكال�سيكيةواحلكاياتاخلرافيةوالق�ص�صالهنديةاخلالدة،
مثل «رامايانا» «مهابهاراتا» «روايات  Jatakaجاتاكا»* و«بانكاتانرتا»** � Panchatantraإىل
العامل� .إال �أنه �سوف يجب علينا �إعادة تخيل هذه اخلرافات من �أجل عامل ي�ضم من يعجبه
م�شاهدة �أفالم مثل «بـوكيمون» و«هـاري بوتر»� .إن الأ�س�س التي ُبني عليها �أبطالنا را�سخة يف
تراث ومعتقدات متميزة وطريقة تفكري خمتلفة جداً عن طريقة الغرب الذي يتم تعريف
�أبطاله عربها بو�ساطة نظرة فل�سفية م�سيحية  -يهودية� .إذن ماذا يح�صل يف بلد من مليار
* ق�ص�ص �صغرية ذات مغزى ت�ضم مقاطع �شعرية حتكي عن املبادئ الأخالقية ،ب�أل�سنة احليوان( .املرتجمة)
** ومعناها خم�سة �أبواب .هي الأ�صل الهندي من �أ�صول كتاب «كليلة ودمنة» يقال� :إن م�ؤلفها حكيم يُدعى
برهمن و�شنو عا�ش حوايل العام  300ميالدية(.املرتجمة)
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�إن�سان ال يتخلون عن ذاك الرتاث؟ ماذا يعني ذلك؟ �سوف تكون ق�ص�صنا مت�أ�صلة يف الرتاث
الهندي ،ولكن عليها �أن تكون ق�ص�صاً فريدة يف مواجهة الق�ص�ص الغربية التي ما زالت
ت�سيطر على ال�ساحة».
ويتفق غوثام مع ر�ؤية �شاراد ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها للمحتوى الهندي �أن ينطلق يف
الغرب عرب الو�سائل الإعالمية املخت�صة بالر�سوم املتحركة وجمالت الأطفال .وقد �أبلغني �أن
«�شاراد و�أنا كنا نتفرج على فيلم �أنيم الياباين ،بوكيمون ،وعلى جناح فيلم «النمر اجلاثم»،
وفيلم «التنني اخلفي» ،ونفكر ما �إذا كان هذا املحتوى �شرق الآ�سيوي ميكن �أن يكون ناجحاً
جداًيف �أمريكة ،ثم مل ال يكون حمتوى هندياً؟ وقد كان والدي و�سيخار مقتنعني �أي�ضاً �أن الوقت
ال بد �أن ي�أتي البتكار حمتوى هندي لي�س من �أجل الهند فقط ،و�إمنا من �أجل الغرب �أي�ضاً».
التقى غوثام و�شاراد معاً و�شكال «�ستوديوهات غوثام» وو�ضعا خطة لتقدمي �شخ�صيات
روائية للكتب ولأفالم الر�سوم املتحركة .وكانا يرغبان بالقيام بالعمل الإبداعي يف الهند،
وكان لدى �شريكهما الثالث� ،سوري�ش �سيتارامان خلفية ومعلومات وا�سعة يف جمال و�سائل
الإعالم ،وكان يعرف يف الواقع كيفية �إن�شاء �ستوديو يف الهند وجعله يعمل.
�س�ألت غوثام عن عدد املرات التي يذهب فيها �إىل الهند ف�أجاب�« :إنني �أذهب كثرياً
جداً كل �شهرين �أو نحوه ،ملدة �أ�سبوع �إىل ع�شرة �أَيام .و�أذهب مرة يف ال�سنة لق�ضاء �شهرين
متواليني ،و�أ�شعر وك�أنني بحاجة �إىل الذهاب بانتظام من �أجل ا�ستعادة ن�شاطي .فلي�س هناك
من �شيء ي�شبه وجودك داخل اال�ستديو� .إنه مثري للغاية .ف� ِ
أنت ت�شعرين ب�أنك واحدة من
�أفراد عائلة مديت�شي».
وا�ستخدم �شاراد هذا الت�شبيه ذاته عندما حتدثت �إليه بعد �أَ�سابيع قليلة« :كان �شروعنا
يف العمل يف بنغالور �أ�شبه مبخترب لعائلة مديت�شي .ف�أنت ت�شعرين وك�أنك موجودة هناك مع
�أنا�س يبتكرون وير�سمون».
�إن الت�شبه بعائلة مديت�شي �أمر مثري لالهتمام؛ لأن غوثام و�شاراد مثلهما مثل الكثريين
من الهنود الآخرين ،والأ�شخا�ص من �أ�صل هندي ،ي�ؤمنون فع ً
ال �أن �إحدى املظاهر التي
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حتدد ع�صرنا هي نه�ضة الهند كح�ضور ثقايف و�سيا�سي كبري .و�إن مهمتهما يف انطالقة هذه
النه�ضة لي�ست مقت�صرة فقط على �إيجاد الو�سائل للتعبري عن اخلرافات القدمية والرموز
الدينية والفكرية والفنية الهندية ،و�إمنا �أي�ضاً لت�شجيع ورعاية املواهب الهندية التي تنتظر
�أن تتفتح وت�ؤتي ثمارها .و�إىل جانب الإدراك والر�ؤية الثاقبة ،يعد املال مبنزلة زيت الت�شحيم
الالزم لزيادة �سرعة دوران املحرك الإبداعي ،الذي �سوف يدفع بنه�ضة الهند �إىل الأمام.
يل �شاراد �س�ؤ ً
اال اتبعه بالإجابة قائ ً
ووجه �إ ّ
ال� :س�ألني «ملاذا تعاين الهند ك�ساداً يف
الإبداع؟ �إن ذلك مرتبط باجلانب االقت�صادي ف�أنت ِ
عليك �أن تدفعي �أجوراً عالية مقابل
احل�صول على املوهبة اجليدة واالحتفاظ بها ،ومن �أجل �أن تدفعي �أجوراً عالية عليك �أن
تبيعي بكميات كبرية خارج نطاق الهند .ولدينا �أ�شخا�ص من خرية الر�سامني ونحن ندفع
لهم الكات [ال ّ
الك هو مئة �ألف روپية زهاء � 2,500ألفني وخم�سمئة دوالراً] .نحن نحدد املوهبة
وندفع لأجل املوهبة .نحن نريد �أي�ضاً �أن نثقف اجليل القادم� .إننا نحاول العمل مع «املعهد
الوطني للت�صميم»� .إن �سوري�ش يتكلم مع عدد كبري من هذه املعاهد من �أجل معاجلة م�س�ألة
ندرة الإبداع .فالكليات واملعاهد الهندية تُخَ ِّرج فنيني ولي�س فنانني� .إنها تقتل الإبداع وما
نريده هو �أن يعرف ال�شباب �أن ب�إمكانهم توجيه ر�سالة من �ش�أنها �أن تغري العامل» .ويعرتف
�شاراد ب�أنهم يلج�ؤون �إىل العمل عن طريق اال�ستعانة بكوادر من اخلارج لإجناز العمل� .إال �أنه
يقول يل� :إنهم يفعلون ذلك»؛ لأنه يتيح الفر�صة لتدريب �شبابنا �أي�ضاً .وهو يعرف �أنه عاج ً
ال
�أم �آج ً
ال �سوف يتمكن �شخ�ص ما يف مكان ما من �إجناز العمل بتكاليف �أرخ�ص ،و�أن العقود
اخلارجية هي يف النهاية طريق م�سدود.
�إن طموح �شاراد وغوثام طموح رائع :فقد �صرح غوثام« :نحن ال نريد �أن نكون �أف�ضل
عمل ُي َ�ص َّدر خارج قارة �آ�سية ،نحن نريد �أن نكون الأف�ضل يف العامل .و�سوف ن�ستقطب �إىل
جانبنا �أف�ضل املواهب املوجودة يف اخلارج� ،سواء كانت من مذيعي ن�شرات الأخبار القدامى
�أو اجلدد» ،وقد احتاجوا �إىل جمع مبلغ مهم من املال من �أجل حتقيق ذلك الهدف.
و�أو�ضح غوثام قائ ً
ال« :بد�أنا بتق�صي خط �سري ر�أ�س املال املخاطر» .وركزنا على خط �سري
الأ�صدقاء والعائلة .ثم جل�سنا �أنا و�شاراد يف �أحد الأيام وقلنا� ،أنظر ما هو فريق الأحالم
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بالن�سبة لنا؟ �إذا ما �أمكننا �إ�شراك �أي �شخ�ص يف العامل يف هذا الأمر ،فمن �سوف يكون.
وكان اال�سم الذي ا�ستمر يف الظهور يف �أعلى القائمة هو ا�سم ريت�شارد بران�سون .لذا قمت
فقط بالتقاط �سماعة الهاتف ،وا�ستخدمت مزيجاً من مهاراتي ك�صحايف وطرحت كذلك
بع�ض الأ�سماء للإفادة منها يف هذا ال�سياق مثل ا�سم والدي و�أي�ضاً ا�سم �شيكار ،مما جعل
م�ساعد بران�سون يقر ب�أنه كان لدينا �شيء ما رمبا يثري اهتمام الرجل .وات�صل بران�سون بعد
يومني قائ ً
ال« :لقد �أحببت فيلم اليزابيث» ،وهو الفيلم الذي �أخرجه �شيكار كابور ومثلته كيت
بالن�شيت« .و�أحب الكتب التي �ألفها والدك» وذاك كان كل �شيء� .إن ريت�شارد خمرتع حقيقي.
وهو يرى م�ستقبل العالمة التجارية ل�شركة «فريجن» يف قارة �آ�سية باعتبار �أنها املكان الذي
يتوجد فيه التطور».
بعد توقيع االتفاقية بثمانية �شهور فقط ،بد�أت ال�شركة بعر�ض �إ�صداراتها الأوىل ،ثالثة
كتب م�صورة للأطفال مع رتل من ال�شخ�صيات اجلديدة ،ال�سادو ،ديڤي*« ،واملر�أة الثعبان»
تبعتها �سل�سلة �أخرى من هذه املجالت با�سم «عودة رامايان» .و�سوف يتفرع امل�شروع امل�شرتك
اجلديد �إىل �إنتاج ر�سوم متحركة ،و�ألعاب ،و�أفالم �سينمائية.
ويعي غوثام متاماً حقيقة الو�سط املتكامل لو�سائل الإعالم .وهو يتنب�أ «�أن املزيد من
النا�س �سوف يرون �إنتاجنا على جهازهم اخلليوي �أكرث مما يرونه يف كتب من ورق �أو يف دور
العر�ض .و�أن االهتمام يرتكز على �إيجاد �شخ�صيات ال تن�سى ،ت�ستطيع �أن تعمل يف و�سائل
�إعالم خمتلفة� ،شخ�صيات مت�أثرة بالرتاث الغني للثقافة الهندية .وهو يقر» ب�أن الأبطال
العظماء للمجالت امل�صورة للأطفال الذين نعرفهم ونحبهم جميعنا ،لديهم بالت�أكيد تاريخ
طويل ميتد خم�سني عاماً� .إال �أننا لدينا يف الهند �أبطال خارقون يعود تاريخهم �إىل خم�سة
�آالف عام.
وهو ي�شري �إىل �أن �أكرث حمتوى ثقايف جماعي جناحاً هو �أ�سا�ساً اخلرافات القدمية.
«فكلها تدور حول القدر ،حول ال�شخ�ص املختار» ،وهو ي�ست�شهد ب�أفالم مثل The Matrix
(امل�صفوفة) �( Lord of The Ringsسيد اخلوامت) و( Harry Potterهاري بوتر)« .انظر
�إىل امل�شهد الأول من فيلم «الرجل الوطواط» �أو «بامتان» اجلديد ،حيث تبد�أ الق�صة ب�أكملها
*الآلهة الكربى عند الهندو�س (املرتجمة)
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بالرجل الوطواط وهو يقوم باكت�ساب قدراته يف �أجواء جبال التيبت ،وهذا كله معد لتلبية
الطلب على الق�ص�ص الهندية».
وا�س�أله عن فيلم «حرب النجوم» الذي لطاملا كان ي�سرتعي انتباهي باعتباره �أعظم
جتربة جلوزيف كامبل يف �إنتاج الأفالم اخلرافية .ويتفق غوثام مع هذا الر�أي ب�شكل تام.
«�أنت تعلمني �أنني كنت حمظوظاً كثرياً لأكون قريباً من املخرج جورج لوكا�س .فقد كان دائماً
وا�ضحاً جداً ب�ش�أن �شخ�صية لوك �سكاي ووكر* يف كونه من الأتباع اجلدد لفل�سفة اليوغي� .إن
يودا()Yodaبطلالفيلموال�شخ�صيةالرئي�سيةفيههومثلاملاهاري�شي**بال�ضبط».ويخل�ص
غوثام �إىل القول ،وقد بدا وهو يتكلم �أ�شبه كثرياً ب�أبيه «هذه مناذج �أ�صلية �أ�سا�سية .هذه
�أ�شياء متجذرة بعمق داخل نفو�سنا .ولهذا ال�سبب ف�إن ما نقوم با�ستثماره من �أفكار وجتارب
ومعارف �سوف يحالفه النجاح.
وبعد اال�ستماع �إىل حديث غوثام و�شاراد عن ال�شركة� ،أردت �أن �أتو�صل �إىل معرفة وجهة
نظر ت�شوبرا الأكرب �سناً .وقد ت�ساءلت ملاذا كان رجل يحمل �شهادة دكتور يف الطب بنى مهنته
على الرابطة ما بني العقل والقلب واملجيء بالقيم الروحية �إىل الغرب ،م�شاركاً يف م�شروع
يتمحور حول املجالت امل�صورة للأطفال والر�سوم املتحركة.
وافق ديباك ت�شوبرا على لقائي يف مركز ومنتجع ت�شوبرا قرب �ساحة تاميز �سكوير .كان
املدخل مليئاً بكتب الدكتور ت�شوبرا التي تعد من الكتب الأكرث رواجاً .وقادين �سلم لولبي
نزو ًال �إىل باحة املنتجع حيث جعلتني املو�سيقا الهادئة والإ�ضاءة اخلافتة ،ورائحة البخور،
�أمتنى لو كان عندي الوقت لإجراء تدليك جل�سمي �أو اخل�ضوع لعالج �صـحي هندي.
تقليدي يعتمد على الأع�شاب وممار�سة اليوغا وااللتزام بطعام حمدد .وقد تعرفت �إىل
ت�شوبرا على الفور .وبعدما رحب بي بحرارة ،دعاين �إىل غرفة مكتب �صغري ولكنه مريح
وجمهز مبكتب وكرا�سي �أثرية هندية مقلدة.
* هي �شخ�صية خرافية ملحارب �أ�سطوري يظهر يف �سل�سلة �أفالم حرب النجوم وينجح يف امل�ساعدة على
الق�ضاء على �إمرباطورية املجرات و�إحالل نظام «اليوغي اجلديد»( .املرتجمة)
** من حكماء الهندو�س(.املرتجمة)
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لقد فاج�أين ديباك ت�شوبرا .فقد كانت لديه ر�ؤية وا�ضحة متاماً عن الدعاية امل�ضللة
املحيطة بحكاية «نه�ضة الهند» .وهذا هو بال�ضبط ال�سبب وراء م�شاركته يف املجالت امل�صورة
للأطفال و�أفالم الر�سوم املتحركة التي ت�صدرها وتنتجها �شركة ڤريجن.
وقال بلهجة ا�ستياء« :نعم ،لقد �أ�صبحت بوليوود تلقى �شعبية .وماذا يف ذلك؟ �إن الهند
على و�شك �أن حتظى ب�أعداد �ضخمة من �أ�صحاب املليارات .فماذا يف ذلك؟ وكيف يكون
يف ذلك فائدة؟ لي�س هناك من و�ضوح يف كل هذه النه�ضة التي تخ�ص الهند� .إن �شيئاً ما
يحدث بالت�أكيد لكن الهند بلد حتوي تناق�ضات حادة .وقد كانت لدى نهرو الر�ؤية الثاقبة
لإن�شاء عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية .ونحن نح�صد النتائج الآن .وقد جاء بع�ض اخلريجني
�إىل الغرب لأنهم كانوا �أغنياء و�أ�صبحوا �أكرث غنى.
ولكن التفاوت يف الأو�ضاع االقت�صادية ازداد يف الهند .فالغذاء يتعفن يف م�ستودعات
تخزين الب�ضائع ،بينما يتم ويف الوقت نف�سه ت�صدير ثالثني باملئة من الأغذية �إىل ال�شرق
الأو�سط .حقاً ،ما الذي يدعونا لل�شعور باالرتياح؟»
لقد �صعقت �صراحة لهذا التقومي اخلطري .فمن النادر ،و�سط اجللبة املعلنة لوالدة الهند
�أن جتد �صوتاً معار�ضاً ال�سيما من جانب اجتماع ناجح جداً ،ي�ضم هنوداً يف نيويورك .ثم
حدد ت�شوبرا ما يحدث يف الهند يف �إطار ال�صورة العاملية الأكرب.
«انظري �إن العامل يف حالة فو�ضى .و�إذا ما كتب لنا البقاء -و�أظن �أن ذلك رمبا يكون
حد�ساً بعيداً� -إذا ما �شاهدت فيلم �آل غور «احلقيقة املزعجة» عن االحتبا�س احلراري يف
العامل،الذيجرىعر�ضهللتويفدورال�سينما،ف�إنبنغالدي�شوفلوريداال�ساحليتنيمهددتان
بالفناء  -لذا� ،إذا ما كتب لنا البقاء ،ف�إن علينا �أن ننظر �إىل الأمور الأكرث �أهمية .فالقومية
مر�ض ،وقد �أطلق عليها كري�شنامورتي*  .Krishnamurtiا�سم «القبلية» ،كما �ش ّبه اين�شتاين
القومية مبر�ض اجلدري.
*

 .1895-1986كاتب هندي معروف ا�شتهر بطروحاته الفل�سفية والروحانية وتركيزه على العالقات
الإن�سانية و�أهمية �إحداث تغيري �إيجابي يف املجتمع واحلاجة �إىل قيام ثورة يف نف�س كل �إن�سان بعيد ًا عن
�أي ت�أثري خارجي( .املرتجمة)
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وميثل املجتمع يف جزء كبري منه اخلرافات القدمية التي يعي�شها� .أما ال�سبب الذي
يجعلني متحم�ساً ب�ش�أن مو�ضوع �شركة «ڤريجن» والأطفال ،وال�سبب الذي يقف وراء دعمنا
لهم �أنا و�شيكار فهو �أننا نحتاج �إىل ابتكار خرافات و�أ�ساطري جديدة لل�شعوب ،نحتاج �إىل
خميلة جديدة� ،إىل �إبداع جديد ،و�أنا �أ�ؤيده يف ذلك من كل قلبي ،لي�س انطالقاً من املبد�أ
القومي ،ولكن لأننا بحاجة �إىل مواد �أولية جديدة من �أجل عملية التخيل ،مواد جتتاز احلدود
القومية ،ويجري تداولها عرب خمتلف بقاع الأر�ض .ويقول �شيكار�« :إذا ما مت نزع قناع «الرجل
العنكبوت» �سبايدرمان يوماً ما ،وجرى الك�شف عن كونه �صينياً ،ف�سيكون ذلك �أمراً جيداً».
وترت�سخ لدى �شاراد ديڤاراجان وب�شكل �أكرب ،الفكرة التي ترتكز حول نوعية الثقافة
الهندية ،التي �ست�سهم ب�شكل خا�ص يف ابتكار هذه امليثولوجيا .فمن جهة� ،سيقوم فريق �شركة
ڤريجن با�ستلهام �أ�ساطريهم من مرياث ثقايف عمره خم�سة �آالف عام؛ ومن جهة �أخرى،
يقول �شاراد� :سيحدث االنفجار الثقايف الهندي ب�شكل �أ�سرع من �أي انفجار �آخر ر�أيناه.
و�سوف يحركه ال�شباب الهندي والو�سائل والآلياتالتي ميتلكونها وكلها مرتبطة بالإنرتنت.
ويقوم �شيكار ،وديباك وغوثام ببناء �شخ�صيات جديدة متعددة امل�ستويات والوجوه يف فيلم
«عودة رامايان» .وقد كانت الهند تاريخياً ثقافة تطرح �أ�سئلة تقليدية :ما هي الهندو�سية
وماهي ديانات ال�شرق وعلومه الفل�سفية؟ �إنها ت�شكل مطلب الباحث عنها� ،إنها ت�شكل منطلقاً
للتفكري بالن�سبة لك».
�إن التفكري هو يف النهاية ما يرغب فريق �شركة ڤريجن �أن ي�شجع عليه جمهوره ويلهمه
لكي يفعله .ويرى ديباك ت�شوبرا يف هذا الأمر مهمة م�ستعجلة وح�سا�سة« .فقد كانت ردود
الفعل على هجمات احلادي ع�شر من �أيلول مبنزلة ق�صور �ضخم يف املخيلة .ونحن بحاجة �إىل
تفهم الأو�ضاع والظروف املحيطة .والتكنولوجيا التي التقرتن بال�سياق العام تكون خطرية
جداً .وقد �سنحت يل الفر�صة م�ؤخراً للتحدث يف مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
فقلت لهم� :إِن �آلة �صغرية كهذه  -ورفعت جهاز الرتيو الذي يخ�صني �سوف تكون لها القوة يف
�أثناء ع�شر �سنوات لتدمري الواليات املتحدة» .وهذا يخيفني .و�أنهى حديثه قائ ً
ال« :ال ميكننا
�أن نتحمل �أن تخذلنا املخيلة وتخيب �آمالنا مرة ثانية».
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�إمرباطورية ترفيهية هندية
هناك جمال واحد تولت فيه �أمريكة قيادة العامل من دون منازع هو جمال الثقافة
ال�شعبية .وكانت الواليات املتحدة� ،سواء يف قطاع ال�سينما واملو�سيقا والتلفاز� ،أم الإنرتنت
هي الرائدة يف حتديد االجتاه العاملي يف هذا ال�سياق .وينظر الأمريكيون -وغريهم من
�أنحاء العامل� -إىل �سيطرة �أمريكة على الإعالم العاملي وعلى الإنتاج الفني الرتفيهي على
مدى عقود ،على �أنه �أمر م�س َّلم به� .إنه �أحد الأ�سباب التي جعلت الواليات املتحدة متار�س
ت�أثرياً ملحوظاً على �أجيال من الأعداء واحللفاء على حد �سواء.
وهنالك عامالن اثنان يدفعان بقطب الت�أثري هذا بعيداً عن الواليات املتحدة ،باجتاه
قارة �آ�سية .فقد تردت ب�شدة �سمعة �أمريكة كمجتمع مفتوح ،برموزه االجتماعية والثقافية
بفعل االنهيار احلا�صل يف العراق واالدعاءات القائمة حول ممار�سة �أعمال تعذيب وما نُ�شر
من �صور عن فظائع التعذيب ،والعقابيل املدمرة لإع�صار كاترينا  -التي بثت �صورها يف
�أنحاء العامل .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن احليوية املذهلة الذي متيز الأنظمة االقت�صادية يف
�آ�سية ،ونهو�ض �أكرب دولتني عمالقتني يف العامل ،الهند وال�صني ،ي�شكالن عوامل �إيجابية
ت�سهم يف حتفيز امللكات الإبداعية وجذب اال�ستثمار نحو ما ُين�شىء ب�صفته �أكرب �أ�سواق
الأعمال الفنية الرتفيهية وو�سائل الإعالم التي عرفها العامل على الإطالق� .إ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن مكانة الهند بو�صفها دميقراطية متعددة الثقافات وزعيمة للعامل النامي متنحها �سلطة
�أدبية لإيجاد ما يوافق انت�شارها الثقايف .ويتوق املواطنون الهنود �إىل ت�أكيد هذه العنا�صر
الأ�سا�سية ملا ي�سميها جوزيف ناي القوة اللينة ،قوة الإقناع ،قوة جعل الآخرين يرغبون يف
القيام مبا ترغب �أنت �أن يقوموا به.
ويتوقع �أن تنمو �صناعة الأعمال الفنية الرتفيهية العاملية �إىل ( )1.8تريليون دوالر بحلول
عام ( ،)2009بزيادة تبلغ �أكرث من ( )6باملئة �سنوياً .ويف غ�ضون ذلك تت�سبب النه�ضة
التي ت�شهدها الهند وال�صني بوجود الأعداد الهائلة من ال�سكان ال�شباب فيهما والطبقات
املتو�سطة التي حتقق تو�سعاً �سريعاً ،يف �إحداث حتول يف بنيان االقت�صاد العاملي باجتاه قارة
�آ�سية .وتتهافت و�سائل الإعالم الأمريكية و�شركات �إنتاج الأعمال الفنية الرتفيهية من �أجل
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الدخول �إىل هذه الأ�سواق .وبحلول عام (� )2015سوف ي�أتي ( )70باملئة من عائدات العامل من
الو�سائل الإعالمية والأعمال الفنية الرتفيهية ،من قارة �آ�سية .و�سوف ت�شكل الهند ،باقت�صاد
�ألهبته طفرة يف اال�ستهالك و�أكرث �شعوب العامل �شباباً� ،سوف ت�شكل ن�صف هذه الن�سبة� ،أي
�أكرث من ثلث الإجمايل العاملي(.)51
«ميتلك الهنود ميزة هائلة على و�سائل الإعالم الغربية؛ لأن كل �شيء ي�أتي �إىل هناك
وجمهور ال�شباب يحب كل �شيء» .هذا ما يجادل به اميتاف كول ،وهو منتج �أفالم �سينمائية
يقيم يف مدينة مانهاتن بالواليات املتحدة ،وكان قد عمل يف الهند وجمع �أكرث من مليون
دوالر لإنتاج فيلم عن رواية مرتجمة للكاتب جومبا الهريي الفائز بجائزة «البوليتزر» عن
جمموعته الق�ص�صية الق�صرية وعنوانها «مف�سر العلل» .وقد يكون هندياً �أو من ال�شرق
الأو�سط �أو �أياً كان ،فهم ال يكرتثون� ،إنهم يحبونه� .إنه انفتاح مذهل� .أما يف الغرب ،فيتال�شى
القدمي لإف�ساح املجال �أمام اجلديد .ويف الهند يعمل اجلديد بجد لالكت�ساب من القدمي.
وقد د�أب بيل رويدي نائب رئي�س جمل�س �إدارة حمطة  MTVورئي�س حمطة  MTVالدولية
على القول�« :إن ثقافة �شباب الهند هي م�ستقبل ثقافة مو�سيقى البوب» .وهو �أعلم بذلك .و�أنا
�أعتقد �أن ذاك هو ال�سبب وراء ذلك االنفتاح الذي يبديه ال�شباب الهندي ،وكيفية متكنهم
من ف�صل خمتلف الأ�شياء واملو�ضوعات من خمتلف الأماكن».
وت�شكل الهند �أكرث من �سوق مربحة بالن�سبة للمحتوى الأمريكي .فهي �أمة ن�شطة تركز
اهتمامها ب�شكل فريد على و�سائل الإعالم وعلى الأعمال الفنية الرتفيهية يف الع�صر الرقمي،
وقد حباها اهلل تعاىل �أحد �أغنى املوروثاث الثقافية يف العامل ،وهي على توا�صل مع �شعب
يحقق جناحاً مزدهراً يف �أرا�ضي ال�شتات .وقد �س�ألت توم فري�ستون هل كان يعتقد �أن ب�إمكان
الأعمال الفنية الرتفيهية الهندية �أن تكون لها النوعية ذاتها من الت�أثري الدويل الذي تنعم
به الأعمال الرتفيهية الفنية الأمريكية؟
ف�أجاب« :مل يكن لديك حمتوى �إبداعي ي�أخذ اجتاهاً ينطلق �إىل العاملية فع ً
ال من
�أي مكان �آخر غري الواليات املتحدة� ،إال �أنه �سوف يحدث يف الهند .وللغة عالقة كبرية
بذلك .والإنكليزية هي لغة ت�سافر وتقطع م�سافات نوعاً ما ،وكل �شيء �آخر �سوف يظل
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«داراً لل�سينما تعر�ض �أفالماً �أجنبية» .فاملخرجون الهنود �صاروا �أكرث حنكة وذكاء ،وهم
يك�سبون �أمو ً
اال �أكرث .وقريباً �سيمتلكون املال ال�سترياد ممثلني ،الأمر الذي �أعتقد �أنهم
�سوف يفعلونه� .إذن� ،سوف ترين ممثلني �أمريكيني يف �أفالم هندية .وذلك �سوف يكون
الفتاً لالنتباه».
�إنني �أتخيل املمثلة �سكارليت جوهان�سون �أو املمثل براد بيت ،وهما ميثالن �أمام �شاهروخ
خان �أو پرايتي زينتا يف فيلم هندي .وهي لي�ست بفكرة بعيدة االحتمال .فقد �شاركت املمثلة
ال�شقراء ذاتها والربيطانية ذاتها �ألي�س باتن ،ابنة احلاكم ال�سابق ملدينة هونغ كونغ ،كري�س
باتن ،يف فيلم  Rang De Bassantiالذي حقق جناحاً باهراً يف عام ( .)2005وتعلمت �ألي�س
اللغة الهندية لأداء دورها حيث حتدثتها بطالقة يف الفيلم ف�أده�شت و�سحرت جماهري
احل�ضور .وبعد �سنوات من جعل من كنت �أحتاور معهم من الهنود يتفاعلون با�ستغراب حينما
�أتوجه�إليهمباحلديثباللغةالهنديةوي�س�ألونني:ال�سيدةتعمليفال�سلكالدبلوما�سي�،ألي�س
كذلك؟ ولقد مررت بتجربة ممتعة مل �أعهدها �سابقاً يف العام املا�ضي ،متثلت يف قيام �سائقي
�سيارات الأجرة والبائعني يف �شوارع الهند ب�س�ؤايل بالهندية وهم يبت�سمون «�أوه� ،أ�شعر وك�أنني
موجود يف فيلم  Rang De Bassantiبا�ستماعي � ِ
إليك!»
وتعد و�سائل الإعالم الإلكرتونية قوة فاعلة البتكار املجتمعات املحلية املوجود يف املخيلة.
و�إذا ما كان هناك من �شيء يعد جمتمعاً عاملياً ،فمن امل�ؤكد �أنه جمتمع عاملي لل�شباب .ويتلهف
ال�شباب الهندي على �إدراك �إمكاناتهم و�إمكانات بلدهم .وهم يتوا�صلون مع الإنرتنت بطموح
هائل وثقة عظيمة .وكما قال يل ميتاڤ كول« :يريد الهنود الآن �أن يتولوا قيادة الأمر برمته.
وب�إمكاين �أن �أتذكر �سيدة كانت تعمل يف جمال الإخراج مع حمطة  MTVالهند عندما كنت
�أعمل على �إعداد �شريط ڤيديو لها ،وهي تقول يل� :إِن ما كان يبحث عنه �سايرو�س او�شيدار،
املخرج املبدع �آنذاك يف فرع املحطة يف الهند ،هو «الأحدث» الأكرث �إثارة لالهتمام؛ اميتاڤ
نحن نحتاج �إىل مزيد من «الأحدث» ويف كل مرة كانت تقولها ،كانت يدها �ستنخف�ض لتهوي
ب�ضربة قاطعة« .اجعله «الأحدث» �إنني �أقول لك� :إِن ذلك هو املكان الذي �سوف ي�أتي منه
«الأحدث»� .إنه �سي�أتي من الهند ومن باقي �أنحاء قارة �آ�سية».
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العالمات التجارية يف الهند
تتطور �آلية الإعالن يف الهند بال�سرعة نف�سها التي تتطور فيها و�سائل الإعالم التي تروج
لعر�ض الإعالنات .فقد تعلمت ال�شركات التي متلك م�صالح يف �أكرث من دولة وب�سرعة،
�أنها ولكي تبيع منتجاتها �إىل امل�ستهلكني الهنود ،ف�إنه �سوف يجب عليها �أن جتعلها هندية.
وعلى العك�س من ذلك ف�إن ال�شركات الهندية تعمل على ربط منتجاتها مبقايي�س اجلودة
الغربية� :إما مع ما يطلق عليه عموماً الهندي العاملي �-إن�سان ذو ثقافة عالية ،عاملي االنتماء
والتفكري ي�شعر بالراحة يف بومباي ،مثلما ي�شعر بالراحة يف نيويورك �أو لندن� -أو مع قيم
هندية تقليدية .ويف �أي من احلالتني ف�إنه يتم طرح املنتج للبيع عن طريق املبالغة يف الرتويج
ملوا�صفاته،باعتبارهيتيحللم�ستهلكاملروربتجربةت�ؤكدعلىالفورا�ستقامتهالثقافيةبو�صفه
هندياً ،وحتتفي بو�صوله �إىل عامل الرخاء والتطور الغربي .وحتقق الإعالنات اخلا�صة
مبنتجات متنوعة بتنوع قهوة «الن�سكافيه»  Nescaféاجلاهزة ،وثياب الرجال التي حتمل
العالمة التجارية «رميوند»  ،Raymondحتقق هذا املزيج ،وغالباًما ترتافق مع �صوت مهذب
لرجل يتحدث بلهجة �أبناء الطبقة العليا الهندية ،ومن دون �أخطاء ودائماً بلهجة بريطانية
جداً ،و�إمنا مع الأ�سلوب ال�صحيح متاماً للإيقاع اخلفيف.
احتفى مفهوم «ال�سوادي�شي»  *Swadeshiالتقليدي باالكتفاء الذاتي الهندي الذي مت
حتقيقه عرب الت�ضحية باال�ستهالك الغربي .وكان الآالف من الهنود بقيادة املهامتا غاندي،
قد عمدوا �إىل التخل�ص من ثيابهم امل�ستوردة ،و�أحرقوها يف نريان كبرية حاكت حما�سة
امل�شاعر الوطنية املتقدة وهي تكت�سح البالد .و�أ�صبح القما�ش القطني املن�سوج يدوياً على
النولامل�سمى«كادي»Khadiالن�سيجاملف�ضلللبا�سالهندي.وكانالبدمنرف�ضالتكنولوجيا
الأجنبية ب�شكل بارز وتام واملتمثلة يف �آالت الن�سيج الكهربائية ،واملنتجات الأجنبية املتمثلة يف
الثياب اجلاهزة .وكان دوالب الغزل الذي كان يعمل عليه غاندي يومياً لإنتاج خيوط الغزل
* ومعناها االكتفاء الذاتي .وقد باتت حركة تدعو �إىل تعزيز مفهوم غاندي عن اال�ستقالل الوطني وت�شجيع
ال�صناعة املحلية ومقاطعة الب�ضائع الأجنبية وا�ستيعاب العاطلني عن العمل يف ال�صناعات القروية.
(املرتجمة)
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اليدوية ،مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً جداً با�ستقالل الهند �إىل درجة �أنه كان مو�ضوعاً يف منت�صف
علم الدولة اجلديدة ،حيث مت ا�ستبداله يف الدقيقة الأخرية بدوالب «�أ�شوكا» .*Ashoka
�أما اليوم فقد تغري كل �شيء .فالهند ترى نف�سها الآن وقد باتت مهمة ومفيدة متاماً،
ولهاقيمتهاعربتقبلهاو�إتقانهال�صناعةالتكنولوجياواملنتجاتالأجنبية،بطريقةمماثلة
كثرياً ملا حدث مع ح�شود الغزاة القدماء الذين جا�ؤوا لغزو البالد ،فوقعوا �أ�سرى ل�سحرها
بد ًال من ذلك .و�إن ما تتميز به الهند من فطنة وذكاء حاد يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالبتكار العلمي ،قادها �إىل واجهة الأبحاث والتنمية ،هو مثال جيد على هذا .وي�شعر
الهنود بفخر عظيم كونهم ي�ستطيعون �أن يرتقوا لي�س فقط �إىل م�ستوى املقايي�س العاملية
و�إمنا حتى �أن يتفوقوا عليها يف بع�ض احلاالت .ولأنه جرى �إجناز الكثري جداً يف وقت
قليل جداً ،ف�إن ال�شعب الهندي لديه �إميان جديد بالإمكانيات والطاقات غرياملحدودة
لبالده ،وهو يالحظ «بر�ضا بالغ» �أن العامل مينح الهند �أخرياً نوع االهتمام الذي ت�ستحقه.
وتنعك�س هذه امل�شاعر وتتعزز بفعل مايراه امل�شاهدون الهنود على �شا�شة التلفاز .وقد
اهتمت امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الإعالمية والرتفيهية مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات امل�صاحبة لها
املخت�صة بالإعالن والت�سويق ،اهتمت ب�شدة فج�أة ب�شعور الهند اجلديد بثقتها بامل�ستقبل:
وهي حتتفي به وت�شجعه.
كذلك ان�ضمت ال�صحافة املكتوبة يف الهند �إىل البحث عن امل�شروعات الناجحة املريحة،
وقامت يف بع�ض احلاالت برمي تاريخ �ساطع من التقارير والتحقيقات والتحليالت امل�ستقلة
املمتازة من �أجل مالحقة عائد الإعالنات .ومل تكن هناك من جمموعة لو�سائل الإعالم
املطبوعة �أكرث �إجراماً بهذا ال�ش�أن من جمموعة «بينيت» و«كوملن» النا�شرة ل�صحيفة «تاميز
اوف انديا» « .»Times of Indiaوحتتل اندو جاين ،وهي ربة العائلة التي متتلك هذه املجموعة
املربحة للغاية ،التي تدار ب�شكل رئي�س من قبل ولديها االثنني ،حتتل حالياً مرتبة دائمة يف
قائمة �أ�صحاب املليارات التي ت�صدرها جملة «فورب�س» .وهي متتلك �صايف حقوق ملكية معلن
*  273-232ق.م �أعظم �إمرباطور حكم �شبه القارة الهندية .ويرمز الدوالب الذي ي�ضم �أربعة ع�شر ق�ضيب ًا
معدني ًا �إىل ما يُعرف بالدارما ،ال�شريعة الأزلية الهندو�سية وتعاليم بوذا ومفهوم الف�ضيلة وال�صدق.
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قيمته ( )1.7مليار دوالر .وقد جمعت جزءاًلي�س بالقليل من ثروتها الهائلة عن طريق حتويل
مطبوعاتها �إىل و�سائل فاعلة للدعاية والإعالن.
وقد �أبلغني ناري�ش فرينانديز  ،Naresh Fernandesرئي�س حترير طبعة جملة «تامي
اوت» Time Outالتي ت�صدر يف بومباي الذي اعتاد العمل لدى �صحيفة «»Times of India
�أن �صحيفة «تاميز �أوف انديا» م�س�ؤولة بالفعل عن �إعطاء �صورة م�صطنعة عن هذه املدينة
و�أنت تعلمني� ،أنه �شيء من نوعية ما ين�شر يف «ال�صفحة رقم  .»3فقد كانت هناك زيادة
م�ست�شرية على نطاق وا�سع يف ال�صحف الهندية لق�سم �أخبار املجتمع يف «ال�صفحة � »3إىل
حد �أنه من ال�صعب احل�صول على �أي معلومات عن الهند ،و�أقل جداً عن العامل ،عرب قراءة
هذه ال�صفحات التي تركز على احلفالت وال�سينما وجنوم الإعالم و�شخ�صيات املجتمع.
ومل تكن ال�صحافة التي تعطيك انطباعاً مريحاً عن الهند مقت�صرة على املطبوعات
الهندية ففي عام � ،2006أعلنت �أغلفة املجالت يف �أنحاء العامل بكل فخر عن «نه�ضة الهند»
و«�شركة الهند املتحدة» ،و«الهند اجلديدة» و�أ�صبحت الهند اجلديدة ،ح�سناً� ،أنبا ًء.
�إن هذه الهند اجلديدة اخلا�صة بطبقة ا�ستهالكية متمكنة مت�سك بلحظتها امل�شرقة يف
التاريخ عرب ثورة تكنولوجيا املعلومات هي �إىل درجة ما ،هن ٌد اخرتعتها و�سائل الإعالم� .إن
مقدرة الهند اجلديدة على �إبراز �صورة �إيجابية عن نف�سها خارج حدودها ،وعلى ال�شا�شات
وداخل وعي النا�س يف �أرجاء الأر�ض قد حتققت ،على نحو لي�س ب�ضئيل ،عن طريق التخطيط.
ويتم �إجناز ذلك ب�أخذ جزء من الق�صة -ق�صة ٍ
هند �أغنى و�أذكى و�أكرث قوة ونفوذاً تغدو
�أكرث �شبهاً بالغرب -وحتويله �إىل الق�صة الكاملة .والنتيجة هي �صورة حم�سنة ظاهرياً للهند
حيث يجري الت�سرت على احلقائق الأقل جاذبية للفقر امل�ستوطن فيها ،ووباء الإيدز املتف�شي،
والكارثة البيئية ،وال ُبنى التحتية الريفية املنهارة ،يجري الت�سرت عليها ب�شكل �سهل� ،إن مل
يكن جتاهلها متاماً.
والنقطة املهمة يف املو�ضوع هي لي�ست �أن الهند اجلديدة غري موجودة .هي موجودة،
وهي �صدقاً مثرية لالهتمام وطافحة بالإمكانيات� .إال �أنه من غري املعقول �أن تكون الهند
القدميةميتةوغريموجودة.فالهنوديتحدثونبحريةعماي�سمونهببلدينا�سمهماالهند،
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وغالباً ما ي�شريون �إىل الهند اجلديدة با�سمها الإنكليزي « ،»Indiaوالهند القدمية با�سمها
الهندي بهارات « .»Bharatوالهند هي ما يتم متجيده يف و�سائل الإعالم بينما يتم الدفع
باحلقائق الثابتة ب�صورة ال تدعو لالرتياح لبهارات ،بعيداً عن ال�شا�شة وخارج العناوين
الرئي�سة للأنباء ،جاعلة من كم هائل من امل�شكالت اخلطرية ومن عذابات املاليني
من �أبناء ال�شـعب الهـندي غري مرئية فعلياً� .إن �صور الأميني من الهنود الذين يعي�شون
م�ستوى معي�شة لـي�س ب�أفـ�ضل من ذلك املوجود يف �شبه ال�صحراء الإفريقية ال جتتذب
اال�ستثمار الأجنبي املبـا�شر ،ولكن �صور الفنيني من ال�شباب بهيئتهم النظيفة وذقونهم
احلليقة املوجودين يف فنـاءات جـامعات تكنولوجيا املعلومات امل�شادة على طراز جامعات
كاليفورنيا ،تفعل ذلك.
وتلعب�إنالطرقاتال�سريعةاجلديدةمعالقليلمن�سياراتال�صالونالأمريكيةالالمعة،
التي تنطلق عليها ب�سرعة فائقة دوراً يف جعل الهند معروفة للم�ستثمرين والقراء يف الغرب.
وتُكذب هذه ال�صورة الع�صرية طرقات و�شوارع املدينة املختنقة ،حيث تتزاحم �أعداد غفرية
من ال�سيارات وال�شاحنات مع امل�شاة وراكبي الدراجات الهوائية والعربات اخل�شبية التي
جترها الثريان املخ�صية ،واجلمال ،والأح�صنة �أو النا�س.
ويتم متييز الهند اجلديدة وت�سويقها ب�شكل بارع جداً�إىل جمهور دويل عن طريق م�ؤ�س�سة
�أن�صاف العالمات التجارية الهندية .ووفقاً للن�شرة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،ف�إن «»IBEFاIndia
 Brand Equity Foundationهي عبارة عن �شراكة عامة  -خا�صة ما بني وزارة التجارة
وال�صناعة ،وحكومة الهند ،واحتاد ال�صناعات الهندية .والهدف الرئي�س للم�ؤ�س�سة هو
تكوين �آراء اقت�صادية �إيجابية عن الهند عاملياً» .وتدرك احلكومة الهندية ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
وال�شركات التجارية متاماً ب�أن الآراء لها �أهميتها ال�سيما يف اقت�صاد املعرفة ،الذي ي�شهد
اهتماماً�إعالمياًمكثفاًَ.وتهدف«�»IBEFإىلالرتكيزعلىالأمورالإيجابيةعندمايتعلقالأمر
بالآراء العاملية حول الهند .وقد كان �أكرث النجاحات روعة التي حققتها « »IBEFحتى تاريخه
بالت�أكيد ،و�إ�سهامها يف العر�ض الباهر الذي �أقامته �أمام االجتماع ال�سنوي للأع�ضاء فائقي
الرثاء والنفوذ للمنتدى االقت�صادي العاملي ،الذي عقد يف مدينة داڤو�س ب�سوي�سرا العام
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املا�ضي .وقد �صعق احلا�ضرون بلوحات الإعالنات وهي تعلن عن الهند�« :أ�سرع دميقراطية
للأ�سواق احلرة منواً يف العامل» .وعندما دخلوا �إىل غرفهم يف الفندق ُقدمت لهم �أجهزة «�آي
بود» من باب ال�ضيافة ،حم ّملة ب� ٍ
أغان هندية معروفة مع �شال من ن�سيج البا�شمينا ال�صويف،
جماناً .وكان اال�ستعرا�ض امل�سرحي الرائع الذي مت �إخراجه على منط �أ�سلوب بوليوود اجلانب
الأبرز يف الفقرة الرتفيهية لالجتماع ،ومت باعتزاز الإعالن عن نه�ضة الهند �إىل نخبة العامل
التي كانت وفق كل الروايات مفتونة مبا �شاهدته.
وجاء رد فعل بهارات حاداً ومبا�شراً .فقد جرى بعد عدة �أيام الإعالن عن �إ�ضراب
نظمه عمال املطارات الرئي�سة يف الهند ،مما �أدى �إىل توقف الرحالت اجلوية داخل البالد
وخارجها على نحو �شكّل �ضغطاً كبرياً ،وا�ست�ضافة امل�سافرين يف مراحي�ض طافحة تفوح منها
الروائح الكريهة مع �ساعات طويلة من االنتظار .وح�سب تعبري �أناند ماهيندرا يف حديثه ف�إن
النا�س يهبطون يف مطار بومباي للمرة الأوىل يف حياتهم مم�سكني بن�سخة من كتاب «العامل
م�سطح» الذي قر�ؤوه للإعداد لرحلتهم �إىل الهند ،وقبل �أن يكونوا قد نزلوا من الطائرة
ي�شاهدون الأحياء الفقرية القذرة املكتظة بال�سكان متتد حتتهم ويفكرون «ياه� ،أية �صفحة
كانت تت�ضمن ذلك؟ لقد فاتتني قراءة ذاك اجلزء» .و�أنا �أقول لرجال الأعمال الزائرين� :إن
الأكرث �أهمية من كل �شيء هو �أن الرتكيبة الذهنية وطريقة التفكري هي التي تغريت يف الهند.
والباقي �سوف يتلو» .ويعلم �أناند �أنه يبالغ عندما يروي هذه الطرفة .فمن الوا�ضح �أن هناك
ما هو �أكرث من طريقة التفكري الذي يتغري .هناك واقع قائم خلف الدعاية امل�ضللة� .إال �أنه
وغريه من كبار ر�ؤ�ساء ال�شركات التجارية الهنود يعرفون �أي�ضاً مدى ما يجب بذله من جهد
�أكرب من �أجل ردم الهوة ما بني واقع الهند و�صورتها اجلديدة.
وبعد مرور ع�شرات ال�سنني من حتمل عبء اخلجل من كونهم ينتمون �إىل بلد فقري،
�أ�صبح العديد من �أفراد النخبة الهندية ونظرائهم الهنود يف دول ال�شتات ي�شعرون
باالرتياح لتوفر ق�صة جيدة لديهم يروونها عن الهند� .إِنهم ي�شعرون ب�سعادة عارمة �إزاء
احتمال �أن ت�صبح الهند العباً عاملياً غنياً وقوياً ملناف�سة الواليات املتحدة وال�صني .وهم
ي�ضيقون ذرعاً بالفقراء.
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وي�شعر الكثريون �أن الوقت قد حان لكي تتعافى الهند ،وهي �إحدى �أعظم احل�ضارات يف
العامل ،من ال�ضرر الفظيع الذي حلقها من جراء عملية ا�ستعمارها و�أن تطالب با�ستعادة
مكانتها ال�صحيحة بني الأمم العظيمة يف العامل .والهنود هم من بني �أكرث ال�شعوب �إمياناً
بقوميتهم ممن �صادفتهم يف حياة الأ�سفار التي ق�ضيتها جاعلني حتى من الأمريكيني الذين
يلوحون بالأعالم ،يبدون �أ�شخا�صاً وطنيني لهم وزن �ضئيل .وكلمة وطنية باللغة الهندية
تقابلها كلمة  ،deshpremحب الوطن ،ويتفاعل الهنود عاطفياً مع كل من النجاحات التي
حتققها بالدهم وجتاه �أية �إهانة �أو حتقري ملحوظ يرونه .وي�شعر الهنود بفقر الهند على �أنه
�أق�صى �إذالل ي�صيبهم ،وي�سلب الأمة مكانتها ال�صحيحة كقوة عاملية ،وهو تذكري باقٍ للظلم
اال�ستعماري الذي نهب البالد �أثناء مدة احلكم الربيطاين للهند .ولدى الهنود �إميان عميق
ب�أنهم ،وبوجود جمال مت�سا ٍو للمناف�سة ،ي�ستطيعون �أن يهزموا الغرب با�ستخدام الو�سائل
نف�سها التي ي�ستخدمها.
وقد كانت هذه وب�شكل �أ�سا�سي ،ر�سالة فيلم «الغ�آن»  Lagaanاملر�شح لنيل جائزة
الأكادميية لعام  ،2002الذي روى حكاية جمموعة من القرويني الهنود الفقراء الذين
يهزمون �أ�سيادهم الربيطانيني بكل معنى الكلمة وبو�سائلهم هم :لعبة الكريكيت .ويك�سب
رئي�س الفريق الهندي ،الذي ي�ؤدي دوره املمثل �آمريخان لي�س اللعبة فقط ،و�إمنا يك�سب �أي�ضاً
قلب امر�أة �إِنكليزية �شابة جميلة تعلمه قواعد اللعبة ب�شكل �سري� ،إال �أنه ي�صدها من �أجل
فتاة هندية جميلة من القرية.

حماولة ال�سيطرة على ال�صحافة
هذا ال يعني �أن ال�صحافة التي جتري حتقيقات ناجحة جداً غري موجودة يف الهند.
ففي �شهر �آذار من عام ( ،)2001هزت �صحيفة «تيلكا»  Tehelkaالأ�سبوعية البالد عندما
ن�شرت ن�ص �أ�شرطة ت�سجيل �أعدها �سراً اثنان من مرا�سليها هما انريودها بهالل وماثيو
�صاموئيل ،وهي تظهر عمليات قب�ض ر�شاوى يف وزارة الدفاع على �أعلى امل�ستويات يف
احلكومة الهندية .وا�ستقال بعدها وزير الدفاع جورج فرينانديز نتيجة «عملية و�ست �آند/
الطرف الغربي» �أو ما �أ�صبح يعرف بب�ساطة على �أنه �أ�شرطة «تيلكا» .ومل يكن بالإمكان
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حتمل مثل هذه الوقاحة من جانب جريدة �إخبارية متعالية فتعر�ضت للمالحقة من قبل
احلكومة حتى ا�ضطرت �إىل وقف العمل فيها وخف�ض عدد موظفيها من � 120شخ�صاً �إىل
�أربعة �أ�شخا�ص فقط .وجرى ا�ستهداف اثنني من امل�ستثمرين يف ال�صحيفة هما �شانكار
�شارما وديڤينا ميهرا ،مع �أنهما كانت لهما �أ�سهم مالية �صغرية يف ال�صحيفة ،ومل يكونا
م�شاركني على الإطالق يف �إدارة التحرير.
غري �أن تارون تيجبال رئي�س التحرير امل�ؤ�س�س ل�صحيفة «تيلكا» مل يرغب باال�ست�سالم
مطلقاً ،وهو وطاقم املحررين املقل�ص الذي كان كافياً للعمل يف احلدود الدنيا الالزمة مل
يفقدوا �إميانهم �أبداً ب�أن �صحيفة «تيلكا» �سوف حتيا جمدداً على الرغم من �أنه ،كما قال يل
يف حفل غداء �أُقيم يف مدينة دلهي منذ �سنتني« :مت جتريدنا �أنا وجيتان (زوجته) من كل
�شيء .وقد مرت بنا �سنوات �صعبة نوعاَ ما» .وجرى جتنيد جمموعة من امل�ؤ�س�سني امل�شاركني
يف ال�صحيفة لتوفري دعم مادي يجعل ال�صحيفة تقف على قدميها ثانية .وقام  1400هندي
تقريباًباالكتتاب فيها �سابقاًوت�سجيل ا�شرتاكاتهم .وهناك من بني ه�ؤالء بع�ض �أكرث الأ�سماء
�شهرة من العاملني يف و�سائل الإعالم الهندية ويف حقل الأعمال الفنية الرتفيهية ،مبن فيهم
مريانري� ،شابانا عزمي ،وماهي�ش بهات ،عدا عن ذكر جنم بوليود الكبري �شاهروك خان،
وكذلك عدد من كبار ال�صناعيني الهنود ،ووجوه املجتمع واملفكرين .ويف عام  ،2004عادت
�صحيفة  Tehelkaلل�صدور مرة ثانية ،وبلغ توزيع الن�سخة املطبوعة من ال�صحيفة مئة �ألف
عدد .وت�صل الن�سخة املوزعة على الإنرتنت �إىل القراء يف كل �أنحاء العامل .وت�ستمر ال�صحيفة
يف توجيه انتقادات الذعة ،و�إدارة عمليات خفية للك�شف عن املجرمني مب�شاركة بع�ض العاملني
فيها حيث يند�سون بينهم بدعوى �أنهم من حمرتيف الإجرام ،فتك�شف عن ف�ضائح الف�ساد
عند كل منعطف ،من رخ�ص الطيارين التي ميكن احل�صول عليها من دون قيادة طائرة
من قبل �إطالقاً� ،إىل الأحزاب ال�سيا�سية التي تدفع �أمو ً
اال ل�شهود يف ق�ضايا جنائية ملنعهم
من الإدالء ب�شهاداتهم .وقد �شكل املثال الذي قدمته ال�صحيفة حافزاً لل�صحافة املطبوعة
وو�سائل الإعالم امل�سموعة ،التي تركز على �إجراء التحقيقات والتحريات .وكتب يل تارون
قائال ً« :اليوم كل قناة �أخبارية تنفذ عمليات للك�شف عن املجرمني يتظاهر فيها �أفراد
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طاقمها ب�أنهم من حمرتيف الإجرام ،وهنالك حالة م�ستمرة من الت�صميم والرغبة باملناق�شة
متلأ الأجواء»� .إن عودة �صحيفة � Tehelkaإىل ممار�سة دورها الإعالمي هي �شهادة على روح
الت�صميم لدى ال�صحافيني الهنود الذين لن يقبلوا بالتزام ال�صمت.
�أما ال�شخ�صية املثابرة الأخرى التي تعمل يف املجال الإعالمي والثقايف يف الهند فهي
موليكا �سارابهاي .وكانت موليكا قد �أر�سلت طواقم التلفاز �إىل ال�شوارع يف عام  ،2002من �أجل
ت�صوير وقائع املجزرة التي ارتكبت يف م�سقط ر�أ�سها يف بلدة �أحمد �أباد بوالية غوجارات �ضد
م�سلمي الوالية ،ومبوافقة من احلكومة املحلية .وقد �شاركت الحقاً يف تقدمي �شكوى ق�ضائية
با�سم امل�صلحة العامة �ضد ناريندرا مودي ،رئي�س وزراء والية غوجارات �أو ما يعرف بالوزير
الأول .وواجهت بعد هذا م�ضايقات متوا�صلة �شملت توجيه اتهامات �إليها ب�أنها كانت ت�ستخدم
�أكادميية الرق�ص التابعة لها وا�سمها «داربانا» ،من �أجل الت�سرت على ع�صابة تهريب �أ�شخا�ص
�إىل داخل الواليات املتحدة بطريقة غري م�شروعة .وكان على موليكا وهي ممثلة لها �شهرة
دولية ،وراق�صة ،وم�صممة رق�صات ،و�شخ�صية �إعالمية كافحت على مدى طويل من �أجل
حقوق الإن�سان مبا فيها حقوق املر�أة ،كان عليها �أن حتمل ق�ضيتها �إىل حمكمة العدل العليا يف
الهند قبل �أن تقوم �شرطة والية غوجارات ب�إ�سقاط التهم ال�سخيفة املوجهة �ضدها.
وقد تلقت يف العام املا�ضي �ضوءاً �أخ�ضر من هيئة التخطيط الهندية من �أجل تنفيذ
م�سل�سل تلفازي طموح ي�ستلزم الكثري من اجلهد والعمل ،وخم�ص�ص لطرح مو�ضوعات
اجتماعيةوتنمويةح�سا�سةعلىجمهوروا�سععربالأ�سلوباجلذابللم�سل�سالتاالجتماعية.
وبعد تلقيها مذكرة تفاهم جتعل الدعم ر�سمياً ،بد�أت �سارابهاي عملية الإنتاج ولكن التمويل
املايل املخ�ص�ص للم�سل�سل مل يتحقق �أبداً .ون�شرت �صحيفة «بايونري»  The Pioneerمقالة
مثرية للغ�ضب تتهم احلكومة ب�إعطاء �سارابهاي �أمو ً
اال من �أجل توجيه «�ضربة عنيفة �إىل
والية غوجارات» .وقالت يل بب�ساطة عندما ات�صلت بها هاتفياً لأ�ستف�سر عما يحدث �أنه مت
�إبالغها بب�ساطة �أخرياً�« ،إن رئي�س وزرائك مل يكن م�سروراً».
يف عام ( ،)2006جاء ترتيب الهند يف املرتبة « »105يف القائمة التي ت�صدرها منظمة
«مرا�سلون بال حدود» (حلت الواليات املتحدة يف املرتبة الثالثة واخلم�سني) .وكان ينظر �إىل
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�صحافتها على �أنها «حرة جزئياً» من وجهة نظر منظمة « Freedom Houseفريدوم هاو�س»
«البيت احلر» ،وبينما تتمتع الهند ب�صحافة ديناميكية ن�شطة وحتى فو�ضوية ال �س ّيما باملقارنة
مع ال�صحافة يف �أية دولة �أخرى تقع يف حميطها تقريباً ،وبالت�أكيد باملقارنة مع ال�صني -
ف�إن نقاد احلكومة الوطنية وحكومات الواليات واحلكومات املحلية قد يتعر�ضون مل�ضايقات
�شديدة �إذا ما ت�سببت تقاريرهم يف الت�أثري يف الو�ضع القائم ،وك�شفت الف�ساد امل�ست�شري �أو
�أبرزت ما يعد ال�صورة املغلوطة.
وي�شهد توزيع املطبوعات يف الهند ازدهاراً كبرياً .وتزداد املقدرة على معرفة القراءة
والكتابة ،ويتم �إدخال �صحف وجمالت جديدة ب�سرعة مذهلة� ،سواء الن�سخ الهندية من
مطبوعات �أمريكية و�أوروبية معروفة و�أخرى هندية جديدة �أي�ضاً .فهناك ن�سخ هندية من
جمالت «ال»  ،Elleو«كوزموبوليتان»  Cosmopolitanوحتى جملة ذات لهجة �أخف حدة من
جملة  .Maximوقد ان�ضمت هذه املجالت �إىل جمالت هندية لها �ش�أنها مثل «اوت لوك»
« ،OutlooKفيمينا»  Feminaوجملة «�سيمينار»  ،Seminarالتي تركز على ما ي�صدر من
مطبوعات ،واملجلة الن�صف �شهرية ڤري « »Verreاخلا�صة بالهند املهتمة مبتابعة املقتنيات
باهظة الثمن امللفتة لالنتباه ،واملطبوعة على ورق �صقيل ،التي ت�صدرها �سيدة املجتمع
املعروفة يف مدينة بومباي �آنورادها ماهيندرا.
ويجتذب رواج و�سائل الإعالم املطبوعة يف الهند ال�صحافيني الالمعني للعودة �إىل الوطن
من اخلارج .فقد ترك راجو ناري�ستي رئي�س التحرير ال�سابق ل�صحيفة وول �سرتيت جورنال-
�أوروبةWallStreetJournalEuropeتركعملهالعاماملا�ضيليعود�إىلالهندمن�أجل�إطالق
طبعة هندية من ال�صحيفة مع جمموعة «هندو�ستان تاميز»  .Hindustan Timesو�ستكون
هذه �أول طبعة �أجنبية ت�صدر يف الدول امل�شاركة يف �إ�صدار ال�صحيفة .وانتقل فرينانديز
الذي ي�صدر جملة «تامي �آوت» جملة عائداً �إىل الهند يف عام ( )2001بعد خم�س �سنوات من
العمل مع �صحيفة وول �سرتيت جورنال يف نيويورك .وبد�أ غوتام �أدهيكاري ب�إ�صدار �صحيفة
جديدة يف عام ( ،)2005ت�سمى «ديلي نيوز�آند انالي�سي�س»  ،DailyNews&Analysisواملعروفة
باختزال الأحرف الأوىل من كلماتها ،وهي « DNAدي .ان�.آي».
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منذ �أقل من عقدين كانت الهند بالداً �أدارت فيها الدولة التغيري من الأعلى يف حميط
حممي من ر�أ�س املال العاملي .وعدا عن �صحافة مطبوعة حرة نوعاً ما ،كان الو�سط الإعالمي
حتت ال�سيطرة .وكانت لدى النا�س فر�ص حمدودة ليكونوا �شهوداًعلى العامل خارج حميطهم
املبا�شر .وكانت لديهم حتى فر�صة �أقل للم�شاركة يف ذلك العامل .وكانت الروح اجلماعية
ال�سائدة هي روح الب�ساطة والزهد� ،أما يف الوقت احلا�ضر ف�إن الهند تتحول ب�سرعة �إىل
دولة ي�سيطر عليها مواطنون م�ستهلكون يرون يف العوملة وعملياتهم اال�ستهالكية ،املحركات
املزدوجة التي �ستدفع البالد �إىل حتقيق قدرها ب�صفتها قوة عاملية .والهنود �سواء يف
الهند ويف بالد ال�شتات متحم�سون للخو�ض يف جمال ال�شركات الإعالمية والأعمال الفنية
الرتفيهية� .أما طموحهم فال حدود له ،و�أما ر�ؤيتهم فهي ر�ؤية �شاملة.
وبينما تقوم الهند ،العمالق احل�ضاري الناه�ض ،باكت�ساب قوة اقت�صادية و�سيا�سية،
ف�إن نفوذها الثقايف �سوف يزداد �أي�ضاً .يوماً ما عما قريب ،وعندما توجد كتلة مهمة من
املوهبة ،واملال ،وال�سوق يف قارة �آ�سية� ،سيتم الو�صول �إىل مرحلة انقالبية و�ستنتقل الهند
من االن�ضمام �إىل اللعبة� ،أو حتى الفوز يف اللعبة �إىل اخرتاع قواعد جديدة لألعاب جديدة.
وعندها �سوف ت�صبح الأمور مثرية لالهتمام.
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قمت يف العام املا�ضي و�أثناء رحالتي املتكررة �إىل غورغاون ،مدينة الأقمار ال�صناعية
يف نيودلهي ،التي تعج باحلركة وتعد �إحدى املحاور احليوية للهند اجلديدة ،قمت ب�إح�صاء
لي�س �أقل من �ستة مراكز ت�سوق جتارية يف املدينة .وهناك عمليات بناء جتري يف كل مكان
هذه الأيام� :شقق �سكنية� ،أبراج مكاتب ،وطرقات ،وهناك بني املباين اجلديدة قيد الإن�شاء،
الأكواخ ال�صغرية لعمال البناء و�أ�سرهم .وتت�شارك الكالب ال�ضالة والأبقار الهائمة على
وجهها الطرقات وال�شوارع مع ال�سيارات احلديثة .وتطلق اللوحات الإعالنية عرو�ضاً من
�شركات الهاتف اخلليوي ،والبنوك ،وخماون الألب�سة عند كل منعطف .وتهدر ال�شاحنات على
طول الطرق الرئي�سة من دلهي �إىل جايبور .ومتر ال�سيارات ال�صغرية من طراز «ماروتي»
 Marutiو�سيارات ال�صالون من طراز « Indica Tataتاتا انديكا» ،ب�سرعة كبرية وهي تنزلق
داخل حركة ال�سري ،ثم تندفع خارجها مطلقة �أبواقها .ومتتلك العديد من ال�شركات الهندية
والأجنبية على ال�سواء مكاتب لها هنا  -تاتا كون�سلتينغ  ،Tata Consultingن�سلتة ،Nestlé
�سيتي بانك  ،CitiBankورانباك�سي  ،Ranbaxyعلى �سبيل الذكر  -وتنعك�س على جوانبها
الزجاجية الالمعة الأ�شجار املُغربة وقطع الأرا�ضي ال�صغرية من حولها .وتوجد مراكز
االت�صاالت بكرثة هنا وكذلك املقاهي ،ومطاعم الوجبات ال�سريعة واملجمعات التجارية التي
تلبي حاجات ورغبات موظفيها ال�شباب.
مل يكن قد م�ضى على بناء �أي من املجمعات التجارية �أو مراكز الت�سوق التي ر�أيتها يف
غورغاون �أكرث من ب�ضع �سنوات .وكانت هناك خم�سة �أخرى قيد الإن�شاء .وجميعها حتوي
خليطاً من العالمات التجارية العاملية والهندية .وبع�ضها خمت�صة ببيع �سلع معينة :ف�سوق
الذهب ي�ضم متاجر لبيع املجوهرات .ويخت�ص ام.جي .اف بالزا  MGF Plazaبالأجهزة
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الإلكرتونيةفيعر�ض�سلعاًحتملعالماتجتاريةمثل�،سوين،بانا�سونيكوفيليب�س�،إل.جي.
�سام�سونغ،والعالمةالتجاريةاخلا�صةبالهندوهيVideoconفيديوكون�.أمامراكزالت�سوق
املخ�ص�صة مل�ستلزمات الأعرا�س فهي رائجة ب�شكل هائل يف الهند .وهناك واحد على طريق
«�سونا» خلف ملعب الغولف التابع ل�شركة  DLFلال�ستثمارات العقارية.
ويحتويجممعميرتوبوليتانالتجاريMetropolitanاملرتبطباملخزنال�شعبيالهندي
الكبري املتعدد الأق�سام «�شوبرز �ستوب»  Stop Shopper'sعلى جمموعة خمتلفة من املحالّ
التجارية مبا فيها �سام�سونايت ،اديدا�س� ،سوات�ش ،روليك�س ،ومارك�س �آند �سبن�سر .وهناك
�أي�ضاًحملرميوندRaymondالهنديالقدمياملخت�صباملالب�سالرجاليةوالآخذيفالتو�سع،
وحملويلز«اليف�ستايل».Wills Lifestyleويرفع�Willsشعار«متتعبالتغيري»،وهومرتبط
بالعالمة التجارية اخلا�صة ب�سجائز ويلز ،التي تنتجها �شركة تبغ الهند  ،ITCويهدف Wills
�إىل �إر�ضاء �أذواق ال�شباب الهنود يف املدن .ويعلن موقع العالمة التجارية على الإنرتنت �أن
« »Wills Lifestyleهو �سل�سلة من خمازن ال�سلع الراقية املميزة التي تتيح خو�ض جتربة
ت�سوق دولية حقيقية عرب توفري جو فريد متميز وعلى م�ستوى عاملي.
وهناك عرب ال�شارع من مكان املجمع التجاري امل�سمى ميرتوبوليتان ،عند مركز «دي.
تي �سيتي �سنرت» دار كربى لل�سينما متعددة اال�ستعماالت و�سبع �شا�شات عر�ض ت�شكل دعامة
ملجموعة من املخازن واملطاعم .وتعد دار ال�سينما التي ت�ضم عدداً من ال�صاالت �شيئاً جديداً
�آخر ن�سبياً يف الهند ،حيث ا�ستمرت دور ال�سينما ذات ال�شا�شة الواحدة واملبنية وفق الطابع
الفني القدمي الذي �شاع يف الثالثينيات ،ا�ستمرت يف العمل مدة �أطول من مثيالتها من
دور ال�سينما الأمريكية والأوروبية ملدة عقدين من الزمن على الأقل .وكانت هناك يف العام
املا�ضي ويف مدخل �صالة ال�سينما مل�صقات تعلن عن فيلم «هاري بوتر» و«القدح النارية»
وبذلك كان ب�إمكاين �أن �أكون داخل دار كربى لل�سينما يف جممع جتاري م�شابه للمجمعات
التي ترتادها الطبقة الرثية يف الواليات املتحدة.
كنت �أنا وعمتي وعمي موجودين هناك مل�شاهدة «تاج حمل» وهو فيلم تاريخي جتري
�أحداثه يف القرن ال�سابع ع�شر �أثناء حكم �إمرباطور املغول �شاه جاهان ،الذي �أمر ببناء
الن�صب ال�شهري ليكون مبنزلة �ضريح لزوجته املحبوبة ممتاز .و�أغدق فيلم «تاج حمل» الذي
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مت الرتويج له باعتباره الفيلم الذي كانت تكاليف �إنتاجه الأعلى يف تاريخ بوليوود� ،أموال
ميزانيته التي يقال �إنها بلغت ( )18مليون دوالر على الأزياء املتقنة للممثلني وعلى املناظر
الت�صويرية .وكان احلوار املتكلف للفيلم الذي دار باللغة الأوردية املليئة بامل�صطلحات
الفار�سية من �أجل ا�ستح�ضار احلقبة املغولية ،غري مفهوم بالن�سبة لعمتي وعمي الهنديني
اللذين يعي�شان يف غورغاون ويتكلمان الهندية ،كما كان بالن�سبة يل .وعندما انتهى عر�ض
الفيلم كانت �صدمة لنا �أن نخرج من �أجواء الهند يف �أيام املغول لندخل الأجواء ال�ساكنة
املربدة التي تخيم على املجمع التجاري ب�أر�ضياته الرخامية امللمعة وال�سلم املتحرك ال�صاعد
ب�شكل دائم ،و�إحدى �أكرث احلمامات العامة نظافة التي ما ر�أيتها يف �أي مكان يف العامل.
بعد ذلك ذهبنا لنتم�شى .كانت هناك متاجر خمت�صة ببيع مواد و�سلع للديكور الداخلي،
ومتاجر لبيع لبا�س «ال�ساري» الهندي و«ال�سالوار كاميز» ،وعدة حمال جتارية لبيع الأحذية.
وكان هناك عند نهاية طرف واحد من الف�سحة املركزية املفتوحة للمجمع التجاري ،مقهى
من �سل�سلة مقاهي باري�ستا  Baristaيقدم جمموعة من ال�شطائر والكعك املحلى �إىل جانب
م�شروب الكابوت�شينو ،واال�سربي�سو وغريها من م�شروبات القهوة ال�ساخنة واملثلجة .وكان
هناك مطعم �صيني ،وحمل ب�سيط يقدم طعام التندور  Tandooriامل�شوي يف فرن من الآجر،
ومطعممن�سل�سلةمطاعمروبيتيوزدايRubyTuesdayمتوفرينلتقدميوجباتملنلديهم
�شهية قوية للطعام .ويقدم جممع «دي.تي�.سيتي �سنرت» �أي�ضاً �سوبر ماركت حديثة تدعى
«كرو�سروذر» حافلة ب�أطعمة معلبة وم�صنعة من الهند ومن دول �أخرى من �أنحاء العامل.
وكان هناك داخل املجمع التجاري كل �أنواع املت�سوقني وهم يتنقلون �أزواجاً و�ضمن
جمموعات �صغرية  -عائالت تتبعها �أطفالها ،وجمموعات من ال�شباب يف �أواخر �سن املراهقة
�أو بداية الع�شرينيات ،و�أزواج من �أعمار خمتلفة .وكان جميع من جتاوزوا الع�شرين من
احل�شد ذكوراً و�إناثاً يرتدون �سراويالت اجلينز وبلوزات �أو اجلينز مع قم�صان «الكورتي�س»
 Kurtisالرداء الف�ضفا�ض الق�صري الهندي ال�شائع بني الن�ساء ،وكان العديد من الأمهات
والن�ساء يف منت�صف العمر يرتدين زي «ال�سالوار كاميز» التقليدي وكانت هناك القليل
من الن�ساء يرتدين لبا�س ال�ساري ومل يرتد �أي من الرجال املالب�س الهندية التقليدية ،ومل
�أحلظ �أُنا�ساً يحملون الكثري من �أكيا�س امل�شرتيات .وعندما �س�ألت عمتي عن هذا الأمر
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قالت يل «لي�س مبقدور الكثريين �أن يتحملوا تكاليف �شراء الب�ضائع التي تباع هنا .والنا�س
ي�أتون للفرجة ،ور�ؤية ما يعجبهم ثم يذهبون �إىل �سوق «كارول باغ» و«الجبات ناغار» حيث
الأ�سعار �أف�ضل.
وهذان ال�سوقان هما عبارة عن قطع م�ستطيلة ال�شكل من املخازن التجارية تنتظم على
طول ال�شوارع املزدحمة قرب الأحياء ال�سكنية ملنطقة جنوب مدينة دلهي .وهما ت�شبهان
كثرياً البازار الهندي التقليدي بوجود باعة متجولني خمتلفني يبيعون ب�ضائعهم مبحاذاة
الطرق العامة ،وكلها تعج بالألوان وال�ضجيج وامل�ساومات احلادة .وهذا هو املكان الذي كنا
نت�سوق فيه عندما كنت �أعي�ش يف الهند يف طفولتي.
وعلى الرغم من حالة ال�سعار القائمة م�ؤخراً لإن�شاء املجمعات التجارية ،ف�إن معظم
الهنود مازالوا يت�سوقون من البازارات التقليدية ،والدكاكني ال�صغرية امل�ستطيلة القائمة
على طول طرقات ال�سيارات �أو داخل الأزقة امللتوية لإحياء املدينة القدمية .ويعرف �أ�صحاب
الدكاكني زبائنهم باال�سم ،ويعر�ضون عليهم دائماً تخفي�ضات يف الأ�سعار ،وغالباً ما يقدمون
الب�ضائع بالدين .وت�شمل الإجراءات االحتفالية للت�سوق من �أجل �شراء ثوب �سا ٍر جديد يف
متجر تقليدي ،ت�شمل �أو ًال �أن ينزع املرء حذاءه عند العتبة ،ثم يجد له مكاناً مريحاً على
الأر�ض املغطاة ب�شرا�شف قطنية بي�ضاء نا�صعة ونظيفة ممدودة فوق فر�شات رقيقة .ويتم
تقدمي فنجان من ال�شاي �أو �شراب بارد .ويكون م�ساعدو �صاحب املتجر قد بد�ؤوا قبل ذلك
بب�سط �أذرع من قما�ش احلرير املطوي ،بع�ضه حمبوك ب�شكل مت�شابك والبع�ض الآخر مطرز
ب�شكل دقيق ،واحد من كاجنيڤارام و�آخر من باتان .وقد �أم�ضى الن�ساجون املهرة �أَ�شهر
لإنتاج قطعة واحدة من القما�ش املتلألئ الذي يتم قبوله �أو املوافقة عليه ب�إمياءة من الر�أ�س،
�أو بتلويحة باليد.
وتولد املجمعات التجارية الكثري من املناف�سة �أمام الأ�سواق التقليدية يف الهند .وتعلن
لوحة �إعالنات كبرية عند موقع جممع جتاري �آخر �أي�ضاً يف طور التنفيذ عن الآتي «قريباً:
�أكرب جممع جتاري يف الهند ،كيلو مرت واحد من الت�سوق» .وقد ت�ساءلت ما �إذا كانت كلمة
كيلو مرت تعني :كيلو مرتاً مربعاً واحداً �أو كيلو مرتاً طولياً واحداً؛ ويف كل الأحوال ،فقد كان
البناء �سيكون �ضخماً .وتتباهى لوحة �إعالنات قرب جممع جتاري يف مدينة بومباي قائلة:
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«�آلهة كل املبيعات! كما تتبجح لوحة كبرية يف واجهة عر�ض الب�ضائع اخلا�صة ب�أحد متاجر
�سل�سلة «�شوبرز �ستوب» يف مدينة كالكوتا بعبارة تقول« :رابطة هنود العامل».
بد�أ العمل املنظم للبيع بالتجزئة يف الهند خطواته الأوىل للتو .وت�شكل مراكز الت�سوق
التجارية واملخازن الكربى ( )80باملئة من جتارة البيع بالتجزئة يف الواليات املتحدة و()20
باملئة يف ال�صني ،و( )3باملئة فقط يف الهند .والهند هي بالفعل �أمة من �أ�صحاب املتاجر.
وتعمل نحو  12مليون بقالية (كريانا�س)  ،Kiranasودكاكني �شعبية �صغرية و�أك�شاك �صغرية
احلجم ،والب�سطات التي تقام على جانبي الطرقات ،تعمل على تزويد �أكرث من مليار من
�أبناء ال�شعب الهندي ،بحاجاتهم من الت�سوق باتباع نظام البيع بالتجزئة .وميكن العثور
على «الكريانا» يف كل مكان .فهي يف املدن قد تكون دكاكني �ضيقة ،جدراناً ت�صطف عليها
رفوف ت�صل �إىل �أعلى ال�سقف ،ويقف �صاحب الدكان خلف طاولة عر�ض زجاجية ،يجيب
عن الأ�سئلة من �أجل تلبية الطلبات من علب الب�سكويت �أو الـ  ،Bidisوهي �سجائر �صغرية
جداً ملفوفة باليد ،وم�سحوق للأ�سنان� ،أو جبنة معلبة من ماركة «�آمول»  .Amulوقد تكون
الكريانا يف القرى �أكرث قلي ً
ال من كوخ على جانب الطريق مع بع�ض احلاجيات الأ�سا�سية .غري
�أن هذا الو�ضع على و�شك �أن يتغري .فمن املتوقع ،و�أثناء العامني القادمني �أن تخفف احلكومة
الهندية من القوانني التي حتظر عمل �سل�سلة متاجر البيع بالتجزئة ذات العالمات التجارية
املتعددة ،مثل «وول مارت» و�سل�سلة املتاجر الفرن�سية ال�ضخمة «كارفور» ،يف الهند .وتتدافع
ال�شركات الهندية من �أجل ت�أ�سي�س وجود قوي لها يف جتارة البيع بالتجزئة واال�ستحواذ على
ح�صة يف ال�سوق قبل حدوث ذلك.
وتعد�شركة«بانتالون»املحدودةللبيعبالتجزئةالتيميلكهاكي�شوربياينKishoreBiyani's

� Pantaloon Retail Ltdأكرب �شركة بيع بالتجزئة يف الهند .ومتتلك �شركته ثالث �سال�سل
متاجررئي�سةللبيعبالتجزئة:خمزنمتعددالأق�ساملبيعالألب�سةيدعى،Pantaloonsو�سل�سلة
متاجر ت�ضم خليطاً من ال�سلع وتبيع باملفرق مع تقدمي ح�سومات تدعى «البازار الكبري» Big
 Bazaarو�سل�سلة متاجر بقالية ا�سمها � Food Bazaarأو «�سوق الأغذية» .وقامت �شركة ترنت
املحدودة  .Trent Ltdوهي فرع من �شركة  Tataمبتابعة االفتتاح الناجح ل�سل�سلة متاجرها
متعددة الأق�سام امل�سماة «و�ست �سايد» « »Westsideقبل �سنوات قليلة مع �سل�سلة متاجر بيع
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بالتجزئة تعر�ض اقتطاعات تدعى «ترنت�س �ستار انديا بازار» .Bazaar Trent's Slar India
وكانتجمموعةكي.راهيجاK.Rahejaالعقاريةالعمالقةقدافتتحتخمزنهاال�شعبيمتعدد
الأق�سام «�شوبرز �ستوب» يف وقت �سابق من عام  .1991ودخلت �شركة غودريج �أغروڤيت
املحدودة  Ltd Godrej Agrovetوهي فرع من جمموعة غودريج ،امل�شاركة منذ وقت طويل يف
القطاع الزراعي ،دخلت يف جتارة البقالة مع امل�ؤ�س�سة التجارية «نيت�شرز با�سكت» Nature's
 ،Basketوهي �سوبر ماركت يلبي حاجات الطبقة الغنية .وهناك يف متجرها الذي يعر�ض
�سل�سلة منتجاتها يف �شارع واردن مبدينة بومباي ،زاوية لتقدمي �أنواع الع�صري كافة وا�ست�شاري
يف التغذية .ويعر�ض املتجر �إي�صال الطلبات �إىل املنازل يف الأحياء الفخمة القريبة من منطقة
ماالبار هيل  Malabar Hillو(�سي رود نيبيان)  .Nepean Sea Roadو�سواء كانت تر�ضي
رغبات �أكرث النا�س ثراء يف الهند �أو الطبقة الو�سطى الكادحة ،ف�إن �سل�سلة املتاجر هذه قد
حققت جناحاً هائ ً
ال .وتف�سح الألوان الفو�ضوية لبازارات الهند التقليدية ،واملنتجات املحلية
الفريدة التي تتميز بها كل بلدة ،وكل حي ،وحتى كل بائع ،والتنافر احلا�صل يف �صيحات التجار
وترويجهم امللح لب�ضائعهم للتناف�س على لفت انتباه الزبائن ،تف�سح املجال �أمام التنا�سق،
و�إمكانية التنب�ؤ ،وبث الأحلان املو�سيقية الهادئة يف كل �أماكن العمل ويف كل الأوقات .وقد
حتقق ال�شركات الإنتاجية الهندية على الأرجح �أرباحاً يف الأ�سعار ويف ثبات امل�ستهلكني الهنود
على مبد�أ ال�شراء� ،إال �أن الهند �ستكون قد خ�سرت بذلك �أي�ضاً جزءاً من �سحرها.

ثورة البيع بالتجزئة
تعد الهند وفقاً لبحث ا�ستهالكي �أجرته م�ؤ�س�سة  AC Nielsenعام � ،2006أكرث دولة
متفائلة مالياً يف العامل .ويعتقد ( )66باملئة من الهنود �أن الوقت احلايل هو الوقت املنا�سب
ل�شراء ما يريدونه �أو ي�شعرون �أنهم بحاجة �إليه .وهي ن�سبة �أعلى من ن�سب �أي من الدول
احلادية والأربعني التي �شملها البحث( .)1وت�شكل الطفرة التي ت�شهدها الهند يف جمال �إن�شاء
املجمعات التجارية ا�ستجابة مبا�شرة لهذا التفا�ؤل .ويتوقع �أن يتم بناء ( )343جممعاً جتارياً يف
الهند بحلول عام  ،)2(2007وبالإ�ضافة �إىل املطاعم ودور ال�سينما الكربى املتعددة ال�صاالت،
توفر املراكز التجارية للأطفال م�ساحات للعب ،و�أماكن مغلقة لألعاب الفيديو وحتى املجازات
الطويلة ال�ضيقة ذات الأر�ضية اخل�شبية اخلا�صة مبمار�سة لعبة البولينغ .وهناك �أي�ضاًمالهي
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الدي�سكو�أواملراق�صال�صاخبة.وح�سبتعليق�آرونبوريرئي�سحترير�صحيفة«»IndiaToday
()3
«انديا توداي» «�أنت ال ت�شرتي منتجاً يف جممع جتاري� ،أنت ت�شرتي خربة»
وتعد املجمعات التجارية و�سيلة للأغنياء من الهنود و�أفراد الطبقة الو�سطى من ذوي
الطموحلتجربةبيئةمرتفة،خاليةمن�إزعاجاتال�شارعالهندياملعهود.وتتيحمراكزالت�سوق
التجارية الفاخرة م�ساحة حممية بعيداً عن الفقراء ،والأبقار الهائمة ،والكالب املنبوذة،
والأكوام ال�صغرية من القمامة والأكيا�س البال�ستيكية املرتاكمة التي يجدها املرء يف ال�شارع
خارج املجمع متاماً؛ لأنه طاملا �أنك داخل املجمع التجاري ،ف�إن ب�إمكانك �أن ت�ستمتع مبقدار
�صغري من املتعة التي حتظى بها دول العامل الأول يف جو مكيف ،ويف بلد ال ي�ستطيع معظم
النا�س فيه حتى �أن يتحملوا كلفة �شراء �شريحة من عجينة البيتزا من �أحد مطاعم الوجبات
ال�سريعة .وتظهر عبارات «عاملي» و«م�صنف عاملياً» يف الإعالنات اخلا�صة بكل من املنتجات
التي تباع يف املجمعات التجارية وتلك اخلا�صة باملجمعات ذاتها .وكل مايحتاج الهنود �إىل �أن
يفعلوههوالت�سوقيفجممعجتاريحماطبهذهالعالماتالتجاريةلكيي�شعرواوك�أنهمجزء
من العامل النامي الغني  -وهم كذلك ،يف تلك اللحظة.
�إِن الفكرة القائلة ب�أن �شراء النفوذ هو الو�سيلة للتوا�صل مع العامل القائم ما وراء الهند،
هو �شيء ي�ستخدمه املعلنون من �أجل ا�ستغالل الت�صورات واملفاهيم التي يحملها الهنود عن
العوملة .وتقول �صفحة كاملة من�شورة يف جملة «ان�سايد �آوت�سايد» املخت�صة بديكور املنازل
للإعالن عن �ألواح اجلدران التزيينية التي حتمل العالمة التجارية «غلوديكور» Glodecor
امل�صنوعة يف �أمريكة ،تقول للزبائن الهنود املحتملني�« :أح�ضر الت�صميمات الداخلية
الأمريكية �إىل الهند (الحاجة �إىل ت�أ�شرية دخول)( )4وقد �سنحت يل فر�صة كبرية بينما كنت
�أنتظر عدة �ساعات يف مطار كالكوتا و�صول رحلة طريان مت�أخرة ،لكي �أدر�س مل�صقاً �إعالمياً
دواراً ُم�ضا ًء من اخللف يتوزع على ثالثة جوانب يخ�ص �شركة هندية كبرية ا�سمها كومبتون
غريڤز  .Compton Greavesوكانت الر�سائل الثالث تقول« :ا�شرت منتج �شركة «كومبتون
غريڤز»� ،إح�صل على تكنولوجيا عاملية دون تكلفة �إ�ضافية!« .بينما تغرق العالمات التجارية
الدولية ال�سوق ،هناك عالمة جتارية هندية واحدة حترك ال�سوق الهندية» ،معظم ال�شركات
الهندية تناف�س بع�ضها فقط .وتناف�س �شركة كومبتون غريڤز �أف�ضل ال�شركات يف العامل».
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وي�ؤكد كبري االقت�صاديني يف م�ؤ�س�سة  ،Morgan Stanleyمورغان �ستانلي� ،ستيفن روت�ش،
�أن امل�ستهلك الهندي رمبا يكون على و�شك �أن يجعل امل�ستهلك الأمريكي -الذي كان لزمن
طويل ملكاً على مملكة اال�ستهالك العاملية -يبذل كل مهارته وجهده من �أجل �أن يتفوق عليه.
وهو يالحظ �أن اال�ستهالك اخلا�ص يف الهند ي�شكل ن�سبة مذهلة ت�صل �إىل ( )64باملئة من
الناجت املحلي العام ،و�أقل ب�شكل طفيف فقط من الدولة الأعلى يف الإِنفاق� ،أي الواليات
املتحدة ،عند ن�سبة تبلغ ( )70باملئة و�أعلى من اليابان ( 57باملئة)� ،أوروبة ( 54باملئة) �أو
ال�صني ( )38باملئة( .)5وهو يحذر ب�أن املحرك االقت�صادي العاملي لال�ستهالك الأمريكي
�سوف ي�ضعف عندما تنفجر الفقاعة الإ�سكانية .ومع قيام �أنظمة اقت�صادية نا�شئة تعتمد
على ال�صادرات ،يحتاج العامل �إىل م�ستهلك جديد» كما يقول روت�ش( .)6ويبدو الهنود �أكرث
من �سعداء ل�سد الفراغ.
و�إذا ما قرنت ولع الهنود بالإِنفاق مع ال�سكان ال�شباب ل�شعب البالد  300-مليون �شخ�ص
ما بني �أعمار الإنفاق املرتفع ،البالغة الثامنة ع�شرة واخلام�سة والثالثني -ف�إنك حتظى
مبقومات �أكرب �سوق ا�ستهالكية ر�آها العامل على الإطالق .ويق�سم املجل�س الوطني للبحوث
االقت�صادية التطبيقية ومقره نيودلهي ،الطبقة الو�سطى التي تزداد منواً يف الهند كالآتي:
 90مليون �شخ�ص يك�سبون ما بني  4,400دوالر و 21,800دوالر �سنوياً ،زائد  287مليوناً يرتاوح
دخلهم الأ�سري ما بني  2,000دوالر و 4,000دوالر �سنوياً وهم ممن يطمحون لالن�ضمام
�إىل الطبقة الو�سطى )7(.وبحلول العام (� ،)2010سريتفع عدد هذه املجموعة من امل�ستهلكني
الهنود ب�شكل كبري ليبلغ ( )561مليون �شخ�ص� .أ�ضف �إىل ذلك ما يقدر بـ  37.2مليون �أ�سرة
ح�ضرية من الطبقة الو�سطى الأكرث غنى فتكون لديك �سوق من امل�ستهلكني ي�ساوي عددهم
تقريباً جمموع عدد �سكان الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي.
ال بد �أن �أعداد امل�ستهلكني الهنود تثري الده�شة للغاية ،لكنهم ميثلون �أقلية بالن�سبة
لإجمايلعدد�سكانالهند.فهناكثمامنئةمليونهنديالميتلكونالقوةال�شرائيةللم�شاركة
يف التقدم املفاجئ وال�سريع الذي حتققه جتارة البيع بالتجزئة يف البالد� .إن الهوة ما بني
�أولئك الذين ي�ستطيعون ال�شراء والذين ال ي�ستطيعون �آخذة يف االت�ساع .ويف حني تكرب هذه
الهوة تكرب معها خماطر حدوث احتكاك اجتماعي خطري وعلى نحو مت�سارع جداً.
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ويقود منو الطبقة امل�ستهلكني يف الهند ،و�إىل درجة كبرية� ،شعب الهند الفتي .فال�شباب
الهندي الغني من �أبناء املدن يبلغون �سن الن�ضج يف عامل جديد تعد مراكز الت�سوق التجارية
القائمة فيه الأمكنة املف�ضلة لديهم الرتيادها؛ وهي تلقى �شعبية بني ال�شباب يف البالد� .أما
جتربة الت�سوق التي يراها �أَهلوهم ثورية جداً فهي تعد بالن�سبة لهم جمرد الطريقة التي
تكون عليها الأمور .و�سوف ي�ستمر قطاع البيع بالتجزئة يف الهند يف النمو يف حني تتحول
الأجيال الالحقة �إىل م�ستهلكني  -على افرتا�ض �أنهم يجدون وظائف كافية .فالعديد من
ماليني ال�شباب الهندي لي�ست لديهم وظائف جيدة �أو �آباء �أغنياء .وهم ال ي�ستطيعون حتمل
دفع تكاليف ال�سلع التي ترتاق�ص �أمام �أعينهم يف التلفاز ب�صورة تثري غيظهم� .إن �إحدى
�أكرب التحديات التي تواجه الهند هي �إيجاد فر�ص العمل من �أجل �شعبه الفتي النا�شئ ،مما
�سيتيح للمزيد منهم امل�شاركة يف ثورة البيع بالتجزئة التي ت�شهدها البالد.
ويف حني يقوم ال�شباب الغني املُرتف ب�شراء املالب�س ،والكماليات ،ومنتجات الت�سلية
ال�شخ�صية ،ف�إن الكثري من الإنفاق اجلديد يف الهند يرتكز على ال�سلع املنزلية .وتزداد
مبيعات �أفران املايكروويڤ ،و�أجهزة تكييف الهواء ،والغ�ساالت ،و�آالت ت�شغيل �أقرا�ص
 DVD/VCDو�أجهزة التلفاز امللونة ،والربادات ،تزداد ب�شكل مثري للإعجاب( .)8وتهدف
�شركة «ال.ج»  LGالكورية العمالقة للأجهزة املنزلية الإلكرتونية التي ت�صنع العديد من
هذه املنتجات� ،إىل ارتفاع �إيراداتها خم�سة �أ�ضعاف من الآن وحتى عام  ،2010حيث تتوقع
�أن حتقق عائداً بقيمة ( )10ماليني دوالر من ال�سوق الهندية( .)9ويعي�ش معظم الهنود
�ضمن «عائالت م�شرتكة» تقليدية ،حيث يح�ضر الأخوة زوجاتهم �إىل املنزل ليعي�شوا يف ظل
والديهم ،وبينما تعمل كل عائلة على و�ضع ترتيباتها اخلا�صة بتنظيم الدخل امل�شرتك مقابل
الدخل اخلا�ص ،ف�إن كل فرد من �أفراد العائلة الهندية يك�سب دخ ً
ال ي�سهم به يف الإنفاق على
م�ستلزمات الأ�سرة ب�شكل عام .ومع تزايد عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون حتت �سقف واحد،
تتجمع املداخيل يف �صندوق م�شرتك وتنخف�ض النفقات وتكرب القوة ال�شرائية� .أما الأجهزة
املنزلية فهي �أ�شياء مكت�سبة ميكن للأ�سرة ب�أكملها �أن تتمتع بها .ويف العديد من بيوت الطبقة
الو�سطى الهندية تتمو�ضع الثالجة بفخر لتعر�ض يف غرفة اجللو�س ،التي ت�ستعمل �أي�ضاً
كغرفة طعام �سواء كانت هناك م�ساحة لغرفة طعام يف املطبخ �أم ال .ويعد جتميع الأجهزة
املنزلية والأجهزة الإلكرتونية م�ؤ�شراً ملمو�ساً على حت�سن الو�ضع االقت�صادي للأ�سر.
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وتنعك�س �إحدى �أكرث الأوجه �إثارة للقلق يف الروح اال�ستهالكية اجلديدة ،يف الزيادة
احلادة يف املنتجات اال�ستهالكية باعتبارها ت�شكل جزءاً من مهر العرو�س .وكانت العرو�س
ت�أتي ح�سب التقاليد مع جمموعة من املجوهرات ،والثياب ،وبع�ض الأ�شياء والأغرا�ض
املنزلية وبع�ض النقود .ويعد املهر �أمراً خمالفاً للقانون يف الهند �إال �أن ذلك مل ي�ؤ ِد �إىل زوال
هذه العادة .ويطلب �أهل العري�س هذه الأيام �أجهزة تلفازية وغ�ساالت ،دراجات نارية ،وحتى
�سيارات .وهناك الكثري من الروايات امل�أ�ساوية ال �سيما يف �شمال الهند حيث تنت�شر عادة
املهور على نطاق �أو�سع ،عن عرائ�س مت �إرهاقهن �إىل درجة �إقدامهن على االنتحار �أو حتى
قتلهن على �أيدي ان�سبائهن -املعروفات بوفيات املهور -لأن �أهايل الفتاة امل�سكينة مل يتمكنوا
من ت�سليم الالئحة الكاملة بال�سلع املطلوبة من عائلة زوجها اجلديدة.
ونحن يف الواليات املتحدة ننظر �إىل الأجهزة املنزلية باعتبارها تخفف عن ربات البيوت
من عبء ترتيب املنزل .وهذه لي�ست هي احلال يف الهند بال�ضرورة ،ويعني االنق�سام الكبري
ما بني الأغنياء والفقراء ووجود الأعداد الكبرية من النا�س الفقراء جداً� ،أن امل�ساعدة
املنزلية متوافرة ب�سهولة حتى داخل �أ�سر الطبقة الو�سطى الأفقر .وحتى الأ�سر املتوا�ضعة
تتباهى باال�ستعانة باخلدم من �أجل القيام ب�أعمال الغ�سيل .وغالباً ما يكون عمل الن�ساء
يف البيوت التي مبقدورها حتمل تكاليف ال�سلع اال�ستهالكية احلديثة ،مقت�صراً على �إعداد
الطعام .وب�إمكان هذا �أن ي�شكل وب�سهولة وظيفة بدوام كامل ،حيث �إن معظم الطعام
الهندي يتم حت�ضريه طازجاً كل يوم ،لذا ف�إن �أدوات املطبخ تعد �شائعة جداً .ولطاملا كانت
اخلالطات و�آالت جتهيز الطعام الكهربائية ومنذ زمن بعيد من اللوازم الثابتة يف مطابخ
الطبقة الو�سطى الهندية.
وت�شكل �أفران املايكروويف نعمة حقيقية ،حيث يكون بالإمكان االنتهاء من �إعداد الطعام
يف ال�صباح ،وت�سخني الأطباق عندما يتم تقدمي الوجبة يف وقت الحق من اليوم .ويف هذه
احلالة توفر ربة املنزل �أو حتى الزوجة العاملة على نف�سها الوقت واجلهد بالفعل .ويف بيوت
�أ�سرتي �أنا وبيوت �أ�صدقائي يعد هذا �أمراً مالئماً بالن�سبة للخدم ،الذين يقومون بب�ساطة
بت�سخني وجبة الطعام وتقدميها لأفراد الأ�سرة بعد حت�ضريها يف وقت �سابق من قبل الن�ساء
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يف املنزل� ،أو من قبل طباخة تعمل لدى الأ�سرة .ومن املعهود �أن يتناول اخلدم طعامهم
بعدما تكون الأ�سرة قد فرغت من الأكل .ويجري هذا عادة على �أر�ض املطبخ ،فيتجمع خدم
املنزل حول �أطباق الطعام امل�سكوب وي�أكلون معاً .وكنت قد اقتحمت املطبخ �أثناء ما هو
متعارف عليه على �أنه ا�سرتاحة خا�صة باخلدم ،وفاج�أ ذلك مزاحاً ودوداً منع�شاً كان يدور
بينهم �أثناء الوقت املخ�ص�ص لوجبة الغداء قبل �أن ا�ست�أذن باملغادرة ب�سرعة .ثم وبينما تقوم
ن�ساء املنزل ب�أخذ قيلولة بعد الظهر  -وهي طريقة مفيدة لتمرير �أعلى �أجزاء النهار حرارة،
وطريقة �ضرورية حينما يكون النا�س قد ا�ستيقظوا مبكراً لال�ستفادة من برودة ال�صباح،
وت�أخروا يف النوم من �أجل اال�ستمتاع ب�ساعات امل�ساء  -يقوم اخلدم بغ�سل جميع الأطباق
وتنظيف املطبخ.
لقد جعلت الأجهزة املنزلية مثل �آالت غ�سل الثياب الكهربائية النا�س عاطلني عن العمل.
فغ�سل الثياب هو مهنة ذات اخت�صا�ص يف الهند .وي�شتهر حمرتفو غ�سل الثياب الذين يطلق
عليهم ا�سم دوبي�س « »dhobisومفردها «دوبي» مبقدرتهم على جمع الغ�سيل من منازل
خمتلفة عديدة وعدم فقدان �أو خلط غر�ض واحد .والعديد من الأُ�سر لديها من ي�أتي �إىل
املنزل يومياً ،ووظيفته �أن يغ�سل الثياب .وتجُ مع الثياب املت�سخة للعائلة وتو�ضع لتنقع يف دالء
من املاء بعد انتهاء احلمام ال�صباحي للجميع ثم ي�أتي «الدوبي» ويغ�سل كل �شيء ويعلقه على
ال�شرفة �أو على �سطح املنزل كي يجف .والكثريون من الهنود الذين �أعرفهم ممن يقومون
ب�شراء الغ�ساالت الكهربائية ،يفعلون ذلك؛ لأنهم يرون �أن ثيابهم ت�صبح نظيفة بالتخفيف
من اهرتائها نتيجة اال�ستعمال .والثياب احلديثة ال �سيما امل�صنوعة من خيوط تركيبية ،ال
تعود مقبولة عندما تُغ�سل با�ستخدام الطريقة الهندية التقليدية التي تق�ضى بخبطها بع�صا
خ�شبية على حجر م�سطح كبري.
�أي�ضاً تتم عملية الكي عادة ب�إر�سال الثياب �إىل �شخ�ص يف احلي يعمل يف كي الثياب
با�ستخدام �آالت املكاب�س .وهنالك حيث تعي�ش عمتي وعمي يف �إحدى �ضواحي غورغاون،
يف �شارع هادئ تظلله الأ�شجار املزروعة على جانبيه وي�ضم بيوتاً ذات طابق واحد مزودة
بو�سائل الراحة ،هنالك �شخ�ص يعمل يف كي الثياب باملكاب�س عند الزاوية .وكان قد بنى

154

كوكب الهند

كوخاً �صغرياً من غرفة واحدة ي�ستخدمها للقيام بكل �أعمال الكي للحي ،ويعي�ش فيها �أي�ضاً
مع�أ�سرته.وهوي�ستعملمكاويكبريةم�صبوبةمناحلديدالثقيل،ولهافتحةجموفةلو�ضع
قطع الفحم ال�ساخنة .وتُعاد الأغرا�ض التي تعطى له للكي يف ال�صباح ،بعدما يكون قد كواها
ب�شكل ممتاز يف م�ساء اليوم نف�سه .وتدفع له النقود بالقطعة .ومتتلك عمتي وعمي مكواة
كهربائية وطاولة لأعمال الكي يف البيت� ،إال �أن هذا ُي�ستخدم يف معظمه من �أجل �إمتام
مل�سات ب�سيطة �أو حاجات الكي التي ت�ستلزمها اللحظة الأخرية� .إنه لأمر مريح جداً �أن تعطي
�أ�شياء �إىل كوي حملي ،متاماً مثلما يرى الأمريكيون من �أهل املدن �أنه من املريح �أن يتم كي
قم�صانهم يف حمل خمت�ص بتنظيف املالب�س بد ًال من القيام بكيها يف البيت.
لقد ت�سببت كل ثورة اقت�صادية يف تاريخ الب�شرية يف �إحلاق ال�ضرر ب�أ�ساليب احلياة و�سبل
العي�ش التي حلت حملها .ولن تكون ثورة البيع بالتجزئة يف الهند خمتلفة عن ذلك .فالآالت
التي ت�سهل �إجناز الأعمال �سوف ت�ؤدي �إىل البطالة بالت�أكيد .و�سوف تختفي الدكاكني
ال�صغرية والأ�شياء املميزة املحلية .وي�أمل املرء �أن يجد املاليني من ال�شباب الذين �أغوتهم
الثقافة اال�ستهالكية يف املناطق احل�ضرية ،الوظائف امل�ضمونة التي يحتاجونها م�ستقب ً
ال،
كما ي�أمل �أن يجد املاليني من الفقراء يف املناطق الريفية ،ومعظمهم مزارعون� ،أ�سواقاً
جديدة لت�صريف �إنتاجهم .وهذا هو التحدي احلقيقي الذي تطرحه عملية البيع بالتجزئة
يف الهند.

التوجه نحو ا�ستخدام الهاتف اخلليّوي
كانت عملية ا�ستخدام الهاتف يف الهند تعد �أمراًي�صعب اال�ضطالع به للغاية .وقد ا�ستغرق
الأمر بجدي وجدتي �سنوات للح�صول على جهاز هاتف ثابت ال�ستعماله يف �شقتهم املريحة
ب�ضواحي بومباي ،لأنهما رف�ضا ،من حيث املبد�أ� ،أن يدفعا الر�شوة التي كانت �سوف ت�س ّرع
من �إجراءات وجوده يف املنزل .وكان جهاز هاتفهم مثله مثل كل الهواتف التي �شاهدتها يف
الهند يف نهاية ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�ضي �آلة لها قر�ص دوار مرقم� ،سوداء
اللون وثقيلة الوزن تعود �إىل �أعوام الثالثينيات .وقد كان عليك �أن ت�صرخ يف �سماعة الهاتف
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لكي ي�سمعوك عرب املدينة وحتى يكون �صوتك �أعلى من �صوت االت�صاالت املتقاطعة لأحاديث
�أ�شخا�ص �آخرين كانت تُ�سمع على اخلط .وكان يجب عليك لكي جتري ات�صا ًال هاتفياً مبدينة
هندية �أخرى ،ف� ً
ضال عن ات�صال باخلارج ،كان يجب عليك �أن حتجز ما كان ي�سمى على نحو
غام�ض مكاملة هاتفية بعيدة ،ثم تنتظر دورك �ضمن رتل من النا�س حتى ينادي عليك عامل
املق�سم ويو�صلك باخلط .وقد ي�ستغرق هذا �ساعات.
�أما الآن فهناك �شركات ات�صاالت متعددة للهاتف اخلل ّيوي مبا فيها «ريالين�س»« ،بهارتي
ايرتل» و«هات�ش» تتبارى الكت�ساب الزبائن .وقد �أوجد جناح االت�صاالت عرب الهاتف اخلليوي
مناف�سة جادة بالن�سبة للم�ؤ�س�سة احلكومية التي تتوىل توفري اخلطوط الأر�ضية؛ ونتج عن
ذلك حدوث حت�سن جذري يف االت�صاالت التي تتم عرب اخلطوط الأر�ضية �أي�ضاً.
وتعملاالت�صاالتالقائمةعربالهاتفاخلليويعلىتغيرين�سقعمليةالبيعبالتجزئة
و�صو ًال�إىل�سل�سلةاملعنينيبالقيمةال�سلعيةابتدا ًءمناملنتجوانتها ًءبامل�ستهلك.وي�ستطيع
�صيادو الأ�سماك واملزارعون تتبع �أ�سعار البيع باجلملة على �شبكة الإنرتنت �أو عرب
ا�ستخدام هواتفهم اخلليوية .وب�إمكان بائعي التجزئة ،وحتى الذين يعملون على نطاق
حمدود جداً ،التوا�صل ب�شكل �أف�ضل مع الزبائن .فمث ً
ال قد يعي�ش الك َّوى الذي يقوم بكي
الثياب لعمي وعمتي ،يف كوخ م�ؤلف من غرفة واحدة لكنه ميلك هاتفاً خليوياً بات جزءاً
�أ�سا�سياً من مهنته .ويف �أي وقت تكون لدى عمتي وعمي ثياب بحاجة �إىل الكي ،ف�إنهم
يت�صلون به وي�أتي لأخذها .وعندما ت�صبح الثياب جاهزة ،يبادر هو لالت�صال وي�س�ألهم
متى يكون ب�إمكانه �إي�صالها وت�سليمها .ويقوم �صيادو الأ�سماك يف القرى ال�صغرية التي
تعمل يف �صيد ال�سمك على طول ال�سواحل الهندية ،يقومون باالت�صال بال�شاطئ عندما
يكونون جاهزين لإح�ضار �صيدهم ملعرفة يف �أي �سوق �ساحلية قريبة يجري بيع ال�سمك
الذيا�صطادوهمقابلال�سعرالأعلى.وي�ستخدمبائعواخل�ضراواتوالفاكهة،واخلياطون
واخلدم يف املنازل وال�سائقون وهم معروفون بكرثة يف الهند ،ي�ستخدمون جميعهم
الهواتف اخلليوية يف حياتهم اليومية العملية ليبقوا على ات�صال مع اجلهة التي تزودهم
بال�سلع واملنتجات ،ومع الزبائن و�أرباب العمل.
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ويحظى البائع الذي يعمل على نطاق حمدود� ،أو املوظف املحلي الذي ميتلك هاتفاً مبيزة
تناف�سية على مناف�سيه الذين ال ميتلكون هاتفاً .والكثريون من النا�س ممن ميتلكون �سيارات
يفالهنديقومونبتوظيف�سائقنينظراًل�ض�آلةالرواتب.وت�ؤديالطرقاملزدحمة،وحمدودية
عدد مرائب ال�سيارات �إىل حتويل عملية القيادة �إىل كابو�س .و ُيح�ضر معظم �أرباب العمل
ل�سائقيهم حالياً هاتفاً خل ّيوياً �إن مل يكن لديهم واحد من قبل ،فالأف�ضل االت�صال بهم يف �أي
وقت يحتاجونهم فيه .و�أينما اجتهت يف الهند ،ترى النا�س يتحدثون على هواتفهم اخلليوية
�أو م�شغولني ب�إر�سال ر�سائل ق�صرية مكتوبة عربها .وعندما كنت يف الهند يف عام ،2006
�أعلن عن خف�ض ر�سوم الدقيقة الواحدة نتيجة للمناف�سة ال�شديدة الدائرة بني ال�شركات
الرئي�سة التي تقدم هذه اخلدمة ،مع قيام �شركة ريالين�س بخف�ض الر�سوم ب�شكل كبري �إىل
روپية واحدة � -أقل من �سنتني اثنني لكل دقيقة بالن�سبة الت�صال يجري يف �أي مكان يف الهند.
وحملت اللوحات الإعالنية التي انت�شرت يف �أنحاء البالد �إعالناً يقول بفخر« :روپية واحدة،
بلد واحد».
وب�إمكاين �أن �أ�شهد بوجود ذلك اجلاذب القوي للهواتف اخلليوية و�أن �أعطي برهاناً
قاطعاً عليه .ففي حفل كبري �أقيم مبنا�سبة عيد ميالد ابنة عمي الأربعني يف منزلها يف «�أليبا»
،Alibaghاملنتجعال�ساحلياملقابلملنتجعات«هامبتون»Hamptonبالن�سبةلأ�صحابالرثوات
الفاح�شة يف بومباي ،اختفى جهاز الهاتف اخلليوي الذي كنت �أحمله من على مائدة معدة
لتقدمي القهوة .وتبع ذلك الكثري من البحث العجول� ،إال �أن الإجماع كان �أن الهاتف الذي
تُرك دون مراقبة ،كان بب�ساطة مغرياً جداً لأحد الفتيان املوجودين �ضمن اجلي�ش ال�صغري
من النادلني الذين مت ا�ستقدامهم للأم�سية  -وكلهم مراهقون يك�سبون يف ال�شهر �أقل مما
ينفقه معظم ال�ضيوف يف دقيقة تقليدية ،حتى ميتنع عن �أخذه وي�صمد �أمامه .وعندما رويت
الق�صة ل�صديقة يل يف نيودلهي �أجابت بب�ساطة «ذاك �أمر عادي� .إنه يحدث لأي �شخ�ص».
يف عام (� ،)2006أقامت �شركة «نوكيا»  Nokiaم�صنعاً لأجهزة الهواتف اخلليوية يف
الهند ،وقبل �أن تكون عملية البناء قد �أ�شرفت على االنتهاء ،حتى كانت ال�شركة قد التزمت
بعقود لت�صنيع مليون جهاز .وقد �أكد �إدوارد .جي .زاندر املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة
موتوروال  Motorolaللهواتف اخلليوية على �أهمية ال�سوق الهندية بالن�سبة ل�شركته عندما
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�صرح �أن «موتوروال» هي �أول �شركة متعددة اجلن�سيات جتعل من الهند مقراً عاملياً بالن�سبة
ملبادرة الأ�سواق فائقة النمو [ ]HGMsوقد وقع اختيارنا على الهند لتكون مقر قيادة عمليات
ال�شركة،ب�سببالأهميةالإ�سرتاتيجيةللبالدبالن�سبةلعمليات«موتوروال»املنت�شرةيفالعامل
وب�سبب حتقيقها لأعلى ن�سبة منو ،وللإمكانيات املوجودة �ضمن مبادرة الأ�سواق فائقة النمو
املحددة ،وكذلك ب�سبب امليزة اجلغرافية» .وقد ا�ستثمرت �شركة موتوروال ( )150مليون دوالر
يف �إقامة م�صنع جديد يف الهند ،وتخطط لتو�سيع �سوق الأجهزة اخلليوية فيها عن طريق
خف�ض �أ�سعار جمموعة الهواتف املركبة التي ت�ضم �أداة لال�ستقبال و�أخرى للإر�سال ،يف
قطعة واحدة .و�ستباع الهواتف امل�صنعة يف معملها الهندي بالتجزئة مبدئياً مقابل ()40
دوالراً بهدف خف�ض ال�سعر �سريعاً �إىل ما دون ( )30دوالراً( )10ويقول �سونيل بهارتي ميتال
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات «بهارتي» التجارية التي ت�شمل «بهارتي لالت�صاالت»� :إن حلمي
هو �أن تنخف�ض �أ�سعار جمموعة الهواتف املركبة �إىل ( )20دوالراً [ 900روپية] �أو �أقل»(.)11
وت�ستقطب تكاليف الإنتاج الرخي�صة �شركات ت�صنيع �أجهزة الهواتف اخلليوية لإن�شاء
م�صانع لها يف الهند من �أجل �أ�سواق الت�صدير .وبحلول عام � 2010ستكون �شركة ()L.G
قد ا�ستثمرت ( )60مليون دوالر يف م�صنع لإنتاج ( )20مليون هاتف �سنوياً ن�صفها �سيكون
خم�ص�صاً للت�صدير(.)12
�إن تو�سع قطاع االت�صاالت عرب �أجهزة الهواتف اخلليوية يف الهند يقود �أي�ضاً �إىل منو
قطاع �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي ،مع بدء ارتفاع �سجل املبيعات باعتبار �أن الأ�سعار قد
انخف�ضت .ووفقاً لڤيني ميهتا ،املدير التنفيذي للمجموعة ال�صناعية الهندية «احتاد �شركات
�صناعةتكنولوجيااملعلومات»(ManufacturersAssociationforInformationTechnology
� ،)MAITإن التح�سن [يف �سجل املبيعات] يرجع يف الواقع �إىل الهواتف اخلليوية حيث بد�أ النا�س
يف الهند باالنهماك يف احلراك االجتماعي بو�صفه جزءاً من عملهم التجاري )13(.وكانت
الزيادة على مدى �سنتني مذهلة ،ففي حني ارتفعت مبيعات �أجهزة احلا�سوب ب�شكل عام بن�سبة
( )30باملئة يف ال�سنة التي انتهت يف �شهر �أيار من عام  ،2006ارتفعت �سجالت املبيعات ب�شكل
هائل بن�سبة ( )168باملئة )14(.وكانت املناف�سة �شديدة مع قيام �شركات حتوز عالمات جتارية
دولية مثل «�آي�سر» « ،Acerهيوليت باكارد» �« ،HPأي .بي�.أم»  IBMب�سحق الأ�سعار لك�سب ح�صة
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يف ال�سوق( )15و�أعلن مايكل ديل «� »Michael Dellأن �شركته �سوف ت�ضاعف قوتها العاملة يف
الهند �إىل ع�شرين �ألف موظف ،و�أنها تبحث ب�شكل فاعل عن موقع لإقامة م�صنع هناك .ومع
وجود توقعات ب�أن ترتفع املبيعات ال�سنوية لأجهزة احلا�سوب يف الهند من ( )5ماليني يف عام
� ،2006إىل ( )20مليوناً بحلول عام ( ،)2010ف�إن حجم ال�سوق الهندية و�إمكانياتها هي بب�ساطة
()16
كبرية جداً بحيث ال ميكن جتاهلها.
ويكلف �أرخ�ص حا�سوب مكتبي يف الهند زهاء ع�شرة �آالف روپية ( 220دوالراً) .ويدفع
خف�ض الأ�سعار باملبيعات �إىل الأعلى يف املدن الأ�صغر ويف املناطق الريفية حيث املداخيل
�أقل .و�شهدت ثاين �أكرب �أربع مدن زيادة يف مبيعات �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي بن�سبة ()50
باملئة يف عام ( ،)2006عن ال�سنة املالية ال�سابقة .ويف عام  ،2007كان يتوقع �أن ت�صل مبيعات
هذه الأجهزة يف الهند �إىل  6ماليني وحدة( .)17وت�شهد �سوق �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي
النا�شطة يف الهند مناف�سة قوية .ففي الأول من �شهر كانون الثاين � 2006أعلنت ال�شركة
ال�صينية العمالقة «لينوڤو»  Lenovoالتي كانت قد ا�شرتت ح�صة �شركة  IBMيف م�شروعهما
امل�شرتك لإنتاج احلوا�سب ال�شخ�صية يف عام  ،2005عن ت�سمية الهند منطقتها اجلغرافية
الفاعلة اخلام�سة .وا�ستناداً �إىل ادريان كوت�ش وهو نائب رئي�س خم�ضرم يعمل مع �شركة HP
(هيوليت باكارد) ف�إن ال�شركة «تجُ ري تقومياً ب�ش�أن مدى �سرعة التو�سع الذي �ستحققه».
ويف غ�ضون ذلك �أعدت �شركة «ديل»  Dellم�شروعات طموحة لكي ت�صبح ال�شركة الأوىل
يف ت�صنيع �إجمايل �إنتاج ال�سوق الهندية .وكانت �أ�سرع ال�شركات منواً يف �أجهزة احلا�سوب
ال�شخ�صي يف الهند العام املا�ضي ال�شركة الهندية ( HCLات�ش�.سي.ال) ،التي تخطط
()18
لتو�سيع حجم �إنتاجها ال�سنوي �إىل ( )1.4مليون وحدة بحلول عام .2007

حتويل املحنة �إىل فر�صة مواتية
تعي�ش املناطق الريفية يف الهند و�ضعاً متخلفاً جداً عن و�ضع مدنها الرئي�سة يف جمال
ا�ستخدام احلوا�سب ال�شخ�صية ،و�إمكانية التوا�صل عرب الإنرتنت .وتبذل البالد جهداً
من�سقاً من �أجل �إدخال تكنولوجيا املعلومات �إىل املناطق الريفية ،حيث ال تزال تعي�ش �أكرثية
ال�سكان .وتت�ضافر عوامل غياب �شبكة كهربائية ميكن التعويل عليها ،ودرجة حرارة عالية
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للغاية ،والغبار ،والرطوبة ال�شديدة ،تت�ضافر جميعها جلعل ا�ستخدام الكمبيوتر يكاد يكون
م�ستحي ً
ال يف الكثري من الأماكن ،حيث يت�ألف البيت من غرفة واحدة م�صنوعة من ق�ضبان
من الق�صب و�سقف من الق�ش �أو كوخ من اجل�ص له �سقف من الق�ش� ،أو كتلة �إ�سمنتية غري
معزولة عن امل�ؤثرات اخلارجية مع �إطارات للنوافذ م�سدودة بق�ضبان حديدية فقط.
�إال �أن الهند ،كما �أو�ضح يل �أناند ماهيندرا «هي مكان غريب لنجاح كل �أنواع اجلهود
وامل�ساعي املبذولة .ففي اقت�صاد قليل التكلفة ويتطلب معاجلة مت�أنية ،يغدو العديد من
اخليارات التي ال يتم اكت�شافها �أبداً يف الدول الأغنى ،قاب ً
ال للتطبيق والنجاح هنا» .واملثال
اجليد على هذه الظاهرة هو تعاون �شركة انتل مع �شركتي «ويربو»  Wiproو«ات�ش�.سي .ال»
 HCLلإنتاج �أجهزة كمبيوتر �شخ�صي متينة» .فقد �صممت الأجهزة ،لكي تتحمل الظروف
القا�سية للحياة اليومية يف ريف الهند :درجات احلرارة العالية مبا فيه الكفاية لقلي بي�ضة،
والغبار واالنقطاعات يف التيار الكهربائي .ويف حني �أنها �ستكلف �أكرث قلي ً
ال من �أجهزة
احلا�سوب ال�شخ�صي التقليدية «ف�إن امل�ستهلكني �سوف يوفرون النقود؛ لأنهم لن يحتاجوا
�إىل و�ضع �أجهزة تكييف الهواء ،ومولدات �إ�ضافية للطاقة الكهربائية �أو غريها من املعدات
()19
فقط للمحافظة على ا�ستمرار عمل الآالت.
وهذا مثال ممتاز على ال�ضبط نوع االبتكار الذي ت�شجع عليه بيئة الهند غري املواتية� .إن
غياب البنية التحتية يف الهند يعيق تو�سع حجم ال�سوق الهندية بالن�سبة لل�سلع املخ�ص�صة
للم�ستهلكني الأغنياء .وهكذا ،فبد ًال من انتظار خدمة كهربائية ونظام تكييف هواء ميكن
التعويل عليهما ،لكي ي�صال �إىل املناطق مرتامية الأطراف للبالد ،ف�إن ال�شركات الهندية تقوم
بت�صنيع �أجهزة جديدة تتطلب بب�ساطة طاقة �أقل وبا�ستطاعتها العمل يف مناخ حار  -والذي
ي�صادف �أن تكون الظروف التي يعي�ش فيها املليارات من النا�س يف دول العامل النامي.
يف عام  ،1994قام تول�سي تانتي  Tulsi Tantiببناء اثنتني من طواحني الهواء يف
حماولة يائ�سة لت�أمني طاقة كهربائية كافية لت�شغيل م�صنع الن�سيج اخلا�ص ب�أ�سرته يف والية
غوجارات .وقد كان القرار موفقاً جداً ،و�أدرك �أنه قد عرث على منجم للذهب م�صادف ًة.
وتقوم �شركة �سوزلون  Suzlonللطاقة ،التي خرج بها تانتي من جتربته مع حمنة الطاقة،
بت�صنيع وتركيب عنفات توربينية تعمل بطاقة الرياح .وهي الآن خام�س �أكرب �شركة طاقة
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للرياح يف العامل ( .)20وقد �أثبتت �شركة �سوزلون نف�سها وب�سرعة بو�صفها العباً عاملياً رئي�سياً،
بامتالكها يف عام  ،2006ل�شركة « Hansen Transmissionsهان�سن تران�سمي�شنز» وهي �شركة
كبرية لت�صنيع علب امل�سننات اخلا�صة بالعنفات التوربينية امل�ستخدمة لتوليد طاقة الرياح،
ومقرها بلجيكا.
ومتتلك�شركة�سوزلونبالإ�ضافة�إىل�أكربجمموعةمنطواحنيالهواءلتوليدالطاقةيف
�آ�سية التي تبلغ ا�ستطاعتها خم�سمئة ميغاواط ،وتقع قرب الطرف اجلنوبي للهند ،حيث تهب
رياح التجارة با�ستمرار ،متتلك منطقة �صناعية كبرية يف جنوب والية ميني�سوتا الأمريكية».
ومع تلقيها طلبات للتنفيذ تقدر قيمتها بـ ( )600مليون دوالر من زبائن من كل من الواليات
املتحدة ،وال�صني ،وا�سرتاليا ،قامت �سوزلون بتوظيف ق�سم من �أموالها يف من�ش�أة خم�ص�صة
لتقدمي خدمات امل�ساعدة ،ويف ور�شة تدريب �أقامتهما يف مدينة بايب�ستون بوالية ميني�سوتا
لت�صنيع ن�صول املراوح( ،»)21ح�سبما ذكر نا�آزنني كارمايل ملجلة «فورب�س».
لقد قطعت الهند على نف�سها وعداً بتحقيق ا�ستقاللية يف الطاقة بحلول عام .2020
و�ستحتاج الهند بحلول عام (� )2030إىل توليد �أربع مئة �ألف ميغاواط من التيار الكهربائي
لتلبية حاجات التنمية املطروحة .وكان الرئي�س الهندي عبد الكالم قد تعهد ب�أن هذا الأمر
�سوف يعترب «ثالثة م�صادر خمتلفة ،هي الطاقة الكهرمائية ،الطاقة النووية ،وامل�صادر غري
التقليدية للطاقة»( .)22وهو يجادل ب�أنه يجب على الهند �أن تزيد من ن�سبة الطاقة القابلة
للتجديد يف ا�ستهالكها العام من الطاقة ،من امل�ستوى احلايل البالغ  5باملئة �إىل  25باملئة.
وتعمل الهند وبهدف توفري الطاقة امل�ستخدمة يف و�سائل النقل على تطوير وقود حيوي من
الفحم غري املع�شَّ ق ،كما ت�شجع على ا�ستخدام الوقود الذي ي�شكل الهيدروجني �أ�سا�ساً له
ف�ض ً
ال عن ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية .ويف عام  2000فر�ضت ال�سلطات الهندية
�إجراءات تق�ضي ب�أن تكون �سيارات الركاب مطابقة للمعايري التي و�ضعها االحتاد الأوروبي،
وطلبت يف عام � ،2001أن تفي و�سائل النقل يف �أربع مدن كربى -بومباي ،دلهي ،كالكوتا،
وت�شيناي -مبعايري الفئة الثانية* الأكرث ت�شدداً التي حددها االحتاد الأوروبي .لقد �ساعدت
* خا�صة باملوا�صفات املطلوبة لوقود ال�سيارات والبنود التي يتوجب االلتزام بها للحد من انبعاث غازاتها.
(املرتجمة)
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وزارة الطاقة غري التقليدية يف الهند وب�شكل مبا�شر يف عملية تو�سيع طاقة الرياح عن طريق
�شركة �سوزلون
وغريها من �شركات توليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام طواحني الهواء ،وذلك عن
طريق �إعداد � ٍ
أطل�س ي�ضم خرائط تو�ضح حركة الرياح الختيار املواقع الأف�ضل يف البالد
لإقامة مناطق لت�صنيع طواحني الهواء املولدة للطاقة .كما عر�ضت احلكومة الهندية منح
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية مهلة �ضريبية ،و�سمحت للم�ستثمرين الهنود النا�شطني يف جمال �إنتاج
()23
طاقة الرياح باملطالبة بخف�ض ال�ضرائب بن�سبة ( )80باملئة منذ ال�سنة الأوىل»
ونتيجة ل�سيا�سة الطاقة ذات النظرة امل�ستقبلية التي تبنتها الهند ،باتت �سوزلون وغريها
من �شركات الطاقة الهندية تتوىل موقعاً قيادياً على ال�صعيد العاملي فيما يت�صل با�ستخدام
�أحدث ما مت التو�صل �إليه من و�سائل التكنولوجيا واملنتجات التي ب�إمكانها �أن تخفف من
ت�أثريات غاز ثاين �أوك�سيد الكربون ،ف� ً
ضال عن خف�ض �إنتاج العامل من الغازات التي تطلقها
البيوت الزراعية البال�ستيكية .ويجادل اناند ماهيندرا قائ ً
ال�« :إن الفرق ما بني الهند
والعامل النامي هو �أننا �سوف نعمل على بلورة حقوق ملكية فكرية [ ]IPRتن�شر هذه الو�سائل
التكنولوجية احلديثة ،ول�سوف ن�صبح قادة».
وتلعبو�سائلالتكنولوجياالال�سلكيةدوراًمماث ً
ال.فعمليةا�ستخداماحلوا�سيبال�شخ�صية
من دون ربطها بالإنرتنت لي�ست بذات فائدة تقريباً يف عامل اليوم وال جدوى منها .وتظل
هناك م�ساحات وا�سعة من �أرا�ضي الهند من دون خطوط هاتف ميكن التعويل عليها ومن
دون كهرباء،ف�ض ً
ال عن انعدام وجود نظام الأحزمة العري�ضة من الكابالت الالزمة لربط
�أجهزة الكمبيوتر بالإنرتنت .ومن الوا�ضح �أن االت�صاالت الال�سلكية هي الطريقة املتبعة
لربط �سكان الأرياف ببع�ضهم يف املناطق النائية من الهند .وقد وقعت �شركة ما يكرو�سوفت
اتفاقاً مع �شركة انتل« ،ات�ش�.سي.ال» و�شركة «بهارتي �سانغام نيغام لالت�صاالت» Bharti
 Sangam Nigamبهدف تو�سيع عملية ا�ستيعاب نطاق وا�سع من �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صي
ال�سلكياً .وتقوم �شركة ما يكرو�سوفت با�ستثمار ( )2ملياري دوالر �آخرين يف �إن�شاء خم�سني
�ألف مقهى للإنرتنت على مدى ال�سنوات الأربع القادمة(� .)24إن اجلمع ما بني م�ضاعفة
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مبيعات احلوا�سب ال�شخ�صية يف البلدات ال�صغرية واملناطق الريفية واال�ستيعاب وا�سع
النطاق لها يف حميط من الأ�سعار املتهاودة يعني �أن عدداً �أكرب من الهنود �سوف يكونون على
توا�صل مع الإنرتنت عرب جمال جغرايف واجتماعي �أو�سع.
وهذا �سوف يفتح ومن دون مبالغة عاملاً من الإمكانيات اجلديدة للتعليم ،والرتفيه،
ومتابعة الأخبار ،والتفاعل االجتماعي ملجموعة كاملة من الهنود يف �أنحاء البالد .فحياتهم
�سوف يتم تغيريها ،وهم ملزمون بدورهم بتغيري املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي
للهندبطرقمنال�صعبالتنب�ؤبها.وقدا�ستغرقالأمر�أجيا ًال بالن�سبةللأمريكينيلالنتقال
من عملية �إجراء االت�صال الهاتفي مب�ساعدة عامل املق�سم يف خط هاتفي يربط امل�شرتكني
مبركزالتوزيعب�شكلجماعيمنذ�أكرثمنقرنم�ضى�،إىلالتعاملعرباالت�صاالتالال�سلكية
الوا�سعة النطاق القائمة يف الوقت احلا�ضر .ويتحول العديد من املواطنني الهنود اليوم من
احلقبة التي كان يعمل فيها ذلك اخلط الهاتفي امل�شرتك والوحيد ،مبا�شرة �إىل ا�ستخدام
احلا�سوب عن بعد ال�سلكياً بني ليلة و�ضحاها ،فعلياً .وهم �أ�شبه بامل�سافرين يف رحلة الزمن
الذين ينطلقون يف القرن التا�سع ع�شر ويجدون �أنف�سهم يف القرن احلادي والع�شرين� .إن
الت�أثري االجتماعي واالقت�صادي لدخول �سكان الأرياف يف الهند الذين يبلغ عددهم ()700
مليون �شخ�ص ،ع�صر املعلومات �سوف يكون تاثرياً جديداً خمتلفاً و�سيحدث تغيرياً جذرياً.

ديرتويت ت�صل �إىل ديكان

()1

�أذكر عندما كنت طفلة ،و�أنا �أرجت يف مقعدي مبحاذاة منحنى طريق من طرقات الهند،
و�أميل �إىل جانب عربات نقل خفيفة جترها ثريان خم�صية ،ون�ساء ي�سرن وقد حملن �صرراً
على ر�ؤو�سهن بينما �أنا حم�شورة ب�صحبة عدد من �إخوتي و�أخواتي ،وعماتي وبنات عمومي
داخل املقعد اخللفي ل�سيارة من طراز امبا�سادور .وكنت �أ�ستطيع تلم�س كل ناب�ض حديدي
قوي من نواب�ض املقعد املنجد املتني حتت عجيزتي النحيلة.
وقد كان هناك يف الهند وعلى مدى ع�شرات ال�سنني منوذجان فقط من ال�سيارات
لالختيار من بينها ،وهما �سيارة االمبا�سادور التي ال تتعطل التي ت�شبه املق�صورة ،وهي
( )1ديرتويت ،هي مدينة �صناعة ال�سيارات يف الواليات املتحدة  -ديكان ،ه�ضبة يف املنطقة اجلنوبية الو�سطى
من �شبه القارة الهندية �أقيمت عليها عدة م�صانع ل�شركات ال�سيارات العاملية.
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ن�سخة من �سيارة ال�صالون موري�س اوك�سفورد  Morris Oxfordمن �إنتاج عام  ،1940وعادة
ما تدهن باللون الأبي�ض فقط� ،أما ال�سيارة الأ�صغر التي تليق بالن�ساء �أكرث ،فهي ال�سيارة
برميري بادميني  Premier Padminiامل�صنّعة عام  ،1958وامل�صممة وفق طراز �سيارة «فيات
 .»1100ف�إذا ما �أردت �أن ت�شرتي �إحدى هاتني ال�سيارتني لل�سري بها على الطرقات الهندية
ذات احلفر الدائرية الكبرية ،ف�إنك كنت تدفع النقود مقدماً يف الوقت نف�سه الذي تقوم
فيه بحجز ال�سيارة وا�ضعاً نف�سك �ضمن رتل من النا�س من �أجل �سيارة من املقرر �أن تن�ساب
من خط التجميع يف وقت ما م�ستقب ً
ال .و�أنت مل تكن لتقوم مبقاي�ضة �سيارة قدمية ب�أخرى
حديثة الطراز :فلم يكن هناك �أي منها� .أنت كنت تتوىل �إ�صالح ال�سيارة �إىل الأبد ،وت�شعر
ب�أنك حمظوظ لأنك متتلك واحدة ب�أي �شكل.
تعد الهند حالياً رابع �أكرب �سوق لل�سيارات يف قارة �آ�سية ،وهي تتو�سع ب�سرعة .فكل �شركة
كبرية متخ�ص�صة يف ت�صنيع ال�سيارات تقوم ب�إن�شاء م�صانع لها يف الهند .ويف عام ،2005
جتاوزت الهند خط املليون الأول يف مبيعات �آليات الركاب .وتن�شغل �شركة هوندا لل�سيارات
يف زيادة حجم عملياتها هناك توقعاً منها حل�صول منو قوي يف ال�سوق الهندية .وكانت
�شركة «فورد»  Fordلل�سيارات قد باعت خم�ساً وع�شرين �ألف �سيارة يف الهند بحلول عام
 ،2006وهو عدد ال�سيارات التي كانت قد باعتها �أثناء عام  ،2005ب�أكمله .و�صرح �آرڤيند
ماثيو رئي�س فرع �شركة فورد يف الهند ومديرها الإداري يف العام املا�ضي�« :إننا نرى �أنه
بتقدمنا على هذه الوترية ،ف�إننا �سوف ن�صل �إىل نهاية عام  ،2006وقد حققنا زيادة تقارب
مئة باملئة يف املبيعات مقارنة بال�سنوات املا�ضية( ،)25وازدادت مبيعات �سيارات �شركة جرنال
موتورز  General Motorsيف الهند من طراز �آڤيو  ،Aveoتاڤريا  Taveraواوبرتا  Optraيف
متوز  ،2006بن�سبة ( )37باملئة عما حققته يف �شهر متوز من ال�سنة ال�سابقة .وتقوم ال�شركة
با�ستثمار ( )300مليون دوالر يف معمل �آخر لت�صنيع ال�سيارات يف والية ماهارا�شرتا �سيكون
قادراً على �إنتاج ( )140,000وحدة �سنوياً� ،أي �أكرث من �ضعف القدرة الإنتاجية احلالية
ل�شركة جرنال موتورز يف الهند ،لت�صل �إىل ما جمموعه  225,000وحدة �سنوياً(.)26
هنالك عدد من العوامل ت�ؤدي �إىل ازدهار �سوق ال�سيارات يف الهند .فالطرقات ت�شهد
حت�سناً يف بنيتها وب�إمكان من يرتادوها اختبار �سيارات ذات �أداء �أقوى عرب اختبار قدراتهم
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على الطرق ال�سريعة واحلديثة للبالد .فقد زالت املعتقدات و�أ�ساليب التفكري الأخالقية
واالجتماعية القدمية ،التي متثلت يف �أ�سلوب حياة الزهد التي عا�شها غاندي ،التي مل
تكن ت�شجع على ا�ستعرا�ض مظاهر الرثوة يف بلد فقري .ويتباهى الهنود املهتمون بو�ضعهم
االجتماعي بغناهم وثرواتهم عن طريق قيادة �سيارات فاخرة .وتقوم الأ�سر الكبرية
التي ميكنها حتمل تكلفة �شرائها ب�إجراء عملية مقاي�ضة ال�ستبدال املوديالت �أو النماذج
االقت�صادية الأ�صغر بعربات النقل املقفلة ال�صغرية و�سيارات الدفع الرباعي .ويحتاج كل
فرد من �أفراد الأُ�سر الغنية التي تعي�ش حياة م�شرتكة والذاهبون يف اجتاهات خمتلفة �إىل
ا�ستخدام �سيارة �أثناء النهار� .إال �أن معظم النا�س ما زالوا يبحثون عن الثمن الأف�ضل .ويباع
ت�سعون باملئة من ال�سيارات يف الهند ب�أقل من  15,000دوالر .وال يزال هذا املبلغ ي�شكل ثروة
يف بلد ي�صل معدل الدخل ال�سنوي فيه �إىل  500دوالر فقط.
ولهذا ال�سبب ،وعلى الرغم من الهجوم الكا�سح ل�شركات ال�سيارات العمالقة الأمريكية
والأوروبية وال�شرق �آ�سيوية على ال�سوق الهندية ،تظل ال�شركة امل�سيطرة يف الهند املخت�صة
ب�إنتاج �سيارات الركاب� ،شركة «ماروتي اديوغ»  .Maruti Udyogوكانت ال�شركة قد �أطلقت
يف عام � ،1983سيارة ( )Maruti 800وهي من بنات �أَفكار �سنجاي غاندي االبن الأكرب لل�سيدة
�أنديرا غاندي ،وذلك بو�صفها «�سيارة ال�شعب» الرخي�صة .وين�سب �إليها الف�ضل يف امل�ساعدة
على �إطالق ثورة ال�سيارات يف الهند و�إحداث تغيري جذري فيها ،وهي تظل �أكرث املاركات
�شعبية من بني �سيارات الركاب يف البالد .وقد تخلت ال�شركة عن ح�صتها الأكرب ل�صالح
�شركة �سوزوكي ،اجلهة الأجنبية اجلديدة امل�شاركة يف امل�شروع .وبثمن يبلغ زهاء 250,000
روپية �أو ( )5,500دوالر تبقى �سيارة (� )Maruti 800سيارة �شعبية ميكن حتمل تكلفة �شرائها.
ولناحية ما ي�سميه الهنود مركبات �أ�ساليب املعي�شة فقد باتت �سيارات الدفع الرباعي
تكت�سب �شعبية هائلة لدى �أولئك الذين ميتلكون املقدرة على �شرائها .وكانت �شركة ماهيندرا
وماهيندرا ،وهي جمموعة �شركات متعددة الأن�شطة توظف �أموالها يف م�شروعات خمتلفة،
وبد�أت ن�شاطها يف الهند يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ب�صناعة �سيارات اجليب ذات
الدفع الرباعي من طراز «ويلي�س»  Willysقبل �أن تبد�أ العمل يف م�شروع جديد وخمتلف
لت�صنيع اجل َّرارات ،كانت قد قررت يف عام  ،2002العودة �إىل عملها الأ�صلي ب�إنتاج �سيارات
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دفع رباعي حديثة� .إال �أَن الهدف كان يرتكز هذه املرة على ال�سوق املهتمة بالرفاهية والرتف
املرتبطني باجلاه واملكانة الرفيعة يف الهند .وقام اناند ماهيندرا رئي�س ال�شركة الذي يتمتع
باحليوية والن�شاط واملنتمي �إىل اجليل الثالث الذي توىل �إدارتها ودر�س يف جامعة هارفرد
قام مبجازفة خارقة للعادة بتحويل اال�ستثمار الأكرب الوحيد يف تاريخ ال�شركة البالغ ()120
مليون دوالر باجتاه تطوير وت�صنيع مركبة يف وقت قيا�سي� ،سيارة �ستدفع بال�شركة قدماً داخل
�سوق جديدة .وقد حققت �سيارة «�سكوربيو»  Scorpioجناحاً باهراً على الفور .وبكلفة تبلغ 20
باملئة فقط من كلفة جهد مماثل كان �سيبذل يف الواليات املتحدة �أ�صبحت ال�سيارة مربحة
بعد �إنتاج خم�سني �ألف وحدة فقط .وقد تعهد �أناند ماهيندرا الذي ي�ؤمن بتقدم �شركته �إىل
الأمام عن طريق طرح �أفكار مبتكرة ب�صورة م�ستمرة ،تعهد بااللتزام بجعل  20باملئة من
مبيعات الت�صنيع يف ال�شركة ت�أتي من الآن ف�صاعداً من م�شروعات �إنتاجية جديدة.
عقب جناح م�شروع �سكوربيو (العقرب) ،عقدت �شركة ماهيندرا وماهيندرا اتفاقية
�شراكة مع �شركة رينو الفرن�سية ل�صناعة ال�سيارات من �أجل ت�صنيع ال�سيارة لوغان «»Logan
وهي �سيارة رخي�صة الثمن تباع حالياً يف رومانيا مقابل �ستة �آالف يورو �أو زهاء ()7,500
دوالر .و�سوف يتم �إنزال �سيارات « »Loganيف الأ�سواق الهندية هذا العام .وت�شمل االتفاقية
ا�ستخدام �شبكة توزيع �شركة رينو للم�ساعدة على تو�سيع دخول �سيارات �شركة ماهيندرا
�إىل الأ�سواق الأجنبية مبا فيها ماليزيا ،رو�سية ،جنوب �إفريقية ،و�إندوني�سية� )27(.إن اناند
ماهيندرا على قناعة ب�أن التوجه عاملياً هو الطريق الوحيدة التي �ستحقق البقاء ل�شركته.
وت�ستعد �شركة ماهيندرا وماهيندرا التي تقوم بت�صنيع وبيع اجلرارات يف الواليات املتحدة
منذ عام  ،1994ت�ستعد الآن لأن ت�صبح ال�شركة الهندية الأوىل يف �إِنتاج ال�سيارات التي
تتعامل مع ال�سوق الأمريكية مع التخطيط لبدء بيع �سيارتها  SUVذات الدفع الرباعي يف
هذه ال�سوق.
ويتوقع �أن تتمكن امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الهندية لل�سيارات من �إنتاج �أكرث من مليوين وحدة
بحلول عام ( ،)2008الأمر الذي �سي�ضع الهند يف مرتبة متقدمة على اململكة املتحدة وكندا
لناحية القدرة الإِنتاجية وعلى امل�ستوى مع الربازيل ،التي تعد ثامن �أكرب منتج لل�سيارات يف
العامل� .إن �أكرث من الثلث )37( ،باملئة ،من م�شرتي ال�سيارات الهنود هم من الذين ي�شرتونها
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للمرة الأوىل� .إال �أن عدد ه�ؤالء يف ال�صني ي�شكل ( )81باملئة من م�شرتيات ال�سيارات .وتعد
�إمكانية زيادة حجم النمو يف ال�سوق الهندية �إمكانية هائلة على افرتا�ض �أن با�ستطاعة الهند
اال�ستمرار يف تو�سيع دائرة مواطنيها الذين ميتلكون قوة �شرائية كافية ل�شراء �سيارة(.)28
�أما �أولئك امل�ستهلكون الهنود الذين ال يقدرون على �شراء �سيارة فهم يلج�ؤون �إىل �شراء
دراجة نارية .وب�إمكانهم اختيارها من مناذج ت�سمى Avenger،Pulsar ،Discover، Ambition
 ،Splendour ،Passionومعناها :املنتقم ،النجم ال�ساطع ،اكت�شف ،الطموح ،البهاء ،ال�شغف.
وكانت �شركة هريو هوندا تدير حملة دعائية عرب مطبوعات عديدة و�أخرى عرب التلفاز على
ال�سواء عندما كنت يف الهند العام الفائت من �أجل الرتويج لطراز من ال�سيارات خم�ص�ص
للن�ساء ح�صراً .وا�سم الطراز هو« :بليجر -املتعة» وكان �شعار الإعالن الذي ي�صور فتيات
�شابات مليحات يرف�ضن عرو�ضاً من ال�شبان لركوب �سياراتهم ،يت�ساءل« :ملاذا يجب �أن
يح�صل الفتيان على كل املتعة؟» .ويزداد عدد ال�شابات الهنديات اللواتي يعملن قبل الزواج
وحتى بعد الزواج .وهن ميتلكن النقود لإنفاقها ،ويحتجن �إىل التحرك والتنقل ب�سهولة ،كما
ميتلكن الرغبة يف اال�ستقاللية .وت�شكل الدراجة النارية يف الهند �سيارة الأ�سرة للكثريين من
النا�س الذين لي�س مبقدورهم بب�ساطة �شراء �سيارة .ومن ال�شائع �أن ترى �أُ�سراً ب�أكملها ،مبن
فيهم �أطفال حممولون على الأذرع جال�سني بانتظام خلف بع�ضهم على دراجة نارية ي�شقون
طريقهم يف خط متعرج �ضمن حركة ال�سري.
�إن انتظار متكن املزيد من الهنود لي�صبح مبقدورهم حتمل كلفة حتديث مركبة العائلة
ذات الدوالبني �إىل مركبة تت�ألف من �أربعة دواليب هو �إحدى الطرق لتو�سيع �سوق ال�سيارات.
�أما الطريقة الأخرى فتتمثل يف خف�ض التكاليف .وقد �أعلنت �شركة  Tata Motorsعن خطط
لت�صنيع �سيارة عائلية جديدة ت�ستوعب خم�سة ركاب �ستباع بالتجزئة مقابل مئة �ألف روپية
�أو زهاء  2,200دوالر( .)29ومل تعلن ال�شركة الكثري من التفا�صيل ب�ش�أن خططها حتى و�ضع
ت�أليف هذا الكتاب ،ولكن ا�ستخدام املواد الال�صقة بد ًال من القيام بعملية حلام للأجزاء
مع بع�ضها �شكل �إحدى اخلطط التي جرى التطرق �إليها .كما �أن ت�صنيع الأجزاء امل�ستقلة
لل�سيارات لتجميعها عند الطلب لدى ال�شبكة الوا�سعة من �شركات بيع ال�سيارات وور�شات
�إ�صالح ال�سيارات التابعة ل�شركة  Tataي�شكل خطة �أخرى .و�إذا ما حتقق النجاح لل�شركة
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ف�إنها �سوف ت�ضع ذلك الرمز املطلق للحرية ،واحلراك االجتماعي ،والفردية -ال�سيارة
اخلا�صة -يف متناول قطاعات كاملة من املجتمع الهندي التي نادراً ما جتر�ؤ على �أن حتلم
بامتالك مثل هذا ال�شيء يف الوقت احلا�ضر.
كذلك تدعم م�ؤ�س�سة �صناعية ال�سيارات الهندية التوجه نحو خف�ض انبعاث الغازات،
وزيادة فاعلية مادة البنزين .وبينما قط ي�ستطيع البع�ض حتمل تكاليف �شراء �سيارات SUV
التي تبتلع البنزين ابتالعاً ،ف�إن معظم الهنود الذين ي�شرتون ال�سيارات يهمهم املردود
االقت�صادي للوقود ،كما يهمهم �سعر ال�شراء .وقد وجهت عدة بلديات مذكرة لطيفة اللهجة
�إىل م�ؤ�س�سة �صناعة ال�سيارات ،حثت فيها على اتخاذ خطوات تتيح للمركبات العامة ،مثل
البا�صات و�سيارات الأجرة ،العمل على الغاز الطبيعي امل�ضغوط ( .)CNGوتعاقدت �شركة
ماهيندرا وماهيندرا مع الدكتور �آرون جورا الذي كان يدير م�شروع �شركة فورد لإنتاج �سيارة
«ا�سكيب ا�س.يو.ڤي»  Escape SUVذات الدفع الرباعي التي ت�ستخدم خليطاً من الوقود
ال�سائل واجلاف ،من �أجل الإ�شراف على م�شروع �سيارات مماثل خا�ص بال�شركة .كما �أن
الهند على �أهبة اال�ستعداد للتو�صل �إىل �إنتاج �سيارات تعمل بوقود الكبل الكهربائي املرن،
التي ت�ستهلك حتى ( )80باملئة من مادة الإيثيل الكحويل ،وهي تُ�ستخرج من م�صادر نباتية
مثل الذرة املمزوجة مبادة الديزل .وت�شكل ال�سيارات التي ت�سري وفق �آلية الكبل املرن ()75
باملئة من ال�سوق اجلديدة لل�سيارات يف الربازيل حالياً .ومع �إدراكها ل�ضغط الطلب املتزايد
على ال�سيارات و�أ�سعار النفط الآخذة يف االرتفاع ،تبحث الهند ب�شكل د�ؤوب ون�شط يف تطوير
�أنواع من الوقود احليوي مثل الكحول االيثيلي.
�إن �إحدى �أكرث �شركات ال�سيارات �إثارة لالهتمام يف الهند هي ال�شركة املنتجة لل�سيارة
ال�صغرية «ريڤا»  .Revaوت�صنع ريڤا ،ومقرها مدينة بنغالور� ،سيارات تعمل بالكهرباء
كلياً .وهي تعر�ض حالياً �سيارة تت�سع لراكبني ،ولها م�ؤخرة ذات باب خلفي .وت�ستعد �شركة
ريڤا التي ت�أ�س�ست عام  ،1995لتطوير �سيارات �صديقة للبيئة وت�سويقها يف �أوروبة بكل عزم
وت�صميم .وقد ح�صل طراز ال�سيارة على م�صادقة االحتاد االقت�صادي الأوروبي ()EEC
ويجري الآن ت�صديرها �إىل اململكة املتحدة ومالطا ،واختبارها لل�سوق يف الواليات املتحدة،
الرنويج� ،سوي�سرا ،قرب�ص ،اليابان و�سريالنكا .ولدى الهنود دافع �أبعد كثرياً من الواليات
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املتحدة ملتابعة تنفيذ خطط ت�صنيع �إبداعية تعمل على خف�ض كلفة البيع بالتجزئة ،ف� ً
ضال
عن امتالكهم و�سائل تكنولوجيا مبتكرة تدعم فاعلية الوقود وتعطي مردوداً �أف�ضل وتقلل
من انبعاثات الغازات ،حيث �إن �أ�صحاب م�صانع ال�سيارات يف �أمريكة كانوا يكتفون بتحقيق
الك�سب ال�سهل من دون حاجة �إىل بذل جهد كبري ،وهم ي�ستهينون بال�شروط الأ�سا�سية التي
و�ضعتها احلكومة ب�ش�أن فاعلية الوقود منذ مدة طويلة جداً .وتدفع احلاجة بالهند باجتاه
تويل دور ريادي عاملي يف ت�صنيع �سيارات ومركبات ذات كلفة منخف�ضة ومردود اقت�صادي
جيد ،وال تت�سبب يف زيادة معدالت تلوث البيئة.

االئتمان املي�سر
وبينما ترتفع رواتب البع�ض يف الهند �إىل جانب ارتفاع القوة ال�شرائية -زادت مبعدل
( )135باملئة عام  -2005تبقى الزيادة املفاجئة يف فر�ص االئتمان امل�صرفية اجلديدة
بالن�سبة للم�ستهلكني الهنود �أحد �أهم العوامل يف الطفرة اال�ستهالكية التي ت�شهدها البالد.
فقد ولت الأيام حينما كانت الأ�سر تقت�صد يف النفقات وتتذمر حتى تتوفر لها النقود من �أجل
�أن حتقق خبطة ل�شراء ثالجة كهربائية جديدة ،دراجة نارية� ،سيارة �أو حتى منزل .فثمانون
باملئة من �سيارات الركاب تُباع الآن بو�ساطة عمليات التمويل .وهناك يف والية غورغاون
جممع جتاري جديد لل�سيارات قيد الإن�شاء .و�ستقام فيه �صاالت عر�ض ملاركات خمتلفة من
ال�سيارات ،وكذلك مرافق خمت�صة بتقدمي التمويل والت�سهيالت املالية ،وكلها توجد حتت
�سقف واحد .ويف عام  ،1995كان هناك ( )2.6مليونا �أ�سرة هندية ت�ستطيع الوفاء ب�شروط
احل�صول على قر�ض عقاري .وبحلول عام  ،2003كان هذا الرقم قد ارتفع �إىل ( )20.5مليوناً
غري �أنه ال يزال ي�شكل جزءاً �ضئي ً
ال من املجموع الكلي لل�سكان البالغ ( )1.2مليار ن�سمة .ومع
ذلك ف�إنه يتوقع �أن تنمو �سوق القرو�ض العقارية يف الهند بن�سبة كبرية تبلغ  45-30باملئة
�سنوياً ،لت�صل �إىل قيمة كلية مقدارها ( )77مليار دوالر بحلول عام .)30(2008
قال يل ميهري دو�شي رئي�س بنك كريديه �سوي�س بو�سطن ،فرع الهند عندما حتدثت �إليه
يف بومباي يف عام �« :2006إن بيئة الإقرا�ض اال�ستهالكية خمتلفة كلياً يف الهند الآن مقارنة

نظام البيع بالتجزئة يف الهند

169

ببداية الت�سعينيات .فقد كانت الأ�سعار �آنذاك �أعلى بن�سبة  20باملئة .وهي الآن �أقل بن�سبة
( )10باملئة .وت�ستغل الطبقة الو�سطى التي ت�ؤلف ربع مليون ن�سمة ،الأ�سعار املنخف�ضة ،فتعمد
�إىل اقرتا�ض املال من �أجل الإنفاق».
وهنالك يف كل مكان تذهب �إليه يف الهند لوحات �إعالنية ودعايات تروج للقرو�ض
اال�ستهالكية يف ظل املناف�سة احلامية الدائرة بني امل�صارف ،وذلك ل�شد انتباه امل�ستهلك
الهندي املنفتح حديثاً على �أجواء االقرتا�ض .وي�ؤكد �ستيفن روت�ش من م�صرف مورغان
�ستانلي�« :أن امل�صارف الهندية تركز على خطط النمو املوجهة للم�ستهلك ال �سيما يف
م�س�ألة متويل القرو�ض العقارية وبطاقة االئتمان وبطاقة احل�ساب املدين»( .)31وت�شمل هذه
امل�صارف �سيتي بانك  ،Citibankات�ش.ا�س.بي�.سي  ،HSBCجي.اي .موين ،GE Money
�إىل جانب جمموعة كبرية من امل�صارف الهندية ،ومنها على �سبيل الذكر �آي� .سي� .آي� .سي
 ،ICICIدينا بانك  Dena Bankوات�ش.دي.اف�.سي .HDFC
وبينما �ساعدت عملية �إقرا�ض امل�ستهلكني دون �شك يف دعم الطفرة اال�ستهالكية يف الهند،
وتزايد الإقبال على ال�شراء ،ف�إن هناك �أموراً تبعث على القلق ب�أن ثمة وهماً ائتمانياً قد يكون
يف طور الت�شكيل .ف�أ�سعار ال�سكن ترتفع ب�سرعة ،وت�ضغط امل�صارف بهمة عالية للح�صول
على جزء من �سوق الأقرا�ض اال�ستهالكية ،يف حني ميتلك امل�ستهلكون خربة �ضعيفة يف
م�س�ألة تدبر �سداد الديون .وكان �آجيت باالكري�شنان املوظف التنفيذي امل�س�ؤول ملوقع Rediff
«رديف» دوت.كوم قد حدثني يف �شهر كانون الأول «دي�سمرب» من عام  ،2005ونحن نتناول
فنجاناً من القهوة يف قاعة اال�ستقبال بفندق اوبروي يف مدينة بومباي عن موقفه احلذر
�إزاء هذا التوجه ف�أو�ضح قائ ً
ال :لقد بد�أت عملية �إقرا�ض امل�ستهلكني قبل نحو خم�س �سنوات
بتقدمي قرو�ض غري مكلفة ودفعات نقدية �أولية قليلة .وهي ت�صل الآن �إىل ن�سب خميفة جداً.
كما تقوم عملية الإقرا�ض يف جمال البيع بالتجزئة برفع تكلفة اال�ستهالك يف الهند ،يف
حني د�أبت احلكومة على القول« :ال تبنوا �أوهاماً» .ويبدو وك�أن خماوفه لها مايربرها متاماً.
ففي �شهر ني�سان من عام  ،2006و�ضع بنك االحتياط الهندي مو�ضع التنفيذ �سل�سلة من
الإجراءات املخ�ص�صة حلماية امل�صارف من القرو�ض الهالكة ،التي ال ي�ؤمل ا�سرتجاعها.
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وا�ستناداً �إىل تقرير ن�شر عام  ،2006يف جملة «امل�صريف»  The Bankerفقد كانت امل�صارف
يف الهند «تت�أنى لتقومي خماطر �إقرا�ض املاليني من �صغار املقرت�ضني الذين ميلكون �سج ً
ال
دائناً غري مرتابط� .إن حالة الذعر مل تظهر �إىل ال�سطح بعد ،غري �أن امل�صارف وامل�شرفني
على و�ضع ال�ضوابط التنظيمية ال ي�شعرون باالرتياح �إزاء الكيفية ،التي ميكن بها لالرتفاع يف
�أ�سعار الفائدة ،والأ�سعار املحلقة للممتلكات العقارية� ،أو االنكما�ش احلاد يف �أ�سواق الأ�سهم،
�أن ي�ؤثر يف امليزانية العامة( ،)32وقد بات الإقرا�ض يف جمال البيع بالتجزئة جزءاً مهماً من
العمل امل�صريف يف الهند ،حيث ي�ضم زهاء ربع االعتماد امل�صريف.
ومن �أجل ا�سرتداد القرو�ض الهالكة ،جل�أت البنوك �إىل اتخاذ عدد متزايد من الإجراءات
اجلذرية التي ترتاوح ما بني التعاقد مع فرق مو�سيقية من �أجل قرع الطبول �أمام بيوت
املتخلفني عن الدفع �إىل توظيف جمموعة من الرجال ال�شر�سني من �أجل ترهيبهم .وكانت
طالبة هندية يف ق�سم الدرا�سات العليا ممن �أجريت معهن مقابلة يف نيويورك ال�ستطالع
ر�أيها يف �سياق �أحد البحوث التي كنت �أجريها قد �أبلغتني �أنها تعرف الكثريين من الطالب
الهنود الذين ،لقناعتهم ب�أن البنوك لن تتمكن من الو�صول �إليهم يف اخلارج ،كانوا قد تخلفوا
عن دفع ديون مرتبطة ببطاقات االئتمان قبيل مغادرتهم �إىل الواليات املتحدة .وتلقى طالب
كنت على معرفة به ات�صا ًال هاتفياً من والديه املذعورين يف الهند يقوالن فيه�« :إِنهم �أر�سلوا
بع�ض الرجال لتحطيم ال�سيارة ،و�أبلغونا �أنهم �سوف يحطموننا يف املرة القادمة �إن مل تدفع
ديونك» .وقد بادر �إىل �سدادها على الفور.
ازدهرت قرو�ض التعليم يف الهند يف حني يتدافع �أولياء الأمور لتجميع املبالغ الكبرية
املطلوبة لإر�سال �أوالدهم �إىل �أف�ضل املدار�س .وي�ستخدم العديد من امل�ستفيدين من هذه
القرو�ض ،النقود للدرا�سة يف اخلارج حيث ميكن �أن تتجاوز تكاليف التعليم �أكرث كثرياً من
ميزانية عائلة هندية .ويف حماولة للعثور على املتخلفني عن الدفع الذين فروا من البالد
تفكر م�ؤ�س�سة ال�صناعات امل�صرفية الهندية يف ا�ستخدام نظام �شريط الباركود [�شيفرة
اخلطوط امل�ستقيمة التي حتوي معلومات يعاجلها احلا�سوب] على جوازات �سفر املقرت�ضني
جلعل �أمر اقتفاء �أثرهم �أ�سهل بالن�سبة �إليها( .)33وي�شكل هذا الإجراء اجلذري الذي ينتهك
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خ�صو�صية املقرت�ضني م�ؤ�شراً على مدى ي�أ�س امل�صارف الهندية من الإم�ساك باملتخلفني
وجتنب عواقب القرو�ض الهالكة.

�إقرا�ض الفقراء
قال يل الدكتور نات�شكت مور نائب املدير الإداري مل�صرف  ICICIالهند�« :إذا ما قمت بر�سم
خط عند ،لنقل ،ثالثة �أو �أربعة دوالرات يومياً للدخل ،ف�إن جزءاً كبرياً من �شعب الهند �سوف
يقع حتت ذلك اخلط» .كما �أو�ضح �أن م�صرف  ICICIكان قد بد�أ �أ�ص ً
ال بالنظر يف م�ساعدة
الأغلبية الفقرية يف الهند بنموذج تقليدي للم�س�ؤولية االجتماعية :خ�ص�ص امل�صرف جانباً
بع�ض الأموال ،وا�ستخدمها لدعم املبادرات ال�صحية والتعليمية والتمويل ال�صغري .وبينما ال
يزال امل�صرف يتابع املو�ضوع ال�صحي والتعليمي كجزء من جهود امل�س�ؤولية االجتماعية فقد
�أدرك �أنه ميكن الأخذ يف االعتبار �أن التمويل ال�صغري يندرج يف �إطار فر�ص العمل ،وبعد
القيام ببع�ض البدايات اخلاطئة ،يبدو �أن  ICICIقد تو�صل �إىل �صيغة لإعطاء الفقراء �شيئاً
تنظر �إليه الطبقة الو�سطى والنا�س الأثرياء على �أنه �أمر م�سلم به :فر�ص احل�صول على
االئتمان املي�سر بفائدة �ضئيلة وغريه من اخلدمات املالية.
وقالالدكتورمورمو�ضحاً«�إنال�ضماناحلقيقيالذيميلكه�إن�سانفقريهونوعيةاحلياة
التي مرت به �أو بها .لقد كنت �أنه�ض �صباحاً .كنت �أعمل بجد .وكنت �أعتني بعائلتي� .إن حقيقة
كون �شخ�ص ما يعي�ش ب�شكل منظم على مدى العمر هو �أمر ذو قيمة كبرية للغاية» .و�أ�شار �إىل
�أن ال�سيارة امل�ستعملة ال قيمة كبرية لها ك�ضمانة �إ�ضافية� ،إال �أن امل�صارف ت�صر على نظرتها
�إىلال�ضمانةالإ�ضافيةامللمو�سةبو�صفهاامللكيةالوحيدةاجلديرةباالعتبار.وهناك�أ�شخا�ص
فقراء جداً لي�ست لديهم ملكيات ملمو�سة ،غري �أن ال�سمعة التي بنوها ب�صفتهم مواطنني
م�ستقيمني ميكن �أن تكون ذات قيمة �أكرب كثرياً« .وقد ت�ساءل م�صرف  :ICICIملاذا ال جنعل
من هذه ال�سمعة ذاتها ال�ضمانة الإ�ضافية عرب منوذج الإقرا�ض اجلماعي املتبع وفق �أ�سلوب
م�صرف غرامني ال�شهري؟ �إن اعتقادنا الوحيد هو �أن ب�إمكان كل �شخ�ص �أن يفعل �شيئاًَ� .إن
امر�أة ال متلك �شيئاً ،ومن دون تعليم ،ال �شيء ،ميكنها �أن تفعل �شيئاً .و�إذا كان مبقدورها
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احل�صول على قر�ض ،ف�إن ب�إمكانها �شراء جامو�سة وبيع احلليب .ب�إمكانها �أن تبد�أ مب�شروع
�إقامة ب�ستان لزراعة اخل�ضراوات وبيعها.
وهذه هي بال�ضبط الفل�سفة التي �أدت مبحمد يون�س احلائز على جائزة نوبل� ،إىل بدء
م�شروع �أف�ضل م�صرف للت�سليف معروف يف العامل خمت�ص بامل�شروعات ال�صغرية ،وهو
«م�صرف غرامني»  .Grameen Bankويقوم م�صرف  ICICIبتبني هذا النوع من التفكري
والعمل مع �أكرث من مئة منظمة �شريكة ومع احلكومة ،لزيادة عدد ال�سكان الذين يح�صلون
على خدماتهم يف الوقت الذي يقومون فيه بالتقليل من املخاطر ،وزيادة عدد القرو�ض
املقدمة للم�شروعات ال�صغرية �إىل م�ستوى مل يبلغه �أي م�صرف �آخر حتى الآن .وقد ذكر يل
الدكتور مور �أن برنامج قرو�ض امل�شروعات ال�صغرية التابع مل�صرف  ICICIيخدم ،وبعد مرور
�أربعة �أعوام على �إن�شائه ،ثالثة ماليني زبون ،وميتلك �أ�صو ًال وممتلكات بقيمة ( )600مليون
دوالر .وهدفهم هو الو�صول �إىل ( )25مليون �أ�سرة و�أ�صول وممتلكات بقيمة ( )10مليارات
دوالر .وقال �أي�ضاً« :الأمور �ستكون �أ�سهل كثرياًَ �إذا ما كان بالإمكان جعل ال�سجل االئتماين
للمقرت�ض حممو ًال عرب الأقاليم وامل�صارف عن طريق تزويد كل واحد منهم ببطاقة تعريف
فريدة تطبق تقنية مطابقة امل�شاهدات البيولوجية كحدقة العني وب�صمات الأ�صابع وتتيح
تتبع �سلوكه االئتماين .وب�إمكانه بعد ذلك التوجه �إىل ك�شك للإنرتنت �أو فرع لأحد امل�صارف
وا�ستخدام ب�صمة الإبهام لطلب �سجله ،حمو ًال بذلك �سجله االئتماين ال�سليم �إىل مدخل
مبا�شر للح�صول على �سلفة غري مكلفة .و�أ�شار الدكتور مور �إىل �أنه يجب على احلكومة �أو
الذين يتولون تنظيم العمل امل�صريف �إعطاء تفوي�ض با�ستخدام مثل هذه البطاقة؛ وب�إمكان
امل�صارف تويل البقية.
وقال ب�ش�أن جموع الفقراء يف الهند« :هذه هي �سوقنا .لدينا فر�صة هائلة �إىل حد بعيد
هنا يف الهند و�أنا متفائل للغاية ب�ش�أن م�ستقبل هذه البالد .وقد كانت �أعوام الت�سعينيات
قامت الهند بتحرير اقت�صادها يف عام � -1991أقل مما يعتقد �أنها كانت عليه .ومل نكنم�ستعدين .واحلقيقة ف�إن الأمور قد بد�أت باالنطالق الآن فنحن نقوم ببناء �أ�س�س عملنا على
قيمة حقيقية .نحن مربحون ونقوم بتقدمي خدماتنا ملن يحتاجنا بالفعل.
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طفرة البناء
بالإ�ضافة �إىل تلقف ال�سيارات ،واملعدات املنزلية ،والأجهزة الإلكرتونية ببطاقة ائتمانهم
املكت�شفة حديثاً ،فقد د�أب الهنود على ا�ستخدام القرو�ض العقارية ل�شراء البيوت وال�شقق.
و�أدى التهافت على طلبها �إىل ارتفاع الأ�سعار ب�شكل حاد .وارتفعت �أ�سعار الأرا�ضي فج�أة
وب�سرعة كبرية .وتعادل �أ�سعار الأمالك العقارية يف بع�ض مدن الهند الأ�سعار يف مدينة
مانهاتن ،لو�س �أجنلو�س �أو �سان فران�سي�سكو ،وهي �أعلى يف بع�ض احلاالت .وال يزال معظم
الهنود )70( ،باملئة تقريباً ،يعي�شون يف املناطق الريفية �إال �أن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
( )UNDPيتوقع �أن متتد عملية التو�سع العمراين بن�سبة �أربعني باملئة مما ي�ؤدي �إىل م�ضاعفة
عدد �سكان املناطق احل�ضرية يف الهند �إىل  600مليون ن�سمة بحلول عام ( )34(.)2030وعند
تلك املرحلة �سيبلغ عدد �سكان مدينة بومباي ( )35مليون ن�سمة ،بينما �سي�صل عدد �سكان
كل من مدينتي دلهي وكالكوتا �إىل ( )35مليون ن�سمة لكل منهما .و�إىل جانب هذا النوع
من الزيادة يف عدد ال�سكان احل�ضر� ،سوف تكون هناك حاجة دائمة للم�ساكن لع�شرات
ال�سنني القادمة .و�سوف تزداد يف تلك الأثناء �أي�ضاً احلاجة �إىل مكان يخ�ص�ص لبناء �أحدث
املكاتب لت�ضم قطاعات �صناعة تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املتعلقة باالقت�صاد الهندي
الآخذ يف التو�سع والتطور .وتتطلب هذه ال�صناعات بدورها وجود ٍ
مبان ذات معايري معينة
�ضمن بنيتها التحتية ال �سيما توفر تيار دائم من الكهرباء من �أجل تغذية املعدات و�أجهزة
تكييف الهواء بالطاقة الكهربائية .ومبا �أن امل�ساحات العمرانية يف املدن الرئي�سة الكربى يف
الهند متخمة باملباين ف�إنه يجري العمل على �إقامة جممعات مكاتب جديدة يف مناطق نائية
ومناطق اقت�صادية خا�صة ( ،)Special Economic Zones SEZsحيث يجري ت�شييد خليط
من املكاتب ،واملدار�س ،وامل�ساكن وغريها من املن�ش�آت املرافق العامة.
ويف الهند يعي�ش ( )51باملئة فقط من �سكان البالد يف دور ت�صنف على �أنها جيدة .ويعي�ش
�أربعة و�أربعون باملئة يف منازل بالكاد تعد قابلة للحياة فيها .يف حني يعي�ش ( )5باملئة يف
دور متهدمة( .)35ويحدد الإح�صاء الر�سمي لل�سكان يف الهند ت�صنيف «اجليد» «القابل
للحياة»� ،أو «املتهدم» اعتماداً على «وجهة نظر ورد املجيب»( .)36ويف بومباي يعي�ش ()60
باملئة من �سكان املدينة يف م�ساكن دون امل�ستوى املطلوب ،ويف ال�شوارع ،ويف بع�ض الأحيان
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حتت غطاء مفتوح من القما�ش امل�ش ّمع ،و�أحياناً دون �أي �شيء �آخر �سوى بطانية مو�ضوعة
بينهم وبني حافة الر�صيف .و�إذا كان على الهند فع ً
ال �أن حتول نف�سها �إىل دولة نامية ،ف�إن
عليها �أن توجه اهتمامها �إىل معاجلة حاجة فقرائها �إىل امل�أوى و�إىل امل�سكن� .إال �أن طفرة
الإ�سكان التي ت�شهدها الهند ال تقدم امل�ساكن مقابل تكلفة رخي�صة �أو دون مقابل وهو ما
حتتاجه غالبية املواطنني الهنود ب�شدة .وتتجه �شركات التعمري والعاملون يف �سوق امل�ضاربات
العقارية والتجارية نحو جممعات الأبنية الفاخرة التي ميكن لهم �أن يطلبوا مقابلها ثمناً
مرتفعاً .وهنالك دافع �ضئيل لإ�سكان الفقراء �أو حتى الطبقة الو�سطى الأدنى ب�شكل الئق
معقول ،كما هو ظاهر من �أكواخ ال�صفيح القذرة التي تزدحم يف مواجهة جدران العقارات
الفاخرة .ويف حني جعل تو�سيع عملية الديون العقارية ،من ال�شقق والبيوت ذات الطابق
الواحد ،التي تباع ب�أ�سعار مرتفعة ،يف متناول �سوق �أكرب حجماً ،ف�إن ال�سوق امل�ؤهلة للقرو�ض
العقارية تظل �صغرية احلجم ن�سبياً.
ويجعل التهافت على �شراء الأرا�ضي يف الهند من رواج �سوق العقارات الأخري يف الواليات
املتحدة يبدو غري ذي �أهمية باملقارنة .فاجلميع -من ال�شركات العاملية العمالقة العاملة يف
م�شروعات بناء العقارات �إىل �صناديق �أ�سهم املخاطرة والتحوط �أو الأ�سهم الوقائية الباحثة
عن فر�ص �أكرب كثرياً من املعتاد -ي�شارك يف الن�شاطات التي ت�شهدها ال�سوق �سعياً وراء
مكا�سبها.ويفعام،2005دفع«فارالونكابيتالمانيجمنت»FarallonCapitalManagement
وهو �صندوق �أ�سهم وقائية مقره الواليات املتحدة �آنذاك ،ال�سعر الذي ال ي�صدق وقيمته 54.5
مليون دوالر مقابل قطعة من الأر�ض يف بومباي م�ساحتها �أحد ع�شر فداناً ،ومل يكف العاملون
يف قطاع الإن�شاءات عن ال�ضحك عندما عر�ض ال�صندوق ( )95.5مليون دوالر لقاء قطعة �أر�ض
جماورة ،لكنهم اكت�شفوا �أن عر�ضهم كان العر�ض الأقل الثاين .وقد ارتفعت �أ�سعار الأرا�ضي
من ( )30باملئة �إىل ( )100باملئة يف مدة ثمانية ع�شر �شهراً فقط انتهت يف متوز املا�ضي ،بينما
ازدادت �أ�سهم العقارات مبقدار  2,000باملئة حيث ان�ضم اجلميع �إىل هذا التوجه .كما جل�أت
جميع امل�صارف الكربى يف العامل �إىل اال�ستثمار يف �سوق العقارات الهندية �أو يف �صناديق
ماليةمتداولةت�ستثمريفالعقاراتالهندية،مبافيهامورغان�ستانلي،مرييللين�ش،م�ؤ�س�سة
جي.اي للتمويل التجاري العقاري ،جي بي مورغان ،ووربورغ بينكا�س و�إدارة الأ�صول الأملانية
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(MorganStanley, Merill Lynch, GE Commercial Finance Real Estate J.PMorgan,

.)Warburg Pincus,Deutsche Asset Management 37
وقد �شكل هذا كله نعمة لل�شركات الكبرية العاملة يف جمال البناء والتعمري مثل �شركة
«مانرتي ديڤيلوبرز»  Mantri Developersيف بنغالور ،و�شركة «بان�ست�شيل ديڤيلوبرز»
� Panscheel Developersإىل جانب ال�شركات العقارية العمالقة «دي.ال.اف» ،DLF
«راهيجا»  ،Rahejaو«هريانداين»  .Hirandaniو�أينما توجهت يف الهند ت�شاهد �أبنية �شققية
يف طور الت�شييد ،وتروج اللوحات الإعالنية لأ�سباب الراحة والرفاهية املتوافرة يف مناطق
عمرانية جديدة مع م�شاهد من املناظر الطبيعية غري معروفة يف الهند احل�ضرية :حدائق
عامة نظيفة ووا�سعة ،وبرك �سباحة ،ومالعب ملمار�سة ريا�ضة كرة امل�ضرب .وت�شكل ال�صفحة
الكاملة من الدعايات املن�شورة ل�صالح �شركة «بار�سڤناث ديفلوبرز ليميتد» Parsvnath
 Developers'Ltdعن مدينة امللوك «كينغ �سيتي» يف البنجاب منوذجاً ملا تعد به هذه
املجمعات ال�سكنية .فمدينة امللوك هي ح�سناً ،منطقة �سكنية خا�صة رائعة وفخمة جداً �إىل
حد �أنها ت�صلح لإقامة امللوك« .و�سوف تكون املنطقة مملكة من الراحة والرفاهية والرثاء
قائمة بذاتها يف خ�ضم حالة الفو�ضى التي تعي�شها الهند خارج �أبوابها .و�سوف يكون هناك
الكثري من امل�ساحات الوا�سعة «فيالت م�صممة على نحو جميل �إىل جانب طرقات معبدة
عري�ضة ومزروعة ب�صفوف من الأ�شجار على جانبيها .وجرى تن�سيق �أر�ضها بحيث تخلو من
احلواجز لت�ضم �ساحات عامة خ�ضراء» �إ�ضافة �إىل «مدر�سة ،وجممع جتاري ،مركز للت�سوق،
مرافق �صحية ،ونا ٍد �أنيق يوفر و�سائل الراحة احلديثة «ودعونا ال نن�سى»« ،الأمن».
وحيثما يتم تخ�صي�ص الأر�ض من �أجل بناء امل�ساكن ال�شعبية رخي�صة الثمن ،ف�إن
�شركات البناء املجردة من املبادئ الأخالقية ال تتورع عن �أخذها طمعاً يف غايات ربحية
�أكرث .وكان �أحدث و�أجمل جممع للت�سوق يف بومباي وا�سمه «« »Atria Millenium Mallاتريا
ميللينيوم مول» قد افتتح بهدوء يف �ضاحية  Worliيف العام املا�ضي .واملجمع التجاري الذي
يحوي عالمات جتارية مثل،Pepe Jeans، Nike، United Colors of Benetton، Levi's، Aldo
و- Sonyعدا عن ذكر �أول �صالة عر�ض ل�سيارات رول�س روي�س يف الهند� -أَ�صبح مو�ضع جدل
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حاد عندما جرى رفع دعوى ق�ضائية با�سم امل�صلحة العامة �ضده على �أ�سا�س �أنه مت بنا�ؤه
على م�ساحة (� )180ألف قدم مربعة من الأرا�ضي املحجوزة لإ�سكان امل�شردين« ،وت�سجيل
ثماين ع�شرة خمالفة لقوانني خا�صة مبنطقة التنظيم ال�ساحلية ( )CRZوب�إعادة تعمري
املجتمعات ال�سكنية ( )DCRوالن�سب املتعلقة بحجم الأر�ض املعدة للبناء �إىل امل�ساحة الكلية
للبناء ذاته ( ،)FSIفقد طلبت املحكمة العليا يف بومباي الحقاًَ من حكومة الوالية ومن �شركة
«بريهامنومباي املحلية [ ،]BMC Corporation Brihanmumbai Municipalتو�ضيحاً
للمالب�سات املتعلقة بالإعفاءات التي منحت ل�شركة الإن�شاءات كما �صدرت توجيهات �إىل
�شركةبريهامنومباياملحليةالأ�سهامبتقدميتف�سريل�سيا�ستهااملتعلقةباال�ستحواذعلىمبلغ
ثمانني مليون روپية من �شركة التعمري من �أجل �إ�سكان امل�شردين»( .)38وبعبارة �أخرى فقد
طلبت املحكمة من ال�شركة املحلية تو�ضيح كيفية تو�صلها �إىل �إعطاء هذه الأر�ض ل�شركة
التعمري وماذا فعلت بالأموال التي تلقتها منها من �أجل بناء م�ساكن رخي�صة الثمن ميكن
حتمل تكاليفها (يفرت�ض املرء يف مكان �آخر ما) .وتقوم املحاكم الهندية ،واحلكومات
املحلية يف بع�ض احلاالت باتخاذ �إجراءات �صارمة �ضد �أعمال البناء غري امل�شروع� ،إال �أن
الف�ساد امل�ست�شري واملبالغ الهائلة من الأموال النا�شطة يف هذا املجال ،جتعل من هذا الو�ضع
م�شكلة م�ستع�صية.

الهند حتلق جواً
يبدو �أن �أجواء وف�ضاءات الهند �آخذة باالزدحام مثلما هو الو�ضع يف �شوارعها .فهنالك
�شركات طريان جديدة تظهر فج�أة وب�سرعة كل ب�ضعة �شهور ،وعندما مت تد�شني �شركة
خطوط ديكان  Air Deccanاجلوية يف عام (� ،)2003أحدثت موجات من الذهول يف كل
�أنحاء ال�سوق املحلية الهندية بتقدميها لعرو�ض رحالت جوية من دون فر�ض ر�سوم �إ�ضافية
وب�أ�سعار متهاودة ب�شكل ال ي�صدق .وب�إمكان ركاب �شركة اخلطوط اجلوية «ديكان» �أن ي�شرتوا
جمموعة من ثالثني بطاقة حملية مقابل  50,000روپية .وهذا يجعل ثمن البطاقة الواحدة
 1,666روپية �أو زهاء ( )37دوالراً( .)39وقد و�ضعت �أجور ال�سفر الرخي�صة الآالف من الهنود
الذين مل يكونوا قادرين �أبداًعلى حتمل نفقات ال�سفر بالطائرة داخل �أجواء الهند ،ومما يثري
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الده�شة �أن ( )40باملئة من ركاب �شركة طريان ديكان كانوا ي�سافرون جواً �أول مرة يف حياتهم
عندما مت افتتاح خط ال�شركة ،يف عام ( .)40()2003وين�سب �إىل �شركة الطريان الف�ضل يف
زيادة حركة الطريان الإجمالية يف البالد بن�سبة ( )10باملئة( .)41وب�إدراكها لالمكانيات
املتوافرة عمدت �شركة طريان �أخرى هي «�سباي�سجيت»  Spicejetوتعر�ض �أ�سعاراً خمف�ضة
�أي�ضاً �إىل تبني �سيا�سة مماثلة وحذت حذوها على الفور.
و�أطلقفيجايموليا،وهورئي�سال�شركةاملنتجةللعالمةالتجاريةمل�شروباجلعةالهندي
«كينغفي�شر»  ،Kingfisherالذي يتمتع ب�شخ�صية واثقة ملفتة لالنتباه �أطلق �شركة طريان
بهذا اال�سم يف عام  .2005وعلى النقي�ض من �شركتي «ايرديكان» و«�سباي�سجيت» ف�إن �شركة
«كينغفي�شر» ت�سوق نف�سها من منطلق توفري و�سائل الرفاهية واملتعة ،و�شعارها يقول�« :سافر
بطريان الأوقات املمتعة» .وي�ستمتع ركاب درجة رجال الأعمال باجللو�س يف مقاعد جمهزة
لي�ستلقوا عليها مع دعامات منف�صلة لإراحة الأكتاف ووجبات طعام من اختيار الذواقة
يق�صد بها �إر�ضاء الذوق املميز ال�شهري مل�ؤ�س�س ال�شركة ال�سيد موليا نف�سه .وي�ستفيد جميع
الركاب من خدمات العناية والإطعام التي يقدمها �سرب من امل�ضيفات اجل ّويات اللواتي
يرتدين تنانري حمراء ق�صرية جداً وينتعلن �أحذية حمراء لها وقع معدين .وعليه فلي�س من
امل�ستغرب �أن ال�سفر الداخلي للركاب جواً يف الهند قد ازداد بن�سبة ( )24.2باملئة يف العام
الفائت وحده .ويقدر ب�أن ( )100مليون هندي جديد من الطبقة الو�سطى �سوف ي�صبحون
م�سافرين حمتملني جواً بحلول عام (.)2010
وقد ازدادت حركة الطريان الدويل �إىل الهند بن�سبة ( )18باملئة العام املا�ضي .وبد أ�
ريت�شارد بران�سون رئي�س �شركة اخلطوط اجلوية «ڤريجن» بال�سفر بالطائرة �إىل الهند من
لندن ثالث مرات �أ�سبوعياً يف عام ( ،)2005وكان قد �أعلن �أنه يرغب يف احل�صول على ح�صة
رئي�سة يف �شركة طريان حملية هندية �أي�ضاً( .)42وجل�أت �شركة طريان «جيت ايرالينز» Jet
 Airlinesالهندية �إىل تو�سيع �شبكة م�ساراتها لت�شمل �أوروبة ،جنوب �شرق �آ�سية ،وال�شرق
الأو�سط .وتقدمت بطلب لل�شروع يف تقدمي خدمات النقل �إىل الواليات املتحدة يف عام
( .)2007وت�سيرِّ �شركة «كونتننتال ايرالينز»ContinentalAirlines .رحالتهادونتوقفمن
مدينة نيو �آرك الأمريكية �إىل دلهي ،كما تقوم �شركة طريان «�أمريكة ايرالينز» American
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 Airlinesبتنظيم رحالت جوية مبا�شرة من �شيكاغو �إىل دلهي ،وكذلك الأمر بالن�سبة
لطائرات �شركة «دلتا» للخطوط اجلوية التي حتلق دون توقف من مطار جون اف .كيندي �إىل
بومباي .ويزداد ال�سفر جواً يف درجة رجال الأعمال من و�إىل الهند يف حني تقوم ال�شركات
الدولية بالتو�سع يف �أعمالها يف الهند ،وتتو�سع ال�شركات الهندية يف عملياتها يف اخلارج.
وتزداد �أي�ضاً حركة ال�سياحة �سواء �إىل الهند �أوعن طريق �سياح هنود يق�ضون �إجازاتهم
يف اخلارج  -ينفقون ما بني  3,000دوالر و 5,000دوالر على �إجازاتهم يف الغرب  -ويتجاوز
الطلب على الرحالت اجلوية الدولية عدد الرحالت املتوافرة كثرياً.
ويعني وجود املزيد من �شركات الطريان واملزيد من الركاب وجود املزيد من الطائرات.
وكانت �آخر �شركة طريان عاملة وهي «انديغو»  ،IndiGoقد �أده�شت احلا�ضرين يف معر�ض
الطريان يف باري�س عام  ،2005بتقدمي طلب لت�أمني �أ�سطول كامل من مئة طائرة نفاثة من
طراز ايربا�ص  A320احلديثة .كما قدمت �شركة «كينغفي�شر ايرالينز» طلباً باحل�صول على
جمموعة كبرية من طائرات �إيربا�ص احلديثة .وتتوقع �شركة بوينغ ل�صناعة الطائرات تلقي
طلبات من الهند للح�صول على طائرات لأغرا�ض جتارية يف حدود مبلغ يرتاوح ما بني 25
مليار �إىل  35مليار دوالر على مدى الع�شرين عاماً القادمة .وطلبت �شركة الطريان الهندية
يف تلك الأثناء �أربعاً وثالثني طائرة من م�ؤ�س�سة «�إيربا�ص» الأوروبية لل�صناعات اجلوية تبلغ
قيمتها ( )2.5مليار دوالر ون�صف املليار دوالر تقريباً.
�إن كل من ي�سافر �إىل �أو داخل الهند يدرك ب�صورة م�ؤملة ال�ضغط الذي ي�شكله هذا التطور
اخلارق للعادة على مطارات البالد .وكنت قد قمت بثالث رحالت �إىل الهند ما بني �شهر
ت�شرين الثاين  2005و�أيار  ،2006وتعاملت مع ما جمموعه اثنتي ع�شرة رحلة جوية داخلية،
ومل تكن �أي من رحالتي � -أَقلتني طائرات �شركات «جيت ايرويز»« ،كينغفي�شر» و«انديان
ايرالينز» تقلع يف الوقت املحدد .وكانت بع�ض الرحالت اجلوية ت�ؤخر عدة �ساعات .وكانت
الالزمة املكروهة امل�ستخدمة من قبل �شركات الطريان الداخلي الهندية عندما يتم ت�أخري
�إحـدى الرحالت «ن�أ�سف للإزعاج» .والإزعاج هو تعبري لطيف عن كونك عالقاً يف مطار مع
تـوفـر �أ�سـباب راحـة مـحدودة للغاية وخيارات قليلة با�ستثناء اجللو�س واالنتظار �إىل وقت
غري حمدد.
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ولل�شروع يف معاجلة هذه امل�شكلة ،التزمت احلكومة الهندية ب�إعادة بناء وحتديث �أكرب
مطارين يف البالد يف مدينتي دلهي وبومباي .وجتري �أعمال التنفيذ بال�شراكة ما بني
القطاعني اخلا�ص والعام ،ومتلك فيها �سلطة مطارات الهند ح�صة بن�سبة ( )25باملئة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجري التخطيط لإن�شاء مطارات جديدة يف مدينتي بنغالور وحيدر
�أباد ،مع اختيار خم�س وثالثني مدينة �أ�صغر لتحديث مطاراتها(.)43
وهذه كلها �أخبار �سارة� .إال �أنه وكما كان الو�ضع يف الهند على مر التاريخ ،فقد كان
هذا اجلهد مثله مثل غريه من �ش�ؤون االرتقاء بالبنى التحتية التي ت�شكل حاجة ما�سة ،كان
مبنزلة رد فعل على �أزمة قائمة .وب�إلقاء نظرة على الأرقام الهائلة على اجلانب الذي ي�شهد
تطوراً متزايداً ،جند هناك خماوف م�شروعة ب�أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه �إنهاء العمل
بهذه التح�سينات ف�إن حركة الطريان الهندية �سوف تكون قد جتاوزت جمال اال�ستيعاب،
وب�أن الهند �سوف تتخبط مرة ثانية للتكيف مع �أزمة البنى التحتية .وتقوم ال�صني وب�شكل
مغاير كلياً ب�إن�شاء بنية حتتية متقدمة كثرياً عما هو مطلوب .وينوه اخلرباء الذين يتابعون
�ش�ؤون البلدين بالبنية التحتية الأف�ضل كثرياً لل�صني كميزة مهمة على الهند .وال ميكنني
�إح�صاء عدد ال�ساعات التي �أم�ضيتها و�أنا عالقة يف حركة �سري خانقة و�أنا �أحترك ب�صعوبة
للو�صول �إىل مكان لقا ٍء �أو موعد ع�شاء على بعد �أقل من ع�شرة �أميال .ومرة تلو املرة كان
علي �أن �أُلغي مواعيدي �أو �أجعل النا�س يلغونها من جانبهم ملجرد �أنه كان من امل�ستحيل
ّ
الو�صول �إىل مكان اللقاء يف الوقت املحدد .وال ميكن ملحرك ال�سيارة وهو يف حالة دوران
بطيء �أن يغذي بالكهرباء جهاز تكييف الهواء على م�ستوى ميكن �أن يخفف من �شدة احلر
القائظ .وهنالك مت�سع من الوقت للتمعن يف الركاب املوجودين يف ال�سيارات املحيطة و�إمتام
عملية �إجراء االت�صاالت الهاتفية �أو �إر�سال الر�سائل الإلكرتونية �إن مل تكن البطارية تعمل يف
هاتفكاخلليوي�أوهاتفالبالكبريي.Blackberryوكانتابنةعميالتيتعي�شعلىالطريق
البحري يف بومباي قد انطلقت بال�سيارة يف العام املا�ضي ال�صطحاب �أوالدها حل�ضور عر�ض
يقدم ل�صالح جمعية خريية على �أحد امل�سارح يف باندرا ،وهي �أقرب �ضاحية �إىل املدينة.
وبعد مرور �ساعتني� ،أ�سقط يف يدهم وهم عالقون داخل حركة ال�سري قرب البيت وعادوا
�أدراجهم .وال�س�ؤال هو ما �إذا كان بالإمكان تنفيذ �أعمال التح�سينات ب�شكل �سريع مبا فيه
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الكفاية جلعل الهند بلداً تناف�س ال�صني فيما يت�صل بالبنى التحتية عدا عن ذكر ماليزيا،
�سنغافورة وغريها من املراكز التجارية الإقليمية.

املقتنيات الثمينة
جاء يف تقرير عن الرثوات يف العامل� :أن غياب البنية التحتية لي�س له من ت�أثري مثبط
على عملية الإنفاق من جانب الهنود من ذوي الرثاء الفاح�ش ،فقد ازداد عدد الأفراد
الذين يح�صلون على ن�سبة عالية من �صايف قيمة ممتلكاتهم يف الهند بن�سبة ( )14.6باملئة
يف عام  .)44(2004ويف عام  ،1996مت �ضم ثالثة �أثرياء هنود �إىل قائمة «فورب�س» Forbes
اخلا�صة ب�أ�صحاب املليارات .وبعد ع�شر �سنوات بال�ضبط كان هناك ثالثة وع�شرون هندياً
على القائمة .ومعظم ه�ؤالء الهنود من �أ�صحاب املليارات حققوا ثرواتهم يف الطفرة التي
ت�شهدها و�سائل التكنولوجيا احلديثة يف الهند ،مبن فيهم عظيم برميجي ( 11مليار دوالر)
رئي�س �شركة «ويربو» العمالقة لتكنولوجيا املعلومات ،و�سونيل بهارتي ميتال ( 4.9مليارات
دوالر؛ وال تربطه �أية قرابة بالك�شمي ميتال رئي�س �شركة بهارتي للم�شروعات الهاتفية
امل�شرتكة) وتول�سي تانتي ( 3.7مليارات دوالر) مالك �شركة «�سوزلون» للطاقة التي تولدها
الرياح .ويحتل موكي�ش و�آنيل امباين املرتبة الثالثة والرابعة بني الهنود الوارد ذكرهم يف
القائمة برثوة تبلغ ( )71مليار دوالر و( )5.5مليارات على التوايل ،وت�سلم كل منهما ح�صة
يف �شركة ريالين�س  Relianceوهي ال�شركة التي �أ�س�سها والدهما دهريوبهاي �آمباين ،وكانا
نا�شطني يف حتقيق تقدم يف �أعمال ال�شركة قبيل وفاة والدهما يف عام ( .)45()2002و�أكرث
ه�ؤالء ثراء هو الك�شمي ميتال رجل الأعمال و�أحد �أقطاب �صناعة احلديد ال�صلب املقيم يف
لندن ( 20مليار دوالر).
والعديدمنه�ؤالءالهنودمن�أ�صحابالرثواتال�ضخمةمعروفونب�أ�سلوباحلياةالب�سيط
الذي يعي�شونه ،ال �سيما �أولئك الذين حققوا ثروتهم يف حقل تكنولوجيا املعلومات .فعظيم
برميجي ي�ستقل طائرات رحالت جوية جتارية ويقود �سيارة من طراز «تويوتا» .ويقال� :إن
ناريانا مورثي �صاحب �شركة انفو�سي�س  Infosysيقوم بغ�سل �أطباقه بنف�سه� .أما �شريكه يف
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انفو�سي�س ،ناندان نايلكاين ،فهو على نحو مماثل �شخ�ص ب�سيط متوا�ضع ,ويرد على بريده
الإلكرتوين بنف�سه.
�إال �أن الكثريين من الهنود الأثرياء ومع �أنهم غري مدرجني �ضمن جمموعة �أ�صحاب
املليارات -حتى الآن -ال يجدون حرجاً يف �إنفاق �أموالهم على ال�سلع الفاخرة وعلى �أ�سلوب
حياة مرتفة .وا�ستناداً �إىل املجل�س الوطني الهندي للبحوث االقت�صادية التطبيقية ،ف�إن
(� )53,000أ�سرة يف الهند كانت حت�صل على �إيرادات �سنوية تبلغ ع�شرة ماليني روپية �أو
زهاء ( )250,000دوالر يف عام ( ،)2005وهو رقم كان يتوقع �أن يرتفع �إىل (� )140,000أ�سرة
بحلول عام (� .)2010أما الق�سم الذي يتلو� :أي الأُ�سر التي تك�سب من � 5إىل  10ماليني روپية
( 125,000دوالر �إىل  250,000دوالر) ف�سوف يرتفع عدده �إىل � 250,000أ�سرة بحلول نهاية
العقد احلايل.
انتقلت م�ؤ�س�سات العالمات التجارية الأجنبية الفاخرة �إىل الهند لإر�ضاء الأغنياء وتلبية
رغباتهم .وكان �أثرياء الهنود قد اعتادوا �أن يلج�ؤوا لل�سفر �إىل اخلارج لإ�شباع ميولهم واختيار
ماينا�سب�أذواقهم،ثميقومونبدفعمبالغ�ضخمةمنالر�سوماجلمركيةعلىم�شرتياتهمعند
احلدود الهندية .وقد بات ب�إمكانهم الآن �أن يت�سوقوا يف وطنهم .فدار �أزياء «�شانيل» Chanel
الفرن�سية متتلك متجراًداخل فندق «امربيال» يف نيودلهي الذي جرى ترميمه ب�شكل رائع .ويف
متجر مت�صل ببهو فندق «اوبروي» مبدينة بومباي تقوم جمموعة «�شوبارد» ببيع جموهراتها
من الأملا�س يف حني تبيع «بياجيت» ال�ساعات املعروفة با�سمها .وب�إمكان الهنود �شراء حقائب
من ت�صميم دور �أزياء «لوي ڤويتون» �أو «فيندي» و�أحذية «فراتيللي رو�سيتي» ومالب�س «دولت�شي
وغابانا» «كلوي»�« ،ستيال ماك كارتني» �أو «ڤالنتينو»� .أما �شركة «ب�.أم.دبليو»  BMWلل�سيارات
فهي يف �سبيها �إىل افتتاح م�صنع لها يف الهند لإنتاج �سياراتها من �سل�سلة  500و .700وتعمل
�شركة «مر�سيد�س» يف ت�صنيع وبيع ال�سيارات يف الهند منذ عام (.)2001
وت�ضم الأمالك الفاخرة يف الهند م�ساحات وا�سعة من الأر�ضيات الرخامية و�أ�شجار
النخيل املزروعة يف �أ�ص�ص من الرتاب ،و�سجاد فاخر يدوي ال�صنع تدو�سه الأقدام .وهناك
�إما قطع �أثاث �أثرية �أو مقلدة جتمع ما بني الطراز الإنكليزي والهندي مع �صور مطبوعة
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ومو�ضوعة �ضمن �إطارات على منط اللوحات الفنية ال�شائعة يف بريطانية ،ورمبا تكون هناك
حتى لوحة �أ�صلية لر�سام م�شهور �أو لوحات «م�شهد ال�شرفة» مر�سومة ب�أ�سلوب حديث ومن
النوعية التي يراها املرء يف كل مكان يف العامل ،وكلها خطوط وزوايا وا�ضحة مع لوحات فنية
من ر�سم فنانني هنود معا�صرين .ويدار جهاز التكييف املركزي للهواء ب�شكل ثابت �إىل درجة
باردة ب�صورة مزعجة .وقد خطر يل يف زيارتي الأخرية �إىل الهند عندما ت�أرجح ميزان
احلرارة ب�شكل منتظم فوق مئة الدرجة يف اخلارج� ،أن درجة احلرارة داخل الفنادق من فئة
خم�سة جنوم ،قد جرى ح�سابها لإتاحة املجال لرجال الأعمال الرتداء بذة مالب�س غربية
بارتياح مع �سرتاتهم وربطات العنق املعقودة.
�إن �أكرث ما يلفت النظر يف امل�ؤ�س�سات الفاخرة يف الهند �سواء كانت فندقاً �أم مطعماً �أم
متجراً لبيع املالب�س �أم مكتباً �أم منز ًال �أنيقاً هو كرثة اخلدمات املقدمة .فهنالك �شخ�ص ما
موجود لكي يفتح باب �سيارتك ،لكي يفتح باب العمارة ،لكي يعر�ض عليك �أن يح�ضر لك
�شيئاً ت�شربه -فنجاناً من ال�شاي ،م�شروب ال�صودا املثلج ،ع�صري جوز الهند الطازج -ولكي
يقدم لك �شيئاً لت�أكله .وهناك �شخ�ص ما ميكن �إر�ساله لإح�ضار �أي �شيء قد حتتاجه .وقد
تكون هناك فتيات �شابات يعر�ضن عليك طوقاً من �أزهار اليا�سمني .و�سوف تقدم امل�شروبات
حتى لو كانت كوباً من املاء ،على �صينية عليها مفر�ش مزخرف .وكل هذا �سوف يتم عمله
م�صحوباً بابت�سامة ،و�سوف تتم خماطبتك «�سيدتي» �أو «�سيدي» طوال الوقت.
ولي�س هناك يف الهند من حتفظ �إزاء التباهي مبا ميلكه النا�س ال �سيما يف بومباي .فالن�ساء
الرثيات يتزين ب�شكل خيايل مبجوهرات م�صاغة من �أحجار كبرية من املا�س ،وبعقود الل�ؤل�ؤ
املمتاز امل�ستخرج من قاع بحر اجلنوب ،و�أحجار الزمرد والروبي ،ومبقدار كبري من الذهب
 يف منت�صف النهار .وهن يت�أنقن �أي�ضاً ال�صطحاب �أوالدهن من املدار�س �أو تناول الغداءمع بع�ض ال�صديقات .و�إ�ضافة �إىل امل�صاغ واملجوهرات فهن يرتدين مالب�س حريرية جميلة
وقطنيةحمبوكةعلىنحودقيقمعم�سحةمنالألوانالنقيةالفاحتةاخلفيفة،ومكويةب�شكل
متموج؛ وتلمع �أظفار �أقدامهن املطلية على نحو متقن يف �صنادل لها عقب ب�سيط و�أ�شرطة
رفيعة جداً ،وهن يخرجن من �سياراتهن وين�سنب �إىل داخل املالذ الهادئ الذي يق�صدنه.
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ولي�ست هناك من حاجة �أبداً �إىل �أي ات�صال مع عامة النا�س يف اخلارج ،و�إذا ما ا�ستدعت
احلاجة وجودهم يف اجلوار ،ح�سناً ،هنالك �أ�شياء ال يعريها املرء اهتمامه بب�ساطة.
لقد كانت الهند وعلى مدى قرون م�صدراً لل�سلع الفاخرة بالن�سبة للعامل� :أقم�شة
ن�سيجية رائعة ،جموهرات جميلة زاهية ،وتوابل ذات روائح تدير الر�ؤو�س .ومن ال�سهل
جداً �أن ي�صاب املرء بالهو�س كلياً وهو يت�س ّوق يف الهند .فهناك �أ�شياء جميلة جداً لل�شراء:
�أقم�شة حريرية مطرزة ،اخل�شب املُطعم بال�صدف ،الف�ضة املطروقة� ،أقراط بكميات
وافرة .وانطالقاً من هذا التقليد تنطلق العالمات التجارية الفاخرة اخلا�صة بالهند .وهي
ت�ستحوذ على التيار االقت�صادي الهندي املتنامي من �أجل تو�سيع �أ�سواقها يف الداخل ويف
اخلارج .وهناك م�صممو الأزياء روهيت بال ،تارون تاهيلياين ،وموني�شا جي�سينغ الذين تباع
�أزيا�ؤهم وت�صاميمهم مقابل الآالف من الدوالرات .ويقوم تارون تاهيلياين بن�شر �إعالنات
م�أجورة على �صفحتني من �صفحات الإعالنات يف املجالت الهندية املخت�صة باملو�ضة
و�أ�ساليباملعي�شةاملُرتفة،حيثيوردفيهماالئحةب�أماكنعمله:روماويالنو ولندنوالريا�ض
و�سنغافورةوطوكيووهونغكونغ وميلبورنوميونيخ وفييناوجنيفوا�ستنبولوالكويتودبي
ونيويورك ومو�سكو و وو�ست بامل بيت�ش .كما �أنه ميتلك متاجر يف دلهي وبومباي .وهناك
عدد من بائعي املجوهرات الميكن ح�صره يف قائمة .وهناك �أي�ضاً جملة «ڤريڤ» «»Verve
التي تعك�س هذا كله ،وت�صوره ب�شكل ناجح.
وجملة « »Verveجملة ن�سائية هندية رائعة ب�صورة مذهلة ،وهي تر�ضي حاجات القارئ
املر َّفه الذي ي�سافر �أو يعي�ش يف اخلارج� ،إال �أنه يجد متعته يف الهند .ت�أ�س�ست املجلة قبل �أكرث
من ع�شر �سنوات فقط ،يف العام  .1995وقد �أبلغتني انورادها ماهيندرا ،رئي�سة حترير ونا�شرة
«� »Verveأنها �أ�صدرت املجلة لأنها و�صديقاتها من الن�ساء مل يتمكَّن من العثور على جملة
كن يرغنب يف قراءتها يف الهند وي�صدرها هنود ،وتعك�س حياتهنَّ واهتماماتهنَّ  .و�أو�ضحت
يل ونحن نتناول طعام الغداء يف بومباي العام املا�ضي «عندما بد�أت بالعمل على املجلة
كان الإن�سان ال�ساذج �أو الغبي فقط �سوف يقدم على ما �أقدمت عليه .فمن الذي �سريغب
بالإعالن يف جملتنا؟ من �سيدفع مئة وخم�سني روپية [�أكرث قلي ً
ال من  3دوالرات] ثمناً ملجلة
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مثل جملتنا؟ «وتظهر جاذبية لون َب َ�ش َرة انورداها مع ان�سدال �شعرها الأ�سود الطويل .وهي
�أم البنتني يف �سن املرحلة اجلامعية (مع �أنك مل تكن لتعرف ذلك من مظهرها) .وكانت قد
قالت يل �إِنها و�صديقاتها كن قد جعلن من ترتيب وجتهيز املنازل �أولوية لديهن� ،إال �أنهن
�أردن �أن يفعلن �شيئاً �إبداعياً .وقد كان العمل على �إ�صدار جملة �أمراً با�ستطاعتهن القيام
به يف �أوقاتهن اخلا�صة مما يرتك لهن املجال للعناية ب�أوالدهن .وتابعت قائلة« :لقد كربت
علي �أن �أقول �إنه حتى �آنذاك (يف ذلك الوقت كان عندي
ال�سوق من حول املجلة الآن ،ولكن َّ
�إح�سا�س بالتغيري الو�شيك يف الهند عرب الن�ساء اللواتي كنت �أعرفهن .وقد كانت جملتي
تركز على املر�أة الهندية ولي�س على ال�سوق الهندية» .ومنذ �إطالق « »Verveبد�أت �أنورادها
ماهيندرا ب�إ�صدار جملة ع�صرية للرجال ت�سمى «عامل الرجل».
وقد كانت ماهيندرا وهي �صحافية �سابقة تعمل حالياً ب�شكل م�ستقل و�سبق �أن عملت
ل�صالح جي .والرت ثومب�سون ووكالة الإعالنات والدعاية التي ميتلكها يف مدينة بو�سطن،
كانت ملتزمة منذ البداية باعتماد �أ�سلوب كتابة جديد وقيم عالية يف �إ�صدار جملة «.»Verre
فجودة الورق و الطباعة و عر�ض املو�ضوعات و الت�صوير و ت�صميم الغالف و املقاالت يف
الداخل كلها جزء من جمموعة �صقيلة خالبة مماثلة يف براعة �إعدادها ملجلة «فوغ» Vogue
�أو «ڤانيتي فري» .Vanity Fair
وقالت بفخر�« :إن مهنة احل�صول على املحتوى الدويل ،مثل �شخ�صية �أجنبية م�شهورة،
هو �أمر �سيقوم معظم الن�شرات املرخ�صة ب�إعادة طباعته من عدد جملة �أخرى �أو مطبوعة
�أخرى ،ولكن �إذا ما قمنا نحن بالعمل ،ف�سوف جنعل �أحد �صحافيينا يتوىل �إجنازه ،و�إال ف�إن
قراءنا �سريون �أنه م�ضمون خمتلف كلياً من حيث النوعية .وفيما يخ�ص مو�ضوع الغالف
الذي دار حول املمثلة الربيطانية ليز هرييل ،فقد كان ب�إمكاننا وب�سهولة �أخذ املادة من
جهات الن�شر التي تقوم بن�شر ما لديها من تقارير يف ال�صحف واملجالت يف وقت واحد �إال
�أننا مل نفعل ذلك .بل قمنا ب�إعدادها ب�أنف�سنا.
وتدور جملة « »Verveمبجموعها حول العالمات التجارية لل�سلع الفاخرة .وتت�ضمن
اجلهات املعلنة يف املجلة «فري�سات�شي»« ،ڤا�شرون كون�ستانتني»�« ،شانيل»« ،ا�سكادا» «ڤان
كليف واربيل»« ،ال پريري» ،وجمموعة من الهنود من م�صممي الأزياء ،واملجوهرات،
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ومهند�سي الديكور .وهنالك �إعالنات �سخية عن عرو�ض الأزياء ت�ستهلك �صفحة كاملة �أو
�صفحتني متقابلتني� ،إ�ضافة �إىل مقابالت مع �شخ�صيات م�شهورة �إال �أن املجلة لي�ست كلها
مو�ضوعات خفيفة فهنالك مقاالت عن االجتاهات الثقافية املعا�صرة ،وعن الأفراد الذين
يحدثون ت�أثرياً مهماً يف حميطهم .وهي تن�شر كذلك �صوراً فوتوغرافية فنية.
ولدى جملة «ڤريڤ» معجبون مه َّو�سون بها خارج الهند .وهم يتولون القيام بعملية البيع
مبا�شرة عرب متاجر هارودز  Harrodsو�سيلفردجز  Selfridgesيف لندن .وقد �أ�شركتني
�آنورادها يف االطالع على ر�سائل تلقتها بالربيد الإلكرتوين من قراء من �أنحاء العامل ،وكذلك
من جمالت معروفة تطلب �صوراً ن�شرت ب�شكل ح�صري يف جملة ڤريڤ ،و�أرفق �أحد املعجبني
اجلملة الآتية « �أحب �أن �أم�سك بيدي ن�سخة من املجلة حيث �إنني �أعاين عوار�ض االنقطاع
عن الهند» .وعندما �س�ألتها ما �إذا كانت تخطط لإ�صدار �أي طبعات �أجنبية� ،أجابت« :الآن
هو الوقت املنا�سب لإ�صدار طبعة �أمريكية يف الواليات املتحدة .وقد �أ�صبحت «ڤريڤ» مو�ضع
�إعجاب بالغ بالن�سبة للهند املعا�صرة ،وبالن�سبة للثقافة الهندية احلديثة .ونحن نتلقى
ات�صاالت من قبل طالب يدر�سون يف �أوروبة والواليات املتحدة يقولون فيها� :إِنهم يكتبون عن
جملة ڤريڤ ،و�سوف ن�صدر طبعة يف دبي �أو ًال .كما �أننا نتعاون مع العالمة التجارية �ساتيا
بول  Satya Paulيف �سنغافورة� .إننا نقيم حتالفات كثرية .ونحن نرغب يف تقدمي عدد ي�ضم
خمتلف ال�سلع ،ويكون خم�ص�صاً للعالمات التجارية الفاخرة عن طريق تغطية املنا�سبات
املهمة وور�ش العمل».
�ساتيا بول هي عالمة جتارية هندية �أخرى مثرية لالهتمام .فعندما امتلك �ساجناي
كابور املدير التنفيذي امل�س�ؤول الن�شط ل�شركة «غيني�سي�س كولورز»  Genesis Colorsمبنى
�ساتيا بول يف عام  ،2002كان عبارة عن دار �أزياء ال بريق لها لبيع ال�ساري ،الذي كان يجري
التخلي عن ارتدائه نتيجة للطفرة اال�ستهالكية يف الهند .وهي الآن �إحدى �أ�سرع العالمات
التجارية منواً ،حيث تتو�سع بن�سبة مئة باملئة كل عام .وهنالك خم�سة وع�شرون متجراً لبيع
العالمة التجارية �ساتيا بول يف الهند مع بيع ثياب ال�ساري يف غريه من منافذ البيع بالتجزئة
�أي�ضاً .فكيف حقق كابور مثل هذا النجاح وهذا االنقالب املده�ش؟ وملعرفة حقيقة الأمر،
توجهت للقائه يف بيته يف نيودلهي.
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يعي�ش كابور يف الطابق الثاين من منزل م�ؤلف من كتلة واحدة مطلي باللون الأ�صفر
الباهت ،ويقع يف منطقة �سكنية جميلة جنوب مدينة دلهي  -وقد تكلمت معه يف �صبيحة
يوم �شتوي جميل يف غرفة معي�شته الف�سيحة .كانت نوافذ ال�شرفة ال�صغرية التي تطل على
احلديقة مفتوحة على م�صراعيها وقد ملأ �صوت زقزقة الع�صافري �أرجاء املكان .ونظراً
للح�سالع�صريالذيتعطيهالت�صاميماحلديثةللعالمةالتجارية،Satya Paulوخطوطها
القوية ،و�ألوانها اخل�صبة الغنية فقد ده�شت للأثاث الهندي التقليدي املوجود يف الغرفة
واملحفور ب�شكل منمق .وكان كابور ،الذي ن�ش�أ يف �سنغافورة ويحمل درجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال من جامعة روت�ش�سرت يرتدي بذة �أنيقة بلون واحد �أخ�ضر ٍ
باهت وربطة عنق.
وعندما �س�ألته عما فعله لإجناح «�ساتيا بول» وحتويل ال�ساري ،وهو ثوب تقليدي جداً،
�إىل �شيء حديث جداً ومعا�صر جداً� ،أجابني« :لقد قمنا بدمغ ت�صاميم �ساتيا بول بالفن
احلديث ،و�أعمال موندريان  ،Mondrianكليمت  ،Klimtماتي�س  ،Matisseوكاندين�سكي
 ،Kandinskyكماا�ستعنا بفناخلط ،ف�أ�ضفنا خطوطاًجميلة مكتوبة باليدعلىطولالقطعة
من ال�ساري ،التي تتدىل فوق الكتف امل�سماة «پالو» « .»Palluوطبعنا �أبياتاً من ال�شعر ال�صويف
على �أقم�شة ال�ساري .وحتى �إننا و�ضعنا متنزّه �سنرتال بارك  Central Parkعلى �إحداها .كما
�أن اللون مهم جداً وكذلك جودة الطباعة ،ونحن لدينا وحدتنا اخلا�صة التي تُعنى ب�إتقان
عملية الطباعة .وقرع جر�س الهاتف يف غرفة جماورة فا�ست�أذن للرد عليه .وعندما عاد قدم
يل بع�ض ال�شاي قبل �أن ي�ستطرد يف �شرح املزيد من التفا�صيل عن خطته.
«لقد كان جميع م�صممي الأزياء يف الهند م�شغولني يف جتهيز ثياب جنوم ال�سينما .ح�سناً،
�إن املر�أة الهندية العادية ال تعي�ش مثل ممثلة ال�سينما وهي معجبة بها ،لكنها ال تتماهى معها.
هي ترغب يف �أن ترتدي ثياباً جميلة ،و�أن ت�شعر بنف�سها جميلة يف امل�ساء ،ولكنها بحاجة �إىل
ثياب عملية �أثناء النهار .وقد قمنا بت�صميم ثياب املمثلة املغمورة مونا �سينغ ،التي ظهرت
يف الربنامج التلفازي الذي يتمتع ب�شعبية كبرية (ال �أحد ي�شبه جا�سي) فارتفعت مبيعاتنا
بعد ذلك ب�شكل �سريع .وكانت ت�صاميمنا توجد يف كل غرفة معي�شة من كل منزل من منازل
الطبقة الو�سطى يف الهند .وقد حققنا زيادة بن�سبة �أربعة وخم�سني باملئة يف مبيعات املخازن،
التي ت�ضم النوعية ذاتها من ال�سلع يف العام املا�ضي».
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وبالإ�ضافة �إىل االرتباط طوالالوقت بعقد لت�صميم �أزياء خا�صة مب�سل�سل تلفازي يحظى
ب�شعبيةوا�سعة،فقدجعل�سنجايكابورعالمة�ساتيابولالتجاريةترتبطمبنا�سباتخمتلفة
متاماً عن بع�ضها ،مثل جمع التربعات اخلريية ،وحفالت املو�سيقا الكال�سيكية الهندية،
واملعار�ض الفنية .وهو يقول بحما�سة� :إن ما ن�صنعه هو فن قابل لالرتداء .وال�ساري هو
�أكرث الأثواب �أناقة ميكن المر�أة �أن ترتديه ،وهو يربز مفاتن الأج�ساد كلها� .إنه �أكرث زي
�أنوثة يف العامل .ومع ذلك ف�إن معظم الن�ساء الهنديات ال�شابات اللواتي مي�ضني معظم
وقتهن وهن يرتدين �سراويالت اجلينز ،اليعرفن كيف يلب�سن �ستة �أمتار من قما�ش احلرير.
وجلعل ارتداء ال�ساري �أ�سهل بالن�سبة لأولئك الزبونات املحتمالت «فقد اخرتعنا ال�ساري
البنطال ،امل�صمم بخ�صر مطاطي ،وعليه ف�أنت تقومني �أثناء ارتدائه بدفعه للأعلى فقط،
و�إلقاء القطعة الطويلة فوق كتفك ،وها �أنت جاهزة لالنطالق� .إال �أن ت�سعة وت�سعني باملئة من
مبيعاتنا تكون من �أزياء ال�ساري التقليدي».
تولت �شركة «�ساتيا بول» ت�صميم �أزياء موظفي �شركات الطريان �أو موظفي ال�شركات
الفندقية الهندية ،التي ترغب يف �أن يكون لها مظه ٌر متميزٌ ،لكنها تريد من موظفاتها
من الن�ساء �أن يرتدين ال�ساري .كما تقوم ال�شركة بت�صميم ربطات العنق وغريها من
الإك�س�سوارات .وقال يل كابور و�صوته ميتلىء فخراً�« :إن ثمانني باملئة من موظفينا هم من
الن�ساء ،وال �سيما كل �أفراد املكاتب� .إنني �أنظر �إىل اخلارج باجتاه امل�ساحة املخ�ص�صة لوقوف
ال�سيارات ،و�أرى جميع هذه ال�سيارات من طراز مر�سيد�س متو ِّقفة هناك ،و�أفكر «متهل حلظة،
�إنني ال �أدفع لأولئك الفتيات ما يكفي ل�شراء �سيارة مر�سيد�س :ولكن �أنت تعلمني� ،أن هناك
�شعوراً قوياً جداً يف الهند اليوم يبعث على االرتياح بني النا�س العاديني .فالأطفال ال�صغار
فخورون ب�أنهم هنود .وهم يتمتعون بالأمان يف عملهم ،وكان من املعتاد يف ال�سابق �أن يقلدوا
اللهجة الأمريكية رمبا ،ولكن لي�س بعد الآن� .إنه لأمر رائع �أن تكون هندياً� .أما ه�ؤالء الن�سوة،
فهن ينحدرن من عائالت ال ي�ستلزم و�ضعها �أن يخرجن للعمل� ،إال �أنهن يرغنب ب�أن يكن هناك
يف مكان ما يف اخلارج ،ويفعلن �شيئاً �إبداعياً وهن ي�أتني ويعملن بجد .وعندما نكون منكبني
على العمل يف م�شروع ما يكون اجلميع هناك حتى ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء ،اجلميع.
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ولقد تعجبت كيف �أن �شركة تقوم بت�صنيع �أزياء ال�ساري ،وحتى الطراز املعا�صر منها
املُط ّبع بلوحات فنية معا�صرة ،با�ستطاعتها �أن تتو�سع خارج الهند.
وهو يقول يل�« :إن ال�ساري لبا�س جميل جداً ،والهند بلد حار جداً ،والأزياء الهندية
رائجة جداً يف �أوروبة والواليات املتحدة ،غري �أن الهند تن�شط �أي�ضاً يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ويف جنوب �شرق �آ�سية .وهنالك جاليات غنية من الهنود يف كل مكان .وقد قررنا
التوجه �إىل �سنغافورة ودبي �أو ًال ،ثم �سرنى ،رمبا لندن ،لكننا نقوم بتو�سيع عملنا يف الهند
كذلك .و�سوف نفتتح ت�سعة متاجر جديدة هنا .ونحن نتو�سع داخل املدن متو�سطة احلجم.
�إن جتربتنا مع الربنامج التلفازي« :ال �أحد ي�شبه جي�سي» قد �أظهرت لنا �أن هناك �سوقاً
لأزيائنا يف كل �أنحاء الهند».
هنالك العديد من م�صممي الأزياء الهنود يقومون ببيع ت�صاميمهم عرب املتاجر الراقية
القائمة يف �أوروبة ،وال�شرق الأو�سط والواليات املتحدة .كما تقوم �شركة «�ساتيا بول» بتنفيذ
�أعمالها ب�شكل ناجح يف بريطانية و فرن�سة و الواليات املتحدة و �إ�سبانية و دبي و �سنغافورة.
ونتيجة لتحقيق (� )10إىل ( )15باملئة من عائداتها من هذه الأ�سواق الأجنبية ،ف�إن ال�شركة
باتت على ا�ستعداد لفتح متاجرها اخلا�صة بها .و�ستكون �شركة «�ساتيا بول» �أول �شركة
ت�صميم �أزياء هندية تقوم بهذه اخلطوة م�سجلة بذلك عالمة فارقة يف جمال البيع بالتجزئة
يف الهند .وهذا دليل على امل�ستوى اجلديد من الثقة املوجود يف الهند ب�أن م�صمم ال�ساري
يعتقد �أن الن�ساء يف �أوروبة ويف الواليات املتحدة م�ستعدات الرتداء مناذج حديثة من �أحدى
�أقدم الألب�سة يف �آ�سية.

�أطعمة العالمات التجارية تغزو الهند
كل حي وكل بلدة �صغرية يف الهند لديها متعهدون يز ِّودونها بالوجبات الغذائية اخلفيفة
مع و�صفات لإعداد الطعام حتر�ص العائالت على حفظها بعناية .ويقوم �صغار الباعة ببيع
�أطعمة خفيفة يف ال�شارع �أو يف دكاكني �صغرية جداً ،فيك�سبون عي�شهم بقدر ما يف ا�ستطاعتهم.
�إن التنوع املوجود يف الأطعمة اخلفيفة واحللويات املتوافرة ال حدود له يف الواقع .وهناك
�أي�ضاً البائعون الذين يج ّرون عربات ذات دواليب �صغرية لبيع ع�صري ق�صب ال�سكر الطازج،
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ومعهم جذوع طويلة من الق�صب الأخ�ضر بانتظار متريرها عرب الع�صارة و�سكب ع�صريها
احللو املذاق يف �أكواب ثخينة لونها �أزرق مائل للخ�ضرة .ويقوم غريهم ببيع ماء نبات جوز
الهند ،حيث يقطعون اجلزء الأعلى من جوزة الهند اخل�ضراء بو�ساطة �سكني عري�ضة ثقيلة،
ويغر�سون م�صا�صة يف اجلزء الأعلى منها حتى تتمكن �أنت من �شرب ال�سائل عرب الغالف
ال�صلب للثمرة .ويجل�س النا�س القرف�صاء �أمام �أوعية �ضخمة من الزيت ال�ساخن يجري
فيها قلي مكونات من اخلبز والطحني والأرز مثل الـ «باجيا�س» « ،bhajiasپوري�س» ،Puris
«�ساموزا�س» « ،samosasڤادا�س»  vadasوغريها من الأكالت اخلفيفة اململحة لذيذة املذاق.
وت�شتهر مدينة بومباي ب�أكلة ت�سمى «پاوپاجي»  ،Pau bhajiوهي خليط من اخل�ضراوات
امل�ضاف �إليها التوابل ،وتقدم مع فطائر طرية من اخلبز الأبي�ض ،وي�شتق ا�سمها  Pauمن
الربتغاليني الذين �أدخلوا مثل هذا اخلبز �إىل الهند يف القرن ال�ساد�س ع�شر .وهناك «پامي
پوري» « ،Pami puriپيل پوري» �« ،bhel puriسيڤ پوري»  .Sev puriوكلها ت�شكيالت متنوعة
من وجبات الطعام اخلفيفة ،التي يجد الهنود رابطاً بينها وبني البائعني املتجولني ،مثلما
يفعل �سكان مدينة نيويورك بالن�سبة للنقانق ال�ساخنة التي تباع يف ال�شوارع داخل �شطرية
من اخلبز وب�سكويت «بريتزل» اله�ش اململح الذي يتخذ �شكل العقدة.
ويقطع النا�س م�سافات طويلة للح�صول على حلوى معينة �أو وجبة خفيفة معينة من
متجر معني .وكل هندي يعرف �أين يوجد �أف�ضل بائع لوجبات � Pau bhajiأو � boti kababأو
حلويات  ،mithaiيف بلدته .ولأ�سرتي ولع خا�ص باحللويات التي ت�أتي من متجر بهاجات بندا
يف جيتبور ،وهي بلدة �صغرية يف �إقليم كاثياوار بوالية غوجارات .وهناك �شيء ما ال ميكن
تقليده يف نكهة وقوام هذه احللويات الطرية اخلا�صة امل�صنوعة من احلليب ،بحيث ال ميكن
للآخرين مهما كانوا ماهرين� ،أن يقلدوه على الإطالق .و�سوف يكون الأمر م�أ�ساوياً لو كانت
الهند �ستفقد كل هذه اخل�صو�صية الإقليمية وكل هذا التنوع ،وت�صبح «�أمة وجبات �سريعة»
مثل الواليات املتحدة ،حيث تعر�ض كل بلدة �سل�سلة املطاعم ذاتها واملقاهي ذاتها وحمال
ال�سوبر ماركت ذاتها.
وتنفق الأغلبية ال�ساحقة من امل�ستهلكني الهنود� ،سواء �أبناء الطبقة الو�سطى الأدنى،
من ذوي الطموح ،وكذلك ال�شباب الذين ما زالوا يعي�شون يف بيت الأ�سرة ،نقودهم على
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�سلع دنيوية ي�ستطيعون دفع ثمنها �أكرث كثرياًَ من �أزياء ال�ساري امل�صممة من قبل دور �أزياء
معروفة.وتزدهراملبيعاتيفجماالتالوجباتاخلفيفةوال�سلعاملخ�ص�صةللعنايةال�شخ�صية
و الألب�سة و م�شروبات املقاهي و املطاعم والأفالم .وال تزال الهند متثل ن�سبة �صغرية من
امل�شروعات التجارية ل�شركة كوكاكوال يف القارة الآ�سيوية )9( ،باملئة فقط مقارنة بن�سبة الـ
( )21باملئة لل�صني( .)47ويف عام  ،2005ارتفعت مبيعات «النامكينز»  namkeensوهي خليط
()48
من الأكالت الهندية اخلفيفة التقليدية بن�سبة ( )43باملئة ،والب�سكويت بن�سبة ( )18باملئة
و�أكرث من ( )75باملئة من �سوق امل�أكوالت اخلفيفة يف الهند ال حتمل عالمة جتارية� ،أي �أنها
يجري ت�أمينها عن طريق املاليني من �صغار املوردين املحليني .وترى ال�شركات العمالقة
املخت�صة بالأطعمة اخلفيفة التي حتمل عالمات جتارية مثل بيب�سيكو ون�ستلة ترى يف هذا
الو�ضع �سوقاً حمتملة �ضخمة ملنتجاتها(.)49
وال تزال توجد وبكرثة ،الب�سطات ال�صغرية ،والأ�سواق التي تقام يف الهواء الطلق،
والبائعون املتجولون الذين يتنقلون لبيع ب�ضائعهم مطلقني �صرخات ت�شق الآذان وت�صل
�إىل ربات البيوت داخل مطابخهن التي تدب فيها حركة نا�شطة .وت�شرتي الأ�سر الفاكهة
واخل�ضراوات الطازجة يومياً مع �أن هذا الأمر بد�أ يتغري .وكان اللنب الزبادي ُي�صنع دائماً يف
منزل �أ�سرتي كل يوم ،وال زال كذلك �أحياناً ،غري �أنه يجري يف �أغلب الأحيان الآن �شرا�ؤه يف
�أوعية بال�ستيكية ثم يحفظ يف الثالجة .وما زال �أف�ضل «ال�سي»* ُ Lassiيح�ضر ح�سبما �أذكر
من قبل �أحد املخت�صني ،ويقدم يف قدح من الآجر �أو الطني املحروق ،ويتم التخل�ص منه بعد
اال�ستعمال؛ ويعطي الطني املحروق للم�شروب نكهة ت�شبه الرتاب مما ي�ضفي عليه مل�سة لذيذة
خا�صة ال ميكن تقليدها .وتقوم �شركة «�آمول» يف هذه الأيام بت�صنيع �شراب «ال�سي» املُعلب
ومذاقه طيب جداً بالرغم من فقدان نكهة الطني املحروق فيه .وما زال ب�إمكانك و�أنت يف
مدينة دلهي القدمية �أن حتظى
ب�شراب الال�سي التقليدي �إال �أنه يجب عليك �أن تعرث على الزقاق اخللفي ال�صحيح الذي
ي�سري متعرجاً عرب احلي القدمي ،والأمر ي�ستحق العناء لأجل ذرات من بذور حب الهال
* م�شروب اللنب الرائب املثلج امل�ضاف �إليه امللح والتوابل �أو ال�سكر (املرتجمة)
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ال�سوداء املنثورة على �سطح اللنب ال�سائل املغطى بالرغوة؛ ولأجل التحدي املتمثل يف متييل
القدح امل�صنوعة من الطني املحروق �إىل فمك ،من دون �أن جتعل �إطاراً من الرغوة البي�ضاء
يعلق على �شفتك العليا.
وت�شهد �سوق الأطعمة الهندية املبيعة باملفرق -ال�سوق اخلا�صة مبنتجات الأطعمة التي
حتمل عالقات جتارية -منواً كبرياً بن�سبة ( )30باملئة �سنوياً .ويتوقع �أن ت�صبح رابع �أكرب �سوق
يف العامل بحلول عام ( .)2020ومن جمموع ما قيمته ( )750مليون دوالر يف الوقت احلا�ضر،
ف�إنه يتوقع �أن ترتفع مبيعات الأطعمة باملفرق �إىل ( )37مليار دوالر بحلول عام (.)50()2015
وت�سارع �شركات بيع الأطعمة باملفرق �إىل توجيه عادات �شراء امل�أكوالت لدى الهنود باجتاه
املخازن الكربى للبيع بالتجزئة ،حيث تطغى الأطعمة املو�ضبة داخل علب خا�صة على كل
ُّ
حمال ال�سوبر ماركت والأ�سواق ال�ضخمة على �أهبة اال�ستعداد للحلول
ما عداها .وتقف
حمل ( )12مليون بقالية تقوم بتزويد معظم الهنود ب�أطعمتهم املحلية وال�سلع اال�ستهالكية
الب�سيطة( .)51وتعد �شركات ريالين�س� ،آ.تي�.سي ماهيندرا �شابهالب ،بهارتي ،تاتا ترنت،
غودريج �أغريڤور و�إي�سار �أغروفيت جمرد بع�ض ال�شركات الهندية املهمة وامل�ؤثرة يف ميدان
بيع امل�أكوالت بالتجزئة ،ومعظمها تبحث يف كيفية تطوير «�سل�سلة الأغذية الباردة» ،لإح�ضار
املنتج من احلقل �إىل ال�سوق دون �أن يف�سد يف الطريق .وهناك �آخرون يبحثون كيفية �إح�ضار
ال�سوق �إىل املزارعني ،وتزويدهم باملعطيات التي �سيحتاجونها ،كالبذور ،والأ�سمدة ،ووحدات
التخزين املربدة ،لت�أمني الإمدادات اخلا�صة بهذه امل�شروعات اجلريئة.
ومع كون الغالبية من �شعب الهند تعي�ش يف مناطق ريفية ،حيث تتوافر لديها فر�صة
�ضئيلةللت�سوق،ف�إناجلزءالأعظممنالقدرةاال�ستهالكيةللبالدتظلغريم�ستغلةبالكامل
تقريباً .وقد �أبلغني �شيڤ �سيڤاكومار املدير التنفيذي لفرع امل�شروعات التجارية الدولية
التابع لل�شركة الهندية الكربى للتبغ والأطعمة امل�صنعة عندما التقيته يف مدينة حيدر �آباد
العام املا�ضي� :أنه «على الرغم من انخفا�ض متو�سط دخل الفرد يف الريف الهندي مع وجود
قاعدة ا�ستهالكية ت�ضم �سبعمئة مليون ن�سمة ،وهو �أكرث من عدد �سكان الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي جمتمعني ،ف�إن �إمكانيات تداول عمليات البيع بالتجزئة يف املناطق الريفية
الهندية ما زالت هائلة جداً ومل ت�ستغل بعد .و�أحد الأمثلة املفيدة على كيفية ا�ستثمار �إمكانية
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البيع بالتجزئة للفقراء من امل�ستهلكني هو عبوة الكي�س الورقي ال�صغري و كي�س ال�شامبو �أو
غ�سولال�شعروم�سحوقالغ�سيلوامل�ستح�ضراتالتجميلية�أوالطبيةال�سائلةوم�سحوقالقهوة
ع ِّدديها �أنت -فهذه كلها ميكن تغليفها ب�سهولة مبقادير �ضئيلة لبيعها ب�أ�سعار زهيدة .وقدد�أبت�شركتااملنتجاتاال�ستهالكيةالعمالقةبروكرتوغامبلProcter&Gambleويونيليفر
 Unileverوغريها من ال�شركات ،وعلى مدى �سنني ،على بيع هذه الأكيا�س التي ت�سد حاجة
فرد واحد فقط ،يف الهند ويف غريها من الدول النامية ،وجتني منها �أرباحاً طائلة.

�شركة وول مارت تتطلع �إىل ال�سوق الهندية
يعتمدالعديدمنر�ؤ�ساءال�شركاتالتجاريةوامل�س�ؤولنياحلكوميني،الذينحتدثتمعهم
يف الهند ،على الأ�سلوب الأمريكي لعملية البيع بالتجزئة القائمة على نطاق وا�سع ،وعلى
امل�شروعات الزراعية لإجناز العمل .وح�سب تعبري رئي�س �شركة «ويربو» عظيم پرميجي «ف�إن
جمال البيع بالتجزئة �آخذ باالنفتاح .و�سوف تدخل كمارت  Kmartووول -مارت Wal-Mart
يف عمليات وا�سعة النطاق يف جمال توريد ال�سلع وت�صنيعها ل�صالح الأ�سواق العاملية والأ�سواق
الهندية .و�سوف يوجد ذلك الأمر الكثري من الرثاء والغنى .ومن امل�ؤكد �أن عمليات البيع
بالتجزئة وتنفيذ امل�شروعات الزراعية على نطاق وا�سع �سوق يوجد وفرة يف املال والرثوة.
وال�س�ؤال هو ،ملن؟
ولقد وجدت �أن معظم الهنود الذين كانوا على علم بالأمر �أو كانوا يعتزمون دخول ميدان
الطفرة املتوقعة املتمثلة يف �إن�شاء �سل�سلة ال تنف�صل من ال�سلع من املنتج �إىل امل�ستهلك ،مل
يكن لديهم �أي �إدراك مطلقاً ب�أنه ( )1قد يكون هناك �أي جانب �سلبي للأمر� ،أو ( )2رمبا
تكون هناك �سبل خمتلفة ملعاجلة هذا الأمر ،فبع�ضهم يربح كثرياً جداً ،والبع�ض الآخر يربح
فقط .كما �أنه من ال�صعب فهم املنطق املتعلق بكيفية احتمال متكن منوذج من امل�شروعات
الزراعية الهادفة �إىل دعم �إنتاج �أرا�ضي الريف ،من ال�سري يف عملية ترحيل مبهمة لأعدا ٍد
كبري ٍة من املزارعني الذين يعملون على نطاق �ضيق ،وحتويل املزارعني الهنود �إىل م�ستهلكني.
فالبلدات املهجورة فعلياً التي ت�سمى مدن الأ�شباح يف منطقة و�سط الغرب الأمريكي حيث مت
�إيقاف عدد كبري جداً من املزارع الأ�سرية عن العمل من جانب امل�ؤ�س�سات العمالقة العاملة يف
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امل�شروعات الزراعية ،وهجر النا�س بيوتهم وبلداتهم بحثاً عن عمل ب�أجر منخف�ض يف املدن
الأكرب ،هذه البلدات من ال�صعب �أن تكون منوذجاً جيداً لتمكني املناطق الريفية يف الهند.
تعد �شركة � Wal-Martأكرب �شركة للبيع بالتجزئة يف الواليات املتحدة ،وهو اال�سم الذي
يغلب ذكره على ل�سان رجال الأعمال الهنود عندما يحدثونني عن �شركات البيع بالتجزئة.
�إال �أن وول-مارت مل يحالفها التوفيق على م�ستوى العامل� ،سواء يف م�شروعاتها التجارية
الداخلية �أم الدولية .وللتخل�ص من هذا الو�ضع جل�أت ال�شركة يف العام املا�ضي �إىل بيع
م�ؤ�س�ساتها التجارية يف كل من �أملانية وكورية اجلنوبية بثمن منخف�ض ،بعدما حلقت بها
خ�سائر فادحة يف كال البلدين .فنموذج العمل �ضمن مناطق وا�سعة و�إجراء تخفي�ضات
كبرية مل ينجح يف هذين البلدين وعمل كالهما على حت�سني الأنظمة االقت�صادية ال�صناعية
فيهما مع �إبداء ت�ساهل ب�سيط جتاه التفاوت االقت�صادي .ويف �شهر �آب « �أغ�سط�س » من
عام (� )2006أعلنت وول-مارت وكنتيجة لعمليات البيع ب�أ�سعار رخي�صة �إىل حد ما ،عن
�أول انخفا�ض ف�صلي يف الأرباح يحدث �أثناء ع�شر �سنوات( .)52ولكن هموم وم�صائب العمل
التجاري الدويل مل تكن امل�شكلة الوحيدة التي عانتها وول مارت؛ فقد �أقر �إت�ش.يل�.سكوت
االبن املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة وول-مارت «�إننا ،وب�صدق تام ن�شعر باخليبة �إزاء �أداء
مبيعات وول-مارت الواليات املتحدة»(.)53
ومع دعمها من قبل �أملانية وكورية اجلنوبية ،فقد ركزت وول مارت �أنظارها ب�شكل �أدق من
�أي وقت م�ضى على الهند .والوجود الوحيد لل�شركة فيها حتى الآن هو مكتب للعقود اخلارجية
يف مدينة بنغالور .وال يزال يجب على احلكومة الهندية �أن متنح الرتاخي�ص بفتح متاجر لبيع
العالمات التجارية املتعددة اململوكة جلهات �أجنبية؛ غري �أن وول مارت ال ت�شعر بالقلق �إزاء
ذلك .وكان قد نقل عن �آمي وايات املتحدثة با�سم ال�شركة لل�ش�ؤون الدولية قولها يف �صحيفة
«« :»Economic Timesايكونوميك تاميز» الهندية�« :إن خطوات التعرية �سوف تتيح لنا
الرتكيز على �أ�سواقنا الأ�سا�سية والبحث عن فر�ص جديدة يف الأ�سواق اال�ستهالكية النامية
مثل الهند»( .)54ونقل املقال نف�سه عن لوڤ غويل ،املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة «غروث
ڤنت�شرز»  Growth Venturesوهي �شركة ا�ستثمارية �أمريكية متتلك م�صالح و�أ�سهماً لها يف
جماالت البيع بالتجزئة ،و�صفه للخطوة التي اتخذتها �شركة وول-مارت :ب�أنها رائعة ،و�أن
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ال�سوقالهندية هي �سوق فيها عنا�صر للمناف�سة �أقل جداًمن �أملانية وكورية؛ والطبقة الو�سطى
فيها تواقة لتطبيق الأ�ساليب الع�صرية يف عمليات البيع بالتجزئة ،وللح�صول على املنتجات
الع�صرية التي تبيعها ال�شركات الغربية ،التي تتبع نظام البيع بالتجزئة مثل وول-مارت».
ولدى الطبقة الو�سطى يف الهند حما�سة وا�ضحة جتاه �شراء منتجات تباع بالتجزئة.
وحتاول هذه الطبقة اختبار جتارب جديدة للبيع بالتجزئة مثل مراكز الت�سوق التجارية،
ولكن معرفة ما �إذا كانت هي ذاتها متحم�سة لتقبل �أ�ساليب البيع بالتجزئة التي تخت�ص بها
�شركة وول-مارت هي م�س�ألة �أخرى ،ومعرفة ما �إذا كان الهنود يرغبون يف تقبل �أ�ساليب
التوظيف التي تتبعها وول-مارت هي �أي�ضاً م�س�ألة �أخرى .ف�شركة وول-مارت ال تقوم بخف�ض
الأ�سعار فقط ،فهي تخف�ض الأجور .ومن املحتمل �أن الهنود لي�ست لديهم �أي فكرة عما هم
على و�شك �أن يتعر�ضوا له عدا عن ذكر العدد الكبري من املنتجني ،واملوردين ،واملوزعني،
وبائعي التجزئة� ،سواء العاملني على نطاق وا�سع �أم �ضيق ،الذين �سوف يواجهون م�شكالت
يف العمل عندما تقوم �شركة وول-مارت ب�إرغامهم على القبول ب�أ�شياء خمالفة لرغباتهم
عقب ا�ستقرارها للعمل يف بالدهم .وهم ال يعلمون عن ال�ضرر الذي حتدثه وول-مارت يف
املجتمعات املحلية ،التي تنتقل �إليها يف الواليات املتحدة ،وال عن الكلفة الباهظة التي ترتتب
على احلكومات املحلية ،وحكومات الواليات ،واحلكومة االحتادية ،نتيجة �أجور املعي�شة
الأ�شبه بالكفاف ،التي تدفعها �شركة وول-مارت ،وهم رمبا ال يعلمون �أي�ضاً ب�شروط العمل
يف م�صانع املوردين واملعروفة برواتبها املتدنية والتابعة ل�شركة وول-مارت� ،أو �أن �صحيفة
« New York Timesنيويورك تاميز» ذكرت �أن العمال يف ال�صني ،بنغالدي�ش� ،أندوني�سيا،
نيكاراغوا و�سوازيالند جل�ؤوا �إىل مقا�ضاة ال�شركة يف عام ( ،)2005واتهموها ب�إخ�ضاعهم
للعمل الق�سري وبالإخالل بدفع �أجورهم كاملة ،ومنعهم من ممار�سة حقهم يف خمالطة
زمالئهم(.)55
وبينما مي�ضي هذا الكتاب �إىل الطباعة ،بات اجلو العام يف مواجهة �شركة وول-مارت
�سلبياً جداً يف الواليات املتحدة �إىل حد �أن احلزب الدميقراطي �أعلن عن وقوفه �ضد
ال�شركة ومعار�ضته ل�سيا�ستها ،وذلك ي�شمل ك ً
ال من املحافظني �أمثال جو ليربمان من والية
كونكتيكت ،وقد اختار حالياً �أن ي�صبح م�ستق ً
ال ،والليرباليني �أمثال نان�سي بيلو�سي من والية
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كاليفورنيا( .)56وكان ال�سيناتور املخ�ضرم واملتنفذ جو بايدن ع�ضو جمل�س ال�شيوخ عن والية
ديالور قد �أدىل بت�صريحات عنيفة �ضد وول-مارت يف ال�صيف املا�ضي ،و�أنبها على دفع
�أجور �أقل من املعدل ،قائ ً
ال�« :إِن م�شكلتي مع وول-مارت هي �أنني ال �أرى �أية داللة على �أنهم
يهتمون مب�صري �أفراد الطبقة الو�سطى( .)57وكان جورج ميللر وهو ع�ضو يف الكونغر�س عن
احلزب الدميقراطي من والية كاليفورنيا وع�ضو قدمي عن احلزب يف جلنة الرتبية والقوى
العاملة التابعة للمجل�س� ،أ�شد حدة يف انتقاداته ،م�ؤكداً يف تقرير �أعده عام (� ،)2004أن
�شركة وول-مارت تقود ال�سباق العاملي �إىل الهاوية بقيامها بكبح م�ستويات الأجور ،وتدابري
احلماية يف مكان العمل وقوانني العمل» .ويورد التقرير تفا�صيل عن الت�أثري ال�سلبي لل�شركة
على املجتمعات املحلية الأمريكية التي تقيم فيها م�شروعاتها التجارية .وهو يقدر التكلفة
ال�سنوية بالن�سبة لدافعي ال�ضرائب ملتجر افرتا�ضي متلكه وول-مارت ي�ضم مئتي موظف بـ
( )420,750دوالر مبا يف ذلك امل�ساعدة التي تقدمها احلكومة من �أجل وجبات الغداء املجانية
واملدعومة ،وبرامج الإ�سكان املعانة ،الرعاية الطبية� ،أق�ساط ال�ضرائب وغريها من التكاليف
التي تنجم عن الأجور املتدنية وغياب املزايا والعالوات امل�ستحقة لدى وول-مارت(.)58
�إن �آخر �شيء يحتاج �إليه املزارعون الهنود واملوظفون املرتقبون للمتاجر هو �أن يو�ضعوا
حتت رحمة �شركة مثل وول-مارت .وبينما جتمد احلكومة الهندية �إعطاء الإذن ل�شركات
وولمارت،وكارفوروغريهامنال�شركاتالدوليةالعمالقةاملخت�صةبالبيعبالتجزئة،للعمل
يف الهند ،ف�إن ال�شركات الهندية ت�ستخدم النافذة التي لديها الدعاء حقها يف الإمكانيات
الريفيةغريامل�ستثمرةللهندويفالقطاعاملايلللبيعبالتجزئة.ومنالأف�ضللهم�أني�سرعوا.
فقد �أعلنت �شركة وول-مارت وم�ؤ�س�سة «بهارتي انرتبرايزز» يف ت�شرين الثاين املا�ضي عن
م�شروع جتاري م�شرتك لإن�شاء املئات من املتاجر يف �أنحاء الهند ،وهي خطوة يق�صد بها
االلتفاف على القوانني احلالية.

حكاية �شاي
ولد �سنجاي بهان�سال يف مزرعة لل�شاي يف منطقة دارجيلينغ الأُ�سطورية ال�شهرية يف
الهند .كان �أَبوه مديراً ملزرعة كبرية اكت�سب �شهرة بامتالكه موهبة فطرية ومقدرة خا�صة
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كفي يف منت�صف الأربعينيات
على �إحداث حتول يف املزارع الفا�شلة .و�سنجاي ،وهو رجل ّ
من العمر ،يتوىل حالياً رئا�سة جمل�س �إدارة «رابطة �شاي دارجيلينغ» ،وميتلك �شركة «�شاي
�آمبو�شيا»  ،Ambootia Teaالتي تنتج �أحد �أغلى �أنواع ال�شاي يف العامل .وللحديث معه يف
مو�ضوع ال�شاي �سافرت �إىل مدينة كالكوتا ،حيث ما زالت تقام املزادات الكبرية لبيع ال�شاي
الهندي باجلملة.
يقع مكتب بهان�سال على �أر�ض من�ش�أة تغليف ال�شاي التي ميتلكها بالقرب من ميناء كالكوتا
على �ضفاف نهر هاغلي العظيم .واملن�ش�أة عبارة عن بناء منخف�ض من الإ�سمنت .وهنالك
يف داخل املبنى جو مريح ،و�ضوء معتدل يت�سرب عرب الـ َمناور املوجودة يف ال�سقف ،فيتك�شف
عن �ألوان خ�ضراء وبي�ضاء مائلة لل�صفرة ،وكلمات مكتوبة بخط كبري ومطلية بالذهب عند
ٍ
ومكتف ذاتياً والطبيعة و�شامل».
احلائط اخللفي ،تقول« :نقي وان�سجام و�إيقاعي وحيوي
حتدثت �إىل �سنجاي بهان�سال مدة ثالث �ساعات تقريباً .وقد انتهى حوارنا فقط لأنه كان
علي �أن �أغادر  -كان مبقدوره �أن ي�ستمر يف احلديث �إ ّ
يل عن ال�شاي ثالث �ساعات �أخرى� .إنه
َّ
يعي�شه ،يتنف�سه ،وي�شرب مقادير كبرية منه.
وكان قد ا�صطحبني يف البداية يف جولة على م�ستودع البناء ،و�أطلعني على مكان تخزين
ال�شاي عندما كان ي�أتي من املزارع الوا�سعة املوجودة يف مكان مرتفع عن �سطح البحر عند
�سفوح جبال الهماليا ،وكيف كانت جتري عملية فرزه وت�صنيفه .وكو�سيلة الختبار مدى
جدارتي تقريباً ،كما �شعرت ،قدم يل عينات من ال�شاي لتذ ّوقها .ومبح�ض امل�صادفة كان
ال�شاي الذي �أعجبني �أكرث ،هو النوع الذي كان يعده الأف�ضل.
ثم عدنا �أدراجنا �إىل مكتبه .ومت �إح�ضار �أول فنجان من الفناجني العديدة من �شاي
دارجيلينغ ذي اللون الذهبي الباهت ،وبد�أ يروي يل حكاية ال�شاي يف الهند قائ ً
ال« :ت�شكل
امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الهندية لل�شاي املثال الأول للزراعة ال�صناعية .وقد �أح�ضر الربيطانيون
نباتات ال�شاي �إىل الهند من ال�صني ،حيث كان لكل من يزرع ال�شاي طريقته يف تخمري
ال�شاي ،وكان ال�شاي ثقافة كاملة بحد ذاته .ونظر �إىل فنجاين وقال نا�صحاً وهو ي�شري �إىل
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الفنجان و�صحنه ال�صغري امل�صنوعني من اخلزف الناعم املمزوج برماد العظام واملو�ضوعني
�أمامي :ا�شربي �شايك� ،سوف ي�صبح مذاقه مراً �إذا ما تركته مدة طويلة».
قام الربيطانيون ب�إجراء جتارب منذ البداية فعمدوا �إىل تطعيم نبتة �شاي ب�أخرى،
ال متاماً
وج َّربوا ت�شكيالت متنوعة و�أنواعاً خمتلفة من الرتبة .و�أن�ش�ؤوا م�شروعاً متكام ً
للزراعة الع�ضوية لل�شاي ،يقوم ب�أكمله على تركيبة تت�ألف من ثالثة م�ستويات متد ِّرجة.
وتعد منظومة ال�شاي الربيطاين يف الهند مثا ًال تو�ضيحياً ملا يطرحه عامل االقت�صاد �آدم
�سميث :الأر�ض زائد العمل ،زائد ر�أ�س املال ،زائد تنظيم امل�شروعات اال�ستثمارية .واحت�سيت
ال�شاي ،وكان طعمه لذيذاًوخفيفاًعلى ل�ساين بخفة غيمة تتحرك ب�شكل لولبينزو ًال منجبل
كانت�شينجونغا ال�ضخم ،الذي يبلغ ارتفاعه  28,168قدماً ،الذي يعلو منحدرات دارجيلينغ
احلادة املك�سوة بنباتات ال�شاي.
«كان هدف مالك املزرعة بيع ال�شاي للتاجر .وكان هدف التاجر �إيجاد �سوق لل�شاي .ومت
�إحداث مرا�سم جديدة كاملة بني �أبناء الطبقة االر�ستقراطية يف �أوروبة �أثناء حتلقهم لتناول
ال�شاي .وقد �أقبلوا عليه ب�شكل غري معقول .وبعد ذلك بوقت طويل كانت �أول عالوة متنح
للعمال يف انكلرتة هي ا�سرتاحة ق�صرية من العمل لتناول �شاي ال�صباح .ولدى �إدراك �أن
العمال قد جددوا ن�شاطهم باحت�ساء ال�شاي ،جرى اعتماد ا�سرتاح ٍة �أخرى لتناول ال�شاي بعد
الظهر .وبد�أ الفقراء ب�شرب ال�شاي ،وكانت تلك �أول مرة يقومون فيها بغلي املاء قبل �شربه،
وبذلك خفَّ�ضوا من ن�سبة الأمرا�ض والوفيات».
وو�صلت وجبة �أخرى من �شاي دارجيلينغ .وقدم يف فنجان خمتلف عليه ر�سم دقيق �أزرق
اللون منقو�ش على خزف نفي�س جداً ،كان ال�شاي حمتجزاً ك�أنه خيال داخل وعائه �شبه ال�شفاف.
ولعدم رغبتي يف ترك هذا ال�شاي ي�صبح مر املذاق مددت يدي الرت�شفه على الفور.
ين قادرة على تذوق �أي �شيء،
«حذارِ� ،إنه ما زال حاراً جداً ،و�إذا ما �أحرق ل�سانك فلن تكو ِ
كوين �صبورة» .ف�سحبت يدي.
وتابع قائال ً« :قامت ال�شركات التجارية الربيطانية بتويل عمليات الت�صنع والت�صدير،
و�أقدمها �شركتا «بروك بوند»  Brook Bondو« Liptonليبتون» .وكان متجر هارودز يف لندن
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قد بد�أ ن�شاطه كحانوت لبيع ال�شاي .وازدهر نظام توطني نبتة ال�شاي وزرعها يف مناطق
معينة .وكان على الربيطانيني لدى �إعالن اال�ستقالل� ،أن يتخلوا عن ملكيتهم ملزارع ال�شاي
املوجودة يف الهند .وكان جتار «املاروار»*  Marwarمعروفني جيداً بالن�سبة لهم ،فوقع عليهم
اخليار الأول ل�شراء ح�ص�ص املزارع التي كان ال بد من بيعها .والنتيجة هي �أن �أكرثية مزارع
ال�شاي ميلكها �سكان املاروار حالياً .وتوىل �أمر مزارع جيم�س فينالي م�ؤ�س�سو �شركة تاتا
« »Tataالذين متلكوها يف ال�ستينيات ،لكن معظم املزارع مملوكة من قبل �سكان املاروار.
وتعد امللكية املحلية قليلة ب�شكل م�ؤ�سف حيث تبلغ خم�سة باملئة فقط؛ ويق�صد باملحلية
البنغاليون يف �إقليم البنغال ،التاميل يف �إقليم تاميل نادو ،و َّ
اال�ساميون يف والية �آ�سام».
و�سنجاي بهان�سال مواطن بنغايل.
�أم�سكت بفنجاين وارت�شفت ال�شاي الدافئ ،وا�ستن�شقت بهدوء البخار الذي ت�صاعد من
�سطح ال�سائل املتلألئ ،وقلت�« :إنه لذيذ الطعم».
«يجب �أن تكون نكهة الدارجيلينغ داخل فمك� .إنها رائحة ال�شاي الذك َّية؛ تلك التي متيز
الدارجيلينغ عن بقية �أنواع ال�شاي يف العامل� .إن �سمته الفريدة هي نتيجة خلليط نادر من
الرتبة و املناخ و �أ�صناف النباتات و الأ�ساليب الزراعية و�أ�ساليب الت�صنيع .ولي�س هناك من
�شاي مثيله يف العامل».
وانتظرين ريثما �أعيد الفنجان يف مكانه على �صحنه حتى �أمتكن من ا�ستئناف الطباعة على
جهاز احلا�سوب املحمول ،الذي ز َّودين به ،لكي يكون مبقدوري التقاط كل كلمة من حديثنا.
«ا�ستمرت املجموعة الأوىل من املالكني الهنود يف اتباع نظام توطني النباتات ،ف�أبقوا
على ما ورثوه من الأجهزة ال�ضخمة امل�ستخدمة يف ت�سويق �أنواع ال�شاي التي كانت تخ�ص
�شركات زراعة ال�شاي التي ا�ستوطنت الهند �-شركتا ليبتون وبروك بوند -التي كانوا قد
توارثوها .وكانت الأ�سواق واملنتجون منف�صلني متاماً ،ولي�س هناك من توا�صل بينهم .وتغري
هذا مع قدوم جهاز الفاك�س .فقد كان ب�إمكان �شركات ال�شاي �إر�سال فاك�س و�إجراء ات�صال
فوري بامل�صدرين �إىل الأ�سواق املوجودة يف �أنحاء الهند .وكان النموذج اال�ستيطاين مفيداً
* �أكرب منطقة يف �إقليم راج�ستان يف الو�سط الغربي من الهند( .املرتجمة)
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فقط حتى انفتاح االت�صاالت يف الت�سعينيات والثمانينيات من القرن املا�ضي ،ثم انهارت
�صناعة ال�شاي الرو�سية مع انهيار االحتاد ال�سوفيتي .وكان الرو�س يح�صلون على ال�شاي
الهندي باملجان تقريباً ،نظراً لواقع التبادل النقدي املوات للروبل والروپية .وبحلول نهاية
الثمانينيات ،كانت اللعبة ب�أكملها قد انتهت وانهار كل �شيء».
عندما �سنحت يل الفر�صة ل�شراء �شركة «�آمبو�شيا» جعلت لها الأف�ضلية على غريها.
فقد كانت الطبيعة املغامرة للم�شروعات اال�ستثمارية ال�صناعية يف حال خمود .وت�سلل �إليها
العجز وعدم الكفاية� .إذن ما الذي فعلناه يف �شركة �آمبو�شيا؟ لقد �أ�صبحنا من «اله ّبيني»*.
رمبا بدت على مالحمي عالمات الده�شة لأنه �ضحك و�أردف قائال ً�« :أق�صد زهاء ٍ
�ست
من �أ�صل خم�سمئة من العائالت التي تتاجر بال�شاي يف الهند .كنا �شباباً ،ور�أينا �أن هناك
فر�صة مواتية للقيام بعمل �شيء خمتلف .كان هنالك اجتاه جديد يف قطاع الغذاء ،والأغذية
الع�ضوية .وكان من ال�سهل زراعة �شاي دارجيلينغ ع�ضوياً .ولقد حت�سنت نوعيته يف الواقع مع
اتباع طرق الزراعة الع�ضوية.
وو�صل فنجانٌ ثالثٌ من ال�شاي .كان بلون العاج الأبي�ض املائل لل�صفرة وحماط ب�إطار
ذهبي عند حافته .واكتفيت هذه املرة بابت�سامة �شاكرة للرجل الذي و�ضع الفنجان �أمامي
ووا�صلت عملية الطباعة.
«كنا ننتقد النظام الذي كان قائماً .ور�أينا �أن الفر�صة املالئمة تكمن يف جمال العقارات
والأمالك �إال �أنه كان علينا �أن نحذف من الرتكيبة قطار �شحن نباتات لتوطينها يف مناطق
�أخرى ،وهكذا قمنا باخلطوة الأوىل و�سحبنا �إِنتاجنا من �سوق املزادات.
�س�ألته« :كيف يعمل نظام املزادات؟»
«�سوف �أقول لك .هنالك �أ�سا�ساً �ست فئات من الو�سطاء يتوزعون ما بني املزرعة وزبون
البيع بالتجزئة الأخري :ال�سم�سار/املزايد ،تاجر هندي� ،سم�سار دويل ،تاجر دويل ،بائع
جملة حملي �-شخ�ص ي�شرتي ال�شاي بالأطنان لأجل �سوق حملية حمددة مثل �أ�سرتالية �أو
* ال�شباب الذين يطيلون �شعورهم ويرتدون مالب�س غري م�ألوفة ويتحدون النظم االجتماعية ال�سائدة.
(املرتجمة)
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فرن�سا �أو الواليات املتحدة -وبائع جملة على نطاق �أ�ضيق الذي يف�صل ال�شاي �إىل وحدات
من العلب املغلفة ويبيعها بالكيلو غرام.
«�إننا �شركة الإنتاج الوحيدة التي متتلك هيكلية منظمة متكاملة .فمكاتبنا التجارية
موجودة هنا ،وم�ستودعاتنا موجودة هنا ،وعملية الت�صنيع التي جنريها تتم هنا .نحن �شركة
�صغرية ،لكننا منتلك �أف�ضل نوعية على الإطالق ،وذلك يتيح لنا التعامل مع �أح�سن بائعي
جتزئة لل�شاي يف العامل».
ثم نه�ض و�أخذ عن الرف كتاباً للزينة من الق َْطع الكبري ،مزخرفاً ب�ألوان عديدة ،ويباع
بثمن مرتفع ،و�أَراين �إياه .كان كتاباً نفي�ساً عن تاريخ �شركة بيع ال�شاي الفرن�سية املمتازة
«مارياج فرير» .وكان عليه �إم�ضاء �شخ�صي با�سمه بتوقيع فرانك دي�سان ،املدير العام
لل�شركة .و�أراين �صورة من�شورة يف الكتاب تبدو فيها منتجات �شاي دارجيلينغ الذي تنتجه
�شركة امبو�شيا معرو�ضة يف مكان بارز يف املتجر اجلميل التابع ل�شركة «مارياج فرير» يف
حي مارييه بباري�س .وبعد عدة �شهور قمت �أنا بزيارة �إىل مقر ال�شركة ،وكانت هناك الفتات
معلقة تقول بالفرن�سية« :و�صل �شاي دارجيلينغ اجلديد» ،وعندما �س�ألت البائع عن املزرعة
التي جاء منها ال�شاي �أجاب� :آمبو�شيا»« .و�أو�ضح يل ال�سيد بهان�سال» مل ي�سبق لنا �أن حددنا
�سعراً لل�شاي الذي تنتجه �شركتنا والذي نر�سله �إىل �شركة مارياج .ومهما كان املبلغ الذي
يرغبون بدفعه ،ف�إن ذاك هو ما ن�أخذه ،فت�سري الأمور على ما يرام� .أننا نكن تقديراً كبرياً
لأنواع ال�شاي التي لدينا ،ولأذواقنا؛ وهم كذلك .ولهذا ال�سبب ت�سري الأمور على ما يرام.
وا�ستطرد قائ ً
ال« :كان �أول م�شروع مرخ�ص لزراعة ال�شاي ع�ضوياً على �أمالكي هو مزرعة
مللوتار ،ثم مونتيڤيوت ،ثم �آمبو�شيا .ويف عام  ،1997ح�صلنا على ملكية عقارات يف والية
�آ�سام .ويف العام ( ،)2004والعام ( ،)2005امتلكنا خم�سة عقارات �أخرى من الأرا�ضي ونحن
يف طور حتويلها �إىل مزارع ع�ضوية .و�س�أقول لك :ملاذا قمت برفع �سل�سلة القيمة .فلأَننا
مزارعع�ضويةبا�ستطاعتنا�أننتجاوزالعراقيلاملرتبطةببيعمنتجمنالعاملالثالثب�شروط
املنتج ،والتعليب ،والت�صميم؛ وهذا يعطينا اجلر�أة لكي نبيع مبا�شرة �إىل هارودز ،و�أن نزيح
تلك الفئات ال�ست من الو�سطاء .ولأننا نتوىل �أمور املزارع اخلاملة فننع�شها ثم نحولها �إىل
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حقول ع�ضوية ذات قيمة عالية ومرغوبة ،ونلغي الو�سطاء ،ف�إننا نتقدم من مرحلة انعدام
الربح �إىل مرحلة حتقيق الربح بن�سبة مئة باملئة».
ولقد بد�أنا يف مزرعة �آمبو�شيا بثورة يف طرق ت�صنيع �أ�صناف ال�شاي يدوياً ،و�أحدثنا
تغيرياً كام ً
ال يف �آلية الإنتاج .ولدينا ثمانية وع�شرون �صنفاً منها لي�ست من النوع الأ�سود �أو
الأخ�ضر التقليدي .وكنا �أول النا�س الذين قاموا ب�إطالق عملية ت�صنيع �أنواع ال�شاي الأبي�ض
يف الهند و�شاي «التنني الأ�سود» ال�صيني املخَّ مر جزئياً قبل جتفيفه ،والذي يجمع خ�صائ�ص
ال�شاي الأ�سود والأخ�ضر معاً ،وقد حققت مبيعاتنا رواجاً هائ ً
ال يف الأ�سواق .وال تباع �أنواع
ال�شاي التي ننتجها يف متاجر «هارودز» و«مارياج فرير» فقط ،ولكن �أي�ضاً يف متجر «هول
فودز»  Whole Foodsو«دين وديلوت�شا»  .Dean and Delucaكما ت�شرتي �شركة �شاي «�ستا�ش»
 Stashحاجتها من ال�شاي من مزارعنا .ونحن منلك بطاقات بيان املوا�صفات اخلا�صة بنا
وهي «انيكا» « »Ineekaو«تري  -ليال»  Tre-leelaوتباع يف الواليات املتحدة فقط� .إنه �أغلى
ح�ضر يف عبوة الأكيا�س ال�صغرية الذي تبيعه فروع متاجر «هول فودز» و«تارغت»
�شاي ُي ّ
 Targetيف الواليات املتحدة .و�أنا الآن املالك الوحيد للأرا�ضي املزروعة بال�شاي الذي ال
ينحدر من ن�سل �أحد اَّ
امللك الأ�صليني ،و�أنا �أبيع �أغلى �شاي يف العامل».
�أبلغني ال�سيد بهان�سال� :أن هناك ثما َ
ين و�سبعني مزرعة يف منطقة دارجيلينغ تغطي
ثمانية ع�شر �ألف هكتار ،وت�ستخدم مبا�شرة خم�سني �ألف عامل ،وتوفر املرافق ال�سكنية ملئتي
�ألف �شخ�ص .وكنت قد زرت بلدة دارجيلينغ يف عام  ،1986وا�ستقلني القطار الذي ي�شبه
قطار الألعاب يف كتب احلكايات ،حتى �آخر نقطة ممتدة من اجلبل ،ا�ضحك مع �أوالد املدار�س
الذين كانوا يقفون على جانب الطريق يطلبون تو�صيلهم م�سافة حمطة �أو اثنتني ،و�أنا
�أت�شبث بالق�سم اخلارجي من القطار ال�صغري �أزرق اللون .وقد �أقمنا يف فندق «ويندرمري»
 Windermereالربيطاين العتيق والذي بدا من ع�صر �آخر وكما �أذكر ،كان يقدم يومياًونحن
جلو�س ،طعام غداء يت�ألف من الدجاج بالكاري ،وكذلك حلوى احلليب والدقيق ،وكان علينا
ٌ
�أن ندفع مبلغاً �إ�ضافياً لقاء احلطب الثمني لإيقاد النار يف غرفتنا الباردة كل م�ساء.
ويف فندق «ويندرمري» مبناظره اخلالبة والتالل املحيطة املغطاة بنبات ال�شاي والهابطة
عمودياً بانحدار �شديد حتت حقول حتظى بعناية جيدة ،كان من ال�سهل تخيل حياة
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امل�ستوطنني الربيطانيني� ،سواء كانوا من مالك املزارع �أو زواراً مو�سميني ملنطقة التالل
هرباً من حر ال�صيف القائظ يف ال�سهول الهندية ويف البلدة .وكانت تنتظم على جانبي
طريق املجمع التجاري ٍ
مبان مزخرفة م�شيدة على الطراز الإدواردي ،تعلوها قمم مثلثة
ال�شكل �شديدة امليالن .وعندما مت ت�شييد هذه املباين ،وعلى مدى عقود الحقة ،كان جمتمع
دارجيلينغ يتبع نظاماً هرمياً تندرج طبقاته يف ترتيب دقيق بحيث ت�ضم مالك املزارع
الربيطانيني ،ال�سياح من الربيطانيني �أو املقيمني منهم ممن ميلكون بيوتاًوي�أتون يف موا�سم
معينة ،الأثرياء من البنغال الذين ي�أتون يف املوا�سم �أي�ضاً ،امل�شرفني على �إدارة املزارع من
الهنود الذين يتم �إح�ضارهم من منطقة ال�سهول ،وعمال نيباليني .وال تزال املزارع موجودة
والعمال موجودين� ،إال �أن باقي العامل قد اختفى .وال تزال احلياة يف منطقة دارجيلينغ
تتمحور حول ال�شاي .ف�صناعة ال�شاي هي رب العمل الرئي�سي والن�شاط االقت�صادي الرئي�س
يف املنطقة .وتنتج والية �آ�سام �أكرث من ( )400مليون كيلو غرام من �أ�صناف ال�شاي �سنوياً.
ويبلغ الإنتاج الكلي للعامل من ال�شاي ( )3مليارات كيلو غرام ،والهند هي �أكرب منتج له ،حيث
ي�صل �إِنتاجها �إىل ( )850مليون كيلو غرام ،وت�ستهلك زهاء  700مليون داخلياً.
لدي يف تذوق ال�شاي هو الأف�ضل يف الهند ،وال بد يل �أي�ضاً من �أن �أكون
«�إن الذي يعمل ّ
متذوقاً بارعاً لل�شاي .ومن بني املزارع الثماين وال�سبعني املوجودة يف دارجيلينغ ،ب�إمكاين
�أن �أم ِّيز طعم منتجات �ستني منها من جمرد ارت�شاف ال�شاي .وب�إمكانه هو �أن مييز الثماين
وال�سبعني جميعها».
لقد �أَ�سهمت الأ�سعار املرتفعة لل�شاي التي تطلبها �شركة دارجيلينغ يف وجود الكثري من
ال�شاي املغ�شو�ش ،الذي يرفق ببطاقات موا�صفات مز َّورة .فمنطقة دارجيلينغ تنتج فقط ()10
ماليني كيلو غرام من ال�شاي �سنوياً ،غري �أن ما يقدر بـ ( )40مليون كيلو غرام من ال�شاي
يجري بيعه يف �أنحاء العامل باعتباره يحمل عالمة دارجيلينغ� .إن �إحدى مهام �ساجناين
بهان�سال يف احلياة هي حماية نزاهة بطاقة املوا�صفات ،التي حتمل ا�سم «،»Darjeeling
ولهذا ال�سبب فقد جل�أ �إىل منظمة التجارة العاملية.
ويقول بهان�سال مو�ضحاً�« :إن ما نحاول �أن نفعله هو حماية �شاي دارجيلينغ يف ال�سوق
الدولية حتى ينتقل املنتج من كونه �إنتاجاً �سائباً �إىل �إنتا ٍج معب�أ .مثل م�شروب ال�شمبانيا
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متاماً .فال�شمبانيا ال بد من تعبئتها يف قناين يف �إقليم «�شمبانيا» يف فرن�سة .و�إال ال ميكن
ت�سميتها �شمبانيا .و� ِ
أنت تروجني له يف الأ�سواق حتى تتمكني من حمايته .ونحن نقوم ب�شن
حملة ت�سويق وا�سعة لتثقيف النا�س مبنتجات «.»Darjeeling
ونتوقف لنحت�سي �شاينا .ويقول بهان�سال وقد افرت فمه عن ابت�سامة �صغرية« :ال�شاي هو
احت�س وتمَ هل .والقهوة هي ِ
ِ
احت�س و�أ�سرع».
«�إننانقومبابتكار�آالتنااخلا�صة.فالآلةالتقليديةحجمها�ضخم،وطاقةالعمللديهاغري
كافية البتة �-إنها حترق الفحم احلجري واخل�شب -ويعتمد وقودها على الفحم ،و�إنتاجيتها
�ضئيلة ب�شكل �سيء جداً .وكانت قد �صممت منذ �أكرث من مائتي عام من قبل الربيطانيني،
لي�س بغر�ض اال�ستخدام يف ت�صنيع ال�شاي ،و�إمنا لأجل �أفران اخلبز� .إنها م�صنوعة من
معدن احلديد امل�صبوب ،ومن املفرت�ض �أن هذه الآلة تنتج الأف�ضل يف العامل! �إننا نعمل على
هذاالأمرعرباملعاهدالهنديةللتكنولوجيا،ومعم�ؤ�س�سة«كاراغبور»Karagpurلتكنولوجيا
املعلومات .وتقوم احلكومة بتمويل هذا امل�شروع وتتم �إدارته من قبلي ،وبد�أ تنفيذه يف العام
املا�ضي .كما قمت بالتخطيط لإقامة مركز للتميز �سيكون مقره بلدة دارجيلينغ .و�سوف
ُيعنى ب�ش�ؤون العلوم والعمالة الزراعية .و�ست�شكل مدينة كالكوتا قاعدة لعمليات الت�سويق
والتوزيع.
ويف الوقت الراهن ،ومهما يكن التحول الذي �س�أحققه يف ال�سنوات الثالث �إىل اخلم�س
القادمة ،ف�إنني �سوف �أعمل على زيادته ع�شرين مرة .و�أنت ت�شعرين فع ً
ال يف الهند الآن،
باحليز املفتوح الذي ميكنك �أن تغامري فيه بالدخول يف �أي ن�شاط ا�ستثماري .وهديف هو نقل
مهنة العمل يف جتارة ال�شاي من �شيء له عالقة باخلدمات �إىل عمل جتاري ع�صري خمتلف
كلياً ،حيث ميكن دعم مزايا ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية اال�ستثمارية �إىل �أعلى م�ستوى .ويف
�أثناء ال�سنوات اخلم�س القادمة �سوف �أحت َّول �إىل �إن�سان جمنون� .إنني �أَرى بالفعل ،الفر�صة
املالئمة هنا ،حيث لدينا مئة مليون �شخ�ص ميتلكون القدرة نف�سها على ك�سب املال مثلما
هو احلال يف الواليات املتحدة .و�سريتفع ذاك العدد �إىل مئتني وخم�سني مليوناً .و�أنا مل �أجل�أ
هنا �إطالقاً �إىل امل�ساومة على الأ�سعار مع بائع اخل�ضراوات والفاكهة ،لأن هذا يعد ا�ستغال ًال،
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ولكنني كنت يقظاً -واعذريني على العبارة -لأطلب �أ�سعاراً مل ُي�سمع بها �سابقاً مقابل منتجات
ال�شاي التي �أبيعها .مل �أُ�ضفْ �سنتاً زيادة؛ �أنا ح�صلت على دوالر �إ�ضايف».
و�س�ألني ما �إذا كنت �أرغب يف تذوق نوع �آخر من منتجات ال�شاي املتوافرة لديه .ف�أجبت
ب�أنني �أود ذلك ،ولكنني �شربت كمية كبرية جداً .وال �أدري ما �إذا كنت �أ�ستطيع �أن �أعرب عن
تقديري له ب�شكل �صحيح ،فقال�« :إذن من الأف�ضل التوقف» .ثم �أقوم �أنا بحفظ امل�ستند يف
جهاز احلا�سوب املحمول يف حني يقوم م�ساعده بتجهيز القر�ص املدمج يل .وخرجنا �إىل
�ساحة امل�ستودع الرئي�سة وكان الليل قد �أرخى �سدوله بينما كنا نتكلم .وي�سقط وهج الغ�سق
الأزرق الغامق عرب �صف النوافذ على املن�ضدة ،حيث �أرى الفناجني التي ا�ستخدمناها لتذ ُّوق
ال�شاي وقد جرى غ�سلها وو�ضعت من �أجل جتربة عملية تذ ّوق �أخرى.
وتابع قائ ً
ال� :أنت تعلمني �أن العادة كانت توجب �أن تكوين ع�ضواً يف �إحدى النقابات ملزاولة
هذه املهنة .وقد كان والدي موظفاً و�أنا �أحقق النجاح بو�صفي م�ستثمراًيف م�شروعات جتارية.
�إنني �أَعد نف�سي هندياً عادياً ،ولكن ولأن مزاولة الأن�شطة االقت�صادية والأعمال احلرة كانت
مقيدة ملدة طويلة ،ف�إنني �أعد �شاباً ناجحاً جداً يف م�ؤ�س�ستنا ال�صناعية.
و�صلنا �إىل الباب الأمامي .وجل�س �سائقي يف مقعده و�أدار مفتاح حمرك ال�سيارة.
«�إذن» قال �سنجاي بهان�سال يف ختام حديثه وهو يرافقني �إىل �سيارتي ويفتح يل الباب:
«هذا هو ما يحدث يف الهند .مل يكن با�ستطاعة والدي �أن يحلم مبا �أنوي �أن �أفعله».

 600,000قرية

يف �شهر ني�سان املا�ضي ،ويف �أوج مو�سم اجلفاف ،وبينما كانت التقارير الإِخبارية عن
�إقدام املزارعني على االنتحار يف ڤيداربها ،وهي منطقة تقع �شرقي والية ماهارا�شرتا،
ترد �إىل ال�صحافة الهندية �أ�سبوعياً ،تلقيت ات�صا ًال هاتفياً من �صديق قدمي يعمل �صحافياً
يف بومباي ا�سمه ديليب د�سوزا .وقد دعاين لالن�ضام �إليه يف رحلة كان ينوي القيام بها
لزيارة القرى التي كانت ت�شهد حوادث انتحار املزارعني .وبعد ذلك ب�إ�سبوعني كان القطار
الليلي قد ا�ستقلني من بومباي �إىل نيابور� ،أقرب مدينة رئي�سة �إىل القرى الواقعة يف منطقة
ڤيداربها التي �أردنا زيارتها.
ومل �أكن قد �سافرت بالقطار يف الهند منذ �أيام الدرا�سة ،حينما كان الوقت متاحاً يل
ب�شكل �أكرب يف حياتي ،وكانت اخلطوط اجلوية الوحيدة �آنذاك واملكلفة ن�سبياً ،التي تفتقر
�إىل الكفاية ب�صورة بالغة ،هي �شركة اخلطوط الهندية التي تديرها الدولة .التقيت ديليب يف
البيت يف باندرا ،وا�ستقلنا قطار ال�سكة احلديد الذي ينتقل بني املدينة وال�ضواحي �إىل حمطة
دادار ،حيث ا�ستق ّلنا قطارنا �إىل نيابور .ودادار هي عبارة عن حمطة تقع يف ال�ضواحي ،قذرة
وهزيلة ووجودها لي�س عبثياً .كان هواء �أواخر ني�سان دافئاً وثقي ً
ال حتى يف امل�ساء .وزحف
زوجان من الفئران على طول ال�سكك احلديدية ،وانزلقا داخل فتحة مبحاذاة �أ�سفل ر�صيف
املحطة يف حني بد�أ القطار بال�سري .وقام ديليب الذي يقول� :إِن �أجهزة تكييف الهواء جتعله
ي�شعر بالغثيان ،قام مب�ساعدتي على �إيجاد مكاين يف عربة نوم مك َّيفة من الدرجة الثانية ،ثم
تابع طريقه �إىل عربته غري املكيفة .كان القطار ممتلئاً بالكامل تقريباً عندما �صعدنا �إليه،
حيث كان قد انطلق من حمطة املغادرة والو�صول الرئي�سة لل�سكة احلديد يف مدينة بومباي
امل�سماة ت�شهاتراباتى �شيڤاجي.
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وحمطة ت�شهاتراباتي �شيڤاجي املعروفة �سابقاً با�سم «فيكتوريا تريمينو�س» Victoria

 Terminusوال تزال ت�سمى ( )VTمن قبل ال�سكان املحليني ،مثال رائع على الهند�سة املعمارية
الربيطانية الفخمة يف الهند ،وتت�ألف من جمموعة ٍ
مبان �ضخمة من الأبراج امل�ستديرة مع
مزاريب منحوته يف هيئة وجوه غريبة ،تربز �إىل اخلارج من قبته املركزية فوق ال�سطح.
وكان ال�شعور �سيكون خمتلفاً باملغادرة من �إحدى �أكرث حمطات القطارات �شهرة يف العامل
بد ًال من حمطة دادار الب�سيطة اخلا�صة بال�ضواحي ،وكنت �أ�شعر بالأ�سف لأننا مل منتلك
الوقت لكي ن�شق طريقنا �إىل قلب املدينة لرنكب من هناك .ولكن يف اللحظة التي دخلتُ
فيها �إىل العربة ،عادت كل ق�ص�ص الأدب الروائي عن ال�سفر بالقطارات يف الهند وال�سيما
قطار الليل ،تتدافع يف ر�أ�سي .ثم قمت برتتيب حقائبي و�أوم�أت بالتحية �إىل الركاب الذين
ي�شاركونني مق�صورتي ،امر�أة يف منت�صف العمر ،وامر�أة �أكرب منها مع زوجها ،ورجالن
اثنان .وبعد زهاء �ساعة من مغادرتنا ملحطة دادار ،دخل علينا خاد ٌم حام ً
ال �شرا�شف بي�ضاء
من�شَّ اة ,وخمدات وبطانيات غليظة من ال�صوف .وقام بتحويل مقاعدنا �إىل مراقد للنوم
مثبتة بثالثة �أوتاد ،وبتجهيز � ِأ�س َّرتنا .وقد هدهدين للنوم االهتزاز اللطيف للقطار ،و�صوت
َّ
الطرق املخفف للدواليب وهي ترجت لدى مرورها فوق عوار�ض ال�سكة احلديدية الواحدة تلو
الأخرى :ك�إيقاع نب�ضات قلب كبري لأم حنون.
وعندما ا�ستيقظت ،كنت قد عدت �إىل الهند التي تذكرتها منذ ما قبل االزدهار الكبري،
وعاد اخلادم وج َّرد املراقد من �أغطيتها وقلبها يف الهواء لإعادة املقاعد �إىل و�ضع َّيتها
امل�ستخدمة �أثناء النهار .و�شق الركاب ب�شعورهم املنفو�شة وثيابهم املج َّعدة طريقهم للو�صول
�إىل احلمام لالغت�سال؛ وبادرت بدوري لالغت�سال عند مرحا�ض ومغ�سلة م�صنوعني من
احلديد الثخني الذي ال ي�صد�أ ،ارتفاعهما منخف�ض وكالهما كانا �أكرث نظافة من املرافق
الفظيعة ،التي تذكرتها منذ �سنني خلت .وقامت جمموعة من العاملني يف املطبخ بالتنقل
بني عربات القطار يقدمون ال�شاي ال�ساخن وبي�ضاً خمفوقاً مطبوخاً مبادة دهنية لطعام
الإفطار .كان معظم الركاب قد �أح�ضروا معهم م�أكوالتهم اخلا�صة .وهي�ؤوا للأكل رقائق
القمح و�أرغفة اخلبز املخمر الذي ُي�صنع يف بالدهم ،والب�سكويت والفاكهة .وكوين �أفتقد
قهوة ال�صباح التي �أتناولها عادة ا�شرتيت �سخاناً �صغرياً من ال�شاي لكن مذاقه كان حلواً
للغاية فلم �أمتكن من �شربه.

 600.000قرية

207

وفيىحني كان حمرك القاطرة يبطئ من �سرعته وهو يدخل املحطات الواقعة على
طريقه�،أطلق�صفرياًحزيناًطوي ً
ال.وهرعالباعة�إىلالقطارحاملنيمعهمالربتقال،و�شرائح
من جوز الهند الطازج ،الف�ستق املحم�ص ،املزيد من ال�شاي ،وامل�شروبات الغازية الباردة،
ثم غادرنا املحطة .وان�سابت �أمامنا املناظر الطبيعية للهند املمتدة على م�ساحات �شا�سعة
يف �شريط �سينمائي بالألوان ال ينتهي من البلدات املغربة ،والقرى املتكد�سة على بع�ضها
بالقرب من م�ساجد ذات لون �أخ�ضر فاحت ،ومتاثيل �أكرب من احلجم الطبيعي يف بذات زرقاء
لزعيم الداليت ( Dalitاملنبوذون) الدكتور بهيماراو راجمي امبيدكار Bhimrao Ramji
� ،Ambedkarأو �أعالم بلون الزعفران الأ�صفر الغامق ترفرف فوق معبد هندي .وانفتحت
احلقول بلونها الزمردي على الف�ضاء الباهت الذي ال نهاية له .وقام مزارعون ب�شوارب
عجيبة يرتدون �أحزمة من القما�ش على و�سطهم وعمامات زاهية الألوان ،بقيادة ثريان
خم�صية �صبورة عرب �صفوف من احلقول املرتبة .و�أوم�ضت �شجرة غوملوهار Gulmohar
(�شعلة الغابة) رائعة ب�أزهار قرمزية معتقة بوفرة من الألوان ما لبثت �أن اختفت .وكان
هناك فتيان يحملون ِع�ص ّياً طويلة يقودون املاعز عرب الأخاديد القاحلة؛ وم�شت الن�سوة وقد
انت�صبت ظهورهن ب�شكل م�ستقيم حتت حموالت �ضخمة من احلطب �أو العلف على ر�ؤو�سهن.
وكانت هناك قطعان من البقر بظهورها املحدبة وعيونها ال�شبيهة بعيون الظباء،وجمموعات
من القردة الكبرية املرتاخية بوجوهها ال�سوداء تتهادى حتت ظالل �شجرة ماجنو قدمية
مثقلة بالثمار ،و�أذيالها مرفوعة مثل عالمة التعجب .وعرب القطار نهراً يف بولغاون ،وقد
كان جمرد جمرى هزي ً
ال يف ذاك الوقت من ال�سنة يتعرج عرب طبقة رملية وا�سعة .وغا�صت
اجلوامي�س را�ضية يف الوحل بالقرب من طيور الكركي البي�ضاء التي وقفت متوازنة بني
الأوراق الطافية من زنبق املاء؛ وكانت الن�سوة ت�ضرب الثياب بعنف على ال�صخور املتلألئة
ب�صورة متكررة لتنظيفها وانب�سطت خلفهن ثياب ال�ساري الزاهية لتجف يف �صفوف من
الألوان غري املت�سقة.
هذه هي الهند التي يعرفها معظم الهنود .ف�سبعون باملئة من �سكان الهند يعي�شون يف
املناطق الريفية .وهناك ( )120مليوناً من الأُ�سر العاملة يف الزراعة يف الهند .وهناك �ستمئة
�ألف قرية.
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وكنت �أ�سافر بالقطار يف طول البالد وعر�ضها يف الهند ،م�ستخدمة الدرجة الثالثة و�أنا
جال�سة على ٍ
مقعد خ�شبي ٍ
قا�س،طويل ،و�سافرت بالدرجة الثانية العادية على مقعد مت�سخ
منجد مبادة الفينيل ،كما �سافرت بالدرجة الثانية املزودة بجهاز تكييف للهواء .ويف �إحدى
َّ
املرات ويف رحلة ا�ستغرقت �سبع ع�شرة �ساعة جل�ست على حقيبتي يف �أحد املمرات والتوى
�ساقاي بفعل اكتظاظ النا�س .كنت �أركب يف مق�صورة الن�ساء
جذعي ب�شكل م�ؤمل بعيداً عن
ّ
يف طريقي حل�ضور مهرجان پو�شكار مي ً
ال* ،الذي يقام على هام�شه معر�ض للموا�شي
رباقة .ويف كل مكان حويل كانت هناك قرويات
واجلمال يقبل عليه البدو الرحل بثيابهم ال َّ
من راجا�ستان يرتدين ثيابهن التقليدية كاملة ،وين�شدن �أغا َ
ين ديني ًة ترددت عرب العربة،
وكن يتبادلن ال�ضحكات وهن يهدهدن �أطفالهن يف مهدهم ،ويوبخن �أطفا ًال يف �أول عهدهم
بامل�شي ،ويعيدون رواية ق�ص�ص بذيئة.
تعود جتربة ال�سفر بالقطار يف الهند �إىل القرن التا�سع ع�شر .ويعد القطار ،وهو ينزلق
على ق�ضبان منب�سطة داخل مناطق داخلية وا�سعة جللب املواد اخلام �إىل موانئ املدن
احليوية ،تذكاراً م�صنوعاً من الفوالذ لغزو كوكب الأر�ض على يد القوى الغربية ال�صناعية.
فالطائرة النفاثة تقل الركاب �إىل � ّأي مدينة يف الهند �أثناء ب�ضع �ساعات .وت�ستغرق رحلة
ال� ،أياماً وليا َ
القطار وقتاً طوي ً
يل كاملة عرب بلد ال ي�شاهده �أبداً ركاب الطائرات .ويف ختام
الرحلة ،وبعد تقا�سم الوجبات اخلفيفة ،ومراقبة حقائب بع�ضهم �أثناء ا�سرتاحات الدخول
�إىل احلمام ومعرفة ق�ص�ص حياة بع�ضهم وا�ستماعهم �إىل �أ�صوات �شخري البع�ض منهم،
ويثري الفراق �شعوراً بحزن غريب دائماً.

يف بالد القطن
من بني كل ثروات ال�شرق جميعها ،كان القما�ش الناعم من القطن واحلرير املحاك
يدوياًهو الذي جذب ال�شركة الربيطانية للهند ال�شرقية�إىل الهند .ودفعتال�شهيةالأوروبية
املفتوحة على �أقم�شة الكاليكو (�أو الأقم�شة القطنية اخلام امل�سماة على ا�سم ميناء كاليكوت
* مهرجان ثقايف �سنوي يقام يف بلدة بو�شكار املقد�سة عند الهندو�س ،ويجتذب احلجاج لزيارة املعابد
واال�ستحمام يف بحرية يُعتقد �أن الإله براهما �سبح فيها ذات يوم( .املرتجمة)
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الهندي الذي كانت ت�أتي منه) و�أقم�شة املو�سلني واحلرائر ،والبي�سلي املزرك�شة بالر�سوم،
وامل�شتق ا�سمها من بلدة بي�سلي يف �سكوتلندا ،دفعت الرجال الذين مت �إر�سالهم من �إِنكلرتة
من �أجل توريد �شحنات من هذه الأقم�شة الفاخرة �إىل حالة من الهياج .وقد خلب عقلهم
اجل�شع فجمعوا واحداً تلو الآخر ،ثروات كبرية �أو هلكوا �أثناء املحاولة .وبهدف حما�صرة
جتارة الن�سيج قامت �شركة الهند ال�شرقية ومن دون �أية �شفقة ب�إحالة كبار الن�ساجني يف
الهندمنوكالءم�ستقلنييبيعونمنتجاتهماخلا�صة�إىلموظفنيلل�شركة،يقومونبحياكة
ما يطلب منهم ب�أ�سعار حتددها ال�شركة ودون �أن تكرتث �سواء ر�ضوا بها �أم ال .وكان م�صري
الذين اعرت�ضوا قطع �إبهامهم حتى ال يتمكنوا من احلياكة مرة ثانية �إطالقاً .وكان ذلك
ٌ
وح�شي حكم عليهم باملوت جوعاً .وكان لت�صدير القطن �إىل �إنكلرتة دور يف دعم
ت�صرف
ٌ
الثورة ال�صناعية والدفع باجتاه اخرتاع و�سائل تكنولوجيا جديدة ال�ستخدامها يف �أعمال
احل�صاد ،وت�صنيع وغزل وحياكة القطن ليغدو قما�شاً .ونقلت املكننة عملية الن�سيج �إىل
خارج الهند و�إىل م�صانع جديدة يف مدينة ال نك�سرت ،ب�إنكلرتة ،التي �شهدت ن�شاطاً كبرياً
تركزعلىالقطنالذيمليكنلينمو�أبداًيفبريطانيةال�شديدةالربودة،وكانت �أمتارالقما�ش
املنجزة تباع ثانية �إىل الهنود.
زرع الإن�سان القطن يف الهند �أول مرة قبل خم�سة �آالف �سنة .وتدل قطع الن�سيج القطني
امل�أخوذة من احل�ضارة القدمية لوادي الأندو�س على مهارة كبرية يف �أ�شغال الن�سيج
والطباعة .وكان هريودو�س قد �أثنى على الأقم�شة القطنية الهندية يف القرن اخلام�س قبل
امليالد ،وقامت الهند بت�صدير القما�ش القطني �إىل كل من اليونان وروما .ومن �أنواع القطن
التي تنمو يف الهند هناك  G.herbaceumو ،G.arboreumوهذه �أ�صناف متنوعة ق�صرية
التيلة�.أماالأنواعالأمريكيةمنالقطنالتيتتميزبتيلة�أطولG.hirsutumوG.barbadense
فهي �أي�ضاً تزرع فيها حالياً كما ،تكرث �أنواع القطن املهجنة .وهناك زهاء مئتي �صنف خمتلف
من القطن يزرع يف الهند ،وتتم مواءمة �أ�صناف القطن الطبيعي ق�صري التيلة ب�شكل جيد
مع الظروف املحلية ،وهو منا�سب متاماً للحياكة اليدوية .وتتطلب �آالت الن�سيج التي تعمل
بالكهرباء �أو الأنوال الكهربائية توفر املقاومة الأعلى لل�شد التي متيز قطن التيلة الأطول.
وحتدد مالءمة القطن للأنوال الكهربائية قيا�س جودته .والقطن ذو املقاومة الأعلى لل�شد
والتيلة الأطول يح�صل على عالمة �أعلى ،وبالآتي يح�صل املزارع على �سعر �أعلى.
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واخل�صم الرهيب للقطن هو ح�شرة  ،Anthonomous grandis Bohemanاملعروفة
بالأحرى با�سم خنف�ساء القطن .وتطري احل�شرات املجنحة مكتملة النمو يف حقول القطن،
حيث تتزاوج وت�ضع الإناث بيو�ضها يف �أزهار القطن .وتكرب ال�شرنقة داخل جوزة القطن
التي ت�ضم البذور فتتلفها .وكان املزارعون الهنود قد بد�ؤوا با�ستخدام املبيدات احل�شرية
يف الأربعينيات من القرن املا�ضي .وقد كانت فاعلة يف البداية ب�شكل رائع غري �أن اخلناف�س
�سرعان ما �أ�صبحت قادرة على املقاومة .وجاء بعد ذلك جيل جديد من املبيدات احل�شرية
متكن من ال�سيطرة على خنف�ساء القطن ،ولكنها �أ�صبحت مقاومة لهذه املبيدات على ال�سواء،
مع مرور الوقت .و ُي�ستخدم �سبعون باملئة من املبيدات احل�شرية يف الهند يف ر�ش القطن ،ومع
ذلك فقد ازدادت مقاومة خنف�ساء القطن ب�شكل قوي جداً �إىل حد �أن اال�ستعماالت املتعددة
للمبيدات احل�شرية ،التي و�صلت �إىل ع�شر دورات من ر�ش القطن �سنوياً ،لي�س ب�إمكانها
ال�سيطرة على هذه احل�شرات.
و�صل القطار �إىل مدينة نايبور يف ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحاً .وكانت احلرارة
قد بلغت الآن �أكرث من مئة درجة فهرنهايت .ووجدنا خارج املحطة ال�سائق الذي ا�ست�أجره
ديليب ،واحلمد هلل �أن ديليب كان مبقدوره حتمل ت�شغيل مكيف الهواء يف ال�سيارة ،فطلبت
من ال�سائق �أن يثبت برودته عند �أعلى درجة .وتقع نيابور يف و�سط الهند بال�ضبط وقد مت
اختيارها لتكون املوقع امل�ستقبلي لأول مركز لل�شحن اجلوي ،حيث تعتزم �شركة «بوينغ» بناء
مركز �صيانة جديد للطائرات لقارة �آ�سية ب�أكملها هنا .وت�شتهر نيابور عادة وبدرجة �أكرب
بكونها عا�صمة الربتقال يف البالد .وكانت هنالك لوحات �إعالنية عن الربتقال يف كل مكان.
وقد مررنا بربتقالة عمالقة م�صنوعة من الإِ�سمنت ،قائمة فوق ن�صب خا�ص على عامود
على جانب �أحد �شوارع املدينة.
كانت وقفتنا الأوىل لتناول طعام الإفطار مع ال�صحايف جايديب هارديكار الذي كتب
تقارير مكثفة ل�صالح جمموعة متنوعة من املطبوعات حول املنطقة التي �شهدت حاالت
انتحار املزارعني .وقد ذهبنا �إىل �شقته املتوا�ضعة ،حيث جاءت عدة قطط منزلية حتتك
ب�أقدامنا يف حني كنا ن�ستمتع بتناول فطور مكون من ال�شاي و«الأوپاما»  ،Uppamaوهو طعام
�إفطار �شائع يف جنوب الهند م�صنوع من ال�سميد .و�أعطانا جايديب فكرة عن املناطق التي
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تفح�صها ،وبع�ض املعلومات الأ�سا�سية عن كيفية تردي و�ضع املزارعني �إىل
رمبا نرغب يف ّ
هذا احلد مما جعلهم ي�شعرون مبنتهى الي�أ�س.
وبينما تتمتع النخبة احل�ضرية املتعلمة وكبار املالك يف الهند باالزدهار االقت�صادي،
ف�إن املاليني من الأ�سر الهندية العاملة يف الزراعة تكافح ب�صعوبة لت�أمني قوتها .فقد �أوقفت
احلكومة بع�ض �إجراءات دعم الأ�سعار و�شحت الأمطار �أو مل تعد تهطل بانتظام ،وانخف�ض
م�ؤ�شر اجلدول البياين للمياه ،وجفت الآبار .وهذه امل�شكالت م�ألوفة للمزارعني الأمريكيني
غري �أن معظمهم يح�صلون على دعم حكومي �أكرث مما يح�صل عليه املزارعون يف الهند،
وعندما يخفق كل �شيء ،ف�إن هناك احتما ًال ب�أن يتمكن املزارعون الأمريكيون من احل�صول
على وظيفة خارج املزرعة� ،أما املزارعون الهنود فلي�سوا حمظوظني �إىل هذه الدرجة .ويف
م�سعى منهم من �أجل البقاء ،يقوم املزارعون باقرتا�ض النقود مبعدالت فوائد فاح�شة� ،أ�شبه
بالربا ،وذلك ل�شراء بذور جديدة هجينة ومعدلة هند�سياً ،و�أ�سمدة �صناعية ومبيدات ح�شرية
وكلها باهظة الثمن .وللح�صول على النقود التي يحتاجونها من �أجل �سداد هذه الديون،
ف�إنهم يغريون طبيعة الإِنتاج �إىل حد �أكرب حتى من الزراعة املعي�شية �أو ما يعرف بزراعة
الكفاف لغر�ض اال�ستهالك ال�شخ�صي ولي�س للبيع� ،إىل املحا�صيل النقدية .وعندما تف�شل
هذه اخلطط ال يكون �أمامهم من و�سيلة لت�سديد ديونهم ،وال طعام كذلك .وقد ت�ضافرت هذه
العوامل جلعل م�ستقبل الآالف من املزارعني الهنود قامتاً جداً �إىل حد �أنهم يبذلون الطاقة
الوحيدة املتبقية لهم يف مواجهة م�صريهم :يقتلون �أنف�سهم.
منذ عام � ،1997أقدم �أكرث من مئة �ألف مزارع هندي على االنتحار .ويرتبط هذا
الرقم املخيف مبا�شرة بالتغيريات التي طر�أت على ال�سيا�سة الزراعية للهند ،وفقدان فر�ص
االئتمان امل�شروعة التي تدفع املزارعني �إىل االقرتا�ض من املرابني اجل�شعني ،و�أزمة مياه
خطرية( .)1والواليات الأ�سو�أ ت�أثراً بها هي اندرا برادي�ش ،كارناتاكا ،كرياال ،وماهارا�شرتا.
ومما يدعو لل�سخرية �أن هذه هي الواليات التي ازدهرت فيها املراكز احل�ضرية �أثناء املدة
نف�سها ،مدينة حيدر�آباد يف اندرا برادي�ش ،بنغالور يف كارناتاكا ،تريڤاندرام يف كرياال،
وبومباي يف ماهارا�شرتا.
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غادرنا �شقة جايديب ونحن ن�شعر باالنتعا�ش واحلما�سة للخروج �إىل الريف .فقد �أَف�سحت
املدينة املجال �أمام قيام �ضاحية خارجية �شبه ريفية ون�صف �صناعية تقيم فيها العائالت
الرثية .وكانت هناك معامل يعلوها الغبار ،ومن الوا�ضح �أنها معامل مهجورة ذات �إنتاج
حمدود ،ودكاكني �صغرية مبنية من الإ�سمنت ،ون�ساء يحملن �أكدا�ساً من الفروع امللتوية
للحطب على ر�ؤو�سهن .وظهر لنا فج�أة من خارج هذا امل�شهد اجلاف للغاية واملُلفح ب�شم�س
ني�سان ،متنزَّه مائي �ضخم ،ق�صر م�شيد على طراز الع�صور الو�سطى يف �أوروبة ،ي�ضم عدة
ٍ
مبان مع �أبراج �صغرية ذات �شرفات .وعلى الرغم من �أنه كان يوماً حاراً يف �أثناء العطلة
ال�صيفية يف الهند ،ف�إن املتنزَّه كان مغلقاً .وعلى بعد كيلو مرتات قليلة فقط �أ�سفل الطريق
ر�أينا لوحة �إعالنية كبرية تقول« :متنزَّه هايالند! �أعلى التلة ،حافل بالإثارة!» وكان هناك
حول املنعطف الآتي على تلة �صغرية لونها بني� ،أي�ضاًحديقة مال ٍه �أخرى ،فيها عجلة حديدية
�ضخمة وعربة ركوب �أ�شبه بتنني طويل مع مقاعد م�صفوفة على ظهره ،وعدد من املنحدرات
املائية .وكانت مغلقة بدورها وبدت ن�صف مهملة.
كان لدى ديليب الئحة ب�أ�سماء املزارعني الذين كانوا قد انتحروا م�ؤخراً ن�شرتها منظمة
ڤيداربها جان اندوالن �ساميتي ( ،)VJAS Vidarbha Jan Andolan Samitiوهي منظمة
يديرها كي�شور تيواري ،تنا�صر مزارعي الإقليم يف حمنتهم( .)2وت�شري الالئحة �إىل ا�سم كل
�ضحية ،واملنطقة التي تقع فيها قريته .ومت جمع الأ�سماء من تقارير ت�شريح اجلثث والتقارير
ال�صحافية التي جرى توثيقها ب�شكل فردي عن طريق منظمة  .VJASوقد قررنا �أن نركز
على بع�ض املناطق التي ب�إمكاننا زيارتها يف جولة لي�ست لها وجهة حمددة.
وعلى الطريق ال�سريع امل�ؤلف من م�سربني ارجتت ال�شاحنات الكبرية يف �سريها ،وقد
كتبت عليها كلمات مطلية ب�ألوان زاهية تقول« :ا�ستخدم �آلة التنبيه من ف�ضلك» ،وتتو�سل
�إطالق بوق ال�سيارة �أَثناء التجاوز .وانطلقت �سيارات الدفع الرباعي ب�سرعة هائلة متجاوزة
غريها دون �أن تطلق �أبواقها ،وال حتى حول املنعطفات املخفية .وكانت العربات ذات العجالت
الثالث متيل على نحو خطري وهي حمملة بحموالت زائدة من منتجات املزارع �أو الأ�شخا�ص.
وكل ب�ضع دقائق كانت هناك �سيارة متر يف االجتاه املعاك�س تنذر باال�صطدام بنا وجهاً لوجه،
وتنحرف داخل م�سربها اخلا�ص بها يف اللحظة الأخرية .وكانت هناك �شاخ�صات عديدة على

 600.000قرية

213

الطريق حتث على االلتزام بتعليمات القيادة الآمنة؛ وكنا �أنا وديليب ن�سخر من ا�ستطالعها
�أو ًال ثم من قراءة م�ضمونها« :عالمات الطريق هي عالمات احلياة» «الطريق ال�سريع لي�س
و�سيلة للطريان» وهناك الفتة ذات فحوى غام�ض ،عند ج�سر فوق �أحد الأنهار ،تقول« :الرجاء
عدم الغو�ص يف الأعماق» .تركنا الطريق ال�سريع وتوجهنا خارجه يف امتدادات �أ�سفلتية ذات
م�سرب واحد تتقاطع مع احلقول .كان هناك قطن يف كل مكان� ،إال �أن وقت احل�صاد كان
قد فات ،وكانت النباتات متغ�ضنة منكم�شة ،وكان لونها بنياً .وكان الكثري منها يحمل �أوراقاً
باللون الأحمر القريب للون ال�صد�أ املائل للحمرة ،التي تدل على �إ�صابتها بالالليا  ،Laliaوهو
مر�ض يحول لون القطن �إىل اللون الأحمر ،ويتلف النبات .وتوقفنا لن�ستف�سر عن االجتاهات،
و�أخربنا النا�س الذين التقيناهم عن �سبب جميئنا �إىل املنطقة ،و�س�ألناهم ما �إذا كانوا
يعرفون �أي �شخ�ص �أقدم على االنتحار م�ؤخراً .وقد �أر�شدنا القرويون على الفور �إىل ال�ضحايا
ممن مل يرد ذكرهم يف قائمة منظمة «ڤيداربها يان �آندوالن �ساميتي».
وخارج مدينة �آكوال ال�صغرية ،وجدنا �أنف�سنا يف قرية دادهام ،وهي جتمع منوذجي
ملنازل متداعية �آيلة �إىل ال�سقوط ،بع�ضها مبنية من مواد حملية عبارة عن �سياجات من
�أغ�صان �صغرية م�ضفورة مغطاة بالطني وم�سقوفة ب�سطوح من الآجر ،وبع�ضها �أكواخ ب�سيطة
م�ؤلفة من غرفة واحدة من الإ�سمنت .ومل تكن �أي من الأزقة يف القرية مع َّبدة ،وجرت مياه
ال�صرف ال�صحي يف جداول �صغرية ،حيثما كانت ت�سحبها اجلاذبية الأر�ضية ،و�أحياناً عند
حافة الأز َّقة ولكنها كانت يف �أغلب الأحيان تلتف لتتجمع يف الو�سط .وغفت كالب ن�صف
برية يف الظل ،فيما كانت اخلنازير تنب�ش يف الروث ،والأبقار مربوطة من عقالها حتت
�أ�شجار الأكا�سيا ال�صغرية .وجاء �إلينا زعماء القرية ورافقونا باجتاه مكتب املجل�س املحلي
فيها ،ويدعى « Gram Panchayatغرام بانت�شايات» .وحظينا با�ستقبال معد �سلفاً من جانب
ه�ؤالء القرويني .فالو�ضع الذي يعي�شه املزارعون يف هذه املنطقة هو و�ضع ٍ
قا�س ،يبعث على
القلق ،وكان و�صول �صحفي من بومباي وكاتب �أجنبي يعني �أًمراً واحداً فقط له�ؤالء النا�س:
من امل�ؤكد �أننا كنا هناك لتقدمي امل�ساعدة.
يعد « »Gram Panchayatالهيئة احلاكمة على م�ستوى القرية .وكل قرية يف الهند لديها
«� »Panchayatأو جمل�س حملي يت�ألف من خم�سة �أع�ضاء ويتخذ قراراته ب�ش�أن الق�ضايا
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املحلية ،ويتلقى التمويل احلكومي املخ�ص�ص للقرية .ومكتب «غرام بانت�شايات» يف دادهام
هو مكتب منوذجي :غرفة واحدة ،داخل كوخ �إ�سمنتي بنوافذ مفتوحة حتميها ق�ضبان
حديدية ،ومزينة مبجموعة من ال�صور القدمية املعلقة �أ�سفل ال�سقف مبا�شرة لأبطال
قوميني و�أبطال �إقليميني:غاندي،Gandhi،نيتاجي�سوبها�ش ت�شاندرابوزNetaji Subhash
 ،Chandra Boseراجيف غاندي � ،Rajiv Gandhiشيفاجي  ،Shivajiامبدكار ،Ambedkar
واحدثها انديرا غاندي  Indira Gandhiالتي اغتيلت يف عام  .1984وكان هنالك خلف ر�أ�س
بوز ع�صفور من ع�صافري الدوري م�شغو ًال» ب�إعادة ترتيب ع�شه .وكانت هناك �أي�ضاً �صور
الثنني من ال�شخ�صيات املقد�سة� :ساي بابا  Sai Babaوبوذا .Buddha
وقرية دادهام ،مثلها مثل كل القرى التي زرناها هي قرية من الداليت�س � Dalitsأو
املنبوذين� ،أدنى طبقة اجتماعية يف الت�سل�سل الهرمي الطبقي ال�صارم واملتزمت يف الهند،
وهيتعدو�ضيعةجداً،و�أدنىمنالفئاتاالجتماعيةالرئي�سةالأربعالآتية،وهيح�سبالرتتيب
التنازيل« :الرباهمان�س» �Brahmansأو الع َّ
المة من رجالالدين «Kshatriyasك�شاتريا�س»
�أو املحاربون النبالء ،التجار ،واملزارعون .وعندما �س�ألنا القرويني عن ديانتهم �أجابوا ب�شكل
حتمي «البوذية» الديانة التي اعتنقها �آمبيدكار ،الزعيم الكبري للمنبوذين يف الهند ،وذلك
للتخل�ص من ت�شدد النظام الرتاتبي االجتماعي القا�سي يف الهند .وبد ًال من املعبد الهندي �أو
امل�سجد الإ�سالمي ،كانت لدى ه�ؤالء القرويني متاثيل باحلجم الطبيعي �أو �أكرب من احلجم
الطبيعي لآمبيدكار وهو يقف مبت�سماً مرتدياً بذة على الطراز الغربي باللون الأزرق املائل
للحمرة ،ووا�ضعاً نظارات ذات �إطار �أ�سود .و�أ�سرع اثنان من كبار ال�سن يف القرية و�ستة من
ال�شباب للتجمع يف مكتب املجل�س املحلي ،وقمنا جميعنا ومن باب االحرتام بخلع �أحذيتنا
قبل دخول املبنى .وبدا �أن الأر�ضية الإ�سمنتية املغربة مل تكن�س منذ �أ�سابيع ،ومتت دعوتنا
للجلو�س على كرا�سي م�صنوعة من مادة البال�ستيك حول طاولة خ�شبية .وكان الأثاث الآخر
الوحيد يف املكان لوح �أ�سود مثبت على احلائط (�سبورة) وخزانة معدنية قدمية .وروى لنا
الرجال ق�صتهم.
كانبرميت�شاندباندورانغكيوليفالثانيةوالع�شرين�أوالثالثةوالع�شرينمنالعمرعندما
انتحر ب�شرب املبيد احل�شري ال�سائل .كان والده م�صاباً مبر�ض اجلذام وعهد مبزرعته
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التي تبلغ م�ساحتها فدانني �إىل ابنه برميت�شاند للعناية بها .وبهذه امل�ساحة فقط من الأر�ض
التي زرعها بالقطن ،كان مبقدور الأ�سرة �أن تعي�ش ب�صعوبة .واحتاج والد برميت�شاند �إىل
الدواء ومل يكن املال متوافراً لديه ،لذا ،ومثله مثل العديد من الأ�شخا�ص الآخرين يف القرية
واملاليني من النا�س الفقراء يف كل �أنحاء الهند ،اقرت�ض برميت�شاند �ألفي روپية (زهاء 45
دوالراً) من مرابي خا�ص .وكان هذا املرابي وا�سمه بهاندو واكري يعي�ش يف بلده �آكوال .وكان
عدة �أ�شخا�ص يف القرية مدينني له باملال ،وكان ي�أتي �إىل املنطقة ب�شكل منتظم ودائماً يف
�صحبة اثنني من ذوي الع�ضالت املفتولة ،من �أجل حت�صيل ديونه على القرويني .وكان واكري
يفر�ض فائدة بن�سبة ( )10باملئة � -أ�سبوعياً .بادئ الأمر كان ب�إمكان برميت�شاند �أن يدفع له
الفائدة املطلوبة ولكنه �سرعان ما تخلف عن الدفع؛ ويف حني كانت ديونه تزداد ب�شدة مل
يعد هناك �أي �أمل بت�سديدها.
كان املرابي واكري ُيرهب القرية ،كان مي�شي فيها بخُ طا واثقة وك�أنه ميتلك املكان،
ويقتحم البيوت وي�ضرب النا�س «كان النا�س خائفني جداً .قال لنا �أحد الرجال » :كانوا
يفرون ويختبئون حتى يرحل .وكان قد اعتاد على �أخذ �أ�شخا�ص معه �إىل منزله يف �آكوال،
و�ضربهم هناك �أي�ضاً» ،وقال الرجال �إن برميت�شاند �شهد يف �أحد الأيام عملية تعر�ض قروي
�آخر ،كان مديناً لواكري باملال ،ل�ضرب وح�شي .كان مذعوراً جداً وخرج �إىل الغابة وابتلع
ال�سم» .ثم قام بجر نف�سه عائداً �إىل القرية ومات ميتة �أليمة .كان برمي�شتاند متزوجاً وعنده
ابن يف عامه الأول.
وعندما اكت�شف واكري �أن �ضحيته قد قتل نف�سه ا�ست�شاط غ�ضباً .وهجم على القرية
حمطماً الأبواب وهو يخور كالثور ،ودخل منازل �أ�شخا�ص �آخرين يدينون له باملال و�أ�ساء
معاملة زوجاتهم ،فعلياً .وخرج �إىل حقول برميت�شاند فوجد زوجته و�أمها تعمالن هناك.
و�ضرب والدة برميت�شاند بوح�شية �شديدة �إىل درجة �أنه �أ�صابها بك�سر يف الفخذ .وقال لها
عندما انتهى� :إذا ما �أقدمت على الهروب ف�سوف �أغت�صب ابنتك .و�أقفل عائداً بخطوات ثقيلة
�إىل القرية ،وحطم خم الدجاج الذي متلكه الأ�سرة وه�شم دراجة نارية .ثم غادر املكان.
كان واكري قد جتاوز حدوده .وكان القرويون غا�ضبني .ون�سوا خوفهم و�أق�سموا على منع
واكري من ترهيبهم .وبعد ظهر ذاك اليوم عاد واكري .كان ثم ً
ال ومغروراً جداً بحيث جاء
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دون حرا�سه ال�شخ�صني .فحا�صره رجال القرية وانهالوا عليه �ضرباً حتى املوت بالهراوات
الطويلة (امل�ستخدمة يف كل �أنحاء الهند حتى من قبل ال�شرطة ل�ضرب النا�س) وا�ستدعى
رجال القرية ال�شرطة يف الرابعة بعد الظهر ولكن عنا�صرها مل يح�ضروا حتى ال�ساعة
التا�سعة م�ساء .وا�ستغرب رجال القرية لأن ال�شرطة ت�أخرت كثرياً ،فعندما كانوا ي�ستدعونهم
يف املا�ضي �أثناء حاالت هياج واكري مل تكن ال�شرطة لت�ستجيب على الإطالق .وذكر رجال
القرية �أنهم كانوا قد �سمعوا واكري يتحدث على هاتفه اخللوي قائال ً« :اخر�س .ال تتدخل �أنت
تتلقى مبلغ اخلم�سني �ألفاً املخ�ص�ص لك».
وعندما ح�ضرت ال�شرطة �أخرياً طلبوا معرفة من كان م�س�ؤو ًال عن مقتل واكري .ومل يكن
�أحد ليقول �أي �شيء .وبد ًال من ذلك �أبلغ القرويون ال�شرطة بكل ما �أقدم عليه واكري من
�أفعال �سيئة بحقهم ،ثم تقدم �أحد الرجال �إىل الأمام ،وقال�« :أنا فعلتها ،ثم �آخر ،وواحد تلو
الآخر قال كل رجل�« :أنا فعلتها» وقال �شيخ القرية �أو الـ « :Patilكان واكري يت�سبب يف م�ضايقة
الكثريينمنالنا�سيفالقرية؛كما�أ�ساءمعاملةه�ؤالءالرجالاخلم�سة».فاحتجزتال�شرطة
اخلم�سة على الفور �إىل جانب حماة برميت�شاند العجوز ،واتهمتهم بارتكاب جرمية قتل .ويف
�إطار الأُ�سلوب املعهود يف الهند ،قامت ال�شرطة بجمع �شهادات مكتوبة لأ�شخا�ص من خارج
القرية مل يوجدوا يف �أي مكان قريب من م�سرح اجلرمية.
وجاء والد واكري ووجه الإهانات اللفظية لرجال القرية ،وتوعد بالث�أر البنه.
عندما �أُحيلت الق�ضية �إىل املحكمة عاد كل رجل يف القرية ف�شهد ثانية ب�أنه هو الذي قتل
واكري .وبر�أ القا�ضي املتهمني اخلم�سة و�أخلى �سبيلهم ،ورف�ض متابعة النظر يف الدعوى،
وبعد املحاكمة جاءت ال�شرطة �إىل القرية ،وقالت للرجال�« :إن ما مل نتمكن من فعله� ،أنتم
فعلتموه» وذكر القرويون يف دادهام �أنه عندما علم جريان واكري ب�أنه قتل قاموا بتوزيع
احللوى يف ال�شوارع.
قمنا بزيارة عدة قرى �أخرى .وكان م�شهد الفقر املُدقع وا�ضحاً يف كل مكان� :أطفال
حفاة يرتدون �أ�سما ًال ،و�شعرهم �أ�شعث متلبد ،وجمارير مفتوحة و�أ�س ّرة ركائزها مك�سورة
تتقا�سمها عائالت كلها ،وحلافات قدمية مت�سخة رقيقة ،وجدران متفتتة مغطاة ب�أقم�شة من
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مادة البال�ستيك .كان النا�س بالكاد ي�صمدون .وقد تو�سلوا �إلينا لن�ساعدهم .هل مبقدورنا
�أن نح�صل على وظيفة لأحد �أفراد الأ�سرة؟ هل مبقدورنا �أن ن�ساعد يف ت�سريع عملية االنفاق
احلكومي؟ هل مبقدورنا �أن نح�صل لهم على قر�ض؟
ويف قرية بار�شي تاكلي دخلنا بيتاً و�ضيعاً مت�ص ّدعاً عبارة عن زريبة مك�شوفة ن�صف
معر�ضة للعوامل اجلوية القا�سية� ،أر�ضها قذرة و من دون �أثاث عدا عن �سريرين قدميني
للأطفال .كانت هناك �أم جال�سة فوق �أحدهما ،ونادت على ابنها البالغ من العمر ع�شرين
عاماً« :لقد �أنهى ال�صف ال�سابع .كان بط ً
ال يف ريا�ضة الكاراتيه يف املدر�سة ».قالتها ب�صوت
� ّ
أج�ش ،و�أرتنا �صورة فوتوغرافية البنها ذي الوجه الناعم الذي رحل الآن �إىل الأبد؛ ومل
بغ�صة يف قلبي» .و�أو�ضحت املر�أة قائلة
�أ�ستطع التوقف عن التفكري يف ابني املراهق ،و�شعرت ّ
والدموع تنهمر من عينيها« :نحن منلك ثالثة فدادين ون�صف الفدان ،وقد زرعناها بق�صب
ف�شحت الأمطار وجفَّ الزرع .و�س�ألناها ما �إذا كان عندها بئر ل�سقاية املزروعات
ال�سكرَّ .
ف�أجابت« :لدينا بئر ماء لكنه جف» .ومثل كل �شخ�ص �آخر ،اقرت�ضوا املال ومل ي�ستطيعوا
�سداد الديون.
وقالت وهي تنتحب وت�ضغط مبنديلها على وجهها« :لقد �أ�سرعنا به �إىل امل�ست�شفى،
وحاولوا بذل جهد كبري لإنقاذه .لقد حاولوا .كان الطبيب رج ً
ال ماهراً لكنه مل يتمكن من
�إنقاذ حياة ابني»� .أعطيت هذه املر�أة بع�ض النقود .و�شعرت �أنني عاجزة جداً �أمام حزنها
و�أمام َع َوزِها وحاجتها .وكنت �أعلم �أن النقود �سوف تعينها مدة �أ�سبوعني فقط ،ورمبا مدة
�أ�شهر ،ولكنها كانت كل ما �أملك �أن �أفعله �آنذاك ،وهناك يف تلك البقعة.
و�صلت �إحدى اجلارات لر�ؤيتنا .و�أح�ضرت معها ابنها احلي لكنه كان يعاين من العجز،
ني�سار خان الذي يبلغ الثامنة ع�شرة من العمر .كان قد فقد جزءاً من ذراعه اليمنى يف
مطحنة احلبوب .قالت� :إ ِنه «كان يح�صل على ع�شرين �ألف روپية كتعوي�ض من قبل رب
العمل الذي كان يعمل لديه .وحدث ذلك قبل عامني وت�ساءلت« :هل ت�ستطيعون م�ساعدته؟
هل ب�إمكانكم �إيجاد وظيفة له؟ وقد وعدنا �أن جنعله على ات�صال مع «جايبور ليمب» Jaipur
 ،Limbوهي م�ؤ�س�سة خريية ناجحة تن�شط يف ت�أمني الأطراف ال�صناعية للمحتاجني يف
�إقليم راج�ستان.
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ويف بلدة �ساتارغاون ،ذهبنا �إىل بيت ت�شايا �ساندي�ش �شري�سات؛ امر�أة جميلة يف التا�سعة
ع�شرة من عمرها ترملت م�ؤخراً �إثر انتحار زوجها .كانت جتل�س على الأر�ض وتُر�ضع ابنها
وهو يف �شهره الثاين .كانت قد ذهبت �إىل بلدتها من �أجل الوالدة كما هي العادة يف الهند،
و�أقدم زوجها على االنتحار يف غيابها�« .س�ألناها» :هل ذكر لك �أنه كان يواجه م�شكالت؟
ف�أجابت باحت�شام ،وهي تبعد بيدها بع�ض الذباب عن وجه الطفل ذي املالمح الدقيقة:
«حاولت �أن �أ�س�أله لكننا كنا متزوجني حديثاً فقط .وكان يعاين تراكم بع�ض الديون وقال
يل� :إِن عملي كان �أن �أقلق ب�ش�أن الطهو و�إعداد الطعام ،و�أن عمله مل يكن من �ش�أين .فماذا
ب�إمكاين �أن �أفعل؟ وكان والداها الطاعنان يف ال�سن يجل�سان قريباً منها ،وبدا �أنهما �ضائعان
وجلت بنظري على كوخهم امل�ؤلف من غرفة واحدة .كان هناك يف الزاوية مزار
متاماًُ .
لآمبيدكار وبوذا ،وكانت هناك �صور عائلية مو�ضوعة �ضمن �إطارات على احلائط �إىل
جانب �صورة كبرية لبطلة التن�س الهندية �سانيا مريزا ،و�صورة ملمثلة ال�سينما املعروفة راين
ماكريجي ترتدي �سرواي َل مثرياً.
كان من ال�صعب ترك ه�ؤالء النا�س فقط مع وعد ب�أننا �سوف نكتب عما ر�أيناه .فهم يعي�شون
على الأرز املفتت ،الذي يح�صلون عليه من احلكومة مقابل روبيتني للكيلو الواحد ،وهو الأرز
نف�سه الذي يطعمه املزارعون الأح�سن حا ًال لدجاجاتهم .وهم ي�أكلون العد�س �أحياناً .و�إال
ف�إن هنالك امللح فقط ،ويف بع�ض الأحيان القليل من الب�صل لإعطاء نكهة للأرز.
وكان �أحد �ضحايا حوادث االنتحار قد حاول �أن ي�ستعي�ض عن مزرعة الأ�سرة املتهاوية
بب�سطة �صغرية احلجم لبيع ُم�ضغ ورق التنبول؛ وهي �أكلة هندية �شهية م�صنوعة من توابل
حلوة املذاق ،وغالباً ما يتم خلطها مع جوزة ثمرة الكوثل وهي من �شجر النخليات ،ولفها
داخل ورقة خ�ضراء .وعندما ف�شل ذلك امل�شروع التجاري �صب وقود الكريو�سني على نف�سه
و�أ�ضرم فيها النار ،وذلك قبل �ستة �أيام من و�صولنا ،وكان عمره ثالثني عاماً .وعقب وفاته
باعت الأ�سرة الب�سطة بثمن بخ�س مقابل �ألف وخم�س مئة روپية (زهاء  35دوالراً) .وقال لنا
والده� :إِنه كان ميتلك ثالثة فدادين ،و�أنه كان قد اقرت�ض �سبعة �آالف روپية لإعطائها �إىل
ابنه .وكان االبن قد اقرت�ض �أي�ضاً املال من املرابني.
و�س�ألنا الأرملة« :ماذا �ستفعلني الآن؟»
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«�سوف �أعمل يف احلقول� .سوف �أبيع جهدي».
«كم �ستك�سبني من املال».
«خم�س وع�شرون روپية يف اليوم [�ستون �سنتاً]»
ونظرت �إىل ابنتيها ال�صغريتني وعمرهما ثالثة ع�شر و�أحد ع�شر عاماً .كانتا كلتاهما
جميلتني بحق .وملعت عيناها بدمع ترف�ض �أن تذرفه .البد �أنها كانت يف الثالثني من عمرها،
ولكنها كانت منهكة وبدت �أكرب من �سنها بع�شرين عاماً.
و�أبلغنا والد ال�ضحية ماهاديو كي�سان بينجاركار �أنه كان يقوم بح�صاد ما جمموعه ثالثة
قنطارات -القنطار هو مئة كيلو غرام �أو  220رط ً
ال -من القطن من فدادينه الثالثة .وقال:
�إنه كان قد �أنفق �أربعمئة روپية ثمناً لكل علبة من البذور ،و�إِن كل علبة كانت تغطي م�ساحة
فدان ون�صف الفدان ،وبذلك يكون قد �أنفق ما جمموعه ثمامنئة روپية على البذار .وكان قادراً
على �أن يدفع فقط ثمن ا�ستعمال املبيد احل�شري ملرة واحدة ،وقد كلفه خم�سمئة روپية ومل
ينقذحم�صولهوبلغربحهالإجمايلثالثة�آالفوخم�سمئةروبية�أو()75دوالراً.وقاللناال�سيد
كي�سان� :إنهم اعتادوا زراعة «ال�سرغوم» وهو نبات ي�شبه الذرة ،واخل�ضراوات ،ولكنهم يزرعون
حالياً القطن فقط .وقد كان عليهم �أن ي�شرتوا طعامهم ،وقال� :إنه كان لديه بئر لكنه جف ،و�أن
اجلدول البياين للمياه قد انخف�ض مبقدار مئة قدم .وتبلغ تكاليف حفر بئر �أعمق ،مئة �ألف
روپية ،و�أنهم مل يكونوا ميتلكون املال حقيقة .وكان هناك �صبي �صغري يف العائلة عمره زهاء
خم�س �أو �ست �سنوات يرك�ض يف اجلوار ،وقد �أثارت حما�سته زيارتنا غري املعتادة �إطالقاً .كان
يرتدي قمي�صاً �أحمر ذا ياقة عالية ،وعليه ال�شعار الريا�ضي لألب�سة فري�سات�شي.
املزارعون الذين التقينا بهم كانوا جميعهم مدينني باملال ،وكلهم يزرعون القطن.
وكانوا جميعهم قد حاولوا زراعة القطن ( )Btاجلديد املع َّدل وراثياً� ،سواء الذي تنتجه
�شركة مون�سانتو و�شريكتها الهندية «مايكو»  ،Mahycoالتي تقع مكاتبها الرئي�سة يف والية
ماهار�شرتا؛ وهو �صنف م�سجل حتت العالمة التجارية «بولغارد» (� )Bollgardأو زراعة �صنف
هندي �أرخ�ص .كانت هناك كل �أنواع البذور التي ميكن للمزارع �أن يختار من بينها :بذور
هجينةخمتلفة،بذورمعدلةوراثياًب�شكلقانوين،وبذورغريقانونيةب�أ�سعاررخي�صة.وحملت
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البذور املعدلة وراثياً ،املورثة �أو اجلني  Baeillus Thuringiensisوهي بكترييا �سامة لأنواع
كثرية من احل�شرات ،مبا فيها خنف�ساء القطن .وي�شار �إليها عموماً با�سم قطن ( .)Btوال
تزال فاعلية القطن ( )Btيف مقاومة احل�شرات ال�ضارة مو�ضع جدل ،حيث تتفق معظم الآراء
ب�أن هذا ال�صنف من القطن ال يلغي احلاجة �إىل املبيدات احل�شرية مع �أنه قد يقلل منها.
ويعرب �أ�صحاب الآراء املعار�ضة عن قلقهم ب�أن النباتات املعدلة وراثياً رمبا تلوث الرتبة،
وتن�شر مورثاتها املتغرية جينياً فوق نباتات �أخرى ،وت�ؤدي بذلك �إىل عملية حتول ال ميكن
ال�سيطرة عليها �أو �ضبطها .كما ُوجهت انتقادات �إىل القطن من �صنف ( )Btب�سبب ُ�سميته
التي ت�ؤثر يف نطاق وا�سع من احل�شرات ،مبا فيها احل�شرات املفيدة .وتباع بذور «بولغارد»
التي تنتجها �شركة مون�سانتو مقابل  1,850روپية للعلبة الواحدة ،وهذا يزيد كثرياً عن �سعر
البذور الهجينة العادية ،ويفوق ال�سعر املحدد للبذور الهندية املعدلة وراثياً.
وكان املزارعون عادة ما ي َّدخرون جزءاً من بذارهم لزراعته يف ال�سنة القادمة ،غري
�أن البذور املعدلة وراثياً م�سجلة مبوجب براءة اخرتاع ،ولي�س من امل�سموح للمزارعني
�إعادة �إنتاجها.
يف �شهر �آب «�أغ�سط�س » من عام � ،2006أعلنت �شركة مون�سانتو� :أنها �سوف تتوىل �إدارة
�شركة «دلتا وباين الند» ،ال�شركة التي �أَجنزت �إنتاج ما ي�سمى بالبذور القا�ضية .والبذور
القا�ضيةمربجمةوراثياًلإنتاجبذورمعقمةيفالنبتةالتيتنمومنها،بحيثاليكونبالإمكان
تخزين وزراعة اجليل الالحق من البذور .ويجب على املزارع �أن يبتاع بذوراً جديدة من
ال�شركة كل �سنة .وقال هيوغرانت املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة مون�سانتو يف تعليقه على
هذا الك�سب�« :إن �شركة دلتا وباين الند متثل توافقاً ممتازاً ل�شركتنا ،يف حني نتطلع �إىل جلب
()3
مزايا ذات قيمة �إ�ضافية وبذار من النوعية العالية �إىل مزارعي القطن حول العامل»
كان العديد من املزارعني الذين التقيناهم قد بد�ؤوا رحلتهم مع الديون مع بنك للت�سليف
�أو بقر�ض من �أحد املرابني لزراعة املح�صول الأول للقطن من �صنف ( .)Btوقد اعتقدوا �أن
هذا ال�صنف �سوف يعود عليهم ب�إيرادات �أف�ضل .فف�شل حم�صولهم الأول .ومل تكن هناك
من مياه كافية �أو �أن هطل الأمطار مل يح�صل يف الوقت املالئم للمزروعات .وحتول لون
النباتات �إىل الأحمر مع �إ�صابتها مبر�ض  ،Laliaالذي لي�س لأ�صناف القطن من نوع ()Bt
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�أية وقاية منه .ومع وقوعهم يف الدين بعدما خ�سروا حم�صولهم الأول من قطن (� ،)Btأقدم
املزارعون على جمازفة �أكرب وحاولوا ثانية .ومل يكن ب�إمكان حم�صول من القطن العادي �أن
ينقذهم ،ولذا فقد �شعروا �أنه من الأف�ضل �أن يقامروا و�أن ي�أملوا مبح�صول وافر .وف�شلت
زراعة املح�صول الثاين �أو �أدت �إىل �إعطاء نتائج رديئة .وحاول البع�ض للمرة الثالثة ،و�أقدم
البع�ض الآخر على قتل نف�سه.
بدا وا�ضحاً ا�ستناداً �إىل العدد ال�ضئيل من املجتمعات املحلية الزراعية التي زرناها �أن
مزارعي املناطق اجلافة الذين يظل �إنتاجهم حمدوداً لن يكونوا قادرين �أبداً على العي�ش،
وهم يزرعون املحا�صيل النقدية .فهم مل يكونوا ميتلكون املال الالزم للأ�سمدة واملبيدات
احل�شرية التي تتطلبها هذه املحا�صيل .ومل يكن �أمامهم من و�سيلة لري حقولهم ،ولذا ف�إذا
ما �شحت الأمطار �أو هطلت يف الوقت اخلط�أ ،كان يف ذلك هالكهم.
من امل�ستحيل تقريباً بالن�سبة ل�صغار املزارعني يف الهند االقرتا�ض من امل�صارف .فحجم
القرو�ض التي يحتاجونها ال تثري اهتمام امل�صارف .كما تطلب منهم امل�صارف �إح�ضار �شهادة
من كل بنك �آخر يف املنطقة تثبت �أنه لي�س هناك ديون يف ذمتهم ،قبل �أن يقوم م�صرف ما
ب�إقرا�ضهم .وال ي�ستطيع املزارعون �أن يفعلوا ذلك يف الواقع .فهم ال يعرفون موقع كل البنوك
�أو ال ميتلكون الو�سيلة للتنقل �أو الوقت الكايف للذهاب هنا وهناك ،وزيارتها جميعها .وهم
غالباً ما يقرت�ضون من �أجل دفع تكاليف احتفال ديني �أو منا�سبة زواج يف العائلة ،والبنوك
لن تُقر�ض املال من �أجل ذلك .ولذا فهم يتحولون �إىل املرابني اخلا�صني الذين يفر�ضون
فوائد مالية فاح�شة.
ذهبنا للتحدث �إىل مادهو جادهاڤ ،وهو �صحفي متدرب من مكتب �صحيفة «داينيك
بها�سكار» يف �آكوال ،ثاين �أكرب �صحيفة ت�صدر باللغة الهندية يف الهند .كان املكتب يقع يف
�شقة �صغرية يف الطابق الثاين من مبنى �سكني يف حي هادئ .وقد �أبلغنا �أن معظم املرابني
هم �أنف�سهم مزارعون ،لكنهم مزارعون �أح�سن حا ًال ،وميتلكون حقو ًال �أكرب .وهم ي�أخذون
�صك امللكية اخلا�ص ب�أر�ض املدين باعتباره �ضمانة �إ�ضافية .وال�شرفاء منهم يعيدونه عندما
يتم �سداد الدين� .أما الآخرون الأقل نزاهة فيحتفظون بال�صك؛ ولي�س هناك من �شيء ميكن
ل�صغار املزارعني �أن يفعلوه �إزاء ذلك مبا �أنه مل يكن هناك �أي عقد مكتوب ،ومعظمهم
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�أميون .وبهذه الطريقة يقوم كبار املزارعني بتو�سيع قب�ضتهم على عقارات الأرا�ضي .وقال
جادهاڤ �أَي�ضاً� :إن الكثريين من �ضحايا حوادث االنتحار هم من املدمنني على الكحول �أو
لعب القمار .وهو يقول �إن �أولئك الذين يكدحون ويعملون بجد يحققون نتائج �إيجابية �إال �أن
النا�س يف املنطقة «ك�ساىل».
و�أ�شار كمثال مناق�ض� ،إىل �أن الرعاة الذين يعملون ل�صالح �شركة «كاثياواري» ال�صناعية
ي�سوقون قطعان موا�شيهم على طول الطريق من غوجارات �إىل ڤيداربها ،لت�أتي على خملفات
اجلذوع املرتوكة يف احلقول بعد عملية احل�صاد .وهم يجلبون بقراتهم كل يوم ،يبيعون
احلليب ،ويجنون كمية من املال قبل عودتهم �إىل البيت يف نهاية املو�سم« .كان هناك م�ؤخراً
مطر غزير رافقه هطل وابل من حبات البرَ َ د .وكان ب�صحبة العاملني لدى �شركة كاثياواري
عدد قليل من الأطفال ،وكان النا�س يعر�ضون عليهم امل�أوى ،غري �أنهم كانوا يرف�ضون قائلني:
«�إذا مات ابني ال ب�أ�س ،لكنني لن �أدع ما�شيتي متوت» .ومكثوا هناك يف العراء مع ما�شيتهم.
وقد �أوليت اهتماماً خا�صاً لهذه الق�صة ،لأن �أ�صول عائلتي من منطقة «كاثياوار» ،لكنني مل
�أف�صح عن هذا الأمر.
تت�صف حياة الرعي والزراعة يف الهند بالق�سوة واخل�شونة ،وهي حمفوفة باملخاطر.
ويدرك ال�شباب يف القرى �أن الهنود الذين يقطنون املدن ممن هم يف �سنهم يعي�شون حياة
خمتلفة جداً .وقد جعل التلفاز الهنود من �أبناء الريف على اطالع على احلياة يف املدن،
وحتى احلياة يف البالد الأخرى .وقال جاهداڤ« :لقد تغريت الثقافة كثرياً ب�سبب التلفاز.
وتتمثل نوعية البيئة اجلديدة يف �أن ال�شباب ال يريد امتهان العمل يف الزراعة ،وحتى لو
كان املزارعون يحققون جناحاً يف عملهم ،ف�إن من املحتمل �أن البع�ض من اجليل الأ�صغر
لن يرغب يف مزاولة الأعمال الزراعية .وبالنظر �إىل الظروف البائ�سة للمزارعني الذين
قمنا بزيارتهم ،فلي�س من امل�ستغرب �أن عدداً كبرياً من ال�شباب -يف �سن التا�سعة ع�شرة
�أو الع�شرين من العمر -قرروا �أن �شقاءهم ،وباملقارنة مع �أ�ساليب احلياة ذات الدوافع
اال�ستهالكية والنجاحات العملية الكبرية التي يرون هنود املدن الأثرياء ي�ستمتعون بها على
�شا�شة التلفاز ،كان بب�ساطة حمزناً جداً ب�شكل ال يطاق.
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و�أثناء مرورنا مبدينة �آمراڤاتي ،وقد كانت مركزاً لزراعة القطن ملدة طويلة� ،صادفنا
جبا ًال من القطن الأبي�ض املنفو�ش بانتظار عملية حلجه قرب حملجة للقطن .ودخلنا �إىل
جممع البناء مروراً ب�أكوام من القطن باجتاه بيت �صغري م�ؤلف من طابق واحد مبني وفق
النمط العمراين الذي كان قائماً يف الع�شرينيات وله �شرفة وا�سعة ،وذلك للقاء املالك ،زوبني
دوتيواال..كانالبيتيقعو�سطحديقةجميلةحتجبعملياتمعاجلةوت�صنيعالقطن.ورحب
بنا ال�سيد دوتيواال يف منزله ،وكان �سعيداً ب�إ�شراكنا يف �سرد تفا�صيل م�سرية حياته وعمله
يف مهنة حلج القطن .وجل�سنا يف غرفة اجللو�س حيث كان هناك جهاز �ضخم لتربيد املياه،
جعل الغرفة مريحة ب�شكل مقبول .و�أبلغنا �أن الألعاب املبعرثة فيها كانت تخ�ص ابنته البالغة
من العمر خم�س �سنوات ،وقد �أخذتها �أمها ملمار�سة ريا�ضة ال�سباحة .وبعدما كنا قد ر�أيناه،
بد�أ �أمراً رائعاً �أن يوجد يف مكان ما قريب ،بركة �سباحة بلون زرقة ال�سماء فيها مياه نظيفة
منع�شة وم�ضافة �إليها مادة الكلور.
كانتحملجةالقطنمن �أمالكعائلةدوتيواالخلم�سة �أجيالمتعاقبة.وكانتتدار�أ�ص ً
ال
ب�آلة م�صنوعة من احلديد الثقيل تعمل على البخار وجرى تركيبها من قبل الربيطانيني،
وقام ال�سيد دوتيواال بتحديثها منذ ذلك الوقت .وقد �أبلغنا �أن باقي �أفراد عائلته موجودون
يف بومباي حالياً ،وهم ي�ستمرون يف القول له �أن يرتك مهنة القطن القدمية ،وي�أتي �إىل
املدينة «لكنني �سعيد متاماً بالقيام بهذا العمل» ح�سب ت�أكيده.
ويعمل دوتيواال و�سيطاً .ي�شرتي القطن اخلام من املزارعني ثم يقوم بحلجه لف�صل املادة
الليفية عن البذور .وهو يبيع �أكيا�س القطن املحلوج �إىل الوكالء الذين ي�أخذون القطن
�إىل مدينة بومباي �أو مدينة كوامباتور .وتباع البذور ال�ستخراج الزيت .وهو يدفع النقود
للمزارعنيالذينيجلبونلهالقطنح�سبطولالتيلةوحجممقطعالن�سيجالقطني.وكذلك
ح�سب كمية التلف املخلوط مع الن�سل ،كما ت�سمى الألياف البي�ضاء�« .إنني �أدفع ما بني �ألف
وت�سعمئة روپية �إىل �ألفي روپية لكل قنطار ح�سب النوعية .وتدفع احلكومة �ألفاً و�سبعمئة
روپية .وكانت احلكومة تدفع يف ال�سابق ،وقبل تقلي�ص �إجراءات دعم الأ�سعار مبلغاً مثرياً
لل�سخرية يرتاوح ما بني �ألفني وخم�سمئة �إىل �ألفني و�سبعمئة روپية لكل قنطار ،ويف والية
ماهارا�شرتا فقط .ومل يكن الأمر مقبو ًال لكن املزارعني تع ّودوه ولذا ف�إنهم يعانون الآن.

224

كوكب الهند

وقال� :إن القطن من �صنف ( )Btكان متفوقاً على كل ما عداه مع متيزه بنوعية حم�سنة
وحم�صول ذي مردود �أف�ضل .ولكنه �أقر ب�أن �صغار املزارعني يف املناطق اجلافة ال ميكنهم �أن
يوفقوا يف حتقيق نتائج �إيجابية ملمو�سة بزراعة القطن من �صنف (�« :)Btإن �أولئك املزارعني
الذين تتوافر لديهم �إمكانية احل�صول على الرتبة ال�صاحلة واملياه واجلهد الكايف يبلون بالء
ح�سناً� .أما �صغار املزارعني فيمنون بالف�شل .وحما�صيلهم حمكوم عليها بالهالك الأمر الذي
يدفعهم �إىل االنتحار .كما �أبلغنا» �أن القطن هنا ال ميكنه م�ضاهاة قطن والية غوجارات؛
فطوال هذه ال�سنني �أدت خطة حكومة مهارا�شرتا �إىل الإبقاء على �إجراءات غري فاعلة وال
جدوى منها مع االفتقار للكفايات .و�صغار الفالحني هنا غري متعلمني ،ولي�ست هناك من
و�سيلة جتعلهم قادرين على املناف�سة».
وبينما كنا نتكلم مرت بنا عربات جترها ثريان خم�صية تعلوها �أكدا�س من القطن ،يف
حني كانت تنقل القطن حول املُجمع .وقد �أخربته عن احلاالت التي �أطلعنا عليها والأو�ضاع
التي كنا مل�سناها يف القرى .فرد قائ ً
ال وهو يهز كتفيه دون اكرتاث�« :إنهم �أ�شبه باجلراء».
ودعانا للقاء بع�ض املزارعني الذين كان يعرفهم ،وكانوا يحققون مردوداً منا�سباً ،قائال ً:
«ب�إمكانهم �أن يخربوكي عن �أ�شياء كثرية» .كان �أحدهم قد تعر�ض حلادث �أدى �إىل �إ�صابته �إثر
ارتطامه ب�إحدى املعدات املوجودة على �أر�ضه ،وكان موجوداً يف م�شفى حملي يف البلدة بانتظار
�إجراء عملية جراحية يف �ساقه .و�أجرى ال�سيد دوتيواال ات�صا ًال هاتفياً ثم �أغلق ال�سماعة ،وقال
لنا� :إن با�ستطاعتنا� ،إذا كانت تلك رغبتنا ،التوجه لالجتماع باملزارعني يف حينه.
وتكومنا يف �سيارتنا وهي �سيارة بي�ضاء اللون من طراز « ،»Tata Indiaوانطلقنا �إىل
امل�ست�شفى .كان م�شفى خا�صاً ونظيفاً ،ومن الوا�ضح �أنه كان جمهزاً ب�شكل جيد .كان
املزارعون يف الطابق الثالث متجمعني يف غرفة الرجل امل�صاب .كان هنالك اثنان من
�إخوته ،بورو�شوتامالدا واومرباكا�ش الدا و�صديق لهماا�سمه جوغال كي�شور راثي .وكان ه�ؤالء
الرجال �أكرب ج�سدياً من املزارعني امل�ساكني الذين كنا قد ر�أيناهم يف القرى املعدمة .وكانوا
متعلمني .كان �أبناء الرجل امل�صاب موجودين هناك ،هار�ش الدا ،وعمره �سبعة وع�شرون
عاماً وهو الذي كان يتوىل �إدارة �أمور املزرعة ،وڤيبور الدا وعمره �أربعة وع�شرون عاماً وهو
الأخ الأ�صغر الذي عمل ل�صالح م�صرف  ICICIموظفاً يف ق�سم الت�أمينات .كان كالهما
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متعلمني ،يرتديان ثياباً مرتبة ،ويتحدثان اللغة الإنكليزية بطالقة .وجاءت �أمهما وقدمت
لنا ال�شاي .وكانت هي �أي�ضاً ترتدي ثياباً �أنيقة .كانوا قد هاجروا �إىل ماهارا�شرتا من �إقليم
البنجاب قبل ثالثة �أجيال وكان من الوا�ضح �أنهم قد حققوا �إجنازات يف عملهم وحالفهم
التوفيق؛ وقد �أبلغونا �أنهم كانوا يزرعون القطن ،والقمح ،والعد�س ،وق�صب ال�سكر و القرطم
(الع�صفر) و�أزهار دوار ال�شم�س .وكان كل واحد منهم يزرع زهاء �ستمئة فدان ،وهي �أكرب
مبئتي �أو ثالثمئة مرة من م�ساحة الأرا�ضي التي ميتلكها �ضحايا حوادث االنتحار.
وقد �ألقوا بالالئمة يف حوادث االنتحار على �شرب الكحول ولعب القمار .وكانوا يعتقدون
�أن �صغار املزارعني �أ�صبحوا ك�ساىل ،يعتمدون على �أموال الدعم احلكومي للأ�سعار بحيث
�إنه عندما جرى �سحبها مل ي�ستطيعوا التكيف مع الو�ضع .غري �أنهم اعرتفوا �أي�ضاً ب�أن
املناف�سة ت�شتد و�أن النزعة ال�سائدة كانت ت�سري باجتاه �إقامة مزارع �أكرب ف�أكرب .وقال كي�شور
راثي «امل�شكلة تكمن يف املياه .فهناك �إما �أمطار غري كافية �أو �أن املطر يهطل يف الوقت
اخلاطئ» .وكان �أومراكا�ش الدا م�صراً على �أن القطن من �صنف ( )Btمل يكن هو امل�س�ؤول،
فقد ح�صلنا على ثمانية �إىل ع�شرة قنطارات لكل فدان بزراعة ال�صنف ( )Btمن القطن،
وثالثة �إىل �أربعة قنطارات فقط بزراعة ال�صنف الآخر» .وقد �أتيت على ذكر الرجل الذي
التقيناه ،والذي ح�صل على قنطار واحد من القطن لكل فدان .ف�أقروا ب�أنهم كانوا يح�صلون
على الو�سائل الالزمة لري مزروعاتهم و�أن هذا الأمر هو الذي �أحدث كل هذا الفارق .كان
ب�إمكانهم �إي�صال املقدار الالزم من املياه �إىل املزروعات يف الوقت املنا�سب من دورة حياة
النبتة .وكانوا يحاولون �إقامة نظام الري بالتنقيط ،لكنهم ذكروا �أن البنوك مل تكن لتقر�ض
املال لهذا الغر�ض .وقال هار�ش الدا� :إنه «حيثما قدمت احلكومة امل�ساعدة يف عملية الري،
ارتفع الإنتاج .وقد و�ضعوا مو�ضع التنفيذ بع�ض اخلطط من �أجل جتميع مياه الأمطار ،ولكن
الهطل نف�سه كان قلي ً
ال جداً فلم ُيحدث �أي فرق» .وجادل دوتيواال وبورو�شوتام الدا ب�أنه كان
يجب على املزارعني �أن يكونوا حذرين يف مو�ضوع ال�سقاية :ففي واليتي البنجاب وهاريانا،
�أدت املياه ذات النوعية الرديئة واال�ستخدام املفرط لل�سماد �إىل �إنهاك الرتبة».
وكان هار�ش واثقاً ب�أن املزارعني �سوف يربحون �أكرث �إذا ما ت�ضامنوا مع بع�ضهم ،ووافقه
الر�أي جوغال راثي قائ ً
ال�« :إن تقطيع الأرا�ضي �إىل مزارع �أ�صغر ف�أ�صغر� ،أدى �إىل تقلي�ص
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الإِنتاج ،و�سي�ؤدي دمج الأرا�ضي �إىل زيادته» .و�أجرى ه�ؤالء املزارعون يف احلقيقة النقا�ش
ذاته الذي يجريه دائماً الأمريكيون من �أ�صحاب امل�صالح يف حقل امل�شروعات الزراعية
الكربى وغريها من ال�شركات الزراعية ،ب�ش�أن احلجم والفاعلية.
�إال �أن الأغلبية العظمى من مزارعي الهند هم من �صغار املالك الذين ميتلكون ما بني
فدان وخم�سة فدادين من الأر�ض .ولي�ست لديهم �أي مهارات �أو ثقافة متكنهم من الرتويج
ملنتجاتهم و�إقناع الآخرين بها يف �ساحة �سوق العمل يف املدن .وعندما يجربون على ترك
�أرا�ضيهم ،ينتهي بهم املقام يف �أحياء املدن ال�شعبية الفقرية �أو عما ًال مهاجرين .وكانت
تقديرات اخلبريين يف علم االجتماع مادهاڤ غادجيل وراما ت�شاندرغوا ت�شري قبل ع�شر
�سنوات� ،إىل وجود مئات املاليني ممن ي�سميانهم الالجئني البيئيني يف الهند -ثلث عدد
�سكان البالد ب�أكمله -الذين �أرغموا على ترك مزارع �أجدادهم �أو مناطق الغابات� .أما وقد
دفعوا للرحيل نتيجة لبناء ال�سدود ،وحتويل جماري املياه ،و�إزالة الأ�شجار واحلراج ،وف�شل
املحا�صيل النقدية �أو غريها من �أ�شكال ا�ستنزاف املوارد ،التي جعلت من امل�ستحيل البقاء
على قيد احلياة يف بيوتهم الريفية ،فقد انتهى ه�ؤالء النا�س الجئني يف الداخل يعي�شون على
هام�ش مراكز اال�ستهالك احل�ضرية �أو مهاجرين دائمي الرتحال والتنقل ،بحثاًعن قليل من
العمل ،وقليل من الطعام( .)4ويف طريقنا �إىل نيابور لن�ستقل الطائرة عائدين �إىل بومباي،
التقيت �أنا وديليب مع جايديب هارديكار مرة ثانية .قال لنا� :إِن �أحياء ال�سكن الع�شوائي
الفقرية يف نيابور تكرب بن�سبة ع�شرة باملئة كل عام ،و�أن ثمانية �آالف �شخ�ص يعي�شون يف هذه
الأحياء ،و�أن الكثريين منهم كانوا مزارعني نازحني.
يف الثالثني من حزيران « يونيو » عام  ،2006قام مامنوهان �سينغ رئي�س الوزراء الهندي
بزيارة �إىل ڤيداربها .وكانت �أزمة حوادث انتحار املزارعني قد �أ�صبحت مو�ضوعاً بارزاً يف
التقارير الأخبارية على م�ستوى البالد ،مع ورود تقارير جديدة عن حدوث وفيات كل �أ�سبوع
تقريباً .وخماطباً املزارعني الذين يعانون وط�أة الو�ضع االقت�صادي� ،أكد لهم رئي�س الوزراء:
«�إنني جئت �إىل هنا ل َّأطلع على حمنتكم� .أنا �أعرف مدى الأمل الذي تكابدونه .و�سوف �أرى
ماذا يجب فعله للحيلولة دون ح�صول مثل هذه الأزمة يف امل�ستقبل( .)5ووعد ال�سيد �سينغ
ب�إعفاء املزارعني من جميع الفوائد امل�ستحقة على قرو�ض امل�صارف يف املناطق ال�ست الأكرث
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ت�ضرراً جاع ً
ال املزارعني م�ؤهلني للح�صول على قرو�ض جديدة .كما تعهد بتخ�صي�ص �أموال
لعمليات الإغاثة الطارئة الفورية ،وبالتحقيق يف �أ�سباب عدم تنفيذ م�شروعات الري .وقال
�أي�ضاً� :إنه «كان مدركاً للحاجة �إىل االبتعاد عن املحا�صيل النقدية» ،ووعد بامل�ساعدة على
�إيجاد موارد دخل موازية للمزارعني(.)6
يف �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي عقدت �أكرب جماعة منا�صرة للمزارعني يف الهند ،تدعى
«جماعة كي�سان �سبها لعموم الهند» ( )AIKS The All India Kissan Sabhaمهرجاناً كبرياً
يف مدينة نيودلهي .وجتمع الآالف من العمال من خمتلف الواليات الهندية من �أجل مطالبة
احلكومة ،مبعاجلة الأزمة الزراعية يف البالد .وكانت �إحدى مطالبهم �إجراء �إح�صاء ر�سمي
حلوادث االنتحار بني املزارعني .وتبنى الق�ضية خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية ،وكان من املتوقع
ان حتتل حيزاً مهماً من جدول �أعمال الدورة ال�شتوية للربملان الهندي لعام .2006

�أزمة املياه يف الهند
مع تزايد عدد ال�سكان مبقدار ثمانية ع�شر مليون ن�سمة كل عام وحتقيق منو اقت�صادي
قوي ،متر الهند الآن ب�أزمة مياه حادة تهدد ب�أن ت�صبح �أ�سو�أ كثرياً .ويتوقع ا�ستناداً �إىل درا�سة
للو�ضع �أجراها البنك الدويل� ،أن يت�ضاعف ا�ستخدام مياه املنازل يف املناطق احل�ضرية للهند
بحلول عام ( .)7()2025كذلك تعني اخلطط املو�ضوعة لإحداث حتول يف النهج الذي تتبعه
الهند يف الزراعة ،بالت�أكيد ،ا�ستخدام كميات �أكرب من املياه يف املناطق الريفية للبالد .وقد
علق �أ�صحاب امل�صالح ال�صناعية وال�شركات الزراعية املتنفذة يف املدن يف نزاع على املياه مع
�صغار املزارعني وال�سكان القبليني �أدى �إىل وقوع مواجهات عنيفة �شملت كل املناطق ،وكانت
ر�ؤية جواهرالل نهرو لتحديث بالده يف منت�صف القرن الع�شرين قد انطوت على بناء �سدود
كبرية �أ�سماها «معابد الهند احلديثة» .وكان مئات الآالف من املزارعني الهنود والقبليني قد
نزحوا عن �أرا�ضيهم ب�سبب م�شروعات ال�سدود التي �أقيمت يف كل �أنحاء البالد مبا فيها �سد
«�ساردار �ساروڤار» على نهر «نارمادا» يف والية غوجارات .وحقق ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
�أرغموا على الرحيل القليل من التعوي�ض �إن كان هناك من تعوي�ض ،والقليل من امل�ساعدة
املوعودة لإعادة �إ�سكانهم يف مناطق جديدة .وكان جنم بوليوود املحبوب �آمريخان قد ت�صدر
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عناوين ن�شرات الأخبار عندما احتج ب�صورة مثرية للجدل على نق�ص التعوي�ض الكايف
للنا�س ،الذين جرى ترحيلهم مع بدء العمل ب�إن�شاء �سد «�ساردار �ساروڤار» .ولقيت �أفالمه
مقاطعة من جانب مواطني والية غوجارات من �سكان املدن ،الذين يرون يف ال�سدود �ضرورة
لتقدم الوالية ،كما حظر عر�ضها من قبل حكومة الوالية امللتزمة كلياً ب�أ�صحاب امل�صالح
النا�شطني يف املجاالت العمرانية وال�صناعية والزراعية القائمة على نطاق وا�سع.
�إن �إقامة ال�سدود على نهر نارمادا ،وال �سيما بناء �سد «�ساردار �ساروڤار» هو �أكرث م�شروع
�سدود �إثارة للجدل يف الهند .فقد احتج امل�ؤلف والنا�شط ارونداتي روي على نحو �صارخ �ضد
بناء ال�سد ،و�ألف كتاباً عنه بعنوان «ثمن املعي�شة» ،كما كتب ديليب دا�سوزا كتاباً �آخر عن
املو�ضوع عنوانه «نارمادا امللعون» .ونا�ضل ميدا باتكار ،الذي يعد وب�صورة كبرية �أكرث نا�شطاً
اجتماعياً يف الهند املعا�صرة التزاماً بتعاليم غاندي ،نا�ضل �ضد �إقامة ال�سد ل�سنوات عديدة
وقاد حركة �أطلق عليها ا�سم «حركة انقاذ النارمادا» وهي تلفظ بالهندية Narmada Bachao
 Andolanوتعرف بالأحرف الأوىل ( .)NBAوقد جنحت احلركة يف ت�أخري امل�شروع لكنها
مل تفلح يف منع تنفيذ �إقامة ال�سد الذي ازداد ارتفاعه من ( )88مرتاً يف عام (� ،)1999إىل
( )121.92مرتاً يف عام ( ,)2006عقب �سل�سلة من القرارات اتخذتها املحكمة العليا يف الهند
جتيز �إ�ضافة زيادات تدريجية يف االرتفاع .ومع كل زيادة كانت هناك م�ساحة �أو�سع خلف ال�سد
تتعر�ض للفي�ضان وتغرق عدداً متزايداً دائماً من القرى واملعابد والأرا�ضي الزراعية والغابات.
ومت ترحيل � 320,000شخ�ص ب�سبب ال�سد .وق�ضت �أعداد كبرية من النا�س �أثناء عملية بنائه،
ومات �أي�ضاً مئات �آخرون ب�سبب ال�ضغوط التي تعر�ضوا لها نتيجة ترحيلهم و�إعادة �إ�سكانهم
يف مناطق جديدة �ضد رغبتهم .و�أو�شك ميدا باتكار على املوت عدة مرات� :إما عرب الإ�ضراب
عن الطعام �أو لرف�ضه االنتقال من املنطقة مع تزايد ارتفاع من�سوب املياه.
نادراً مايكون النزاع احلاد على نهر نارمادا اجلدال الوحيد القائم ب�ش�أن املياه يف الهند.
فقد ان�شغلت واليتا كارناتاكا وتاميل نادو يف نزاعات حادة على حقهما يف مياه نهر كوڤري.
ولدىاحلكومةالهنديةم�شروعطموحجداً-البع�ض�سيقول�أنهي�شكلمفخرةويدعولالعتزاز
ال�شديد ،و�آخرون �سيقولون� :إنه م�شروع �أحمق متاماً -لربط كل �أنهار البالد عرب نظام من
القنوات .ويعرف امل�شروع با�سم م�شروع «ربط الأنهار» .وقد لقي معار�ضة من جماعات
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احلفاظ على البيئة بو�صفه عم ً
ال من الأعمال البيئية الأ�شد حماقة والأ�شد خطورة ،الذي
�سيدمر نظام الطبيعة القائم على �ضفاف الأنهار يف الهند .ووقعت بلدية مدينة نيودلهي
عقداً مع �شركة «ديغرميون»  ،Degrémontوهي فرع من �شركة املياه الفرن�سية العمالقة
«�سويز»  Suezلنقل املياه من قناة غانغا العليا املتفرعة عن م�شروع �سد تيهري  Tehriيف والية
�أوتار برادي�ش عربخالل م�صنع جديد ملعاجلة املياه يف �سونيا ڤيهار ،لإرواء �سكان املدينة يف
جنوب و�شرقي دلهي .وقد احتج املزارعون الذين يعتمدون على هذه املياه لري مزروعاتهم
وبقوة على امل�شروع م�ؤكدين �أنه لن يرتك لهم �سوى كمية قليلة من املياه .وي�ضمن م�صنع
�سونيا ڤيهار ل�شركة �سويز ع�شر �سنوات من الأرباح املتوا�صلة .وتزود احلكومة ال�شركة بالأر�ض
والكهرباء ،وتكاليف عملية املعاجلة ذاتها التي ت�صل �إىل مايوازي �أربعمئة مليون روپية �أو
زهاء ( )45مليون دوالر لإي�صال املزيد من املياه �إىل �سكان دلهي العط�شى.
تعد خ�صخ�صة قطاع املياه اجتاهاً عاملياً �سائداً .ويقدر البنك الدويل �أن عملية خ�صخ�صة
املياه هي جتارة ت�ساوي ما ميكن �أن ي�صل �إىل تريليون دوالر ،و مبا �أن الغالبية العظمى من
�شعوب العامل ال ي�شرتون مياههم من م�صادر خا�صة يف الوقت احلا�ضر .ويظهر البنك الدويل
يف تقرير مهم حول الأزمة املائية يف الهند حتت عنوان «االقت�صاد املائي للهند :اال�ستعداد
مل�ستقبل م�ضطرب» يظهر حتيزاً باجتاه عملية اخل�صخ�صة ب�شكل عام ،وخ�صخ�صة املياه
ب�شكل خا�ص ،م�ؤكداً �أن «الدولة بحاجة �إىل ت�سليم تلك املهام التي ال حتتاج �إىل �أدائها،
و�إىل �إيجاد املقدرة على القيام ب�أمور كثرية ب�إمكان الدول فقط �أن تقوم بها .وال بد من
�إدخال املناف�سة يف �سياق توفري خدمات املياه العامة الأ�سا�سية )8(.وت�سيطر ثالث �شركات
�ضخمة تقيم م�صالح لها يف دول عدة على ( )40باملئة من ال�سوق املائية اخلا�صة للعامل:
بيكتل � ،Bechtelسويز  ،Suezوڤيڤندي  .Vivendiوتلتحق �شركات مهمة �أ�صغر بالباقني ب�أية
طريقة ،يف حني تزداد الإمكانية الربحية لل�سوق فيما يعرف بعمليات «الذهب الأزرق» الذي
تقدر قيمته الآن بحدود  400مليار دوالر.
وي�شكل النمو ال�سكاين ،والتو�سع العمراين والتحول املخطط لالقت�صاد الزراعي للبالد
وفق النموذج التجاري  -الزراعي املوجه للت�صدير ،جمرد بع�ض العوامل التي ت�سهم يف �أزمة
املياه املتفاقمة يف الهند .وتوفر املياه اجلوفية ( )80باملئة من احلاجات الداخلية للريف
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الهندي و( )50باملئة من احلاجات الداخلية للمدن( .)9وت�ستمر اجلداول البيانية للمياه
بالهبوط يف حني يجري ا�ستنزاف املكامن املائية ب�شكل �أ�سرع من �إمكانية �إعادة تعبئتها.
والكثريمنهاملوثمبوادعاليةال�سمية،وتكلف�إزالتهامبالغمكلفةجداًبالن�سبةلدولةنامية
كالهند .كما انخف�ضت م�ؤ�شرات اجلداول البيانية للمياه يف بع�ض مناطق الهند مبا ي�صل �إىل
( )70باملئة .و�أكد يل العديد من �أ�سر �ضحايا حوادث االنتحار ممن �أَجريت معهم مقابالت
يف ڤيداربها ب�أنهم كانوا ميتلكون �آباراً بالفعل ،ف�إن هذه الآبار كانت قد جفت ومل يكونوا
ميلكون املال ليقوموا ب�أعمال احلفر �إىل العمق املطلوب حالياً ال�ستخراج املياه.

�إنقاذ املياه� ،إنقاذ املجتمعات
نريوپا بهاجنار امر�أة يف اخلم�سني من عمرها كلها حيوية ،تتمتع بثقة ورباطة ج�أ�ش وذات
نظرة معربة مت�ألقة .وكانت مهتمة بدورها ب�أزمة املياه يف الهند على مدى �سنوات .وهي
ُمدر�سة �سابقة يف علم الأحياء املجهري ،وحتولت �إىل مديرة مدر�سة ثم عملت ل�صالح �شبكة
الآغا خان منذ عام ( ،)1987وحتى عام ( ،)1993وعملت الحقاً مع �شركة Ion Exchange
« Indiaايون اك�ست�شينج انديا» وهي �شركة رائدة يف جمال معاجلة املياه ،وذلك ب�صفة
م�ست�شارة مل�شروع �إن�شاء نواتهم الريفية .وقد غريت التجربة من نظرتها �إىل الأمور .فقد
اكت�شفت �أثناء عملها يف القرى يف ريف والية غوجارات �أن �أعداداً هائلة من القرويني كانوا
م�صابني بت�سمم حاد بالفلوراين ،وهو ت�سمم ينجم عن وجود كميات كبرية جداً من مادة
الفلور يف مياههم .وقالت يل :كان امل�ؤ�شر البياين للمياه قد هبط مبقدار ثمانني باملئة ،وكان
الفلور املوجود ب�شكل طبيعي قد بات مركزاً .مل تكن هناك مياه جديدة تت�سرب داخل الرتبة
لإعادة تعبئة املكامن املائية اجلوفية .كان النا�س يعانون كثرياً املر�ض ومل يكونوا قادرين على
الوقوفعلى�أقدامهممندونم�ساعدة.وتعي�شنريوپاعندواجهةووريلالبحريةيفبومباي
يف �أحد الطوابق العالية التي تتمتع مبنظر عام لبحر العرب ،اليحجبه �شيء .وقد جل�سنا على
ح�صري من الق�ش يف غرفة نومها التي ت�ستعمل كغرفة مكتب �أي�ضاً .وكنت �أ�ستطيع �أن �أرى
جيداً م�سافة بعيدة من البحر ،وبعيدة مبا فيه الكفاية لكي �أحلظ وجود خط وا�ضح يف�صل
املياه ذات اللون البني الداكن وامللوثة للغاية القريبة من ال�شاطئ ،عن املياه امللونة ،ب�صورة
طبيعية �أكرث ،باللون الأزرق الفوالذي التي متوج على م�سافة �أبعد.
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قالت يل نريوپا� :إن  25مليون �شخ�ص معر�ضون للت�سمم مبادة الفلور «الذي ُي�صفي
الكال�سيوم من عظام النا�س .ويف حميط مدينة �أحمد�أباد مث ً
ال ،حيث يعي�ش النا�س حياة
�أف�ضل ،ويتوافر كل�س �أكرث يف نظامهم الغذائي ،ال يت�أثر ه�ؤالء ب�شدة كما هو احلال يف مناطق
�أخرى ،حيث ال ميلك النا�س �أكل منتجات الألبان» .وحتدثت نريوپا عن امل�شكالت الأخرى
املوجودة يف خمزون املياه اجلوفية يف الهند :الزرنيخ واحلديد« .لقد باتت الأمور �أ�سو�أ منذ
اال�ستقالل ،حيث تتزايد كميات املياه التي يجري حتويلها �إىل املدن �إما ب�شكل مبا�شر من �أجل
مياه ال�شرب� ،أو ب�شكل غري مبا�شر عرب املنتجات اخلا�صة بالأ�سواق احل�ضرية التي حتتاج
�إىل املياه ب�شكل مكثف من �أجل �إنتاجها» .و�أتت نريوپا على ذكر م�شكالت املياه اجلوفية التي
ن�ش�أت يف جوار م�صانع كوكاكوال يف واليتي كرياال واندرا برادي�ش.
وانطالقاً من رغبتها يف عمل �شيء ما يكون فاع ً
ال يف معاجلة �أزمة املياه التي يعانيها
الريف الهندي ،قامت نريوپا بال�سفر �إىل منطقة كات�ش واملناطق املحيطة بوالية مهارا�شرتا،
فزارتالأماكنالتيتبذلفيهام�سا ٍعحثيثةللمحافظةعلىمياهالأمطاروجتميعها،وحاولت
فهم �أيها حققت نتائج (فاعلة و�أيها �أخفقت .وكانت مت�أثرة ب�شكل خا�ص بزيارتها �إىل ريليغاون
�سيدهي ،وهي قرية �شهدت حتوالت رائعة على يد االبن املنتمي والنا�شط االجتماعي �آنا
هازير .فبلجوئه �إىل �إ�شراك القرويني يف بناء �سل�سلة من ال�سدود الرتابية ،و�سدود التقطري
وغريها من �إجراءات جتميع املياه ،كان �آنا هازير قد �أفلح يف رفع البيانات املائية و�ضمان
توفر املياه الكافية لل�شرب والري .فتحولت ريلغاون �سيدهي من مكان جمدب قاحل يخلو من
�أي ن�شاطات حيوية يف ال�سبعينيات تغطي فيه �أك�شاك بيع الكحول غري امل�شروع على ب�ضائع
�أهل القرية ،وتتلف املحا�صيل تدريجياً حتت �أ�شعة ال�شم�س القا�سية� ،إىل قرية مزدهرة ن�ضرة
خ�ضراء تقوم اليوم بت�صدير اخل�ضراوات �إىل اخلليج العربي.
كان الدر�س الأ�سا�سي الذي تعلمته نريوپا من التحقيقات التي �أجرتها �أنه بينما كان
جتميع مياه الأمطار هو احلل ،كان من ال�ضروري �إ�شراك القرويني يف �أي �إجراءات تتخذ
مل�ساعدتهم .فقد كان عليهم �أن ي�شعروا ب�أن امل�شروع ملك لهم ،و�إال ف�إنه لن ينجح؟ «امل�شكلة
الكبرية يف الهند هي �أن �إدارة �ش�ؤون املياه يتوالها مهند�سون مدنيون لي�سوا جمهزين مبا
يلزم للقيام بعمل يعتمد على املجتمع املحلي .فعندما �ضربت الأمطار والرياح املو�سمية

232

كوكب الهند

املنطقة يف عام ( ،)2005على �سبيل املثال ،وعندما غمرتنا في�ضانات مرعبة ،ت�ضرر الكثري
من ال�سدود ،وبرك املياه وغريها من الهياكل املائية .ومبا �أنه يف معظم احلاالت ،كانت هذه
البنى قد �شيدت من قبل احلكومة من دون �أي م�شاركة من جانب ال�سكان املحليني فيها ،مل
يبال �أي �شخ�ص من �أفراد املجتمع املحلي ب�إ�صالحها .وقامت نريوپا بالتحرك «عندما جاءت
خادمة خالتي �إ ّ
يل وطلبت مني �أن �أ�ساعد قريتها التي تعاين م�شكلة وجود نق�ص حاد يف املياه.
و�سافر القرويون يف رحلة طويلة �شاقة للقائها يف �شقتها يف بومباي �أول مرة .ويف عام ،2001
قامت بامل�ساعدة على بدء م�شروع لتجميع مياه الأمطار يف القرية .وتعهدت منظمة غري
حكومية ريفية يف املنطقة تدعى «�شري» ( SHAREوتعني �شارك) وهي الأحرف الأوىل من
ا�سمها كام ً
ال (� )Society to Heal , Act, Restore, Educateأي جمعية اال�ست�شفاء ،العمل،
الإ�صالح،التعليم)تعهدتبتنفيذامل�شروع.وتعملSHAREحالياًبالتعاونمع«رابطةالطلبة
ال�سابقني يف جامعة �صوفيا» (- )SCESASophia College Ex StudentsAssociatienالتي
تعد نريوپا ع�ضواً يف جلنتها الإدارية -يف �ستني قرية يف ماهارا�شرتا .وقد تو�سعت اهتمامات
عملهم يف توفري املياه لت�شمل تدابري احلفاظ على ال�صحة العامة والزراعة الثانية .نحن لن
نبد�أ مب�شروع جديد يف القرى التي يعاين �أهلها م�شكالت طبقية و �إدمان الكحول �أو غريها
من االنق�سامات حتى يت�آلفوا مع بع�ضهم».
تتمثل �إحدى املظامل النموذجية للتع�صب الطبقي يف الهند يف منع الداليت (املنبوذين)
منا�ستخدامبئرالقريةمنقبلالقروينيالآخرين.وينظرالهندو�سالذينيلتزمونبالأفكار
التقليدية للطائفة �إىل �أي ات�صال يتم بامل�صادفة ،مبا يف ذلك االت�صاالت غري املبا�شرة
عرب تناول الطعام �أو ال�شراب مع الداليت ،بو�صفه عملية تدني�س .ومع ذلك ف�إن �شخ�صاً
من الداليت قد يقتل يف الهند اليوم ،وال �سيما يف املناطق الريفية التي تتم�سك بالتقاليد
املحافظة ،لكونه �أقدم على مالم�سة �أحد الهندو�س من �أبناء الطبقة االجتماعية املنغلقة،
م�صادفة �أثناء �سريه يف الطريق .ورمبا يتم تعقب الأزواج ال�شباب الذين يجر�ؤون على الوقوع
يف احلب متجاوزين احلدود الطبقية ،فيكون م�صريهم القتل .ورمبا ي�سمح لأوالد املنبوذين
يف املدار�س العامة بدخول غرف ال�صفوف مع �أوالد الطبقات االجتماعية املتوارثة ،ولكنهم
غالباً ما يجب عليهم اجللو�س منف�صلني عنهم ،كما يفر�ض عليهم �أن ي�أكلوا على م�سافة
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بعيدة من الأوالد الآخرين .وت�ؤثر م�شكالت نق�ص املياه ب�شكل غري متنا�سب على املنبوذين،
مبا �أنهم �آخر من يحظى ب�أولوية الو�صول �إىل املوارد احليوية املهمة مبا يف ذلك املياه.
وعندما يتفق القرويون على العمل والتكاتف معاً ،عندها فقط تقوم كل من منظمة
SHAREورابطةSCESAبتبنيالقرية ومعاجلة ق�ضاياها .ويتماختيار هيئةحمليةوجلنة
مائية لتمثيل القرية ،وقد ت�ضم رئي�س املجل�س املحلي للقرية وي�سمى «�ساربانت�ش» Sarpanch
وهو ينتحب دميقراطياً .و�أحياناً يكون رئي�س املجل�س امر�أة يف الوقت احلا�ضر ،ومن املهم
ب�شكل خا�ص� ،إ�شراك ن�ساء القرية يف مو�ضوع املياه مبا �أنهن م�س�ؤوالت عن �إيجاد املياه من
�أجل اال�ستعمال املنزيل ،وغالباً ما ت�سري الن�ساء يف الهند عدة �أميال كل يوم بحثاً عن املياه،
وهن يح�ضرن معهن �إىل البيت ما يقدرن على حمله فقط داخل جرار فوق ر�ؤو�سهن .ويجب
على القرويني ،على �أي حال ،ت�أمني يد عاملة دون مقابل ،وهم ي�سهمون ب�شكل كامل يف عملية
البناء ،ويتعلمون كيفية املحافظة على النظم اجلديدة ملجمعات املياه التي يقومون ب�إن�شائها.
وقد كان الربنامج ناجحاً للغاية �إىل حد �أن النا�س الذين كانوا قد تركوا ُقراهم ب�سبب تفاقم
الق�ضايا املعي�شية يتقاطرون الآن ببطء عائدين �إىل ديارهم.
تن�شط نفي�سة باروت يف العمل مع ( Utthanيوتان) وهي منظمة غري حكومية ت�سخِّ ر
جهودها خلدمة ق�ضايا املر�أة واملياه ،وترتكز ن�شاطاتها يف املناطق ال�ساحلية لوالية غوجارات.
ومايلفتاالنتباهب�ش�أننفي�سةالتيتتحدرمنخلفيةقرويةمتوا�ضعةهومت�سكهامببد�أغاندي
عنالدميقراطيةالعميقة،وهيتقوليف�إحدىمقاالتها«:كانغانديقداقرتح�أ�سلوباًللحياة
ي�ضمن قابلية البقاء ،وكذلك امل�ساواة بني الذكر والأنثى ،والنهو�ض ب�أو�ضاع املعدمني .وكان
املبد�أ الأ�سا�سي لفل�سفة غاندي يتمثل يف م�شاركة النا�س يف �صناعة القرار ،و�إيجاد حلول
()10
حملية لق�ضايا املعي�شة الأ�سا�سية ،وحل النزاعات ب�إجماع الآراء»
ومتول منظمة يوتان �إقامة ال�سدود الرتابية ،عمليات جتميع مياه الأمطار� ،إعادة
تخزين املياه اجلوفية ،بناء برك مياه تقليدية يف القرى ،وغريها من �أ�ساليب �إعادة املياه
�إىل املجتمعات املحلية ،التي ا�ستنزفت خمزونها الطبيعي من املياه �إىل درجة انعدام قابلية
البقاء .ويف القرى التي تقع على طول �ساحل والية غوجارات حيث تن�شط منظمة يوتان،
�سجل امل�ؤ�شر البياين للمياه انخفا�ضاً كبرياً ،وتلوثت الكثري من الآبار مبياه البحر .وت�ؤدي
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�إعادة ملء الآبار باملياه عن طريق توجيه اجلريان ال�سطحي للهطل املطري باجتاهها
يف �أثناء مو�سم الأمطار وغريها من و�سائل جتميع املياه ،ت�ؤدي ب�شكل جذري �إىل حت�سني
خمزون مياه ال�شرب بالن�سبة للقرى املت�ضررة .فاملياه يف الآبار التي �أ�صبح طعمها ماحلاً
تعود فت�صبح حلوة ثاني ًة .وتروي نفي�سة كيف �أنه مرة تلو املرة� ،أ�صبحت الن�ساء اللواتي بد�أن
رحلة متكني �أنف�سهن عن طريق العمل على تنفيذ م�شروع مائي ،واثقات مبا يكفي لل�سعي من
�أجل احل�صول على قرو�ض م�صرفية ،و�إقامة �أعمال م�شرتكة كاملزارع اجلماعية وبدء �إن�شاء
تعاونيات ،واملطالبة مبعاملتهن باحرتام من جانب �أ�سرهن وجمتمعاتهن.
وقد وجد ام.ديني�ش كومار وتو�ش�آر �شاه ،وهما باحثان يعمالن مع برنامج جنوب �آ�سية
التابع للمعهد الدويل للإدارة املائية ،وجدا م�ستويات من مادة الفلور �أعلى من احلدود
امل�سموح بها يف مياه �أربع ع�شرة والية هندية مع تعر�ض ( )62باملئة من قرى الهند لكمية
زائدة عن احلد من الفلور .كما عرثوا على م�ستويات عالية من امللوحة يف مياه منطقة غرب
البنغال ويف املناطق املحيطة مبدينة دلهي ،ف� ً
ضال عن الك�شف عن وجود كميات كبرية من
احلديد يف املياه التي ترفد واليات بيهار ،راج�ستان ،تريبورا ،وغرب البنغال ،وكذلك والية
اوري�سا ال�ساحلية .وي�ؤثر الت�سمم بالزرنيخ على ما يقارب ( )36مليون �شخ�ص يعي�شون غرب
البنغال ويف بنغالدي�ش ،حيث يعتمد الكثريون من النا�س على �أنابيب الآبار التي تثقبها طبقة
�سفلية حمملة بالزرنيخ تت�شكل ب�صورة طبيعية .كما �أن كثافة تركيز مادة الن�شادر نتيجة
للجريان ال�سطحي للأ�سمدة هي �أعلى من امل�ستويات امل�سموح بها يف �إحدى ع�شرة والية
هندية .وتلوث ال�سوائل ال�صناعية اجلارية مياه الهند مبعادن ثقيلة كالر�صا�ص ،الكاديوم،
الزنك ،والزئبق ،وتبذل جهود �ضئيلة لتنظيف مكامن املياه اجلوفية من هذا التلوث الهائل.
«فالهند �أفقر من �أن تتحمل تكاليف اال�ستعانة ببع�ض و�سائل التكنولوجيا التي متت جتربتها
يف الغرب بنجاح ال�سيما يف الواليات املتحدة؛ لأنها مكلفة ب�شكل مينع �شراءها»( .)11وبالن�سبة
�إىل دولة نامية كالهند �أي�ضاً ،ت�شكل اجلهود التي تعتمد على املجتمع املحلي لإعادة تعبئة
املكامن اجلوفية وحت�سني �أ�سلوب �إدارة الو�ضع املائي الأمل الأف�ضل ملواجهة �أزمة املياه يف
املناطق الريفية.
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لي�ست الهند هي التي �أوجدت االحتبا�س احلراري يف العامل ،ولكن االحتبا�س احلراري
�سوف ي�ؤدي �إىل خراب الهند .ويتمركز معظم �سكان الهند على طول ال�شريط ال�ساحلي
الوا�سع للبالد .ويت�أهب ع�شرات املاليني منهم لرتحيلهم عن املناطق ال�ساحلية يف حال
حدوث ارتفاع يف م�ستويات مياه البحر ح�سب التنب�ؤات .ويحذر تقرير مهم جداً لوزير
املالية يف اململكة املتحدة ال�سري نيكوال�س �شترين ن�شر يف اخلريف املا�ضي ،ب�أنه حتى اتفاقية
كيوتو ال ت�سهم مبا فيه الكفاية للحيلولة دون وقوع كارثة عاملية و�شيكة نتيجة لتغري الظروف
املناخية .وهو يحث احلكومات على التحرك على الفور ،و�إنفاق واحد باملئة من الناجت املحلي
الإجمايل �أو ( )184مليار جنيه ا�سرتليني للتحكم يف انبعاث غازات البيوت البال�ستيكية و�إال
ف�إن اخل�سائر �ستكون �أ�ضخم مما ميكن للإن�سانية �أن تتحمله(.)12
�سوف يكون ت�أثري االحتبا�س احلراري ملمو�ساً يف اجلزء اجلنوبي من الأر�ض ،ومن �ضمنه
الهند� ،أكرث كثرياً من اجلزء ال�شمايل .و�ستكون اخل�سائر االقت�صادية عدا عن ذكر اخل�سائر
الب�شرية خميفة جداًلدى التفكري فيها .وكما هو احلال مع العديد من امل�شكالت الأخرى التي
تواجهها الهند ،ف�إن جمرد فداحة ال�ضرر الذي قد يحدثه االحتبا�س احلراري ،والذي ال تُتخذ
�أية �إجراءات للتخفيف من حدته ،ت�شل الذهن والقدرة على التفكري� .إال �أن الهند متتلك طوع
بنانها التكنولوجيا الالزمة لإيجاد حلول ،ملا ميكن �أن يكون �أخطر �أزمة واجهتها الإن�سانية
على الإطالق ،كما متلك نفوذاً عاملياً متنامياً لل�ضغط على «�أ�سو�أ امل�سيئني» ،الواليات املتحدة
وال�صني ،من �أجل التحرك �أي�ضاً.
يف عام ( ،)2006ارتفعت درجات احلرارة يف العامل بحدود درجة واحدة على مقيا�س
�سل�سيو�س �إىل �أعلى درجة حرارة ت�سجلها منذ مليون �سنة .وكانت درجات احلرارة �أدف�أ
مما كانت عليه يف �أي وقت �آخر يف �أثناء املدة الزمنية الواقعة مابني الدورين اجلليديني
للمناخ املعتدل ،التي دامت اثنتي ع�شرة �ألف �سنة ،وتطورت يف �أثنائها املدنية كما نعرفها.
ويف الوقت الذي كان فيه االحتبا�س احلراري ظاهراً على �أو�سع نطاق يف �أق�صى ال�شمال،
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بات من امللحوظ �أن املحيط الهندي �أ�صبح �أكرث دفئاً ،وكذلك الأمر بالن�سبة للو�ضع يف
جبال الهيمااليا .ومييل االجتاه احلايل نحو املزيد من االحتبا�س احلراري ،وهو و�ضع يحمل
�إمكانية �إحداث ت�أثريات مدمرة بالن�سبة مل�سرية التنمية يف الهند ومل�ستقبل �شعبها.
وتعليقاً على تقرير ن�شر يف (� )26أيلول « �سبتمرب »  ،2006حول حما�ضر جل�سات الأكادميية
الوطنية للعلوم»� ،أ�صدر جيم�س هان�س من معهد غودارد لدرا�سات الف�ضاء التابع لوكالة
الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) هذا التحذير�« :إذا ما بلغ املزيد من االحتبا�س احلراري درجتني
�أو ثالث درجات على مقيا�س �سيلي�سيو�س ،ف�إن من املرجح �أن ن�شهد تغيريات جتعل من الأر�ض
كوكباً خمتلفاً عن الكوكب الذي نعرفه .وكانت �آخر مرة ت�شهد فيها الأحوال اجلوية مثل ذلك
الطق�س الدافئ يف منت�صف الع�صر الپليو�سيني منذ نحو ثالثة ماليني �سنة تقريباً عندما
كان م�ستوى البحر ي�صل وفقاً للتقديرات �إىل ( )25مرتاً تقريباً (ثمانني قدماً) �أعلى من
امل�ستوى الذي ي�صله اليوم»( )13ويحذر �آل غور يف فيلمه ال�سينمائي وكتابه امل�سمى «احلقيقة
املزعجة» ب�أنه يف حال ذوبان القطب ال�شمايل -وهناك عالمات وا�ضحة ب�أن ذلك هو ما يفعله
متاماً -ف�إنه �سيتم ترحيل ( )60مليون �شخ�ص من كالكوتا ،ومنطقة غرب البنغال ال�ساحلية،
ب�سبع وثالثني بو�صة من
وبنغالدي�ش( .)14ويف �شهر متوز عام ( ،)2005كانت بومباي مغمورة ٍ
مياه الأمطار يف �أثناء �أربع وع�شرين �ساعة ،وهو �أكرث هطل غزارة �شهدته �أي مدينة يف الهند
من قبل ،و�أدى �إىل وفاة �أكرث من �ألفي �شخ�ص .ويف الأ�سبوع الأخري من �شهر �آب (،)2006
فا�ضت مقاطعة بارمر يف والية راخ�ستان املعر�ضة للجفاف بعدما غمرها  750ميلليمرتاً من
مياه الأمطار ،وهي كمية �أكرب خم�س مرات من املعدل ال�سنوي الإجمايل؛ ومات �آنذاك مئة
وثالثة وت�سعون �شخ�صاً ونفق خم�سة و�أربعون �ألف ر�أ�س من املا�شية.
ويف حني �أنه بالإمكان تف�سري كل واقعة خطرية للأحوالاجلويةال�سيئةمبعزلعنغريها
باعتبارها ا�ستثنائية ،فقد �سجل التاريخ عدة وقائع من هذا النوع على مدى قرون ،فلم
يعد هناك بعد الآن من جمال للإنكار ب�أن هذه الوقائع تتزايد يف تكرارها ويف �شدتها .ويف
عام (� ،)2005أفاد تقرير للمنظمة الدولية للأر�صاد اجلوية التابعة للأمم املتحدة �أن ()90
باملئة من الكوارث الطبيعية جميعها التي وقعت ما بني عام ( ،)1992وعام ( ،)2001كانت
نتيجة لأحوال طق�س �س ّيىء جداً «جنم عنها مقتل � 622,000شخ�ص و�إحلاق ال�ضرر مبلياري
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�شخ�ص �آخرين ،وتدمري � ٍ
أرا�ض �صاحلة للزراعة وانت�شار الأمرا�ض .ويقدر احلجم الكلي
للخ�سائر االقت�صادية على مدى املدة ذاتها بنحو ( )450مليار دوالر»( .)15ويف عدد خا�ص
حول م�س�ألة االحتبا�س احلراري واحتل غالف املجلة يف �شهر �أيلول من عام  ،2006حذرت
جملة «االيكونومي�ست» ب�أن «جليد املحيط املتجمد ال�شمايل مث ً
ال ،يذوب �سريعاً ب�صورة غري
متوقعة مبقدار ت�سعة باملئة كل ع�شر �سنوات .كما �أن الأنهار اجلليدية �آخذة بالذوبان ب�شكل
مثري لال�ستغراب .وهناك جمموعة من الظواهر مثل الن�شاط الربكاين ،التي كان يعتقد يف
ال�سابق �أنها غري مرتبطة بتغري املناخ ،يجري ربطها به ب�شكل متزايد.
وقد ارتفعت درجات احلرارة يف جبال هيمااليا�« ،سقف العامل» الأ�سطوري الذي ي�ضم
�أعلى القمم على وجه الأر�ض ،ارتفعت يف ال�سنوات الأخرية مبقدار درجة واحدة على مقيا�س
�سيل�سيو�س؛ وحتوي جبال هيمااليا �أكرب عدد من الأنهار اجلليدية خارج املناطق القطبية.
وت�شكل هذه الأنهار اجلليدية مورداً للمياه بالن�سبة مللياري ن�سمة .كما ت�شكل البحريات
املتجمدة خطراً كبرياً ب�شكل خا�ص :عندما تنهار ال�سدود اجلليدية فج�أة ،جترف معها كل
�شيء يف الأ�سفل كما حدث على نحو م�أ�ساوي للقرويني يف نيبال .وقد ازدادت هذه احلوادث
مبقدار ع�شرة �أ�ضعاف يف �أثناء ال�سنوات الع�شرين املا�ضية .واعتباراً من عام ( )2005كانت
هناك �أربع وع�شرون بحرية جليدية معر�ضة خلطر االن�شطار يف بوتان و�أربع وع�شرون �أخرى
يف نيبال( )17ويف حني تتال�شى الأنهار اجلليدية بفعل الذوبان� ،سيرتاجع جريان املياه يف
الأنهار الرئي�سة للمنطقة ،و�سيتقل�ص حجم تدفق املياه عرب ال�سدود الكهرمائية ،مما ي�ؤدي
�إىل خ�سارة للطاقة ال ميكن للمنطقة �أن تتحملها.

الت�سمم باملبيدات احل�شرية
يعد ا�ستخدام املبيدات الطفيلية واملبيدات احل�شرية من بني الأكثف يف العامل مع ت�سجيل
( )165مبيداً طفيلياً .وقد ازداد ا�ستخدامها ب�شكل ثابت ،وذلك ا�ستناداً �إىل تقرير �صدر عام
( )2001عن «املجل�س الهندي للبحوث الطبية» .ويجري يف الهند حالياً �إِنتاج وا�ستخدام مادة
الـ «د.د.ت» « ،D.D.Tبي.ات�ش�.سي» « ،BHCالكاربوميدات»  ،carbomateال�سلفوناميد املثبت
 endsulfanوكذلك الليندين  ،lindaneوجميعها موجودة يف املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية.
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وقد قدمت املبيدات الفطرية فوائد كثرية للهند بالت�أكيد ،وكان لها ت�أثري �إيجابي ملمو�س.
فاملناخ اال�ستوائي للبالد يعر�ضها لأمرا�ض عديدة من�ش�ؤها احل�شرات ،مبا فيها املالريا وداء
اخليطيات و حمى ال�ضنك و التهاب الدماغ و الكولريا والتيفوئيد ،الذي ينت�شر عن طريق قمل
الإن�سان .و ُيعزى �إىل مبيد د.د.ت الف�ضل يف التقليل من الإ�صابات ال�سنوية باملالريا من ()75
مليون حالة يف عام � ،1952إىل  4-2مليوناً يف الوقت الراهن .وقد كانت املبيدات الطفيلية
عن�صراً�أ�سا�سياً يف الثورة اخل�ضراء ،و�أدى ا�ستخدامها مع خليط من البذور الهجينة اجلديدة،
والأ�سمدة ال�صناعية ،وعمليات الري� ،إىل زيادة غالل املحا�صيل ب�شكل جذري �أثناء �أعوام
ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�ضي� .إال �أن ثمن هذه الغالل كان باهظاً .فقد اكت�شفت
بقايا من مبيد «د.د.ت» و«ات�ش�.سي .ات�ش» وغريها من املبيدات الطفيلة يف �أن�سجة ب�شرية
وحيوانية ،ويف املياه ويف الهواء يف �أرجاء العامل كله .و�أدت احلملة لإنقاذ ال�صقر الأمريكي
الأ�صلع �إىل �صدور قرار عام  ،1972بحظر ا�ستخدام مبيد «د.د.ت» يف الواليات املتحدة ،مما
�أ�سفر عن تقلي�ص وجوده يف الواليات املتحدة ب�شكل كبري ،غري �أن ذلك مل يعن التخل�ص منه.
وت�سجل م�ستويات الـ «د.د.ت» و«ات�ش�.سي.ات�ش» ارتفاعاً ملحوظاً يف الهند بالتحديد ،كما
يظهر يف التحاليل املخربية لعينات من الدم ،والدهون ،وحليب الأم.
وا�ستناداً �إىل تقرير املجل�س الهندي للبحوث الطبية« ،ف���إن القراءة املت�أنية لبيانات
روا�سب املبيدات الطفيلة يف الهند يف عينات الفاكهة ،اخل�ضراوات ،الأنواع املختلفة للحبوب
كاحلنطةوال�شعريوالأرزوالذرةودقيقالقمحوالزيوتوالبي�ضواللحوموال�سمكوالدواجن
واحلليب البقري والزبدة واجلبنة تدل على وجودها بكميات �ضخمة ( .)18وقد حدد العلماء
وجود  ،HCBوهو مبيد فطري �أي�ضاً ،و D.D.Tو HCHيف عينات الطعام التي فح�صوها.
وكانت هذه املواد الكيماوية قد ارتبطت بالت�سبب مبر�ض ال�سرطان وا�ضطرابات هرمونية
ب�إمكانها �أن ت�ضر باخل�صوبة ،و�أدت يف �إعداد من احليوانات الربية ،وال �سيما احليوانات
الربمائية �إىل �إحداث تبدالت جن�سية غريبة فتحولت �إىل كائنات خمنثة ،جتمع معاً خ�صائ�ص
الأُنوثة والذكورة.
كانت املبيدات الطفيلية الكيماوية ناجتاً فرعياً ل�صناعة الأ�سلحة الكيماوية ،ومل يتم
تطويرها من �أجل اال�ستخدام التجاري �إال بعد احلرب العاملية الثانية .ومن بني كل املبيدات
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الطفيلية التي ت�شكل خماطر على �صحة الإن�سان ،يعرف مبيد الليندين على نطاق وا�سع ب�أنه
الأ�سو�أ ،فهذا املبيد الذي يتلف الأع�صاب ،هو الكلور الغازي ال�سام لبنية �أع�ضاء اجل�سم،
ومن عائلة مبيد الـ د.د.ت نف�سها .وب�إمكان امل�ستويات العالية منه �أن تت�سبب يف حدوث
اختالجات ووفيات .كما �أن التعر�ض للم�ستويات املتدنية منه قد ي�ؤدي للإ�صابة بال�سرطان
وتعطيل عمل اجلهاز الهرموين الطبيعي .وقد حظرت اثنتان وخم�سون دولة وب�شكل مطلق
�إنتاج وا�ستخدام مبيد الليندين ،يف حني ما ت�ستنفد الواليات املتحدة ٍ 230,000
رطل منه
�سنوياً يف منتجات معاجلة البذور ،وما زالت ت�سمح با�ستخدامه ملعاجلة قمل الر�أ�س� .أما
الهند فت�ستمر الهند يف ت�صنيع الليندين.
ون�شر مركز العلوم والبيئة يف نيودلهي (Center for Science and the Environment

 )CSEتقريراً يف عام (� ،)2003أورد فيه �أمثلة على وجود م�ستويات عالية من روا�سب
املبيدات الطفيلية يف املخزون الغذائي للهند ،مبا فيها امل�شروبات اخلفيفة امل�صنّعة من
قبل �شركتي كوكاكوال وبيب�سي كوال فرع الهند .و�أكدت اللجنة امل�شرتكة للربملان الهندي
النتائج التي تو�صل �إليها مركز العلوم والبيئة ،و�أو�صت بو�ضع معايري حمددة ل�صناعة
امل�شروبات اخلفيفة .كذلك �أ�صدر املركز يف العام املا�ضي تقريراً جديداً وجه فيه اتهامات
ب�أن امل�ستويات ما زالت عالية فقط ،و�إمنا ارتفعت عن امل�ستويات التي كانت عليها يف عام
 .2003وكان من بني روا�سب املبيدات الطفيلية التي عرث عليها يف امل�شروبات اخلفيفة
م�ستويات عالية من الليندين.
كان رد الفعل من جانب حكومة الواليات املتحدة وجمموعات ال�شركات التجارية الهندية
 الأمريكية �سريعاً وعدائياً .فقد حذر نائب وزير التجارة الدولية فرانكلني الفني ب�أن هذاالنوع من الت�صرف يعد انتكا�سة لالقت�صاد الهندي« .وقال»� :إنه يف وقت تقوم فيه الهند
ببذل جهود �شاقة من �أجل جذب اال�ستثمارات الأجنبية واملحافظة عليها� ،سوف يكون
من امل�ؤ�سف �أن ُيجرى البحث يف املو�ضوع حتت �سيطرة �أولئك الذين مل يرغبوا يف معاملة
ال�شركات الأجنبية ب�شكل عادل( .)19وعرب براباكار بوثريدي ،رئي�س غرفة التجارة الهندية
 الأمريكية عن غ�ضبه من �إر�سال «الر�سالة اخلاطئة للم�ستثمرين يف وقت تتوافر فيه فر�صكبريةلل�شركاتالتجاريةيفكالالبلدينللعملمعاً».ومعالنموال�سريعللروابطاالقت�صادية
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والع�سكرية والإ�سرتاتيجية ،والتح�ضري ملجيء �أكرب وفد جتاري �أمريكي يزور الهند يف
نهاية عام  ،2006كان للتقرير ال�صادر عن مركز العلوم والبيئة الذي ا�ستهدف ال�شركات
الأمريكية العمالقة املنتجة للم�شروبات اخلفيفة وقعاًمدوياً .وقامت املحكمة العليا يف الهند
بزيادة الو�ضع �سوءاً وتعقيد املوقف عندما �أعطت ال�شركات مهلة �ستة �أ�سابيع للك�شف عن
و�صفاتها ال�سرية ملعرفة الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل احتمال وقوع حوادث تلوث كهذه .ومع
ا�ستثارتها للغ�ضب ال�سيا�سي ،عمدت �أحزاب املعار�ضة من التيارات الي�سارية واليمينية �إىل
�إدانة ال�شركات -الرموز املتنفذة للر�أ�سمالية الغربية والثقافة اال�ستهالكية -من �أجل رفع
�ش�أن هذه الأحزاب يف عيون الناخبني الهنود املذعورين .وقامت عدة واليات ،وعلى الفور،
بحظر بيع امل�شروبات اخلفيفة ل�شركتي كوكا كوال وبيب�سي كوال.
غادرت �شركة كوكا كوال الهند كما هو معروف يف عام ( ،)1977عو�ضاً عن الك�شف عن
تركيبتها الكيميائية ال�سرية ،وكانت عودة ال�شركة يف عام ( ،)1993رمزاً لإعادة ت�أهيل الهند
يف ال�سوق العاملية وعالمة على �أن الهند كانت �آمنة ثانية ك�ساحة للم�شروعات التجارية
الأمريكية .ومع �أن الهند ت�شكل ( )1باملئة فقط من مبيعات امل�شروبات اخلفيفة ل�شركة كوكا
كوال يف العامل ،ف�إنه ينظر �إىل �إمكانيات ال�سوق الهندية على �أنها هائلة ،كما ت�شكل الهند
جزءاً من اخلطة الإ�سرتاتيجية طويلة الأمد لل�شركة .و�سوف تعمل �شركة « »Cokeجاهدة
للبقاء يف الهند� ،إال �أنها لن تن�شر و�صفتها ال�سرية مطلقاً.
وكانت خيبة الأمل الفعلية يف النقا�ش ب�أكمله هو �أن كل الأحزاب كانت مذنبة باتخاذها
مواقف منق�سمة :فهناك موقف يرى يف �شركة «كوك» داللة �سيئة على اال�ستغالل الغربي
مقابل موقف �آخر يعد �شركة «كوك» داللة رائعة على ان�ضمام الهند �إىل العامل الغربي
املتقدم .وبات الو�ضع معقداً ،ويتطلب مقاربة �أكرث دقة� .إن تربئة �شركة كوكاكوال و�إعفاءها
من امل�س�ؤولية على �أ�سا�س �أن مادة ال�سكر واملياه يف الهند هما املذنبان احلقيقيان ،ومن
دون فتح نقا�ش عام و�صادق عن كيفية مواجهة امل�شكلة اخلطرة املتعلقة بالتلوث باملبيدات
الطفيلية لي�س يف الهند فقط ،بل يف كل �أنحاء العامل ،هو �أمر ال يبعث على الر�ضا وهذه
امل�شكلة هي �أبعد ما تكون عن مقدرة �شركات امل�شروبات اخلفيفة الغربية حللها� ،إال �أنه من

 600.000قرية

241

ال�صحيح �أي�ضاً �أن الهند تواجه م�شكالت مائية وبيئية حادة بحيث �إن ت�صنيع امل�شروبات
اخلفيفة ال يفعل �شيئاً ملعاجلتها.
ومن امل�ؤ�سف �أن اجلدل الدائر حول املبيدات الطفيلية ي�أتي لي�ضيف �إىل هموم �أخرى
بالن�سبة ل�شركة كوكا كوال يف الهند .فقد جرى اتهامها با�ستنزاف املكامن املائية اجلوفية يف
م�صنعها يف مدينة بالت�شيمادا ،بوالية كرياال مما �أدى �إىل حدوث انخفا�ض يف م�ؤ�شر املياه
�إىل �أعماق ال ميكن للقرويني املحليني ا�ستجرارها .ويجب على ن�ساء القرى �أن يقمن برحالت
�شاقة وطويلة من �أجل �إح�ضار املياه التي يحملنها يف الأواين عائدات �إىل بيوتهن ،يف حني
تغادر امل�صنع حموالت متتالية من امل�شروبات اخلفيفة املعلبة حتملها �شاحنات نقل الب�ضائع.
كما اُتهمت �شركة كوكاكوال بالتخل�ص من الروا�سب الطينية الكثيفة ،وهي منتج فرعي
ينجم عن ت�صنيع امل�شروبات الكحولية ،يف �أر�ض املزارعني وعلى طول قناة مائية قريبة من
امل�صنع .وقد جل�أ ال�سكان املحليون �إىل تقدمي �شكاوى عديدة ب�ش�أن الرائحة الكريهة التي
تطلقها هذه املادة.
�أثار اجلدل ب�ش�أن م�شروب الكوال يف الهند عدة ق�ضايا� .أو ًال ،يف بلد ال ميلك فيه الكثري
من النا�س فر�صة الو�صول �إىل مياه ال�شرب ال�سليمة ،ووجهت اتهامات ب�أن قيام �إحدى �أقوى
ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف العامل بتحويل املياه -التي ال تدفع �شيئاً مقابل احل�صول
عليها ،التي تتهم ب�أنها ت�أخذها من ال�سكان املحليني الفقراء� -إىل م�شروب خفيف ثمنه
مرتفع ب�صورة ي�صعب على ه�ؤالء ال�سكان �شرا�ؤه ،ال يبدو �أمراً �صاحلاً مهما كانت احلقيقة.
ثانياً ،وكما �أ�شار تقرير مركز العلوم والبيئة ( )CSEمثله مثل تقرير (املجل�س الهندي
للبحوث الطبية)  ICMRف�إن هناك ن�سبة من املبيدات الطفيلية غري الآمنة متف�شية يف
املخزون الغذائي للهند .والبد �أن معجزة �ستقع �إذا ما قام م�صنع للم�شروبات اخلفيفة
ي�ستخرج مياهاً جوفية تقع يف منطقة زراعية يف الهند ،ب�إنتاج منتج غري ملوث ٍ
وخال من
املبيدات الطفيلية .وال�سكر يف الهند ،وهو مك ّون �أ�سا�سي من مكونات الكوكا كوال والبيي�سي،
هو �أي�ضاً ملوث بروا�سب املبيدات الطفيلية .ومن ال�صعب عدم ت�صور �أن مزج ال�سكر امللوث
باملبيدات الطفيلية مع املياه امللوثة باملبيدات الطفيلية قد ينتج عنه م�شروبات خفيفة ملوثة
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باملبيدات الطفيلية .ووفقاً ملقال ن�شر يف �صحيفة «نيويورك تاميز» عندما ثار اجلدل حول
هذه امل�س�ألة يف العام املا�ضي ،ف�إن هناك نقا�شاً دائراً يف الهند حول «كيفية تنظيف ال�سكر
من �آثار املبيدات الطفيلية ،وهناك �أي�ضاً �إقرار ب�أن املياه اجلوفية للبالد هي ب�شكل عام،
ملوثة ب�شدة �إىل حد �أن معظم املنتجات الغذائية حتوي بع�ض روا�سب املبيدات الطفيلية.
وقد فندت �شركة كوكاكوال الهند نتائج حتليل مركز العلوم والبيئة ( ،)CSEوا�ست�شهدت
بتقرير ملخترب م�ستقل �أظهر �أن م�شروباتها اخلفيفة امل�صنّعة يف الهند تفي باملعايري التي
حددها االحتاد الأوروبي .ومت�سك مركز العلوم والبيئة مبا تو�صل �إليه من نتائج( .)21وكانت
الق�ضية قد توقفت هنا عندما كان هذا الكتاب يف طريقه �إىل املطبعة.
ال ومعيباً
ال طوي ً
ول�سوء حظ �شركة كوكا كوال ،فقد كانت ال�شركات الأمريكية متتلك �سج ً
يف كل �أنحاء العامل عن �إهمالها لالعتبارات املتعلقة ب�سالمة امل�ستهلك و�سالمة البيئة .وكانت
املعايري املفرو�ضة من جانب احلكومة الو�سيلة الوحيدة لإرغام العديد من ال�شركات على
كبح التلوث �أو احرتام ال�صالح العام للمواطنني العاديني واملجتمعات املحلية .ويف حاالت
كثرية قامت �شركات تتمركز يف الواليات املتحدة بنقل مكاتبها ومن�ش�آتها �إىل دول ،حيث
تكون املعايري البيئية ،وقوانني العمل ،وغريها من القيود والتعليمات املفيدة ،التي اكت�سبتها
الدميقراطيات املتقدمة ب�شق الأنف�س� ،أقل �صرامة �أو غري مطبقة ب�شكل فاعل.
�إ�ضافة �إىل ذلك فقد كان لدى الهند �صورة وا�ضحة عن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
الأمريكية ،وجتارب �سلبية م�شحونة عاطفياً معها( .)22وكان �أكرثها �إثارة لالنفعال احلادث
امل�أ�ساوي الذي وقع عام ( )1984يف معمل كيميائي يف بلدة بوبال .ويف وقت وقوع احلادثة،
كان هذا املعمل التابع ل�شركة يونيون كاربايد  Union Carbideيقوم بت�صنيع املبيدات
الطفيلية .و�أدى حدوث ت�سرب يف غاز �سام �إىل مقتل �سبعة �آالف �شخ�ص من �ضمنهم عدد
كبري من الأطفال .وتويف خم�سة ع�شر �ألف �شخ�ص �آخرين نتيجة التع ّر�ض ال�ستن�شاق الغاز.
ويظل العدد الدقيق لل�ضحايا ،ومنهم الأ�شخا�ص الذين يعانون مر�ضاً مزمناً �أو �أذية ج�سدية
دائمة ،غري حمدد حيث ترتاوح التقديرات ما بني مئة �ألف �إىل ن�صف مليون .و�سعت الهند
دون �أن توفق �إىل ت�سليمها املدير التنفيذي امل�س�ؤول لل�شركة �آنذاك ،وارن اندر�سون؛ ومل يتم
حتميل �أي �شخ�ص امل�س�ؤولية حتى تاريخه.
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ويظل ت�سرب الغاز ال�سام يف بوبال �أحد �أ�سو�أ احلوادث ال�صناعية يف التاريخ .وقد �أنكرت
كل من �شركتي «يونيون كاربايد» و«داو كيميكل» للكيماويات التي اندجمت معها يف عام
 ،2001كل م�س�ؤولية عن احلادث .ومل يتم تنظيف موقع الت�سرب �أبداً .و�أ�صدرت منظمة العفو
الدولية تقريراً �شديد اللهجة يف عام ( ،)2004مبنا�سبة الذكرى الع�شرين للكارثة ،دفعت فيه
(،)23
ب�أن «ق�ضية بوبال تظهر كيف �أن ال�شركات تتهرب من م�س�ؤولياتها �إزاء حقوق الإن�سان»
ويف حني تكرب م�صالح ال�شركات التجارية الأمريكية يف الهند ،ي�أمل املرء ب�أن يطغى م�ستقب ً
ال
�إح�سا�س �أكرب من امل�س�ؤولية جتاه املجتمعات املحلية.

ثورة خ�ضراء ثانية
كانت الثورة اخل�ضراء التي �أحدثت حتوالت يف جمال الزراعة يف القرن املا�ضي اخرتاعاً
�أمريكياً خال�صاً .وبد�أت هذه الثورة يف عام ( ،)1944مع م�شروع �أبحاث قامت بتمويله م�ؤ�س�سة
روكفيلر يف املك�سيك ،و�أجراها الدكتور نورمان بورلوغ ،االخت�صا�صي يف علم الوراثة عند
النباتات وهو من والية ميني�سوتا ،وذلك بهدف امل�ساعدة يف �إنتاج �أنواع هجينة جديدة
من النباتات تزيد من غالل احلبوب الغذائية .كان امل�شروع ناجحاً ب�شكل هائل ،فتحولت
املك�سيك يف �أثناء عقدين من الزمن من دولة م�ستوردة للقمح �إىل دولة م�صدرة له .ويف
�أعوام ال�ستينيات من القرن املا�ضي �ساعدت م�ؤ�س�سة روكفيلر على جلب الثورة اخل�ضراء �إىل
الهند التي كانت تواجه نق�صاً حاداً يف الغذاء �إىل درجة �أثارت خماوف من حدوث جماعة
خطرية .وجرى زرع البذور الهجينة التي متت تنميتها يف املك�سيك ،يف �إقليم البنجاب ،حيث
ازدادت كميات املحا�صيل ازدياداً كبرياً .وتابع الدكتور ام .ا�س �سواميناثان مهمة رعاية ثورة
الهند اخل�ضراء ،فعمد �إىل تطوير بذور نباتات هجينة حملية ون�شر الغالل كاملعجزة يف كل
�أنحاء جنوب وجنوب �شرق �آ�سية .وانتقلت الهند من م�ستورد �صرف للحبوب �إىل دولة منتجة
ملحا�صيل وافرة منها ما و�صل �إىل ( )131مليون طن من احلبوب يف عام ( ،)1978مما جعلها
�إحدى �أكرب الدول املنتجة للحبوب يف العامل.
وبالإ�ضافة �إىل البذور الهجينة اجلديدة ،قامت الثورة اخل�ضراء بعملية ا�ستخدام مكثف
لكل ما هو جديد من املبيدات الطفيلية ،واملبيدات الع�شبية والأ�سمدة ال�صناعية و�أ�ساليب
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الري .وو�ضعت الأ�سمدة الزراعية التي تعتمد على النيرتوجني امل�صنوع من الغاز الطبيعي،
و�ضعت النباتات على قدم امل�ساواة مع ال�ستريوئيدات [�أنواع من املركبات الع�ضوية] وزادت
من خط الإنتاج .غري �أنه تبني وب�سرعة �أن املبيدات الطفيلية التي حتوي الكلور الع�ضوي
كانت تت�سبب يف الإ�ضرار مبا هو �أكرث من الطفيليات الزراعية .وقد لفت ن�شر كتاب را�شيل
كار�سون «الربيع ال�صامت» عام ( )1962االنتباه �إىل خماطر مادة د.د.ت و�ساعد على �إطالق
احلركة البيئية.
ارتفع �سعر الأ�سمدة ال�صناعية ب�شكل مرتادف مع �سعر الغاز الطبيعي ،الأمر الذي �أدى
�إىل زيادة تكاليف الإنتاج الغذائي� .أ�ضف �إىل ذلك ،ف�إن التلوث الناجم عن هذه الأ�سمدة يف
�صيغة نيرتات ،يطرح م�شكلة خطرية يف العامل كله .ويف الواليات املتحدة حيث تعد �أ�سمدة
النيرتوجني عن�صراً �أ�سا�سياً يف �أكرث الزراعات �إنتاجاً يف العامل« ،مت �إغالق املزيد من املوارد
املائية العامة ب�سبب انتهاك معايري مياه ال�شرب بالن�سبة لعن�صر النيرتات �أكرث من �أي ملوث
�آخر»( )24ومن دون هذه الأ�سمدة ،ف�إن الغالل الكثرية حلقبة ما بعد الثورة اخل�ضراء مل تكن
لتكون ممكنة ،ومع ذلك فهي تطرح خماطر جدية ،ورمبا تلحق ال�ضرر ببيئتنا ب�شكل دائم وال
�سيما مبياهنا( .)25فهناك كميات هائلة من املياه التي يتم �إي�صالها عرب عملية ال�سقاية ميكن
�أن تكون م�ضرة بيئياً .كما �أن املبالغة يف ا�ستخدام املياه يف الري له �آثار �سلبية على تركيبة
الرتبة،حيثيزيد،وال�سيمابالتزامنمعا�ستخدامالأ�سمدةالنيرتوجينية،منملوحةالرتبة
ويقلل من �إنتاجيتها وخ�صوبتها .ويواجه املزارعون هذه امل�شكالت يف �إقليم البنجاب حيث
انطلقت ثورة الهند اخل�ضراء.
مل ت�ؤد الزيادة ال�سريعة يف �إنتاج الأغذية يف الهند �إىل الق�ضاء على اجلوع يف البالد.
وعلى الرغم من �أن الهند تدعي �أن لديها اكتفاء ذاتياً لناحية الغذاء ،و�أنه لناحية جمرد
كمية احلبوب الغذائية التي يجري �إنتاجها ،ف�إن االدعاء له ما يربره ،ف�إن املزيد من النا�س يف
الهند يعانون اجلوع �أكرث من �أية دولة �أخرى مبفردها .وهناك على الأقل ( )232مليون �شخ�ص
يف الهند ال يح�صلون على ما يكفيهم من الغذاء .ووفقاً لتقرير �أ�صدرته منظمة اليوني�سيف
( )UNICEFيف العام املا�ضي ،ف�إن  200مليون طفل ممن يعانون �سوء التغذية -ثلث جمموع
الأطفال الذين يعانون �سوء التغذية يف العامل -يعي�شون يف الهند .ويعاين ن�صف �أطفال الهند
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تقريباً ( )47باملئة ،نق�صاً حاداً يف الوزن( .)26وكما �أ�شار �آمارتيا �سني ،ف�إن احل�صول على
كمية كافية من الغذاء لي�س كافياً ،فالنا�س يجب �أن ميتلكوا احلق يف احل�صول على الغذاء.
مل تتمكن الهند من الوفاء باحتياجاتها من احلبوب الغذائية يف العام املا�ضي.
وا�ستوردت احلكومة ( )2.2مليوين طن من القمح ،مبا فيها �شحنات من �شركات �أمريكية
عمالقة مثل (كارغيل) � ،Cargillأكرب �شركة يف العامل لتجارة احلبوب ،و�آرت�شر دانييلز
ميدالند  .Archer Daniels Midlandولي�س ب�إمكان اخلطوات الوا�سعة التي تتخذها الهند
يف �إطار تزايد �إنتاجها من القمح -حتقق زهاء  70مليون طن من الإنتاج �سنوياً -جماراة
الزيادة امل�ستمرة يف عدد ال�سكان واال�ستهالك املت�ضخم .وقد �أ�سهم حتويل الأرا�ضي من قبل
املزارعني املقيمني فيها الذين يعي�شون فيها على الكفاف من حما�صيل غذائية �إىل حما�صيل
نقدية كالقطن� ،أ�سهم يف تفاقم امل�شكلة؛ وكذلك فعل خف�ض م�ساحة الأر�ض املحددة لزراعة
احلبوب الغذائية التقليدية املغذية ،وتلك التي لديها قدرة كبرية على االحتمال والنمو يف
العراء على مدار العام مثل ال�سرغوم وحبة الدخن .وت�سبب االنخفا�ض احلاد يف �إنتاج القمح
يف رفع ا�سعار دقيق القمح ،العن�صر املكون للخبز الهندي امل�شروح الذي ي�شكل ع�صب احلياة
ملئات املاليني ،وذلك مبقدار ( )30باملئة يف العام املا�ضي( .)27وقد �أدى هذا الأمر �إىل �إجهاد
�أ�سر الطبقة الو�سطى الأدنى و�إىل معاناة فقراء الهند من حرمان كبري.
هناك عن�صر �أ�سا�سي يف و�ضع العالقات الأوثق بني الهند والواليات املتحدة يتمثل يف
مبادرة تنمية زراعية جديدة رحب بها الرئي�س بو�ش بو�صفها «ثورة خ�ضراء ثانية» ،وذلك
�أثناء الكلمة التي �ألقاها عند قلعة بورانا كيال التاريخية يف دلهي عندما زار الواليات
املتحدة يف العام املا�ضي .ويطلق على املبادرة مبادرة املعرفة الزراعية الهندية  -الأمريكية.
ويقوم الدكتور نورمان بورلوغ ،وعقب فوزه بجائزة نوبل جلهوده املبذولة يف الثورة الزراعية
الأوىل ،بامل�شاركة يف اجلهد امل�شرتك اجلديد .وتندرج �أهداف املبادرة الزراعية كما يلي:
( )1رفع الإنتاجية الزراعية لدعم الأمن الغذائي؛ ( )2زيادة انتقال التكنولوجيا ،مبا فيها
التكنولوجيا احليوية )3( ،بناء �سيا�سة �سليمة وبيئة تنظيمية )4( .تو�سيع التجارة واال�ستثمار
وت�شجيع اندماج الهند يف االقت�صاد العاملي� )5( .ضمان دور رئي�س للقطاعات اخلا�صة الهندية
والأمريكية ،و(� )6إعادة تن�شيط عالقات ال�شراكة بني اجلامعات يف الواليات املتحدة والهند.
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ويبدو من امل�ستغرب ،للوهلة الأوىل ،ت�سمية اتفاقية زراعية «مبادرة معرفة» .ولكن من
الأهداف الأ�سا�سية لالتفاقية ،تو�سيع امللكية الفكرية القابلة ملنحها براءة اخرتاع �أو امتياز.
ووفقاً ملوقع وزارة الزراعة الهندية على الإنرتنت ،ف�إن امل�شاركني عن القطاع اخلا�ص هم
مزرعة ما�ساين وال�شركة الهندية للتبغ من اجلانب الهندي ،ومون�سانتو ،و�آرت�شر دانييلز
ميدالند ،وقبل كل ال�شركات� ،شركة وول-مارت من اجلانب الأمريكي .وت�شارك �شركتا
مون�سانتو وارت�شر دانييلز ميدالند الآن ،وكما ر�أينا� ،سابقاً وبكثافة يف القطاع الزراعي
الهندي .ومتلك �شركة وول-مارت كل الت�صميم على �أن تكون كذلك يف اللحظة التي ت�سمح
فيها احلكومة الهندية بدخول ال�شركة �إىل البالد .وكانت �صحيفة « »Hinduقد ذكرت يف
تقرير لها العام الفائت �أن «البحث يف تهجني املورثات (اجلينات)� ،أي �إجراء بحوث على
الكائنات الع�ضوية املعدلة وراثياً يف املحا�صيل ،واحليوانات ،والأماكن املخ�ص�صة ل�صيد
الأ�سماك� ،سوف ي�شكل جزءاً مهماً من التعاون يف جمال التكنولوجيا احليوية»( )28ويف تقرير
لل�صحيفة العلمية املحرتمة «« »Natureنيت�شر» وال�صحيفة املخت�صة بالتكنولوجيا احليوية
«« »Nature Biotechnologyنيت�شر بيوتكنولوجي» �أكد كي.ا�س .جايارمان «�أن �أكرث ما يثري
ا�ستياء النقاد هو وجود �شركة مون�سانتو ،ثاين �أكرب �شركة منتجة للبذور املعدلة وراثياً يف
العامل ،و�شركة وول-مارت �أكرب �شركة بيع بالتجزئة يف العامل ،يف ع�ضوية جمل�س �إدارة
املبادرة اجلديدة».
وينقل املقال عن حملل �ش�ؤون ال�سيا�سة الغذائية الهندي ديڤندر �شارما قوله ب�ش�أن الدور
الذي من املحتمل �أن تلعبه اجلامعات الهندية فيما يتعلق ب�شركتي مون�سانتو ووول-مارت:
«بوجودهما يف جمل�س الإدارة ،ف�إن ال�شركات الأمريكية متعددة اجلن�سيات جاهزة جميعها
لتقرير برنامج البحوث الزراعية الهندية»(.)29
�إن اجلمع مابني التنوع الوراثي الغني للنباتات واحليوانات يف الهند ،و�سوقها الكبرية
املحتملة ومقدرتها الأكيدة كمركز للبحوث والتنمية ،كلها ت�شكل نقاط جذب قوية ت�ستقطب
اهتمام ال�شركات التجارية الأمريكية .فب�إمكان هذه ال�شركات �أن تتطلع �إىل تو�سيع نطاق
�أ�صول حقوق امللكية الفردية اخلا�صة بها ،وب�شكل �سريع ،با�ستخدام الطاقة الذهنية الهندية
للم�ساعدة على �إطالق �أفكار جديدة يف جمال التكنولوجيا احليوية وبحوث تهجني املورثات،
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وا�ستخدام احلقول الهندية الختبار منتجات مهجنة جديدة �أدخلت فيها عنا�صر مورثة من
�صنف �آخر ،ثم بيع هذه املنتجات للم�ستهلكني الهنود� ،سواء للمزارعني منهم �أو لزبائن
متاجر البيع بالتجزئة.
«ح ْملة املورثات «جني كامبني»
وقد �أجريت ات�صا ًال هاتفياً مع �سومان �ساهاي من منظمة َ
يف دلهي لأطرح عليها املزيد من الأ�سئلة ب�ش�أن حتفظها على االتفاقية الزراعية بني الهند
والواليات املتحدة .و«حملة اجلينات» هي منظمة غري حكومية تركز ن�شاطاتها على توفري
الأمنالغذائيوالأمناملعي�شيللمجتمعاتالريفيةوالقبلية،وعلىت�سخريو�سائلالتكنولوجيا
من �أجل تعديل الأغذية وراثياً ،كما تركز على املعرفة املت�أ�صلة ،واال�ستخدام املقبول للموارد
الطبيعية ،املحافظة على املوارد اجلينية وعلى حقوق امللكية الفكرية .كانت �سومان تعرب عن
انتقادها لالتفاقية بقوة قائلة�« :سوف تك�سب الهند القليل ومتنح الكثري جداً» .وقالت يل:
«ا�سمعي� ،إن االتفاقية الزراعية هي مبنزلة ت�سديد لدين االتفاقية النووية .و�أنا �أفهم الأمر
على هذا النحو متاماً فمن ال�سهل �أن ندرك ملاذا حتتاج �شركة مثل مون�سانتو وغريها من
�أ�صحاب امل�صالح الزراعية الأمريكية �إىل الهند .وهنالك مقدار كبري من املعار�ضة للكائنات
احلية املعدلة وراثياً [  ]GMOيف �أوروبة ،و�إِفريق َّية واليابان .فلمن �سيبيعون هذه الأ�شياء؟ �إن
دولة زراعية عمالقة مثل الهند مهمة جداً بالن�سبة �إليهم.
s

يف عام  ،2006قام املزارعون يف واليات اركن�سا�س ،مي�سوري ،امل�سي�سيبي ،لويزيانا،
تك�سا�س ،وكاليفورنيا مبقا�ضاة ق�سم علم املحا�صيل يف �شركة «باير»  Bayerبعدما دخلت
�ساللة معدلة وراثياً من الأرز جرى تطويرها يف خمابر ال�شركة ومل تتم املوافقة عليها،
دخلت يف ال�سل�سلة الغذائية ولوثت حم�صول الأرز يف الواليات املتحدة .ويحوي الأرز املعدل
علىنوعمنالربوتني�أطلقعليها�سم«ليربتيلينك» Liberty Linkيتيحلهمقاومةاملبيدات
الع�شبية امل�ستخدمة يف الق�ضاء على الأع�شاب ال�ضارة .وبعد اكت�شاف التلوث ،حظرت اليابان
ا�سترياد �شحنات الأرز الأمريكي ،وو�ضع االحتاد الأوروبي الأ�س�س املطلوبة للفح�ص املخربي
للت�أكد ب�أن جميع �شحنات الأرز القادمة من الواليات املتحدة مل تكن ملوثة .وقد �شكل هذا
�ضربة كبرية ملنتجي الأرز يف الواليات املتحدة( .)30وال �أحد يعلم الت�أثريات املحتملة على
املدى البعيد للجينات املعدلة للنباتات �أو احليوانات التي تدخل ال�سل�سلة الغذائية.
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وقد �س�ألت �سومان عن الأ�سباب التي تدعو احلكومة الهندية �إىل منح الواليات املتحدة
ر� ٍ
أ�سمال من املورثات بهذا احلجم الهائل .ومل ترغب �سومان يف ذكر �أ�سماء ،ولكنها �أبلغتني
�أن �صنّاع القرار املتنفذين «لديهم ارتباطات مبا�شرة بهذا الأمر» وال�شركات الأمريكية
لي�ست هي الوحيدة املف�ضلة .ف�شركة «�سنجينتا»  Syngentaال�سوي�سرية العمالقة املخت�صة
بالتكنولوجيا احليوية ،مث ً
ال ،تعمل مع م�ؤ�س�سة «ڤا�سانتداد»  Vasantdadaلإنتاج ال�سكر يف
پيون بوالية مهارا�شرتا ،يف مو�ضوع ق�صب ال�سكر املعدل وراثياً .وقالت يل �سومان ب�شكل
عام« :لقد كانت هناك قناعة كبرية على �أعلى م�ستوى يف احلكومة الهندية بق�ضية الكائنات
الع�ضوية املعدلة وراثياً.
وتابعت قائلة« :كان هذا مهي�أ ب�صورة ذكية جداً عن طريق ربطه بالثورة اخل�ضراء».
فالثورة اخل�ضراء بالن�سبة للهنود ،هي التي �أعطتنا �سيادتنا ،وجعلتنا مكتفني ذاتياً ،لذا ف�إن
اللجوء �إىل الربط ما بني هذه االتفاقية بتلك عن طريق ت�سميتها «ثورة خ�ضراء ثانية» هو
�أمر حكيم وذكي جداً .ولكن هذا ال ي�شبه الثورة اخل�ضراء يف �شيء .فكل املعرفة التي ولدتها
الثورة اخل�ضراء كانت معرفة عامة .و�ستكون هذه كلها معرفة خا�صة .وهي تتعلق بحقوق
امللكية الفكرية وال�شركات االحتكارية التي تقوم بتو�سيع حدود ما متلكه».

ثورة دائمة اخل�ضرة
من �أجل حتديث زراعي م�ستدام
يطرح الدكتور ام .ا�س �سواميناثان ،وهو نظري نورمان بورلوغ الهندي� ،سيا�سة عملية
خمتلفة عن تلك التي تدعمها ال�شركات الزراعية الأمريكية .والدكتور �سواميناثان ،وهو
«م�ست�شار فخري» للجانب الهندي يف جمل�س «مبادرة املعرفة» ،مقتنع ب�أن ثورة «دائمة
اخل�ضرة» م�ستدامة ب�إمكانها �أن تنقذ الزراعة الهندية ،وعلى نطاق �أو�سع ،املجتمع الهندي.
وتعرف م�ؤ�س�سته «م�ؤ�س�سة ام .ا�س �سواميناثان» للبحوث �أو ( )MSSRFبت�أكيدها على نهج
ت�شاركيمنالأ�سفل�إىلالأعلىي�ضعالأ�شخا�صقبلالتكنولوجيا»(.)31وب�صفتهرئي�ساًللهيئة
الوطنية الهندية للمزارعني� ،أعلن الدكتور �سواميناثان يف امل�ؤمتر العلمي الثالث والت�سعني
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الذي عقد يف العام املا�ضي يف الهند» �أن الأمر ال يتعلق فقط بزيادة الغالل و�إمنا �أي�ضاً
بزيادة الإنتاجية من دون الت�سبب يف �إحلاق �ضرر اجتماعي �أو بيئي»(.)32
ويهدف عمل الدكتور �سواميناثان ب�شكل �أ�سا�سي� ،إىل اتباع طريق يف املنت�صف ،اتباع
اجتاه للزراعة الهندية لي�س هو بالنموذج الذي تتبعه ال�شركات التجارية الأمريكية وال هو
عودة �إىل �أ�ساليب الزراعة التقليدية ال�صرفة ،التي ال ميكنها بب�ساطة �أن تفي باحلاجات
�سواء تلك التي يتطلبها املزارعون �أو ال�سكان احل�ضر يف الهند الذين يتزايد عددهم على نحو
�سريع .وهو لي�س ،على �سبيل املثال ،معار�ضاً باملطلق للنباتات املعدلة وراثياً� .إال �أنه يعتقد �أن
الهند حتتاج �إليها وت�ستحق �إن�شاء هيئة تنظيمية للتكنولوجيا احليوية الزراعية ميكن لعامة
النا�س �أن تثق بها .وهو ملتزم �أي�ضاً بو�ضع ال�صالح العام ،والأمن الغذائي للمزارعني فوق
كل االعتبارات الأخرى ،بو�صفهما ي�شكالن حجر الأ�سا�س لربنامج وطني للأمن الغذائي
للجميع .كما �أنه يرغب يف ر�ؤية املزارعني يبيعون الفائ�ض من �إِنتاجهم فقط ،و�أن يجعلوا
هذا الفائ�ض متاحاً يف نظام عام للتوزيع .وهو يريد �أن يثقف املزارعني ،و�أن يجعلهم يتعلمون
القراءة والكتابة ،و�أن يعرفوا كيفية التعامل مع التكنولوجيا حتى يح�صلوا على املعلومات
ذاتها والو�سائل ذاتها التي حت�صل عليها امل�ؤ�س�سات التجارية الزراعية الكبرية.
والدكتور �سواميناثان ،وقد انح�سرت جبهتهالآن فوق الإطار املعدين لنظارتهبعدت�ساقط
�شعره ،مدرك ب�شكل قاطع للأمور العر�ضة للخطر يف هذه اللحظة احلرجة .وهو يعتقد �أنه
ال بد من حتطيم «التمييز العن�صري التكنولوجي» ،الذي يحول يف الواقع دون و�صول ثورة
تكنولوجيا املعلومات �إىل الفقراء ،ويحجبها عنهم .كذلك ف�إن احل�صول على التكنولوجيا
يجب�أنيكوندميقراطياًومن�صفاً،وهوي�شجعالأ�ساليبالزراعيةالتيتكونمقبولةبالن�سبة
لبيئة طبيعية جرى ا�ستنزافها �سابقاً �إىل حد الإنهاك .وبالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ( )UNDPقامت م�ؤ�س�سته ب�إطالق مبادرة «القرى احليوية» يف عام  .2000و�أو�ضح
قائال ً«:تعنيالقرىاحليويةقريةحتتلفيهاالتنميةالب�شريةمكانةرفيعة.وهيت�شكلبذلك
م�صطلحاً للتنمية التي تركز على الب�شر .وقد �أطلق �أي�ضاً م�شروعاً لإن�شاء م�صرف �شعبي
لتطوير خطط متويل القرو�ض ال�صغرية وغريها من الو�سائل املالية املفيدة للفقراء من
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�سكان الأرياف .والدكتور �سواميناثان ملتزم بالتعامل مع «التحديات املزدوجة للق�ضاء على
الفقر واملحافظة على املوارد الطبيعية»(.)33
ويف املناطق اجلافة مثل منطقة ڤيداربها حيث يعتمد املزارعون على هطل �شحيح
للأمطار ال يكاد يكفي ،ي�ؤيد الدكتور �سواميناثان رعاية حما�صيل احلبوب التقليدية
املوجودة يف عائلة نبات الدخن الذي يعطي حم�صو ًال وافراً من احلبوب ال�صغرية واملالئمة
للمناخ املحلي و�أو�ضاع الرتبة ،مثل ذرة ال�سرغوم وحبة الدخن اللتني كان يزرعهما ماهيديو
يوكي�سان بينجاركار و�أفراد الأ�سر الآخرين الباقني على قيد احلياة الذين التقيتهم ،وبع�ض
�أهايل املزارعني الذين كانوا قد �أقدموا على االنتحار .وبينما تعطى االتفاقية الزراعية بني
الهند والواليات املتحدة �أهمية بارزة «ل�ضمان دور �أ�سا�سي للقطاع اخلا�ص» ي�شدد الدكتور
�سواميناثان على �أن «اخل�صخ�صة املتزايدة للغذاء و�أنظمة ال�سالمة املائية تقود منذ الآن �إىل
�صفقة اجتماعية غري مت�ساوية»( )34والدكتور �سواميناثان �شخ�صية لها احرتامها يف ميدان
الزراعة يف الهند ،وي�أمل املرء ب�أنه �سوف ي�ستمر يف الت�أثري يف ال�سيا�سة الزراعية الهندية.
�إنر�ؤيتهال�شموليةومعرفتهاملتعمقةبالزراعةيفبالدهمتتلكالإمكانيةلإطالقثورةلزراعة
من�صفة م�ستدامة ومهمة بالن�سبة مل�ستقبل الهند.

�أك�شاك الإنرتنت
ي�شكل الإنتاج الزراعي ( )24باملئة فقط من حجم االقت�صاد الهندي ،غري �أن زهاء ()850

مليون �شخ�ص يعتمدون على الزراعة من �أجل البقاء .ويعي�ش خم�سة وع�شرون باملئة من
ه�ؤالء )212.5( ،مليون �شخ�ص حتت خط الفقر ،مبداخيل تبلغ دوالراً واحداً �أو �أقل يف اليوم.
وت�ؤدي امل�ستويات املتدنية من التعليم وال�صحة ،وغري امل�ستقرة �أي�ضاً� ،إىل تثبيط مقدرتهم
على �إدراك طاقاتهم الب�شرية الكامنة .وقد ازداد الإنتاج الزراعي يف الهند بن�سبة ترتاوح ما
بني ( )1.5و( )3.2باملئة فقط مقارنة باملعدل القومي املت�سارع للنمو البالغ ( )8باملئة .ولتحقيق
ن�سبة النمو ال�سنوي املقررة والبالغة ( )10باملئة ،ف�إن احلكومة الهندية متحم�سة لرفع ن�سبة
النمو الزراعي �إىل ( )4باملئة� .إال �أن ال�سيا�سات التي تدعمها احلكومة من �أجل حتقيق زيادة
�سريعة يف النمو عرب ت�شجيع البيع بالتجزئة وعرب املحا�صيل النقدية املوجهة نحو الت�صدير
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التي يتم �إنتاجها �ضمن خطط زراعية وا�سعة النطاق ،جتازف ب�إحلاق �ضرر اجتماعي وبيئي
خطري بالريف الهندي»(.)35
ويف حني حت�سنت الغالل ب�شكل جذري منذ الأيام التي �سبقت الثورة اخل�ضراء ،ف�إن
املنظومة الزراعية تبدو عليها عالمات الإجهاد .فقد كان النق�ص يف حم�صول الهند من
القمح يف العام املا�ضي ،ناجماً يف جزء منه عن غالل راكدة؛ ويعود ال�سبب يف ذلك جزئياً
�إىل ال�شركات اخلا�صة التي تنه�ش القمح الذي عادة ما تبيعه احلكومة من �أجل املخزون
االحتياطي .وتظل غالل املحا�صيل الغذائية الأ�سا�سية مثل فول ال�صويا �أقل جداً من تلك
التي تنتجها الربازيل .ولدى الهند �أكرب عدد من الأرا�ضي التي يجري حرثها ورعايتها،
من �أية دولة على وجه الأر�ض ،ومناخها يرتاوح ما بني معتدل �إىل ا�ستوائي .ومتتلك البالد
الإمكانية لت�صبح �إحدى �أوىل املناطق الغنية مبحا�صيل احلبوب والفاكهة واخل�ضراوات
املعدة للت�صدير يف العامل .ويكمن التحدي يف تطوير الزراعة الهندية وبناء مقدرات
ح�شودها الكبرية من �صغار املزارعني ل�ضمان �أمنهم الغذائي ،وحت�سني رزقهم املعي�شي
وزيادة قدرتهم ال�شرائية.
وقد عمدت ال�شركة الهندية املحدودة للتبغ «�آي.تي�.سي»  ،ITCوهي �شركة زراعية
عمالقة �إىل تنفيذ �إ�سرتاتيجية خطة ثورية لربط املزارعني بالأ�سواق بطريقة ت�ؤدي �إىل
متكني و�إثراء املزارع ،وحت�سني الإِنتاج الزراعي ونوعيته وزيادة الأرباح وح�صة �شركة ()ITC
من ال�سوق .وت�ستخدم هذه اخلطة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أو برناجماً يعتمد على
تقنية االت�صاالت الدولية ،وذلك لتفعيل الإفادة من هذه القوة الرئي�سة املحركة لالزدهار
االقت�صادي للهند )36(.وت�شكل �شركة (� )ITCأحد �أف�ضل الأمثلة عما اكت�شفت �أنها فل�سفة
تت�شارك يف تبنيها على نطاق وا�سع ،ال�شركات التجارية الهندية بتحقيق النجاح عن طريق
القيام بالعمل املفيد �أو تطبيق فل�سفة «زيادة قيمة حملة الأ�سهم عرب خدمة املجتمع»(.)37
وتت�ألف اخلطة من �إن�شاء �أك�شاك عبارة عن مراكز معلومات ت�ستخدم احلا�سوب ال�شخ�صي،
مع �إتاحة الفر�صة للدخول �إىل �شبكة الإنرتنت .وت�سمي ال�شركة هذه الأك�شاك «�أي  -ت�شوبالز»
� .Choupals- eأو الأك�شاك الإلكرتونية وقد �أقامت ال�شركة هذه الأك�شاك يف قرى تقع على
بعد ( )1.5كيلو مرت �سرياً على الأقدام من املزارع التي ت�ستهدفها اخلطة� ،أو ك�شك واحد لكل
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جتمع من خم�س قرى .ويدار كل  e- Choupalبو�ساطة �أحد ال�سكان املحليني املقيمني يف
القرية ،الذي يتلقى تدريبه على يد فنيني يف �شركة ( )ITCوي�سمى �سانت�شاالك ،sanchalak
ويو�ضع جهاز احلا�سوب يف منزله .وتت�صل مراكز �أك�شاك الإنرتنت مبحاور �أو مراكز رئي�سة
تقع على بعد خم�سة وع�شرين �إىل ثالثني كيلو مرتاً من املزارع امل�ستهدفة  -امل�سافة نف�سها
التي يقطعونها عادة للو�صول �إىل الأ�سواق -التي تتمو�ضع يف ٍ
مبان �أقامتها ( .)ITCوتعمل هذه
املحاور كنقاط جتميع ملحا�صيل املزارعني ،وكذلك كمحطات يختارون منها ما يحتاجونه من
امل�ستلزمات الزراعية ،مثل الأ�سمدة والبذور .وهي تدار من قبل و�سطاء حمليني تختارهم
ال�شركةكوكالءم�شرتياتمدربنييعملون�أي�ضاًبائعنيوي�سمون«�ساميوجاك�س».Samyojaks
وتت�صل املحاور الرئي�سة بدورها ،ب�شبكة من ال�شركات ال�ساعية ل�شراء منتجات املزارع �أو بيع
م�ستلزمات زراعية للمزارعني؛ وت�ستحوذ �شركة ( )ITCنف�سها على جزء كبري من الإنتاج الذي
متد به فرعها املتطور املخت�ص بالأغذية امل�صنّعة ,وتقوم ال�شركة �أي�ضاً بتو�سيع اخلدمات
التي تقدمها يف حماورها لت�شمل ت�سليف الأموال ،الت�أمني ،الغاز امل�ستخدم يف مواقد الطهي
وغريها من املنتجات التي رمبا يرغب املزارعون يف �شرائها.
ويقدم«ك�شكالإنرتنت»معلوماتحولالأ�سعاراملتداولةيفال�سوقبالن�سبةلل�سلعالزراعية
الأ�سا�سية ،ويتيح االطالع على �أف�ضل الأ�ساليب والعادات املتبعة يف الزراعة .وهو ال يتقا�ضى
ثمناً مقابل هذه اخلدمات املتوافرة يف �إطار خطة واعية مو�ضوعة ال�ستقطاب م�شاركة وا�سعة
من جانب املزارعني .وب�إمكان (ال�سانت�شاالك) �أي�ضاًَ �أن يجمع عينات الرتبة –هناك برنامج
تعليمي م�صور على جهاز احلا�سوب ير�شد املزارع �إىل كيفية القيام بهذه العملية– و�أن يقوم
بتحليلها عن طريق خبري الإر�شاد الزراعي ،ومن ثم بنا ًء على هذه النتائج ،يو�صي ب�إجراء
التعديالت الالزمة لتح�سني �إنتاجية الرتبة .ويقدم الـ � e-choupalأي�ضاًمعلومات عن متابعة
�أحوال الطق�س ،حتى يتمكن املزارعون من اختيار الوقت الأن�سب للزراعة ،و�إ�ضافة الأ�سمدة،
وا�ستخدام املبيدات الطفيلية يف حما�صيلهم .ويف حال اختيار املزارع �أن يبيع حم�صوله
ل�شركة  ،ITCف�إنه ُيعطى مقابله �سعراًيكفله له ال�سانت�شاالك املوجود يف القرية .وعندما ي�سلم
املح�صول �إىل املركز الرئي�س يقوم الـ «ال�ساميوجاك» بوزن وفح�ص وتقدير جودة املنتج ،ثم
يدفع النقود للمزارع على الفور ،وفقاً ل�سعر ال�سوق املو�ضح واملكفول �سابقاً .وبا�ستطاعة
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املزارعني �أي�ضاً �أن يختاروا بيع حم�صولهم عند «املانديز» الـ � Mandisأو الأ�سواق املركزية
للمنتجات الغذائية القائمة يف كل �أنحاء الهند ،وحيث تقوم احلكومة والوكالء امل�ستقلون
باختيار م�شرتياتهم من املحا�صيل .غري �أن املزارع لن يعرف متاماً مقدار املبلغ الذي �سيتم
دفعه له� ،إال بعد �أن يكون قد نقل منتجاته .كما �أنه لن يت�سلم املبلغ كام ً
ال ،ومن الأرجح �أنه
�سيجب عليه العودة عدة مرات لتح�صيل نقوده كاملة .وتراهن ال�شركة الهندية للتبغ ()ITC
ب�أنه بينما يظل اخليار للمزارع ف�إنه �سوف يختار �أن يبيع حم�صوله لل�شركة ذاتها.
وقد توجهت �إىل مقر امل�شروعات التجارية الدولية ل�شركة ( )ITCيف �سيكاندر �أباد (تقع
عرب النهر يف اجلانب املقابل ملدينة حيدر �أباد) للتحدث مع �شيڤ �سيڤاكومار املدير التنفيذي
للفرع و�أحد مبتكري م�شروع «�أك�شاك الإنرتنت» .و�أثار اهتمامي التزام ال�شركة باملحافظة
على ملكية املزارع لأر�ضه وخياراته يف احلياة .ومثله مثل الكثريين جداً من خرية املديرين
التنفيذيني يف حقل الأعمال التجارية ،ف�إن ال�سيد �سيڤاكومار �شخ�ص ب�سيط ،متوا�ضع ،دقيق
جداً يف عمله ،ومتحم�س جداً للعمل يف �سبيل و�ضع ت�صور وا�ضح لتح�سني حياة الفقراء يف
الهند ،عرب اعتماد �أ�ساليب �أف�ضل على ال�صعيد املهني .كان ال�سيد �سيڤاكومار وهو متو�سط
القامة ،ذو مظهر جدي ،يرتدي قمي�صاً ذا كم ق�صري مفتوحاً عند الرقبة وبنطا ًال �أ�سود؛
ودار بيننا حديث يف مكتبه ،الذي يقع عند الطرف اخللفي للمبنى ،يف يوم م�شم�س .وقد
�أبلغني �أن التزام ال�شركة باملحافظة على عن�صر اخليار احلر واحرتام ملكية املزارع لأر�ضه
ولعمله ،كان �أمراً جوهرياً لفل�سفة العمل التي تتبناها �شركة (« )ITCوتقوم مناذجنا وبنا ًء
على تخطيط مع ّد �سلفاً برت�سيخ االعتقاد ب�أننا ن�ستطيع �أن نحقق النجاح فقط �إذا ما قمنا
بعمل مفيد ،و�أننا نقوم بعمل مفيد عندما نحقق النجاح .وهذا منوذج هندي خا�ص يقدم
�شيئاً فريداً من نوعه� ،شيئاً مبقدورنا �أن نفعله ب�شكل ناجح جداً يف قارة �إفريقية �أو يف �أجزاء
�أخرى من قارة �آ�سية ،غري �أن ب�إمكانه �أي�ضاً �أن يقدم �شيئاً لأمريكة ال�شمالية ».وال�سيد
�سيڤاكومار على قناعة ب�أن املحافظة على حرية املزارع ووكالته الزراعية «تدفع �شركة ()ITC
�إىل �أن تكون �أكرث قدرة على التناف�س باعتبار �أن علينا �أن نعر�ض على املزارعني �صفقة مغرية
�أكرث بالن�سبة �إليهم وتتيح للمزارع �أن يحتفظ بكرامته».
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ولي�ست كل ال�شركات املتعجلة على اال�ستثمار يف املجال الزراعي ترى الأمور على هذا
النحو .فقد �سعى �سانيل بهارتي ميتال الذي جمع ثروته من عمله يف جمال االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية� ،إىل االلتحاق بركب امل�شروعات الزراعية الناجحة ،وهو يف �سبيله �إىل
ت�أ�سي�س �شركة جتارية زراعية ،توجه عملياتها نحو الت�صدير ا�سمها «بهارتي فيلدفري�ش»
 .Bharti Field Freshوقامت ال�شركة با�ستئجار خم�سة �آالف فدان يف �إقليم البنجاب لهذا
الغر�ض ،وهي تتعاون مع �شركة «روت�شيلد غروب» ل�شحن الفاكهة واخل�ضراوات الطازجة
�إىل حمال ال�سوبر ماركت يف اململكة املتحدة .وب�إمكان املزارعني الذين جل�ؤوا �إىل ت�أجري
�أرا�ضيهم �أن يعملوا فيها بو�صفهم عما ًال� ،إذا ما �أرادوا ك�سب دخل �إ�ضايف .ويزعم بهاراتي
�أن هذا �سوف ي�ؤدي �إىل حت�سني �سبل العي�ش� ،إال �أن هناك خماوف ب�أنه حاملا يتم ت�أ�سي�س
املنظومة� ،سيجري جلب عمال من املهاجرين يتلقون �أجوراً �أقل ،و�سيجري بالآتي �صرف
املالكني ال�شرعيني للأر�ض من العمل .و�صرح نائب رئي�س ال�شركة راكي�ش ميتال يف حديث
ل�صحيفة«انرتنا�شنالهريالدتريبيون»�InternationalHeraldTribuneأنهيعتقد�أنهذه
الفر�صة التي تتيحها الزراعة هي �أكرب من الفر�ص التي تتيحها و�سائل االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ،التي هي �أكرب من فر�ص تكنولوجيا املعلومات (.)38
و ُيخ�شى �أن تفقد الهند اكتفاءها الذاتي من الغذاء للأبد ،بينما ينتقل املزارعون «من
ٍ
حما�صيل�أ�سعارها�أعلىمنهمثلالباميةوالب�صل
تنميةمنتجاتهمالرئي�سةكالقمح�إىلتنمية
املانغاوالتوابلوالقريد�سو�شايدارجيلينغو�أرزب�سمتيذياحلبةالطويلة،الكاجيوواحلليب
وحلوم اجلامو�س» �أما املحا�صيل التي تزرع ف�سوف تفر�ضها �أذواق امل�ستهلكني الأوروبيني
والأجانب الآخرين ،ولي�ست الأ�سواق املحلية �أو احلاجات الغذائية الوطنية .وقد اختارت
ال�شركة الزراعية العمالقة « »Pepsicoالهند لتكون مركزاًللمنتجات الزراعية بالن�سبة لقارة
�آ�سية ،حيث تقوم على �سبيل املثال بت�صدير حملول ع�صري الربتقال املركز الذي يتم �إنتاجه
يف الهند �إىل الأ�سواق الآ�سيوية الأخرى(.)39
�إن عملية حتويل االقت�صاد الزراعي للهند �إىل اقت�صاد موجه نحو الت�صدير يكون ذا
قيمة عالية فيعمل على ا�ستخدام �سل�سلة املطاعم اخلارجية اجلديدة جللب الإنتاج الطازج
وب�سرعة �إىل �أ�سواق املدن واملطارات ،حيث ت�ستطيع طائرات ال�شحن �إي�صالها �إىل الأ�سواق
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الأجنبية� ،سوف ت�ؤدي دون ريب �إىل �إحداث حتول يف الزراعة الهندية و�إيجاد ثروة جديدة.
وكان امل�صرف الهولندي «رابوبانك»  Rabobankقد �أ�صدر تقريراً عام  ،2005ل�صالح وزارة
ال�صناعات الغذائية التحويلية يف الهند نوه فيه «ب�أن الهند �سوف ت�ضاعف ح�صتها من
الغذاء العاملي وال�صادرات الزراعية من ( )1.5باملئة �إىل  3باملئة يف ال�سنوات الع�شر القادمة
مع ارتفاع قيمة ال�صادرات ب�شكل �سريع �إىل ( )30مليار دوالر بحلول عام ( ،)2015بعدما بلغت
( )8مليار دوالر يف عام  .)40(2003ولكن لي�س من الوا�ضح �إىل �أي حد �سوف يقوم املزارعون
املعدمون يف الهند بامل�شاركة يف هذه الرثوة .ويف حني ترتفع �أ�سعار املنتجات الأ�سا�سية يف
ال�سوق الداخلية للهند ،ف�إن املاليني من الفقراء يف البالد يواجهون ،وب�صورة متزايدة خطر
�سوء التغذية �أو املجاعة.
هناك الكثري من الأخذ والرد القائم حول م�س�ألة هدر املواد الغذائية يف الهند ،لأنها
تفتقر �إىل �سل�سلة خارجية لنقل الفاكهة واخل�ضراوات الطازجة ب�شكل �سريع �إىل �أ�سواق
املدن والأ�سواق الأجنبية .ويفرت�ض هذا النقا�ش �أن هناك م�ستهلكني من املدن ومن الأجانب
فقط ي�ستهلكون الأغذية الهندية .وقد نفى ال�سيد �سيڤاكومار وجود �أي هدر ،و�أكد يل �أنه
«على امل�ستوى الكلي ،ي�ستمر النا�س يف احلديث عما ن�سبته خم�سة وع�شرون �إىل ثالثني باملئة
من الهدر ،ولكن الهدر يطال كمية قليلة جداً من الغذاء .واحلا�صل هو عبارة عن تراجع
يف قيمة ال�سلع .ف�سعر املنتج يف حمل ال�سوبر ماركت يبلغ مئة روپية يف ال�صباح ،و�سبعني
يف منت�صف اليوم ،وثالثني يف نهاية اليوم .و�إذا ما كان كل �شيء �سيباع مبئة روپية ،فماذا
يحدث للذي ي�شرتي مببلغ ثالثني روپية؟ لدينا طبقة متو�سطة �آخذة يف النمو تف�ضل �إنفاق
مئة روپية �إذا ما كانت اجلودة متوافرة ،لذا ف�إن هناك خ�سارة يف ثمن ال�سلع التي تباع مببلغ
ثالثني روپية� ،إال �أنه لي�س هناك �أي هدر من هذا القبيل».
وما مل يكن با�ستطاعة ال�شركات �أن تلتزم بنوعية املفهوم امل�ستند �إىل عالقة الربح الأكيد
املتبادل �أو الفائدة املتبادلة بينها وبني املزارعني واملعمول به وفق برنامج «�أك�شاك الإنرتنت»
الذي و�ضعته �شركة ( ،)ITCواملنطلق من كون النا�س هم م�صدر اال�ستثمارات ،ف�إن هناك خطراً
حقيقياً يهدد بنهب القطاع الزراعي الوا�سع يف الهند ل�صالح حتقيق الأرباح لل�شركات املتنفذة
التي تركز على عملية الت�صدير وعلى عملية الإنتاج ،من �أجل تلبية املتطلبات املتزايدة ل�سوق
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الإيرادات الأعلى النا�شئة يف الهند .و�سريغم املزارعون امل�ستقلون على التخلي عن �إنتاجهم
لأ�صحاب ال�شركات ،ويجربون على العمل لديهم مبوجب عقود يف الأر�ض ،التي كانوا يتولون
�إدارتها �سابقاً .و�إذا ماحدث ذلك ،ف�إن مزارعي الهند يف القرن احلادي والع�شرين �سوف
الن�ساجون الهنود يف القرن
يجدون �أنف�سهم يف و�ضع لي�س بعيداً عن الو�ضع الذي كان عليه َّ
الثامن ع�شر عندما �سلبت �شركة الهند ال�شرقية منهم قوتهم كمنتجني م�ستقلني ،وحولتهم
�إىل عمال بالقطعة ،يعملون يف جتهيز املنتجات ل�سوق الرفاهية الأوروبية ،وهم ي�ؤ�س�سون يف
الواقع ومرة ثانية ،لقيام �إمرباطورية جتارية على ح�ساب اجلماهري الهندية املعدمة.
ويعتقد �سيڤاكومار امل�س�ؤول يف �شركة (� :)ITCأن الهند متنوعة جداً ودميقراطية جداً
بالن�سبة لهذا النوع من النموذج اال�ستغاليل ،مما يجعل من جناحه �أمراً �صعباً .و�ستحول
تركيبة الدميقراطية الهندية وم�ستوى االختالف يف اخلوا�ص ،يف النهاية ،دون حتويل
الزراعة الهندية �إىل منظومة زراعية �صناعية وفق النمط الأمريكي .فاملنظومة الهندية
ت�ستند يف �أ�س�سها �إىل �آلية متويل القرو�ض ال�صغرية و�إىل امليول املحلية .وقد م�ضى على
وجود املنتجات الغذائية ل�شركة «كيلوغ»  Kellogg'sهنا زهاء ع�شرين عاماً .وهي ما تزال
بالكاد حتقق ربحها البالغ ع�شرين مليون دوالر .كما ا�ضطرت �سل�سلة مطاعم ماكدونالد
�إىل تغيري منتجاتها ب�شكل كامل من �أجل الهند .وهكذا ف�إن هنالك �ضابطاً واحداً يتمثل
يف الدميقراطية ،و�ضابطاً �آخر يتمثل يف متويل القرو�ض ال�صغرية ،فاملزارع الهندي يعمل
يف ظل �أو�ضاع قا�سية جداً .وحتتل م�س�ألة متويل القرو�ض ال�صغرية �أهمية خا�صة يف الهند،
لأن املزارع الهندي الذي ينتج على نطاق �ضيق يعمل �ضمن هوام�ش �ضئيلة جداً ،فيكون غري
م�شمول بالقرو�ض التقليدية التي تقدمها امل�صارف الكربى .ويرحب �سيڤاكومار باحلراك
الدائر واالهتمام الذي يحظى به القطاع الزراعي يف الهند من جانب الواليات املتحدة يف
�صورة «مبادرة املعرفة»« ،لأنها فتحت الباب للمناق�شة» .وقال وهو ينقر بقلمه على مكتبه« :مل
جنر �أي نقا�ش جدي ب�ش�أن النموذج الذي يجب �أن تتبعه ال�شركة التجارية للإنتاج الزراعي؛
لأنه لي�س هناك من �شركة جتارية هندية للإنتاج الزراعي؛ وهناك يف الوقت نف�سه الكثري
من العمل الذي ب�إمكاننا القيام به معاً عرب االتفاقية الزراعية .ونحن با�ستطاعتنا �أن نتعلم
من النهج الأمريكي وهناك وعي كبري على اجلانب الهندي ملا هو مو�ضع خالف لناحية
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حقوق امللكية الفكرية ،ولناحية البحوث العلمية اجلامعية .ولكنْ هناك حلول توافقية يف �أي
مفاو�ضات ثنائية .و�سيقرر الهنود يف النهاية ما هو الأف�ضل بالن�سبة للهند».
ويف غ�ضون ذلك يلتزم ال�سيد �سيڤاكومار بتو�سيع خطة �أك�شاك الإنرتنت ،التي و�ضعتها
�شركة « :ITCنريد �أن نكون موجودين يف مئة �ألف قرية بحلول عام  .»2010وعندما التقيته
كانت ال�شركة قد بد�أت للتو يف تطبيق برنامج رائد لإتاحة الفر�ص التعليمية للقرويني
عرب �أك�شاك الإنرتنت .وقال� :إن القرويني الهنود كانوا ت ّواقني للتعلم ،ومل تكن هناك فر�ص
تعليميةجيدةيفمتناولهم.كماتقوم�شركةITCبا�ستطالع�إمكانيةتنفيذبرامجحموالأمية
للكبار جماناً ،وبالعمل مع الربنامج الناجح الذي �أعدته �شركة  Tataلال�ست�شارات ،وكذلك
�إدراج برامج تعتمد على املنهاج الدرا�سي للمدار�س الثانوية� .إن الإمكانيات التي تنطوي
عليها خطط مثل خطة �أك�شاك الإنرتنت لإتاحة املدخل �أمام غالبية ال�شعب الهندي من �أبناء
الأرياف ممن يتعر�ضون للإهمال ،للح�صول على الفر�ص التعليمية ،ال�صحية ،والرتفيهية،
هي بالت�أكيد �إمكانيات هائلة ب�شكل وا�ضح.

ا�ستخدام املدينة لإنقاذ البالد
يف عام  ،1958ترك جون باي�سل ،وهو �أمريكي من والية كونكتيكت عمله بو�صفه بائعاً يف
خمزن «ما ي�سي» الكبري املتعدد الأق�سام ،وجاء �إىل الهند بدعوة من م�ؤ�س�سة فورد مل�ساعدة
اجلمهورية التي كانت ما زالت حديثة العهد ن�سبياً على تطوير �صناعتها الن�سيجية ،التي
تعتمد على الأنوال اليدوية .فوقع يف حب ال�صناعات احلرفية الهندية ،و�أغرم بامر�أة هندية
تدعى بيمال .و�أقام الزوجان منزلهما يف نيودلهي .كان االثنان من املبادرين �إىل طرح عدد
من امل�شروعات :ف�أ�س�س جون «فابينديا» « »Fabindiaوهي �شركة ت�سخِّ ر عملها لإحياء احلرف
الهندية التقليدية يف الوقت الذي ت�ؤ ِّمن فيه �أ�سباب الرزق للهنود من �أبناء القرى� .أما بيمال
�أو بيم كما تُعرف عادة ،فقد �أ�س�ست دار «بالي هاو�س» ،وهي رو�ضة �أطفال حديثة تطبق
�أفكاراً و�أ�ساليب مبتكرة يف الرتبية ،وتخ َّرج فيها العديد من ال�شخ�صيات الهندية البارزة.
وعلى مدى �سنوات عدة� ،أبقى جون باي�سل على احلجم ال�صغري لل�شركة ،وكان يدير يف
البداية خمزناً يبيع نوعاً واحداً من الب�ضائع يف حي «غريرتكايال�ش» يف دلهي .ثم تو�سعت
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�شركة «فابينديا» بالتدريج� .إىل �أن توفى جون بعد معاناة طويلة مع املر�ض يف عام .1998
وتوىل ابنه الذي رزق به من زواجه من بيم� ،إدارة �أعمال ال�شركة (�أما ابنتهما مون�سون فهي
خمرجة �سينمائية عملت يف فيلمي «عر�س الرياح املو�سمية» و«الأر�ض») .وبينما ظل االبن
ملتزماً بحما�سة بر�ؤية والده للدور احليوي ،الذي تقوم به ال�صناعات احلرفية يف املجتمع
الهندي والثقافة الهندية ،فقد كان يعمل ب�شكل متوا�صل على تو�سيع �شركة فابينديا .وكانت
�سل�سلة متاجر ال�شركة تفاخر بوجود �أربعة وثالثني خمزناً تابعاً لها يف العام املا�ضي مع
و�ضع خطط لإن�شاء ثالثني �آخرين .وعندما ذهبت �إىل مكاتب �شركة فابينديا يف منطقة
اوكال ال�صناعية يف دلهي للقاء ويليام باي�سل واالطالع على �أمور ال�شركة ،كانت هناك مالكة
خمزن من مدينة غواندونغ يف ال�صني ،وكانت �أعمالها ت�سري ب�شكل ٍ
مر�ض جداً ،مما جعلها
تخطط لفتح خمزن �آخر .ومتتلك �شركة فابينديا خمازن يف روما ويف دبي ،وهم يخططون
الفتتاح واحد يف مدينة نيويورك �أو كونكتيت .كما بد�أت ال�شركة ب�إدارة �أعمالها التجارية على
الإنرتنت يف عام .2005
تقع منطقة اوكال ال�صناعية يف ال�ضواحي اجلنوبية ال�شرقية ملدينة دلهي بالقرب من نهر
يامونا .وهي ت�ضم مبا َ
ين متتالية من امل�صانع وامل�ستودعات الإ�سمنتية العري�ضة املنخف�ضة،
ومن دون واجهات �أمامية .وال تبدو مكاتب �شركة فابينديا من اخلارج خمتلفة عن �أي مبنى
يف اجلوار .وهناك يف الداخل م�ستودع �ضخم وعميق يقع �ضمن عدة طبقات وت�صطف
املكاتب وقاعات االجتماعات على طريف املبنى .ويعمل اجلزء الباقي كوكالة مركزية �أو
كغرفة مقا�صة لتجميع الب�ضائع التي ت�صل من كل �أنحاء الهند حيث يتم بعد ذلك فرزها من
�أجل �شحنها �إىل املخازن املختلفة.
ويليام باي�سل رجل طويل القامة يف بداية ِ�سن ِّيه الأربعني ،وكان يرتدي قمي�صاً م�صنوعاً
من ن�سيج حماك بالنول اليدوي عندما التقيته وعقبت على الفور قائلة� :إنني مل �أكن ارتدي
واحداً مثله .در�س ويليام يف مدر�سة «لومي�س ت�شايف»  Loomis chaffeeيف مدينة ويند�سور
بوالية كونكتيكيت ويف جامعة وي�سليان Wesleyan؛ ثم عاد �إىل الهند .وقبل التحاقه بعمل
الأ�سرة ،عمل ل�صالح «مركز العلوم والبيئة» وحمطة �إذاعة بي .بي� .سي� .أما مقدار ما يعرفه
من معلومات عن الأنوال اليدوية فهو مماثل ملا يعرفه �أي �شخ�ص �آخر يف البالد� ،أو �أكرث.
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ويف �أثناء �سريه يف م�ستودعه ،التقط قطعاً خمتلفة من الثياب .كانت هناك قم�صان قطنية
حمبوكةللرجالباللونالأزرقالغامق،مععيناتقليلةمنالقم�صانالن�سائيةباللونالأبي�ض
املائل لل�صفرة ،وقم�صان طويلة ت�صل �إىل الركبتني حماكة بنقو�ش �أنعم و�أو�ضح م�صبوغة
بالألوانالربتقاليةواحلمراءالداكنة.وكانتهناك�أغطيةللطاوالتباللونالعاجيم�صنوعة
من قما�ش املو�سلني اخلال�ص ،ومطوية على ن�سق مربعات مرتبة .وقد كان ب�إمكانه �أن يحدد
مبا�شرة �أية قرية جاء منها القما�ش.
كان هناك جو عائلي يخيم يف �أرجاء �شركة «فابينديا» .ودعيت �إىل مكتب ويليام يف
الطابق العلوي ،لتناول الغداء مع م�ش ٍ
رت �صيني ،و�أحد �أع�ضاء فريق امل�صممني التابع لوليام.
كان الطعام من �صنع منزيل ب�سيط ولذيذ؛ ويف الطابق الذي يلينا نزو ًال كان مديرو املخازن
من جميع �أنحاء الهند متواجدين هناك ،يعقدون اجتماعاً وي�ستمتعون �أي�ضاً بنوعية الطعام
نف�سها؛ وقد اختلط اجلميع بع�ضهم ببع�ض بحرية .ومما �أثار ده�شتي قلة عدد الرجال الذين
كانوا يف املكان .وعندما ا�ستف�سرت من ويليام عن هذا الأمر الحقاً قال يل�« :إِن معظم
مديري خمازننا وكبار امل�س�ؤولني يف الإدارة هم من الن�ساء».
�أم�ضيت بع�ض الوقت مع �أجنانا باترا التي تر�أ�س الربنامج التدريبي لل�شركة .وكان قد
م�ضى على عمل �أجنانا مع �شركة «فابينديا» زهاء ت�سع �سنوات .وهي امر�أة لطيفة املع�شر يف
اخلم�سينيات من عمرها ،وكانت ترتدي قمي�صاً ف�ضفا�ضاً ،و�أعطتني در�ساً خ�صو�صياً موجزاً
عن ال�شركة .كان �أول �شيء �أردت ال�س�ؤال عنه هو الطعام .ف�أو�ضحت�« :أن الطعام كله ي�أتي من
طرف امر�أة تطبخ خارج بيتها .ونحن نعطيها منتجاتنا الغذائية الع�ضوية ،وهي ت�ستخدمها
يف عملية الطهي .وقد طلبنا منها �أن تقوم ب�إعداد بع�ض و�صفات الطهي لنا» .مل �أكن �أعلم
مبو�ضوعتنويعال�شركةمل�شروعاتهابحيثت�شملالأغذيةالع�ضوية.كناجنل�سيفمكتباجنانا
املنزوي ،وكانت هناك تقارير قدمية ،ون�شرات تف�صيلية ،ووثائق لل�شركة مكد�سة داخل خزانة
معدنية .كانت غرفة املكتب م�ضيئة م�شرقة ،وعملية ب�شكل عام« .بد�أنا خط �إنتاج الأغذية
الع�ضوية منذ عامني تقريباً .ونحن نبيع احلبوب ،البندق ،الأع�شاب ،املك�سرات،القهوة
وال�شاي يف خمازننا حالياً .وتتوافر الفاكهة واخل�ضراوات الطازجة للت�سليم يف دلهي عرب
موقعنا على �شبكة الإنرتنت .وقد �أ�ضفنا �إليها الأغذية امل�صنعة ،والأطعمة املحفوظة ،ذاك
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النوع من الأ�شياء .كما �أننا نقدم و�صفات خمتلفة لإعداد �ألوان الطعام .ونحن نفكر بفتح
مقا ٍه ،ولكننا �إذا ما فعلنا ذلك ف�إننا �سوف نتعاقد مع طرف �آخر لإدارة امل�شروع».
و�س�ألت اجنانا عن التطور اخلارق الذي حققته ال�شركة يف ال�سنوات الأخرية ،ف�أجابت
«ح�سناً ،الكثري من ذلك يعود �إىل ويليام غري �أننا ال نعلن عنه .لقد �آمنا دائماً بالكالم ال�شفهي.
وتلك هي الطريقة التي تطورنا بها؛ و�أنت تعلمني �أن عملياتنا التجارية القائمة على الإنرتنت
هي دولية كلياً ،والنا�س يزورون الهند ،ويكت�شفون وجود �شركة «فابينديا» ،وهم يرغبون يف �أن
يتمكنوا من احل�صول على منتجاتنا عندما يعودون �إىل ديارهم .كذلك ي�شكل الهنود يف بالد
االغرتاب زبائن دائمني �آخرين .ونحن نتلقى طلبات من كل �أنحاء العامل».
وت�ساءلت عن �سبب االمتناع عن اللجوء �إىل الإعالنات للدعاية لل�شركة ف�ضحكت �إجنانا،
وقالت« :هذا العمل التجاري يتعلق مبا هو �أكرث من العمل التجاري .فقد كانت ر�ؤية والد
ويليام تتمثل يف زيادة �إنتاج ال�صناعات احلرفية �إىل �أق�صى حد .وكان مفتوناً ومعجباً بوفرة
الت�صاميم واملهارات الفنية .و�أراد �أن يعر�ض هذا الفن للعامل .وكان يعتقد �أي�ضاً �أن النا�س
بحاجة �إىل �أن يكونوا قادرين على البقاء يف قراهم .ور�أى �أنه �إذا ما كان بالإمكان ت�سليم
النا�س �أعما ًال منتظمة لي�ؤدوها ،و�إذا ما كان بالإمكان �أن يجنوا رزقهم من هذه احلرف
التقليدية �أو حتى �إذا ماكان بالإمكان �إحياء احلرف القدمية ،ف�إن با�ستطاعتهم البقاء يف
جمتمعاتهم املحلية.
وماذا عن ا�سم ال�شركة ،فابينديا؟ وقلت لها� :إنني وجدت اال�سم جذاباً جداً ورائعاً،
ف�ضحكت ثانية ،وقالت« :كلمة فابينديا ،تعني  fabricن�سيج زائد  Indiaالهند ،وهي تعني
�أي�ضاً «الهند الرائعة».
ال« :دعيني �إذن �أُ ِ
وتوقف ويليام عند مكتب �إجنانا ،قائ ً
ريك كيف يعمل هذا املكان» .وتوجهنا
خارجاً عرب الباب بعيداً عن دهليز املكتب؛ وقد �صدمت على الفور باحلر املرهق ،فامل�ستودع
مل يكن جمهزاً مبكِّيفات الهواء ،وكانت احلرارة يف اخلارج تبلغ ( )110درجات فهرنهايت
على الأقل .ومل يب ُد على ويليام االنزعاج ،و�أراين �سل�سلة من الأقفا�ص ميتد ارتفاعها من
الأر�ض �إىل ال�سقف مملوءة بب�ضائع خمتلفة« .هنا نقوم بتجميع الطلبات اخلارجية .نحن
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نبيع فقط عرب منافذ البيع اخلا�صة بنا .وكل واحد من هذه الأقفا�ص يحتفظ مبا طلبه
خمزن معني من �أجل بيان موجوداته وجرده .ثم �أخرج منها �أ�شكا ًال خمتلفة من القم�صان،
ومفار�ش الطاوالت ،و�أغطية املخدات ،وكان يعرف رقم بطاقة املوجودات اخلا�صة بكل من
هذه ال�سلع .و�س�ألته عن كيفية �إدارة عملية الفرز وتلبية الطلبات ف�أجاب :لدينا عبقري يف
التكنولوجيا .ال ،هذه حقيقة� .إنه يجعلنا نعمل ب�صورة فاعلة �أكرث من وول -مارت� .إن نظامنا
ي�ستطيع �أن يتعامل مع �شرائط «الباركود» التي تت�ضمن معطيات عن املادة املبيعة وثمنها،
�أكرث مما ي�ستطيعه جهاز وول مارت .وال بد �أنني بدوت غري م�صدقة ،لأنه �أ�ضاف قائ ً
ال :ال،
هذه حقيقة.
و�س�ألته عن القطن البلدي .و�أبلغته بالأمور املزعجة التي كنت قد �شاهدتها يف ڤيداربها،
ومبا قاله يل اجلميع ب�أنه بينما كان القطن البلدي متكيفاً ب�شكل رائع مع ظروف الزراعة
املحلية اجلافة ومع �أنواع الرتبة ،ف�إن طول تيلته كان ق�صرياً جداً بالن�سبة للأنوال
الكهربائية.وغدتمالحمهكئيبةقلي ً
ال،وهويقول�«:إنالقروينيالذيننعملمعهميقومون
بفرزخيوطالغزلالتيين�سجونها.والقطنالبلديمنا�سبمتاماًللأنوالاليدوية.ولور�أينا
�أنه كان علينا �أن نتدخل على م�ستوى القرار املتعلق بالقطن البلدي لكنا فعلنا ذلك .وكنا قد
تدخلنا قبل ثالث �أو �أربع �سنوات من �أجل معاجلة مو�ضوع ال�ضريبة املفرو�ضة على الألب�سة
اجلاهزة ،التي �شملت الأنوال اليدوية .وعدنا �أدراجنا �إىل مكتبه الذي كان ،وهلل احلمد
مزوداًَ مبكِّيف للهواء.
«نحن جمموعة من النا�س الذين ي�ساورهم القلق على م�صري املنتجات ال�صناعية للأنوال
اليدوية وعلى م�صري التنمية الريفية .وقد طرحت �شركة «فابينديا» يف الأ�سواق بطاقة بيان
موا�صفات للعالمة احلرفية م�شابهة لبطاقة بيان موا�صفات العالمة ال�صوفية .وهي ت�شري
�إىل نوعية التقنية التي ا�ستخدمت يف �إنتاج القما�ش مثل «حمبوك» �أو «مطبوع» بت�صاميم
معينة .فالتطور �أمر مثري لالهتمام .دعيني � ِ
أريك �شيئاً .و�سحب دفرت �أوراق قانونية من فوق
مكتبه ،ور�سم يل خمططاً �إي�ضاحياً .هذا هو املكان الذي جند فيه �صناعات يدوية جيدة.
«كان للر�سم البياين جانبان �أحدهما للهند الريفية ،والآخر للهند احل�ضرية .وكان كل واحد
منهما مق�سماً �إىل ثالث مناطق .فعلى جانب الهند الريفية كانت هذه املناطق ت�ضم حم�صو ًال
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واحداً ،حم�صولني اثنني ،وثالثة حما�صيل� ،أما على جانب الهند احل�ضرية فقد كانت هذه
املناطق ت�ضم التعليم ،الإدارة ،والتكنولوجيا .وقال بالن�سبة للهند الريفية� :إن �أف�ضل احلرف
كانت توجد يف مناطق املح�صول الواحد� .أما يف مناطق املح�صولني فقد كانت نوعية احلرف
من الدرجة الثانية .ومل تكن هناك من حرف يف مناطق املحا�صيل الثالثة ،ف�س�ألته ،ال وقت
لديهم� ،ألي�س كذلك؟ �أجاب «بال�ضبط» .ثم قام بتعداد �أ�سماء بع�ض املدن الهندية ،و�أردف
قائ ً
ال� :أنت حت�صلني على �صناعات حرفية يف الأماكن التي ال توجد فيها مثل هذه املزايا ،يف
لوكناو ،يف اندور ،يف �سيليغوري ،يف �شيلونغ� ،أما يف بنغالور؟ كوت�شني؟ فال جمال للتفكري يف
املو�ضوع».
هذا ال يعني �أن ويليام باي�سل يعار�ض تعليم القرويني يف الهند .فقد كان له دور فاعل
يف متويل مدر�سة يف رادا�ستان .وقد جادل ب�أنه «�إذا ما متكن النا�س من احل�صول على
تعليم جيد يف املناطق الريفية ،ف�إنهم �سوف يبقون فيها» .وكانت املدر�سة قد ت�أ�س�ست يف عام
 .1992وهناك الآن �أربعمئة تلميذ فيها« .وتدفع الفتيات ن�صف ر�سوم التعليم ،وهي ر�سوم
معتدلة جداً .وت�ستمر الدرا�سة يف املدر�سة حتى ال�صف العا�شر و�ست�صل قريباً �إىل ال�صف
الثاين ع�شر .و�سوف نقوم بفتح مدر�سة ثانية �أي�ضاً» .كما �أبلغني �أنهم ا�ستخدموا موا َّد حملي ًة
فقط يف بناء املدر�سة ،وهم يلج�ؤون �إىل جتميع املياه ،وجمع مياه الأمطار خلف ال�سدود
الرتابية .و�أعطاين ن�شرة مطبوعة ومف�صلة حتوي معلومات عن املدر�سة.
ومبا �أن عمله كله يعتمد على الأنوال اليدوية التي تن�سج القطن ،فقد �س�ألته عن و�ضع
ال�صنف  Btمن القطن والبذور املهند�سة وراثياً يف مواجهة املئات من الأ�صناف التقليدية
املحلية واملتنوعة .فقال� :إنني �إن�سان عملي ورجل �أعمال ،و�أعتقد �أن عليك �أن جتري معادلة
ب�ش�أن املكان الذي تنفقني فيه كل التكاليف ،عندما تقومني بح�ساب الأرباح .فهناك ثمن
للتنوع الوراثي ،فدعينا نعطي ذلك �أهمية� .إن ما تفعلينه �أ�سا�ساً هو ا�ستبدال ع�شرين
جمموعة متنوعة باثنتني لهما حقوق حمفوظة .وهذا �أ�شبه بو�ضع جميع بيو�ض بقائك يف
�سلة واحدة.
وختم بالقول وهو يبت�سم�« :أنا �أعمل يف جمال الأنوال اليدوية لأ�سباب عملية �أي�ضاً� .إِنها
جتعلك ت�شعرين بربودة �أكرث ،فالقما�ش يتنف�س .و�أنا �أرتدي فقط ما هو حميك بالأنوال
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اليدوية» .وتخيلت خزانة مالب�سي يف بيتي يف نيويورك .عندي بالفعل بع�ض الثياب املحيكة
يدوياً بالنول ،من الهند ،ولكن عندي بالت�أكيد الكثري من الثياب الأخرى �أي�ضاً ،ومن
املرجح �أن معظمها كان م�صنوعاً من قطن مهجن �أو من �صنف القطن  .Btو عندي بع�ض
املالب�س امل�صنَّعة من ن�سيج تركيبي م�شتق من النفط .ومل �أكن واثقة من طبيعة ن�سيج املالب�س
ال�صوفية .ف�أنا مل �أتخل�ص من الأ�شياء غري املرغوب فيها يف خزانة ثيابي بعد ،لكنني �ألقيت
نظرة على مالب�سي عرب مفهوم جديد.
ويف طريق عودتي �إىل البلدة فكرت يف القرى التي �شاهدتها يف اجلبال يف و�سط فرن�سة
يف عام  ،1980حيث �أجريت درا�سة عن الأحلان ال�شعبية التي كان يعزفها �أهل الأرياف
الفرن�سيون على �آلة الكمان .وتعلمت جمموعة من املعزوفات املو�سيقية على يد مو�سيقيني
ماتوا جميعهم الآن ،وهي مو�سيقا كانوا قد تناقلوها معهم غري منقو�صة ،من القرن التا�سع
ع�شر والقرون التي �سبقته .و�شهدت �أ�سلوباً من احلياة مل يعد قائماً .ومعظم تلك القرى باتت
الآنمنتجعاتلق�ضاءالعطالتبالن�سبةللعائالتالهولنديةوالربيطانية،التيا�شرتتاملنازل
احلجرية القدمية من �أجل حتويلها �إىل بيوت لق�ضاء ال�صيف فيها .وتابعت ر�ؤية �أحد بيوت
املزارع القدمية ب�سقفه الرائع امل�صنوع من الق�ش ،وهو يتفتت �إىل ركام على مدى ال�سنوات
الع�شر التي تلت .ومن �سنة �إىل الأخرى ،انخف�ض �سطحه ،الذي ظل دون �إ�صالح� ،إىل الأ�سفل
تدريجياً حتى تقو�س ب�أكمله .وبد�أت اجلدران املبنية من احلجارة بالتداعي بعد ذلك.
اختفى عامل الفالحني الكادحني يف فرن�سة ،واختفت حياة القرى ،مبا يف ذلك املو�سيقا،
واالحتفاالت ،واحلرف كلها اختفت يف �أقل من عقد من الزمن .وقد �شاهدت الأمر يحدث.
وحدث هذا النوع نف�سه من االختفاء ال�سريع للقرى الهندية التقليدية يف والية غوجارات يف
الهند يف الثمانينيات من القرن املا�ضي( .)41وقد ت�ساءلت و�أنا �أ�ستمع �إىل ويليام باي�سل ،بعد كل
ما عرفته عن اخلطط املو�ضوعة لتحديث الهند ،وعن خطط الت�صنيع الزراعي ،كم من الزمن
ميكن حلياة القرى التي ت�شكل م�صدراً للحرف اليدوية التي يرعاها ويليام� ،أن تدوم وت�ستمر.
وفكرت يف البلدات ال�صغرية التي كانت ت�شهد حركة نا�شطة �سابقاً يف منطقة و�سط الغرب
الأمريكي التي حتولت �إىل بلدات �أ�شباح هجرها �سكانها والـ  150,000مزرعة �أ�سرية امريكية
التي ترتاجع �سنوياً .واملاليني من املزارع التي �ضاعت على مدى ال�سنوات الع�شرين املا�ضية.
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لعبت �شركة «فابينديا» ومدة خم�سني عاماً دوراً يف رعاية ثروة من التقاليد احلرفية
الهندية ،ووفرت للقرويني حياة الئقة مقابل ما �أبدوه من مهارات ،ووظفت ال�شركة �أموالها
يف ت�أمني تعليم جيد بر�سوم متي�سرة لأوالد القرى ،وال �سيما الفتيات .ف�إن كان ويليام على
�صواب ،و�إن كان با�ستطاعة ال�شركة �أن تقوم بذلك العمل مدة ع�شرين �سنة �أخرى ،ف�إن
الهند ،كما يعرفها ويحبها الكثريون منا ،رمبا لن توا�صل البقاء فقط ،و�إمنا �ست�صبح �أف�ضل.
و�إن كان با�ستطاعة �شركة «فابينديا» �أن جتعل املاليني من �سكان املدن يف الهند ،و�أوروبة،
وال�صني يدركون قيمة الأنوال اليدوية واحلرف اليدوية ،ف�إن املزيد من �سكان املدن الكربى،
من �أمثايل رمبا يلقون نظرة على ما هو معلق يف خزائنهم ،ويفكرون على الأقل يف م�صدر
الثياب ،وما هي الأ�شياء التي تدخل يف �صناعتها.
�س�ألت وليام عن امل�شروع التجاري الذي تنفذه �شركة فابينديا لإنتاج الأغذية الع�ضوية.
قلت له� :إنني �شعرت بالإزعاج ملا علمته ب�ش�أن مو�ضوع التلوث باملبيدات احل�شرية يف الهند.
ف�أجاب�« :إن احلكومة الهندية توجد مربرات لعملية الت�صنيع الزراعي ،لأنها تعتقد �أن
ذلك �سوف ُيوجد وظائف ،و�سوف يف�سح املجال �أمام قيام الكثري من امل�شروعات اال�ستثمارية.
ومع جميء الرثوة اخل�ضراء ،ارتفع �إنتاج القمح ،وكانت هنالك فج�أة كميات كبرية جداً من
املياه للري ب�سبب امل�شروعات املائية اجلديدة فبد�ؤوا يزرعون الأرز يف البنجاب .وكان ذلك
�ضرباً من اجلنون .فقد هبط م�ؤ�شر اجلدول البياين للمياه وتلوثت الرتبة واملياه وب�صورة
مكثفة ،مبادة النرتات .ونحن حمظوظون بطريقة ما هذه املرة ،لكوننا مت�أخرين جداً يف
دورة امل�سار (النباتي) .و�سيتم الك�شف عن النهج الغربي ب�أكمله .و�إذا ما كان مبقدور الهند
�أن ت�صمد مدة ع�شرين �سنة �أخرى ،ف�إن هذا الغزو الأخري �سينك�شف على حقيقته :جمموعة
من ال�شركات املتنفذة القوية التي تبحث عن حتقيق احلد الأق�صى من الأرباح».
ويجب على الهند لكي تثبت �أن ويليام على �صواب �أن تخرتع مناذجها اخلا�صة بها ،و�أن
تربهن �أن ب�إمكان هذه النماذج �أن حتقق النجاح يف الهند ،ومن َث ّم حتملها �إىل العامل.

املدن

نحن �آخذون يف التحول �سريعاً �إىل كوكب من �سكان املدن .واملعروف عن املدن �أنها
جتتذب ال�شباب ،واملوهوبني ،والطموحني .وقد �أدت ثورة و�سائل االت�صاالت وتو�سع ال�سفر
بالطائرة �إىل ربط املدن الكربى يف العامل بع�ضها ببع�ض .ويتنقل �أفراد النخبة املثقفة من
خمتلف القوميات بني بقاع الأر�ض من دون بذل �أي جهد ،من طوكيو �إىل لو�س �أجنلو�س،
بومباي ،و�سنغافورة .وهم يجدون يف هذه املدن �أ�سباب الراحة نف�سها يف الفنادق ،والقنوات
الإخبارية التلفزيونية نف�سها ،التي تبث طوال �أربع وع�شرين �ساعة .هم يجدون ويف املباين
نف�سها التي ت�ضم اّ ً
حمال جتارية رفيعة امل�ستوى ،ماركات عاملية م�ألوفة لديهم من حقائب
اليد ،والعطور ،والثياب ،والأجهزة الإلكرتونية .وهم يف القاعة املخ�ص�صة لركاب درجة
رجال الأعمال يف املطار ،حماطون ب�أ�شخا�ص مثلهم متاماً ممن يقومون بت�أ�سي�س بنيان
عاملنا الذي يزداد توجهاً نحو العوملة.
كما جتتذب املدن اليائ�سني .فاملاليني من فقراء العامل يرحلون عن �أرا�ضيهم وخارج
قراهم ب�سبب قحط املحا�صيل ،ويتم �إخال�ؤهم عن موطنهم ب�سبب دمج الأرا�ضي الزراعية
لإف�ساح املجال �أمام عمليات الت�صنيع الزراعي وامل�شروعات الإمنائية كال�سدود التي تغرق
�أودية ب�أكملها ،وب�سبب تفاقم النزاعات العنيفة .وهم يف املدن ،ين�ضمون �إىل املاليني من
�سكان الأحياء ال�شعبية الفقرية الذين يخو�ضون �سابقاً �صراعاً يومياً من �أجل البقاء.
يف عام  ،1950ومن بني ما جمموعه ( )2.5ملياري ون�صف املليار ن�سمة من عدد �سكان
العامل ،عا�ش ( )731مليون �شخ�ص �أو ( )29باملئة منهم يف املدن .ويتوقع بحلول عام ()2030
�أن يبلغ عدد �سكان كوكب الأر�ض رقماً كبرياً جداً ي�صل �إىل ( )8.2مليارات مع وجود ()4.9
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ماليني �شخ�ص �أو ( )60باملئة يعي�شون يف املدن( .)1ويف �أثناء ثمانني عاماً �ستكون ن�سبة عدد
الأ�شخا�ص الذين يقطنون املدن قد بلغت �أكرث من ال�ضعف ،و�ستكون ن�سبة �سكان احل�ضر �إىل
�سكان الريف قد انقلبت ر�أ�ساً على عقب.
ويف املدن القائمة على �سطح كوكب الأر�ض يت�صادم الغنى والرخاء مع العوز والفاقة؛
ولي�س هناك من مكان ي�صح فيه هذا الكالم �أكرث من الهند .وت�ضم الهند �سبع مدن يبلغ عدد
�سكانها �أكرث من ( )4ماليني ن�سمة ،وخم�ساً وثالثني مدينة يبلغ عدد �سكانها �أكرث من ٍ
مليون
ٍ
واحد .وت�شكل مدن الهند ثاين �أكرب نظام ح�ضري يف العامل بعد ال�صني .وهو نظام ح�ضري
يعاين �أزمة .وتعاين مدن الهند الإهمال على مدى ع�شرات ال�سنني ،و الف�ساد امل�ست�شري،
والبنية التحتية القا�صرة ،والتنمية غري املنتظمة .وقد تقاطر املاليني من املواطنني الهنود
الأكرثفقراً�إىلمدنالبالد،حيثيوجدونومبوارد�شحيحة�،سب ً
الللعي�ش،وجمتمعاتحملية
تنب�ض باحلياة مثل حي دهاراڤي ال�شعبي يف بومباي ،وهو �أ�شبه بخلية نحل ،تعج بال�صناعات
املنزلية ،وم�ساكن �صغرية جداً ،حيث تعي�ش الأُ�سر وتعمل وتلعب بع�ضها فوق بع�ض ،بكل معنى
الكلمة تقريباً .ول�سوء احلظ ف�إن العديد من هذه املجتمعات هي �أحياء فقرية قذرة ،تفتقر
حتى �إىل التدابري ال�صحية الأ�سا�سية ،ف�ض ً
ال عن �أ�سباب الراحة .وت�صنف الأمم املتحدة
( )40باملئة من �سكان الهند احل�ضريني على �أنهم فقراء(.)2
يف غ�ضون ذلك جتتذب الطفرة االقت�صادية للبالد املئات من ال�شركات التي متتلك
م�صالح يف �أكرث من دولة ،وتدفع ال�شركات الهندية باجتاه بلوغ م�ستويات �أعلى حتى من
املناف�سة واالحرتاف .وتتطلب هذه امل�شروعات التجارية اجلديدة وجود جممعات �أبنية
مكاتب جديدة و�أنيقة ،ومرافق للبحوث العلمية والدرا�سات التنموية جمهزة ب�شكل جيد،
ومعامل �صناعية حديثة .ويتطلب وجود املوظفني املتعلمني فيها ،الذين يتلقون رواتب
�سخية ،مدار�س جيدة ،واحل�صول على العناية الطبية اجليدة ،وامل�سكن املريح .كما تزدهر
املجمعات التجارية ،واجل�سور العلوية امل�ستخدمة لتحويل حركة املرور بعيداً عن ازدحام
ال�سري يف املدن ،كما �أنهم يتطلبون وجود مناطق حماطة ب�أ�سوار ،حيث ميكن للأغنياء �أن
يجدوا ق�سطاً من الراحة بعيداً عن الفو�ضى العمرانية.
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�إعادة �إعمار مدن الهند
لقد بد�أت الهند بتنفيذ م�شروع طموح لإحداث حتول يف مدنها .ففي �شهر كانون الأول
من عام (� ،)2005أعلن رئي�س الوزراء مامنوهان �سينغ عن بدء تنفيذ برنامج جواهر الل
نهرو الوطني لتحديث املناطق احل�ضرية (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal
 ،)Mission (JNNURMمتعهداً بتخ�صي�ص مبلغ ( )28مليار دوالر �ضمن �صناديق متويل
وطنية من �أجل �إجراء تغيريات وا�سعة النطاق يف �ست وثالثني مدينة هندية .و�سوف يكون
م�ستقبل الهند منوطاً بنجاح هذا اجلهد غري امل�سبوق .ومن دون وجود مدن فاعلة ،ف�إن
حلم الهند ب�أن ت�صبح دولة نامية ،ونداً لل�صني� ،أوروبة �أو الواليات املتحدة لن يرى النور يف
النهاية .وتعي حكومة الهند هذا الأمر ب�شدة .فقد �أكد رئي�س الوزراء يف الكلمة االفتتاحية
لإعالن بدء تنفيذ الربنامج الوطني لتحديث املناطق احل�ضرية� ،إن الرتكيز يف عملية �إعادة
ين�صب على حاجات الفقراء يف املدن )3(.وما زال من غري
ت�أهيل املدن الهندية يجب �أن
َّ
امل�ؤكد ما �إذا كانت الهند �سوف حتقق هذه الر�ؤية ال�شاملة لإحداث نقلة نوعية يف مدن
البالد .غري �أنه �إذا كان مبقدور الهند �أن تواجه هذا التحدي ،ف�إنها �ستحقق �شيئاً مل يكن
مبقدور �أي نظام دميقراطي �آخر �أن يحققه� :إن�شاء مدن كربى يجري فيها نفي الفقراء
�إىل �أطرافها النائية ،ب�إمكان ال�سكان ممن ميتلكون كل الو�سائل االقت�صادية �أن يعي�شوا
حياة الئقة بو�صفهم مواطنني م�شاركني بالكامل يف املجتمع .ومتتلك مدن الهند الإمكانية
لت�صبح القدوة للعوا�صم الآخذة باالزدهار ب�سرعة يف �أماكن �أخرى من العامل النامي .وقد
تعطي �أي�ضاً درو�ساً للعامل ال�صناعي حيث تكون عادة ما ي�سفر تهمي�ش املحتاجني اقت�صادياً،
ومعظمهم من ال�سالالت االثنية والعرقية ،عن �أعمال عنف دائمة.
كانت حيدر �أباد �إحدى �أوىل املدن التي قامت برتميم مركزها العمراين ،وبتو�سيع
طرقاتها ،لتخلي�ص �أر�صفتها من الباعة واملت�س ِّولني ،وا�ستبدال املباين القدمية املت�صدعة
ٍ
مببان �شاهقة حديثة .وقد �شرعت مدينة كالكوتا وت�شيناي ،وبنغالور ،و�أحمد �آباد وجمموعة
من املدن الهندية الكبرية وال�صغرية يف تنفيذ م�شروعاتها اخلا�صة بالتحديث والتطوير.
وتدرك مدن الهند �أنها تتناف�س حالياً مع بع�ضها ال�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي واملحلي .كما
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تعمل املدن على اال�ستفادة من الربنامج الوطني لتحديث املناطق احل�ضرية ،فتنهمك املدن
يف تقدمي اخلطط واملقرتحات �إىل احلكومة الوطنية من �أجل متويلها.

التحديات
خلفت عقود الإهمال والنمو ال�سكاين الذي د�أب على ت�سجيل زيادة هائلة يف الهند ،البنية
التحتية للبالد يف و�ضع بائ�س وحمطم .وهناك حالياً انتعا�ش كبري يف �سوق ال�سيارات و�إقبال
�شديد على اقتنائها ويجري �إن�شاء طرقات جديدة يف كل مكان ،ولكن لي�س بال�سرعة الكافية.
ويرتاجع و�ضع املوا�صالت العامة تدريجياً ب�صورة يرثى لها خلف حاجات الغالبية العظمى
من ال�شعب التي ال ت�ستطيع حتمل نفقات �شراء �سيارات� .أما حاالت االختناق التي ت�شهدها
حركة املرور لي�ست من الأمور ال�سلبية الوحيدة للتو�سع االقت�صادي :فنوعية الهواء يف مدن
الهند رهيبة .وكثرياً ما كنت �أم�سح وجهي بعد ق�ضائي يوماً خارج �أو حول مدينة دلهي فكان
املنديل الورقي يتحول �إىل اللون الأ�سود تعلوه ذرات �صغرية� .أما الإ�صابة بالتهاب احللق،
وال�سعال ،فهذه ت�أتي مع الأر�ض عند زيارة املناطق احل�ضرية للهند .ووفقاً لإدارة معلومات
الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية ف�إن ال�سيارات والدخان ال�صناعي غري املعالج ي�سهم
يف جعل الهواء يف مدن الهند «من بني الأ�سو�أ يف العامل»( ،)4وحتتل بومباي املرتبة اخلام�سة
بني املدن الأكرث تلوثاً يف العامل مع تعر�ض ( )97املئة من �سكانها لهواء يعجز عن الوفاء
باملقايي�س التي حددتها منظمة ال�صحة العاملية (.)5
وكما هو احلال يف الريف ،هناك نق�ص يف خمزون املياه يف املدن الهندية ،حتى يف
املناطق ال�سكنية الراقية .ويتزايد عدد ال�سكان الذين يتم �إي�صال املياه �إليهم بو�ساطة
�شاحنات ال�صهاريج ،وحتى بالن�سبة لأولئك املحظوظني كثرياً ليكون لديهم م�ضخات يف
منازلهم مو�صولة بتمديدات املياه التي ت�ؤمنها البلدية .ولي�س هناك بب�ساطة ما يكفي من
املياه يف الأنابيب؛ وعندما �س�ألت ديباك باريك رئي�س ال�شركة امل�ساهمة لتمويل ال�سكن
العمراين (� ،)HDFCأكرب �شركة للقرو�ض العقارية ،عن حاالت نق�ص املياه يف مدينة بومباي:
قال يل وهو جال�س يف مقعده يف غرفة معي�شته الأنيقة يف منطقة كارمايكل رود يف بومباي:
«�إننا نح�صل على املياه التي يتم �إي�صالها بو�ساطة ال�صهاريج يف هذا املكان بال�ضبط .ويعي�ش
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م�أمور املياه عرب ال�شارع ،و�إذا ما ر�أته زوجتي من الطريق امل�ؤدي للمنزل �سوف متازحه قائلة:
«�سوف ن�أتي اليوم �إىل منزلك من �أجل �إجناز �أعمال غ�سيل الثياب» ،فم�س�ألة نق�ص املياه ت�ؤثر
على كل �إن�سان يف بومباي ،الغني والفقري».
�إن �أي زائر ملدينة بومباي ُي�صدم بالأحياء الفقرية ال�ضخمة ،التي متتد بعيداً �إىل ما ال
نهاية مبحاذاة املطار ،حيث يكاد ج�سم الطائرة القادمة �أن يلم�س ال�سقوف امل�ضلعة ال�صدئة
لأعداد كبرية من الأكواخ املزرية ،قبل �أن جتتاز �سور الأ�سالك امللتفة بع�ضها حول بع�ض يف
نهاية مدرج املطار .ويف امل�ساء ميلأ املت�شردون كل رقعة �شاغرة من الر�صيف ،وتغطي �أ�شكال
نائمة من �أج�ساد الفقراء �أر�صفة امل�شاة وعتبات املباين ،والأر�ض اجلرداء القائمة حتت
ج�سور علوية ن�صف م�شيدة ،وت�سرت الأمهات �أج�ساد الر�ضع والأطفال ال�صغار داخل اجلزء
املتقو�س من �أج�سادهن املنحنية حر�صاً على حمايتهم ،حيث ال يوجد لديهن �أية و�سيلة
�أخرىلإيوائهم�.أما�أولئكاملحظوظونكثرياًليتملكوا
«ت�شاربي» Charpaiوهو�سريرب�سيط
ّ
م�صنوع من اخل�شب والرفا�صات املعدنية ينح�شرون فيه يف و�ضعية تبادل ،تلتقيفيهاالر�ؤو�س
مع �أ�صابع الأقدام .وهناك من يقيمون يف �أكواخ �صغرية و«ع�ش�ش» مزرية وعلى الأر�صفة
بجانب النوادي االجتماعية والريا�ضية الفخمة وبجانب ال�شقق الفاخرة وبجانب الفنادق
من فئة خم�س جنوم.
وعلى الرغم من وجود طفرة يف بناء امل�ساكن ف�إن ( )60باملئة من �سكان بومباي الذين
يبلغ عددهم ( )18مليوناً يعي�شون يف �أحياء �شعبية فقرية �أو يف ال�شوارع؛ �أي ( )10.8ماليني
�شخ�ص .ويف دهاراڤي  Dharaviوهو �أكرب الأحياء الفقرية يف بومباي هناك دورة مياه واحدة
لكل �ألف وخم�سمئة �شخ�ص .ووفقاً للإح�صاء الأخري الذي �أجرته الهند يف عام ( ،)2001ف�إن
( )40مليون �شخ�ص من �سكان املدن الهندية كانوا يعي�شون يف �أحياء فقرية ،وكانت تتوافر
لدى ( )49.7باملئة فقط من الأ�سر التي تعي�ش يف املناطق احل�ضرية مياه لل�شرب يف دورها.
وكان لدى ( )57.4باملئة فقط من ال�سكان مرافق لل�صرف ال�صحي(.)6
يعي�ش الأغنياء يف الهند و�سط قذارة ال ميكن تخ ّيلها ،ويبدو �أنها ال ت�سبب لهم �أي قلق
�أو �إزعاج .ومتتلك عمتي �شقة جميلة قدمية بعيداً عن طريق البحر مبدينة نيابني يف �إحدى
�أكرث مناطق املدينة رفاهية .وتطل بنايتها على حديقة جديدة �أن�ش�أتها عائلة بريال�س� ،إحدى
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العائالت العريقة يف جمال التجارة .وتقع احلديقة عند الواجهة البحرية حيث ترتطم
الأمواج الهادئة لبحر العرب على ال�صخور الواطئة لل�شاطئ .وهي تفتح �أبوابها من ال�ساعة
� 5.30صباحاً حتى � 9.30صباحاً ،ثم تعود ثانية لتفتح يف امل�ساء .وتغلق احلديقة �أبوابها بني
هذه الأوقات .وهناك مم�شى لل�سري حول منحنى بي�ضاوي عليه م�ؤ�شر للم�سافات م�سجلة
بالأمتار وال ي�سمح باجلري فيه ،ويراقب احلرا�س النا�س الذين ي�ستخدموناحلديقةل�ضمان
احرتام الأنظمة والتعليمات.
من عادتي �أن �أقوم بامل�شي �صباحاً يف احلديقة العامة عندما �أقيم مع عمتي .وتعج
احلديقة برجال يف منت�صف العمر يرتدون «بلوزات» ذات قبة عالية تغطي العنق ،ويتحدثون
عن �أعمالهم على هواتفهم اخلليوية ،و�أمهات حديثات العهد بالأمومة يرتدين �أطقماًخا�صة
بريا�ضة الرت ُي�ض ،و�سيدات متقدمات يف ال�سن يرتدين لبا�س ال�ساري الهندي امل�صنوع من
من�سقة على نحو منتظم
القطن الباهت ،ويتم�سكن بذراع خادمة الأ�سرة .و�أر�ض احلديقة ّ
ب�صفوف مرتبة من �أ�شجار النخيل والأزهار ،التي تتبدل ح�سب ف�صول ال�سنة .وهناك حول
حميط احلديقة مقاعد حجرية منحوتة ب�شكل متقن.
ولي�س هناك من مدخل للحديقة �إىل ال�شاطئ املجاور .وال ميكنك يف الواقع �أن ترى
حتى الأمواج وهي تتحطم بجانبها .فهي خمب�أة خلف �سور متني من الإِ�سمنت والق�ضبان
احلديدية ،مبطن بحاجز من ق�ضبان اخليزران .وت�ستخدم ال�صخور املوجودة مبحاذاة
ال�شاطئ كمراحي�ض عامة من قبل النا�س الذين يعي�شون يف الأحياء الفقرية القائمة عند
�أي طرف من �أطراف احلديقة .ومبقدور النا�س الذين ي�سكنون املباين العالية يف اجلوار
�أن يتحملوا وب�سهولة دفع تكاليف �إقامة مراحي�ض عامة ،ولكن بناء املراحي�ض �سوف يعني
االعرتاف بوجود الأحياء الفقرية .و�سوف ي�شجع ذلك على بقائها هناك ب�صورة دائمة.
فالأر�ض التي �أقيمت عليها هذه الأحياء ال تعود ملكيتها �إىل الأ�شخا�ص الذين يعي�شون فيها.
ولي�س من املفرو�ض �أن يكونوا هناك على الإطالق .ولذا ف�إن الأثرياء يتظاهرون ب�أن الأحياء
الفقرية غري موجودة ،و�أن ال�صخور التي تقع مبا�شرة خلف حاجز اخليزران ال ت�ستخدم
كمراحي�ض عامة� .إن تعلم عدم ر�ؤية الفقر املدقع يف كل مكان من حولهم هو مهارة حياتية
�أ�سا�سية ،يتمتع بها املي�سورون يف الهند.

املدن

271

عا�شت �أ�سرتي يف مدينة بومباي منذ ال�ستينيات من القرن املا�ضي .وكان والدي يذهب
�إىل اجلامعة هناك ،وكنت �أ�شعر دائماً �أنني يف بيتي عندما �أكون يف املدينة .ومع ذلك،
حد ٍ
ومهما تكررت زياراتي ،ف�إنني �أعرف املدينة �إىل ٍ
كاف متاماً ،لأعرف �أن هناك الكثري
منتم قمت بالبحث عن ناري�ش
مما ال �أعرفه عنها .ولكي �أفهم بومباي من وجهة نظر ابن ٍ
فرينانديز ،رئي�س حترير �صحيفة «تامي �آوت مومباي» « .»Time Out Mumbaiوالتقيته يف
مكتبه خلف ميدان �سباق اخليل يف املدينة.
ال يزال ناري�ش يبدو يف مظهره مثل املرا�سل ال�صحفي املخت�ص بتغطية �أخبار اجلرمية،
الذيكانعليهذاتيوم؛متوا�ضعاًمتاماً،و�شعرهطويلنوعاًما،ينتعل�صند ًالمفتوحاً،ويرتدي
ثياباً جمعدة من قما�ش املالب�س الع�سكرية .وقد �أبلغني ونحن جال�سان عند طاولة دائرية
ال�شكل يف قاعة لالجتماعات نحت�سي فنجاناً من القهوة« :لقد عا�شت �أ�سرتي يف بومباي على
الدوام .وعلى عك�س الكثريين من النا�س هنا ،ف�إنني واحد من �أهل البالد الأ�صليني .كان
جدي يزرع قطعة �أر�ض يف هذا املكان على الرغم من املفهوم الذي ينظر به حزب �شيڤ �سينا
 Shiv Seenaللأمور .وكانت مالحظته الأخرية ت�شري �إىل احلزب ال�سيا�سي الإقليمي الذي
تر�أ�سه ،مدة طويلة ،بال ثاكريي املفعم باحليوية الذي �أدت فا�شيته املبالغ فيها �إىل ترهيب
و�إ�ضحاك مواطني بومباي على حد �سواء .وينظر حزب �شيڤ �سينا �إىل املدينة بو�صفها ب�ؤرة
للرذيلة والف�ساد م�صدرها العنا�صر الأجنبية  -ويعني به�ؤالء الهندو�س الذين ال ينتمون �إىل
والية مهارا�شرتا .واحلزب م�س�ؤول عن تغيري ا�سم املدينة من بومباي �إىل مومباي ،وعن
تخ�صي�ص ح�صة من الوظائف �سواء الر�سمية �أم غري الر�سمية ملواطني والية مهارا�شرتا� .إن
الطابع العاملي ملدينة بومباي حيث جاءها �أنا�س من كل �أنحاء الهند والعامل ،لتكون موطناً لهم
هو �أمر مكروه بالن�سبة حلزب �شيڤ �سينا .وقد باتت �صحة ثاكريي �ضعيفة حالياً ،و�سيخلفه
يف زعامة احلزب ابنه اوداي ولكن يبدو من غري املرجح �أن يتمكن حزب �شيف �سينا من �أن
يحكم ،وملدة طويلة ،مدينة تتحول ب�سرعة �إىل مدينة يجري تدويلها ب�صورة �أكرب ،وترهن
الهند الكثري من م�ستقبلها بها .ومع ذلك ف�إن حزب �شيف �سينا قادر على تعبئة جمهور من
ال�شباب لكي يقوموا ب�أعمال عنف يف �شوارع بومباي حينما يكون ذلك منا�سباً لهم.
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يف عام  ،1992و�أثناء عمله مرا�س ً
ال مبتدئاً يف �صحيفة «تاميز �أوف انديا» ،قام ناري�ش
بتغطية �أحداث ال�شغب يف بومباي التي �شهدت هجمات عنيفة �ضد امل�سلمني القاطنني يف
املدينة عقب تدمري م�سجد «بابري» يف �أجوديا على يد جمموعة من امليلي�شيا الهندو�س .و�أكد
القا�ضي بي .ان� .سريكري�شنا الذي ر�أ�س جلنة التحقيق يف �أحداث العنف يف بومباي� ،أكد
يف تقريره �أنه «لي�س هناك من �شك ب�أن �أن�صار حزبي �شيڤ �سينا و�شيڤ �سايني�سك�س لعبا
الدور الرئي�س يف تنظيم الهجمات على امل�سلمني وعلى ممتلكاتهم بتوجيه من عدة زعماء من
()7
م�ستوى �شاكا براموك � Shakha Pramukhإىل م�ستوى رئي�س حزب �سينا ،بال ثاكريي».
وقال يل ناري�ش الذي مت �إدراج تغطيته الإخبارية يف تقرير ن�شرته �صحيفة« :تاميز �أوف
انديا» حتت عنوان «عندما احرتقت بومباي :تقرير �إخباري وتعليقات على �أحداث ال�شغب
والتفجريات»( )8قال يل« :لقد عرفت �آنذاك قوة ال�صحافة .ذهبنا �إىل امل�شرحة وقمنا
بتعداد اجلثث .وعندما كان مفو�ض ال�شرطة يبلغ عن وفاة مئة �شخ�ص ،كنا قادرين على
ذكر �أننا ر�أينا خم�سمئة منهم .ويف النهاية مت �صرف مفو�ض ال�شرطة من اخلدمة» .ول�شعوره
بالإحباط نتيجة للتغيريات التي طر�أت على �إدارة ال�صحيفة ،توجه ناري�ش �إىل نيويورك �سعياً
لنيل �شهادة يف ال�صحافة من جامعة كولومبيا ،حيث عمل بعدها يف �صحيفة «وول �سرتيت
جورنال»  .Wall Street Journalوعندما �سنحت له الفر�صة للبدء ب�إعداد ن�سخةمن�صحيفة
«تامي �آوت» « »Time Outيف بومباي قام باقتنا�صها على الفور.
وميتلك ناري�ش ر�ؤية حمددة بالن�سبة للمجلة «�إننا نعتقد �أننا تولينا رعاية الروح الأ�صلية
ملجلة « »Time Outعندما جرى ت�أ�سي�سها يف لندن يف �أعوام ال�ستينيات -املدينة ،ال�سيا�سة،
والثقافة -ونحن نقوم ب�إدارتها ،كما كانت يف البداية عندما كانت تتعلق بن�شر �أنباء عن
املكان الذي ي�ستطيع فيه الهيبيون معرفة املكان الذي �ستنظم فيه املظاهرة الآتية املعار�ضة
للحرب .نحن نرى �أنف�سنا ب�أننا ال نقدم فقط لقطة فوتوغرافية للمدينة ،لكننا نطرح ر�أينا يف
�أو�ضاع املدينة .فمث ً
ال بالن�سبة للموا�صالت العامة نحن �ضد خ�صخ�صة املرافق وم�ؤ�س�سات
النفع العام؛ وي�شعر �أ�صحاب النفوذ يف املدينة بالقلق �إزاء حركة ال�سري على طريق «بيدر
رود»  .Pedder Roadوهم يريدون بناء ج�سر علوي �سيجعل احلياة �صعبة جداً يف منطقة
�سكنية كبرية .وتظهر الدرا�سات �أن خم�سني �ألف �شخ�ص فقط ي�سافرون بال�سيارة على
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طريق «بيدر رود» يومياً .وهذا ي�ساوي عدد الأ�شخا�ص النازلني من قطار واحد عند حمطة
«ت�شريت�شغيت»� .إن جمهور قراء املجلة هو ذلك العدد الكبري من �أبناء الطبقة الو�سطى.
والنا�س الذين يرغبون يف قراءة �أخبارهم يف احلفالت لن يجدوا �أنف�سهم على �صفحاتنا.
و�س�ألته عن ر�أيه يف م�ستقبل بومباي ف�أجاب�« :أنا ل�ست متفائ ً
ال مب�ستقبل هذه املدينة
�إطالقاً مع �أنني �أحبها ب�شدة» وح�سب ر�ؤية فرينانديز للو�ضع ،ف�إن بومباي �ضيعت فر�صتها
عندما �أخفقت يف حماولتها لتعمري �أرا�ضي املطاحن املهجورة ب�شكل من�صف ،وتبلغ م�ساحتها
�ستمئة فدان من العقارات املمتازة القائمة يف و�سط املدينة .ويف �شهر �آذار املا�ضي وعقب
قيام تناف�س حاد ما بني جمموعة «العمل البيئي ملدينة بومباي» واملنظمات املرتبطة بها وبني
كبار �شركات البناء يف املدينة على م�صري هذه الأرا�ضي اخلالية ،عمدت املحكمة العليا
للهند �إىل احلكم ل�صالح �شركات البناء ب�إلغائها لقرار �سابق �صادر عن املحكمة العليا ملدينة
بومباي .ومع ح�صولهم على �ضوء �أخ�ضر لإقامة منتزهات عامة تعتمد و�سائل تكنولوجيا
متقدمة ،وجممعات جتارية للت�سوق ،وفنادق فخمة ،ومباين �شقق �سكنية ،فقد عمت الفرحة
�شركات الإن�شاءات والبناء .وقال �أحد �سما�سرة العقارات متحم�ساً�« :إننا بحاجة لأن نظهر
للعامل �أننا جادون يف �أن ن�صبح دولة مهمة لها ت�أثريها عاملياً .وبقيامنا بت�شييد �أحدث
املرافق واملن�ش�آت �سنكون قادرين على �إثبات هذا الأمر»� )9(.إال �أن ذلك �شكل �ضربة م�أ�ساوية
للكثريينمن�أهايلمومباياملتابعنيللق�ضيةالذينر�أوايفعمليةالتعمرياملن�صفةوال�سليمة
بيئياً الفر�صة الأخرية للمدينة ال�ستعادة ذاتها .فقد مت خف�ض م�ساحة ( )400فدان التي كان
ه�ؤالء النا�شطون املدنيون ي�أملون ب�أن تكون متوافرة من �أ�صل امل�ساحة الإجمالية من �أجل
�إقامة الأماكن املفتوحة وم�ساكن �أ�صحاب الدخل املحدود ،مت خف�ضها �إىل ( )113فداناً وذلك
مبوجب قرار املحكمة العليا.
وقال فرينانديز« :لقد كان وا�ضحاً يف عام  ،1995عندما �إنهارت املطاحن� ،إن البيئة
االجتماعية للمدينة كانت يف طور االهرتاء ،لأن الآلة االقت�صادية كانت قد تعطلت .وكان
من الوا�ضح ب�شكل كبري قبل ذلك احلني� ،أن تعمري م�ساحة �ستمئة فدان يف و�سط املدينة
التي ت�شغلها املطاحن اخلالية كان بحاجة �إىل تخطيط .وقد قال قرار املحكمة العليا �أ�سا�سا ً:
«بومباي :اذهبي �إىل اجلحيم! لذا ف�إن املدينة �سائرة �إىل احل�ضي�ض ،والنا�س الذين ميتلكون
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هذه الأوهام عن م�ستقبل الهند على �أنها �سوف ت�صبح �شنغهاي �أخرى ،هم �أ�شخا�ص فقدوا
�صوابهم» .وتعك�س كلمات ناري�ش احلادة والعنيفة كثافة الت�صورات املتناف�سة بالن�سبة ملدينة
ت�شهد تغريات م�ستمرة .فهناك ثروات هائلة يجري تكوينها كما يجري تغيري �صورة املدينة
على ح�ساب بع�ض �أكرث النا�س فقراً يف العامل ،ف�ض ً
ال عن ذكر الطبقة املتو�سطة .وتابع ناري�ش
قائ ً
ال�« :إن ال�شركات العمرانية توجه تركيزها منذ الآن �إىل �أر�ض املرف�أ  -م�ساحتها نحو �ألف
وثمامنئة فدان .ولو كانت �أر�ض املرف�أ قد دخلت يف التنظيم نف�سه مع �أر�ض املطاحن ،ف�إن تلك
كانت �ست�شكل الفر�صة املواتية لتحقيق انقالب يف هذه املدينة ،غري �أنه مت ا�ستخدام الأنظمة
املقد�سة لل�سوق مربراً جل�شع ال حدود له .وقال مو�ضحاً الفكرة التي يق�صدها« :انظري� ،إذا
كان �ستون باملئة من العا�صمة املالية لالقت�صاد املزدهر لهذه البالد� ،أحياء فقريةً ،نكون
جميعنا قد ق�ضي علينا .وتنهد ناري�ش ثم قال بلطف ولكن ب�سخرية الذعة« :لقد كان يفرت�ض
بنا وفق مذهب نهرو �أن نعتني بالفقراء� .أما الآن فنحن غري م�ضطرين للقيام بذلك.
ر�ؤية بومباي لعام 2020

�ستكون بومباي بحلول عام  ،2020ومع وجود ( )28.5مليون �شخ�ص فيها� ،أكرث مدينة يف
العامل ازدحاماً بال�سكان( .)10و�سيكون ذلك �أي�ضاً العام الذي �ست�ستعد فيه بومباي لتحقيق
هدفها ب�إجراء تغيري كلي يف املناطق العمرانية .وقد ُعرفت بومباي منذ زمن طويل على �أنها
مدينة «املايا» �أو الوهم ،والأحالم امل�ستحيلة التي تتحقق يف �أفالم بوليوود ،وهي نيويورك
الهند .ويتقاطر الآالف من الهنود �إىل بومباي كل عام ال يحملون معهم �شيئاً �سوى �آمالهم
وي�أ�سهم .وين�ضم �إليهم هنود من املتعلمني والطموحني �أمريكيون و�أوروبيون مبن فيهم
�أ�شخا�ص عائدون من ال�شتات الهندي ،مع �أن ذلك يتم يف ظروف خمتلفة متاماً .وبني هذين
الو�ضعني املتناق�ضني ،ويف حني حتلق �أ�سعار املمتلكات والعقارات �إىل م�ستويات مرتفعة جداً
ويجري ا�ستنزاف املرافق العامة الأ�سا�سية مثل و�سائل النقل اجلماعي ،نظام ال�صرف
ال�صحي واملياه ب�أكرث من طاقتها ،تتعر�ض الطبقة املتو�سطة ل�ضغوط جمة.
واملدنالكربىمثلمدينةبومبايتغويوت�صدبفعلحجمهاالبحت.وهيتتحدىالقادمني
اجلدد لكي يقبلوا التحدي ويحققوا النجاح فيها� .إن مر�ض الف�صام الطبيعي ي�أتي مع كونك
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من قاطني مدينة كربى .فالإن�سان هنا يكون �شخ�صاً جمهو ًال وع�ضوا يف نا ٍد للنخبة يف الوقت
نف�سه .وكانت مدينة نيويورك �أول مدينة تتعدى خط الـ ( )10ماليني ن�سمة ،وت�صبح مدينة
كربى�« .إذا كان ب�إمكاين �أن �أجنح هناك ،ف�سوف �أجنح يف �أي مكان» هكذا تقول كلمات
الأغنية ال�شهرية «نيويورك ،نيويورك» وتنطوي �أغنية «�أنا من �أهل بومباي» على معنى خا�ص
م�شابه من الكربياء ،والذكاء ،و�آثار معارك حملية حتقق فيها الن�صر املبني )11(.ويفخر
�سكان مدينة مومباي مبدينتهم ب�شدة حتى ولو كانوا رمبا يكرهون عيوبها اخلطرية .وهم
قادرون على قتال بع�ضهم بع�ضا ،كما حدث يف �أثناء �أحداث العنف الوح�شية التي وقعت بني
الهندو�س وامل�سلمني يف املدينة يف عام  .1992وهم قادرون باملثل متاماً على التوحد معاً يف
فورات عاطفية عفوية من الكرم وال�سخاء و�سماحة النف�س .ففي �أثناء كارثة الفي�ضانات التي
حلت باملدينة يف عام  ،2005وعقب الدمار الذي �أحدثته الكارثة ،مد النا�س �أيدي امل�ساعدة
لإخوانهم املدنيني املحتاجني �سواء بتقدمي الطعام �أو تقدمي امل�أوى لق�ضاء ليلتهم فيه.
ويطرح ر�ؤ�ساء ال�شركات التجارية وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية ت�صوراً لإحداث حتول يف
مدينتهم على منط التحول الذي �شهدته مدينة �شنغهاي )12(.وهم يريدون حتويل بومباي،
وهي الآن العا�صمة املالية للهند� ،إىل عا�صمة مالية للعامل ،تناف�س �سنغافورة .وقد كان هذا
جوهر تقرير �أعدته م�ؤ�س�سة ماكينزي و�شركاه وجمموعة تعمل بتوجيهات من م�ؤ�س�سات
جتارية ت�سمى «بومباي �أو ًال» .وكان عنوان التقرير «ر�ؤية عام  .»2020وقد �أوجز الكيفية التي
ت�ستطيع الهند عربها �أن حتقق هذا التحول عرب �إن�شاء طرق جديدة ،وخ�صخ�صة اخلدمات،
وتنظيف الأحياء الفقرية القذرة .ويف عام � ،2005أعلن رئي�س الوزراء ت�أييده للفكرة قائال ً:
�إن «حلمه كان �أن يرى مومباي وقد حتولت �إىل مدينة مثل �شنغهاي» ،وتعهد بتوفري املوارد
من جانب احلكومة الوطنية للبالد دعماً لتحقيق هذا الهدف»(.)13
ويف �شهر �آذار املا�ضي �أ�صدر منتدى املديرين التنفيذيني يف الهند والواليات املتحدة تقريراً
بعنوان «ال�شراكة االقت�صادية الإ�سرتاتيجية الهندية-الأمريكية»� ،أو�صى فيه ب�أن «ت�شارك
الواليات املتحدة الهند يف جعل مومباي مركزاً مالياً �إقليمياً»( .)14كما يو�صي التقرير يف
الفقرة املتعلقة بالبنى التحتية مب�شاركة م�ؤ�س�سات مالية وجتارية �أمريكية مثل البنك الدويل
من �أجل ت�سهيل ال�شراكة ما بني القطاع العام واخلا�ص واال�ستثمار يف جمال حت�سني البنية
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التحتية للهند من منظور احلاجات وال�شركات التجارية .ولدى كل م�صرف ا�ستثماري وجتاري
�أمريكي كبري مكاتب يف بومباي حالياً .ولقد كنت على علم بالكثري من احلديث احلما�سي
الدائر بني اخلرباء املاليني ب�ش�أن حتول بومباي �إىل حلقة مهمة يف نظام جتاري مايل يعمل
�أربعة وع�شرين �ساعة يف الأ�سبوع ،وتنهمر فيه ال�صفقات التجارية ب�شكل غري مرئي وبغزارة
من نيويورك� ،إىل لندن �إىل بومباي� ،إىل طوكيو ،وعودة �إىل نيويورك� .إن بومباي التي يتخيلها
هذا التجمع ال متت ب�صلة �إىل بومباي التي يعي�ش فيها معظم مواطني املدينة.

�أكرب الأحياء الفقرية يف �آ�سية
�إن �إعادة ت�أهيل حي دهاراڤي هي �أكرث خطوة طموحاً تقوم بها بومباي من �أجل �إحداث
حتول يف املدينة ذاتها .فهناك مليون �شخ�ص حم�شورون داخل م�ساحة  535فداناً على طول
نهر ميثي ،م�ضغوطون ما بني �أحياء ماهيم و�سيون .وقد كانت دهاراڤي يف الأ�صل قرية
هامدة تعي�ش على �صيد ال�سمك ،وهي الآن جمتمع مزدهر حتتل فيه ال�صناعات ذات النطاق
ال�ضيق الغرف ال�صغرية ذاتها التي تعي�ش فيها الأ�سر .فهنالك العاملون يف دباغة اجللود،
جتار اخلردوات املعدنية ،و�صانعو الأواين الفخارية ،ون�ساء يكدحن يف البيوت وي�صنعن
الـ«بابدا�س»  ،Papdasوهو طعام �شعبي خفيف عبارة عن رقائق من العد�س املقلي .وتتلوى
املمراتال�ضيقةمابنيمنازلم�ؤلفةمنغرفةواحدةمنالقرميد،مبنيةب�أيدي�أولئكالذين
يعي�شون فيها .وت�شق مياه ال�صرف ال�صحي القذرة طريقها ب�شكل ملتو عرب القرية داخل
�أخاديد �ضحلة لت�صريف مياه الأمطار .ويقفز �أوالد حفاة فوقها .وترجع الرائحة الكريهة
حلي ماهيم ،وهو بالت�أكيد �أحد الأماكن الذي تنطلق منه �أ�سو�أ الروائح يف العامل ،ترجع و�إىل
حد كبري� ،إىل مياه املجارير غري املعاجلة وال�سائل الناجم عن املخلفات ال�صناعية الذي
ي�صب يف نهر ميثي وين�ساب داخل خليج ماهيم.
وكان م�شروع �إعادة �إعمار حي دهاراڤي ،وهو من بنات �أفكار �شركة القطاع اخلا�ص تدعى
«ام.ام .لال�ست�شارات « وميلكها موكي�ش ميهتا ،قد ح�صل على ال�ضوء الأخ�ضر من حكومة والية
ماهارا�شرتا يف عام  .2006ومت ا�ستجرار عرو�ض بقيمة ( )2.5مليارين ون�صف املليار دوالر من
�شركات الإن�شاءات والتطوير العمراين حول العامل .وتتبارى ال�شركات الهندية العمالقة «دي.
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ال.اف»  ،DLFاميار ،وهريانداين .وكذلك �شركات من كوريا اجلنوبية ،و�أخرى تتخذ من دبي
مقراً لها ،تتبارى جميعها للح�صول على جزء من العمل( .)15ويجب على �شركات البناء توفري
�شقة م�ساحتها  225قدماً مربعاً لكل �أ�سرة من �أ�سر احلي الفقري .و�سوف مينح �صاحب ال�شركة
مقابل كل قدم مربعة يبنيها يف م�سكن جديد ل�صالح �أهايل احلي الفقري ،م�ساحة ()1.33
قدم مربع جماين ليبيعها �أو ليعمرها ح�سبما ي�شاء .وتق�ضي اخلطة الأ�سا�سية ببناء ٍ
مبان
�شققية �شاهقة لإ�سكان القاطنني يف دهاراڤي« ،و�إخالء املكان لإقامة مدار�س ،وحدائق عامة
وم�ست�شفيات ،ف� ً
ضال عن جممعات جتارية للت�سوق ودور �سينما متعددة .والكثريون من �سكان
دهاراڤي ت�ساورهم ال�شكوك ،وال �سيما �أولئك الذين ي�صنعون رقائق العد�س املتبلة والأواين
الفخارية ،وهما اثنتان من �أكرب ال�صناعات يف احلي الفقري .فكالهما بحاجة �إىل وجود
ف�سحة يف العراء ،لتجفيف املنتج بعد االنتهاء من �صنعه ،ولن ي�شرتي من يعي�شون يف اخلالء
�شققاً �صغرية جداً من �شقق املباين ال�شاهقة .ومن �أجل حتفيز التنمية االقت�صادية وتوفري
املزيد من �سبل العي�ش ،التي ت�ؤدي �إىل تعزيز و�ضع �صانعات رقائق العد�س وعمال اجللود
والدباغةو�صانعيالأواينالفخاريةالذينيتم�إخال�ؤهممندهاراڤي،يجريالتخطيطلإقامة
منطقة اقت�صادية خا�صة ( )Special Economic Zone SEZت�شمل �صاالت عر�ض للجلود،
م�ؤ�س�سة ل�صناعة اخلزف ،م�صانع للمجوهرات والأحجار الكرمية وحتى �شركات متخ�ص�صة
بتكنولوجيا املعلومات ،غري �أنه لي�س من الوا�ضح عدد ال�سكان من احلرفيني والن�ساء اللواتي
ً ()16
ي�صنعن رقائق العد�س ،الذين �سوف ي�ستفيدون من هذه املنطقة فعال.
لقد ُجنت الهند باملناطق االقت�صادية اخلا�صة ،و�أقبلت على �إن�شائها ب�شكل ه�ستريي .وقد
�شجعها على ذلك جناح ال�صينيني يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية وزيادة ودعم الإنتاج
ال�صناعي يف املناطق االقت�صادية اخلا�صة مثل منطقة  Shenzhenومدينة  Suzhouال�صناعية،
فبات لديها حالياً ثمانٌ وع�شرون منطقة مماثلة .وتعر�ض هذه املناطق تقدمي مزايا �ضريبية
خا�صة لل�شركات �شريطة �أن تولد �إيرادات ت�صدير �صافية .وتوفر املناطق ال�صناعية الهندية
التي افتتحت �أول مرة يف عام (« ،)2002حرية تامة يف العمل التجاري ل�شركات كربى متعددة
اجلن�سيات ،ت�سعى �إىل التو�سع عاملياً يف قواعد الإنتاج»( )17وت�شمل احلريات التي تتيحها
املناطق ال�صناعية اخلا�صة لل�شركات متعددة اجلن�سيات متتعها بو�ضع م�ستقل عن النقابات
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العمالية ،ف�ض ً
ال عن تزويد ال�شركات ب�إمدادات م�ضمونة ومتوا�صلة من املياه والكهرباء .وكان
قد جرى حتديد �سقف لإن�شاء املناطق ال�صناعية اخلا�صة بحيث ال يتجاوز عددها ()150
موقعاً حتى عام ( ،)2006عندما جنح كمال ناث وزير التجارة ،يف �إطار �سعيه لزيادة اال�ستثمار
الأجنبي ورمبا �إ�سداء معروف كبري للن�شاط االقت�صادي يف الهند ،جنح يف �إلغاء ذلك ال�سقف
على الرغم من معار�ضة وزير املالية بي.ت�شيدامبارام للقرار .وهنالك الآن ( )117منطقة
�صناعية خا�صة �أخرى جرى منحها «موافقة مبدئية»� ،إ�ضافة �إىل  200منطقة �أخرى جاهزة
للتنفيذ .وكان لالزدهار ال�سريع للمناطق ال�صناعية اخلا�صة يف الهند ت�أثري بالغ جداً ،لكي
يلفت انتباه �صندوق النقد الدويل ،ويدفعه �إىل توجيه حتذير ب�ش�أن «احلوافز االقت�صادية غري
املعقولة» املقدمة لهذه املناطق .ويبدو �أن عدداً كبرياً من ال�شركات التجارية القائمة تقوم
بتحويل عملياتها �إىل املناطق ال�صناعية اخلا�صة اجلديدة ،حيث تتخل�ص من �أعباء �ضرائب
كبرية �إىل حد �أن هذا االجتاه بات يهدد العائدات ال�ضريبية للحكومة .وتدعي وزارة املالية �أن
اخل�سائر يف الإيرادات �سوف ت�صل �إىل ( )19مليار دوالر بحلول عام ( .)18()2010ولي�س مبقدور
حكومة الهند �أن تتحمل بب�ساطة خ�سارة هذه الأموال.
من غري امل�ؤكد بعد كيف �ست�ساعد املناطق ال�صناعية اخلا�صة املق�صود بها �أن
تعود بالفائدة على ال�شركات املتعددة اجلن�سيات ،يف �إيجاد ودعم �سبل العي�ش لأ�صحاب
امل�شروعات ال�صغرية واحلرفيني من �أبناء دهاراڤي .وكان قد تقرر منذ نهاية العام املا�ضي
البدء بعملية �إعادة بناء حي دهاراڤي يف �شهر كانون الثاين من عام  .2007و�إذا ما كان
ب�إمكان الهند حتويل �أكرب حي فقري يف �آ�سية �إىل واحة مزدهرة متعددة اال�ستعماالت مع
توفري �أ�ساليب راحة مدنية جيدة ،وبنية حتتية جيدة ،وتكرار عملية التحول اجلذري تلك يف
الأحياء الفقرية يف كل �أرجاء البالد ،ف�إن الهند احل�ضرية �سوف تغدو حمركاً هائ ً
ال لإحداث
حتول يف الأمة ب�أكملها.

حالة طوارئ تعليمية
ال ميتلك عدد كاف مطلقاً من ال�شباب الهندي املهارات �أو امل�ستوى التعليمي املطلوب
للوظائف اجلديدة التي يجري �إيجادها يف البالد .ومن بني الأ�سباب التي تدفع �شركات
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تكنولوجيا املعلومات الهندية �إىل التو�سع يف اخلارج عدم متكنها من االعتماد على العاملني
الهنود من ذوي الكفايات العالية من �أجل الوفاء مبطالب التزايد امل�ستمر لنمو اقت�صادي
يحقق ن�سباً مرتفعة تتجاوز الع�شرة باملئة ،وهي تعد ن�سبة عالية يف علم االقت�صاد .ويتلقى
املر�شحون امل�ؤهلون للوظيفة عرو�ضاً متعددة بانتظام ،بينما يخفق نظرا�ؤهم الأقل كفاية يف
احل�صول على فر�صة واحدة .ويف حني تقوم املعاهد التعليمية املتميزة للهند ،مبا فيها معاهد
التكنولوجياالهنديةذائعةال�صيتواملعاهدالهنديةللإدارة،بتقدميخريجنيم�ؤهلنيب�شكل
ممتاز ،ف�إن ه�ؤالء ميثلون رقماً �ضئي ً
ال جداً من �أ�صل املجموع العام للخريجني يف الهند.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن عدداً قلي ً
ال من الهنود يكملون درا�ستهم الثانوية ،وثمة عدد �أقل ينجح
يف دخول اجلامعة على الإطالق .وتظل ن�سبة الأمية مرتفعة .فهناك عدد كبري جداً من
الأوالد يذهبون للعمل وغالباً حتت ظروف ال تختلف عن ظروف العبودية يف �شيء .وهناك
الكثريون جداً ممن يذهبون فع ً
ال �إىل املدر�سة يتلقون تعليماً تكون نتيجته �أنهم يظلون غري
قادرين على القراءة �أو حتى �إجراء عملية ح�سابية ب�سيطة.
ولدى الهند حالة طوارئ تعليمية ملقاة على عاتقها ،وهي تتحمل م�س�ؤوليتها .ويندفع
الأ�شخا�ص املهملون امل�ؤثرون ،ملواجهة حتدي تعليم �أكرب عدد من ال�سكان يف العامل ممن هم
يف �سن الدرا�سة .وكانت منظمة براثام  ،Prathamوهي منظمة غري حكومية تن�شط يف جمال
تطوير التعليم االبتدائي (الأ�سا�سي) يف الهند ،قد ن�شرت �أول درا�سة ا�ستطالعية �سنوية لها
عن تقرير التعليم ( .)Annual Survey of Education ReportASERو�شكلت النتائج الئحة
اتهام تدين النوعية املتدنية من التعليم املتاحة ملعظم الأطفال الهنود .وت�ستنتج منظمة
«براثام» �أنه من بني ما يقدر بنحو ( )140مليون طفل يف مرحلة التعليم االبتدائي يف الهند،
هناك  30مليون طفل ال ي�ستطيعون القراءة ،و( )40مليوناً ال ي�ستطيعون حتى متييز الأحرف
()19
الأبجدية و( )55مليوناً لن يكملوا حتى �أربع �سنوات من الدرا�سة.
وعلى الرغم من �أن د�ستور الهند ي�ضمن احلق لكل طفل يف التعليم ،فمن الوا�ضح �أن
احلكومةالميكنها�أنتتكيفمعالو�ضع.ومنالأمثلةعلى�أكرثاجلهودالواعدةيفهذاال�صدد
قيام امل�شروعات امل�شرتكة التي تربط احلكومة مب�ؤ�س�سات خا�صة وغريها من املنظمات غري
احلكومية والقطاع اخلا�ص ،بتويل هذه املهمة ال�صعبة وحتمل م�س�ؤولية التحدي املتمثل يف
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حت�سني نوعية و�أفق التعليم الأ�سا�سي يف الهند .وت�سخّ ر م�ؤ�س�سة عظيم برميجي التعليمية
التي �أ�س�سها املدير التنفيذي امل�س�ؤول ل�شركة ويربو ،عظيم برميجي ،جهودها لتح�سني نوعية
التعليم االبتدائي يف الهند ،ال �سيما يف املدار�س احلكومية الريفية .وكنت قد زرت اثنتني من
املدار�س يف حيدر �أباد حيث تن�شط امل�ؤ�س�سة وخرجت منهما بانطباع مفعم بالأمل والتفا�ؤل
من �أجل م�ستقبل واعد للبالد.
�أ�س�ست روهيني نايلكاين ،زوجة رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  Infosysانفو�سي�س ،ناندان
نايلكاين« ،م�ؤ�س�سة �آك�شارا»  Aksharاملرتبطة مبنظمة «براثام» .وركزت جهودها على «كل
طفل يف �سن الدرا�سة والتعلم» .كما �أ�شرفت على �إدارة برنامج لتوفري كتب خم�ص�صة
للأطفال ذات نوعية عالية ورخي�صة الثمن ت�صدر باللغات الإقليمية .ومعظم النا�س يف الهند
ال يتكلمون اللغة الإنكليزية ،كما تقول روهيني�« .إن �إحدى الأمور التي مل نكن قادرين على
الإفادة منها هي قاعدة املعرفة املت�أ�صلة بداخلنا ،لأننا غري قادرين على التحدث بع�ضنا مع
بع�ض».ومتتلكم�ؤ�س�ستهاثمامنئة�ألفكتابمطبوعومتاحخلم�سني�ألفطفليفثالثة�آالف
وخم�سمئة مكتبة من مكتبات املجتمعات املحلية.
وما هذا اجلهد املبذول �سوى اثنني من املئات من اجلهود البطولية املبذولة ملواجهة
�أزمة التعليم يف الهند .وال بد �أن �أحد �أكرث الأ�ساليب �إبداعاً يف تو�سيع الفر�ص التعليمية،
ال �سيما يف املناطق الريفية ،هي تلك املتبعة عرب التعلم عن بعد عرب االت�صاالت الال�سلكية
للإنرتنت .فلي�ست ثمة �إمكانية لإح�ضار الأعداد الهائلة من �سكان الهند كلهم �إىل مراكز
التميز واخلربة املوجودة يف املدن �أو يف دول العامل .والبديل الوا�ضح هو �أخذ هذه املراكز
معنى جديداً لناحية
�إىل النا�س« .لقد اكت�سب التعليم يف عامل مرتابط وبعد ثورة املعلومات ً
علي �أن �أذهب �إىل جامعة هارفرد،
املعلومات الفورية واملعلومات عند الطلب .ولي�س لزاماً َّ
ف�أنا �أ�ستطيع الدخول �إليها و�إىل العديد من هذه اجلامعات عرب الإنرتنت» هكذا يجادل راما
دوراي رئي�س �شركة تي�.سي.ا�س « .TCSف�إذا مل يكن بالإمكان حتمل نفقات التعليم ،ومل
يكن متي�سراً عند احلاجة؛ ف�سيتم حرمان طبقة من ال�سكان من التعليم ،و�ستعطى طبقة
�أخرى فر�صة احل�صول على تعليم دون امل�ستوى املطلوب ،و�ستح�صل طبقة �صغرية جداً من
النخبة على تعليم متميز» .ولدى �شركة  TCSبرنامج لزيادة الفر�ص التعليمية عرب �أك�شاك
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االت�صاالت الال�سلكية التي تقام يف املناطق املحرومة من البالد .ويتنب�أ راما دوراي ب�أن
التعليم �سوف مير بتحول منوذجي وجوهري مدفوع يف جزء كبري منه ب�ضرورة �إيجاد ال�سبل
لتعليم �أطفال الهند.

جزيرة من االمتيازات
تقع منطقة باندرا  -كورال االقت�صادية على ال�ضفة املقابلة لنهر ميثي من جهة حي
دهاراڤي� .إنها جزيرة من االمتيازات املحمية مت �إن�شا�ؤها من � ٍ
أرا�ض م�ست�صلحة ومقتطعة
من امل�سار الكثري التعرجات لنهر ميثي .وهنا تقع املكاتب التجارية للم�ؤ�س�سات العمالقة
مل�صرف �سيتي بانك و�آي.بي .ام .يف مومباي .وللو�صول �إىل هذه اجلزيرة ،هناك ج�سر علوي
�ضخم ميتد ب�شكل قو�س فوق الطريق الرئي�س ال�شمايل اجلنوبي ،الذي ي�صل مركز الع�صب
املايل ومنطقة القلعة التاريخية جلنوب بومباي باملطار ،وال�ضواحي املمتدة �شما ًال مثل حبات
اخلرز يف خيط طويل باجتاه �ساحل بحر العرب .ويرتفع من بعيد عند قمة اجل�سر املقو�س،
وعلى م�ستوى مرتفع عن الرائحة املثرية للغثيان حلي ماهيم ،املبنى البي�ضوي ال�شكل املك�سو
بالزجاجاملتلألئل�شركة.IL&FSثمينحدرالطريق�إىلالأ�سفل،ويخرتقم�سارالتيارالقامت
للنهر .وعلى ال�ضفة الأخرى يقع الفردو�س ،مدينة زمردية ت�ضم �شوارع وا�سعة ،وم�ساحات
مزروعة بالنباتات اخل�ضراء وجممعات �أبنية مكاتب �ضخمة.
وت�شكل منطقة باندرا  -كورال االقت�صادية مقراً للمباين احلديثة جداً التابعة للمدر�سة
الأمريكية ملدينة بومباي ومدر�سة دهريوبهاي �آمباين الدولية ( .)DAISوتقع املدر�ستان
بع�ضهما بجوار بع�ض ،ولديهما ملعب ريا�ضي م�شرتك.
وهنالك قليل من ال�شجريات امل�شذبة بعناية ،وبع�ض الأ�شجار ت�صطف �ضمن حميط
مدر�سة �آمباين الدولية ،وما عدا ذلك ف�إن البيئة املجاورة جرداء خاوية .وهنالك داخل
الأ�سوار العالية للمدر�سة املزيد من النباتات والأ�شجار والأزهار .وتتو�سط البناء باحة
منرية� .أما غرف ال�صفوف فهي مزينة بر�سومات فنية للأطفال ومعرو�ضات زاهية الألوان.
ومع �أن الأطفال يرتدون لبا�ساً موحداً ،الأمر الذي يفعله حتى تالميذ املدار�س احلكومية يف
الهند ،ف�إنه لي�س هناك من �شيء يخ�ضع لنظام �صارم يف املكان.
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ت�أ�س�ست مدر�سة دهريوبهاي �آمباين الدولية يف عام ( .)2003ومن بني �أول �سبعة وخم�سني
طالباً من خريجيها ،حاز �أربعة و�سبعون منهم على القبول لالنت�ساب �إىل كليات متميزة
يف الواليات املتحدة وانكلرتة مبا فيها �ستانفورد ،كارنيغي ميللون ،نورثوي�سرتن ،براون،
كورنيل ،وارتون ،وديوك يف الواليات املتحدة ،و�أوك�سفورد ،كامربيدج ،وكلية لندن لالقت�صاد
يف اململكة املتحدة )20(.وقد �أردت �أن �أعرف كيف يكون بالإمكان �إيجاد هذا التميز بهذه
ال�سرعة الفائقة ،و�أين ي�أتي موقع كلية مبثل هذا الإجناز الفذ واالمتياز الرائع ،يف التغيريات
التي حتدث يف الهند.
ونيتا �آمباين زوجة موكي�ش �آمباين ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ريالين�س لل�صناعات
املحدودة ( )RILهي رئي�سة مدر�سة دهريوبهاي �آمباين الدولية .وكانت قد وافقت بلطافة،
على لقائي يف املدر�سة .وعندما و�صلتُ كانت تعقد اجتماعاً ت�سوده �أجواء �إيجابية متفاعلة مع
الطاقم الإداري .وقد كان ب�إمكاين معرفة �أنها كانت م�شغولة جداً يف رعاية املدر�سة و�إعطاء
تعليماتهاوتوجيهاتهااخلا�صة.وبعددقائققالئلح�ضرت�إ َّ
يلواعتذرتلأنهاجعلتني�أنتظر،
وا�صطحبتني �إىل داخل مكتبها .كانت هناك يف غرفة املكتب لوحات فنية حديثة من قما�ش
الكانڤا معلقة على احلائط ،وبع�ض املخدات احلريرية املطرزة ب�شكل بديع ملقاة على الأريكة.
كانت هناك �صورة كبرية بالألوان لل�شخ�ص الذي �سميت املدر�سة با�سمه ،دهريوبهاي �آمباين،
الذي متثل ر�ؤيته وقيمه منارات ت�سرت�شد بها املدر�سة� .إال �أن نيتا �آمباين حتمل معها �أي�ضاً
خربتها اخلا�صة وطاقتها احليوية �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية .وتقول نيتا وهي ُمدر�سة �سابقة �أنه
كانتمتلكدافعاًقوياًوحما�سة�شديدةلإن�شاءمدر�سة()DAISنتيجةل�شعوراخليبةوالإحباط
الذي �أ�صابها �إزاء �صرامة النظام التعليمي التقليدي للهند .وقد �أقنعتها دموع �أوالدها التي
كانت تنهمر يف �صبيحة الأيام التي يذهبون فيها �إىل املدر�سة ،باحلاجة �إىل �إيجاد منهج
�أف�ضل يركز اهتمامه على الأطفال .وتعد مدر�سة ( )DAISم�شروعها اخلا�ص .وهي ترغب يف
�إن�شاء مدر�سة هندية متميزة عاملياً ،و�أن تكرر نوعية الت�صنيف يف من�ش�آت تعليمية �أخرى ،غري
�أنها ترغب �أي�ضاً يف تطبيق منوذجها املتميز على املدار�س احلكومية يف الهند.
وت�ستخل�ص نيتا �آمباين الكثري جداً من املعلومات واخلربة من درو�س تربيتها اخلا�صة.
وقد �أبلغتني �أنها ن�ش�أت يف �أ�سرة م�شرتكة كبرية يف �سانتا كروز ،وهي منطقة تقع يف �ضواحي
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بومباي غري بعيدة عن غوهو« .لقد ترعرعت يف جو ِ
كنت تتعلمني فيه �أن تعتني بالآخرين .كنا
�أحد ع�شر �شخ�صاً يف املنزل ،بحمام واحد .و�أنا �أقول لأوالدي عندما يطلبون حماماً خا�صاً
بهم ،هذا الكالم:ا�سمعوا ،كان علينا �أن نقف يف الدور لدخول احلمام .كنت تتعلمني التحلي
بال�صرب ،وكنت تتعلمني امل�شاركة مع الآخرين .كان عمي يعي�ش معنا وكان �ضريراً .كان علينا
�أن نقر�أ له ،و�أن ن�أخذه للتنزّه خارج املنزل .وكان جدي ي�شدد دوماً على التعاطف .وقد تعلمنا
�أن نكون عطوفني ،و�أنا �أقول ملوكي�ش� :إنها كانت طفولة من ق�ص�ص اخليال».
تعد مدر�سة ( )DAISمدر�سة هندية ب�صورة متميزة .وقد قالت يل نيتا �آمباين�« :إن العوملة
ال تعني التطبيع ب�أفكار و�أ�ساليب احلياة الغربية .وتعد ممار�سة ريا�ضة اليوغا ن�شاطاً �إلزامياً
يف املدر�سة .ويدر�س الأطفال الرق�ص الهندي واملو�سيقا الهندية» .وهي واثقة �أي�ضاً ب�أن
التالميذ يفهمون تاريخ الهند امل�ستقلة« .لقد قمنا ب�إعداد برنامج كامل عمن نا�ضل من �أجل
احلرية .ووجدنا الكثريين من املنا�ضلني ممن كانوا ما زالوا على قيد احلياة ،ودعوناهم �إِىل
املدر�سة ،وكان ذلك جزءاً من برنامج ا�سمه «نحن ال�شعب» .كما قمنا بدرا�سة كفاح الهند
من �أجل احلرية منذ عام ( )1857حتى �إعالن الد�ستور».
كان �أكرث ما ا�سرتعى انتباهي ب�ش�أن مدر�سة ( )DAISروح التعاطف واالهتمام بالآخرين
التي عملت �آمباين على �أن جتعلها متكاملة مع التجربة التعليمية للأطفال .ففي مدر�سة
( )DAISيتعلم التالميذ االهتمام بالبيئة عن طريق �إعادة تدوير املياه واحلفاظ عليها.
وهم يتعلمون االهتمام مبن هم �أقل حظاً منهم من �إخوانهم املواطنني عن طريق العمل
يف دهاراڤي .وقد �أ�س َّرت يل نيتا �آمباين ،ب�أنه «عقب زيارتهم الأوىل �إىل احلي الفقري ،مل
يعودوا يرغبون يف العودة �إليه ،لكنه الآن جمرد جزء من حياتهم املدر�سية العادية .وهذا
مهم جداً بالن�سبة يل ،و�أكدت «�إن �أطفالنا ي�أتون الكت�ساب روح التعاطف واالهتمام كجزء
من �شخ�صيتهم .وعليهم �أال ي�شعروا �أبداً وك�أنهم ي�سدون معروفاً �إىل �أحد ما .فهذا يجب �أن
يكون جزءاً من كيانهم».
وبالإ�ضافة �إىل جعل تالميذ مدر�سة ( )DAISيدخلون �إىل حي ال�صفيح املعدم لتقدمي
امل�ساعدة ،فقد تو�صلت نيتا �آمباين �إىل اتفاق مع منظمة «اكانك�شا»  Akankshaوهي منظمة
غري حكومية م�سخّ رة مل�ساعدة �أطفال الأحياء الفقرية يف بومباي .وتفتح مدر�سة ()DAIS
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�أبوابها للتالميذ من منظمة �أكانك�شا بعد �ساعات الدرا�سة النظامية ،فتمنح الأطفال الذين
يعي�شون يف ظل بع�ض �أ�سو�أ الأو�ضاع يف العامل الفر�صة ،لكي يتعلموا يف واحدة من �أف�ضل
�أو�ساط التعلم يف العامل.
وتدرك نيتا �آمباين بعمق �أنه ال يكفي بالن�سبة للهند �أن يكون لديها ب�ضعة مراكز فقط
من التميز مثل مدر�سة (� )DAISإذا ما ظلت هذه معزولة عن باقي ال�سكان .وهي تقول:
�إِنها جعلت من عملية و�ضع ت�صور لكيفية �إي�صال التميز ب�أقل كلفة ممكنة �أمراً �إلزامياً
�ضمن املدر�سة .و�أو�ضحت �أنه «لي�س هناك عدد كبري من �أولياء الأمور ممن يريدون �أن
يح�صلوا على دعم العون املادي لو كان يف و�سعهم ،ولذا فقد اخرتنا وبد ًَال من من�ش�أة تعليمية
تتقا�ضى ر�سوماً �أعلى وتقدم منحاً درا�سية ،من�ش�أة تتقا�ضى ر�سوماً �أقل حتى ت�شعر جميع
الأ�سر ب�أنها مت�ساوية .ونحن لدينا خليط كبري من املجتمع هنا .وت�شكل غرفة ال�صف جتربة
عملية لتحديد امل�ستويات ،وهي ت�سهم يف التجربة التعليمية .ويف حني ي�ؤدي خف�ض جممل
الدرا�سة �إىل جعل كلفة الذهاب �إىل مدر�سة (� )DAISأقل من املبالغ املرتفعة التي يدفعها
�أبناء الطبقة الرثية جداً من التالميذ من دون م�ساعدة مالية ،ف�إن اخلليط ميكن �أن ي�شمل
فقط �أوالداً من خلفيات تعي�ش يف بحبوحة مادية ن�سبياً .ولكونها قد جل�أت �إىل تعليم �أطفال
فقراء ،ف�إن نيتا �آمباين تعرف متاماً �أن �أطفال الأحياء الفقرية ال ي�ستطيعون الذهاب �إىل
مدر�سة ( )DAISكطالب نظاميني.
�إال �أن نيتا �آمباين �أبلغتني �أن هدفها هو �أن تكون مدر�سة ( )DAISرائدة التغيري بالن�سبة
للمدار�س احلكومية يف بومباي .وقالت� :إن هيئة بومباي املحلية تعلم ثمامنئة �ألف �إىل
مليون طفل« ،وهي متلك بنية حتتية قائمة .و�إذا ما كان مبقدورنا �أن ن�أخذ مدر�سة واحدة
وجنري حتو ًال فيها ،ف�إننا ن�ستطيع �إيجاد النموذج؛ ثم يجب علينا الإكثار منه ،والإكثار
منه ب�سرعة فال وقت هناك لإ�ضاعته .فالهند تواجه حالة طوارئ تعليمية ،ال �سيما يف
التعليم االبتدائي».
لقد ارتبط تعاطفها بو�ضوح مع الأ�سلوب ال�شخ�صي يف العمل الذي تتبعه عائلة �آمباين
مع �شركة ريالين�س :ويتميز هذا الأ�سلوب بطابع خا�ص يركز على جملة توجيهات كالآتي:
اجعله الأف�ضل ،اجعله كبرياً ،كرره على نطاق وا�سع ،خف�ض التكلفة ،واعمل على زيادة
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الفر�ص .وقالت يل« :هذا هو النموذج الذي �أريد �أن �أ�صنعه :مقايي�س ممتازة ميكن حتمل
كلفتها� .إنه عمل �صعب من �أعمال التوازن ولكن ال بد لنا من �أن نقوم به» .وبينما كنا نودع
بع�ضنا مل تتمالك نف�سها من القول بانفعال�« :أتعلمني� ،إنني �أحب عملي كثرياً جداً .وال �أريد
�أن �أُ�ضيع يوماً واحداً� .إنني �أَ�شعر ب�إح�سا�س كبري من امل�س�ؤولية ،فكيف نحقق هذا احللم
بالن�سبة للهند؟ كيف جنعل كل طفل قادراً على القراءة والكتابة؟ �إن الأمر ال يتوقف �إطالقاً
ِ
يدفعك �إىل الأمام والأفكار ال تربح ذهنك
تقريباً عن توليد �شعور بالقلق يف داخلك� .إنه
�أبداً مهما كنت تفعلني».

م�ستوى عالٍ من التعليم
لأطفال الهند الفقراء
ت�سخّ رم�ؤ�س�سة عظيم برميجي �أعمالها بالكامل لتح�سني التعليم االبتدائي يف الهند من
�أجل الأطفال الأ�شد فقراً يف البالد .وتعمل امل�ؤ�س�سة مع املدار�س احلكومية املوجودة ،وب�شكل
�أ�سا�سي يف القرى الريفية الفقرية� .إن العبارة التي تخت�صر ر�ؤيتها هذه ،مقنعة متاماً:
«الإ�سهام ب�شكل كبري يف تعليم عاملي عايل امل�ستوى ،ي�سهل قيام جمتمع �إن�ساين من�صف
وعادل» .وكنت قد �سافرت �إىل بنغالور لالجتماع مع ديليب راجنكار ،املدير التنفيذي
للم�ؤ�س�سة لأعرف املزيد عنها ،وزرت الحقاً اثنتني من املدار�س يف حيدر �أباد ،حيث تعمل
م�ؤ�س�سة عظيم برميجي ،وذلك لكي �أرى بنف�سي كيف تعبرّ امل�ؤ�س�سة عن �أفكارها ،وتنفذ
خططها على �أر�ض الواقع.
تقع مكاتب امل�ؤ�س�سة يف بناء و�ضعت الت�صميم املعماري له ال�سيدة برميجي .ويتمو�ضع املبنى
يف غابة �صغرية من �أ�شجار الأوكاليبتو�س خلف مقر مكاتب �شركة «ويربو» ،وهو عبارة عن
من�ش�أة م�شيدة من الآجر الأحمر البهيج ،وم�صمم ب�شكل ي�سمح بدخول �أكرب كمية من ال�ضوء،
وتقلي�ص الفارق ما بني الق�سم الداخلي والق�سم اخلارجي .ويف هذا الو�سط املتناغم وامل�سامل،
ير�أ�س ديليب راجنيكار جهود امل�ؤ�س�سة لنقل التغيري الثوري على نطاق وا�سع� ،إىل �أفقر املدار�س
يف الهند .وراجنيكار رجل لطيف يف منت�صف العمر له حلية م�شذبة على نحو متقارب مع خ�صل
رمادية ،وكان يرتدي قما�شاً م�صنوعاً من القطن املحبوك يدوياً عندما التقينا.
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«نحن نركز على �إحداث تغيري على نطاق وا�سع وعلى �إحداث �إ�صالح منهجي .وين�صب
اهتمامنا على جودة التعليم االبتدائي .فهناك يف الهند مئتا مليون طفل ترتاوح �أعمارهم
ما بني ال�ساد�سة والرابعة ع�شرة يدر�سون يف مدار�س ابتدائية حتى ال�صف الثامن .وهنالك
مليون مدر�سة وخم�سة ماليني مدر�س .ويعي�ش �سبعون باملئة من ه�ؤالء الأوالد يف مناطق
ريفية .ويف الوقت احلا�ضر ،يكمل ثلث �أطفال الهند فقط ال�صف العا�شر .وثلث الأوالد يف
ال�صف اخلام�س ال ي�ستطيعون القراءة والكتابة .ولكنَّ خم�س ًة و�سبعني باملئة من �شعبنا ال
ميلكونفر�صةا�ستعمالمياهاحلنفية،وخم�سنيباملئةلي�ستلديهمكهرباء.وهذاهوالتحدي
الذي نواجهه .ومن �أجل القيام بذلك وفق املقيا�س املطلوب ،ف�إننا نعمل مع مدار�س حكومية
و�إدارات الدولة التعليمية� .إن مهمتنا الأ�سا�سية هي �إعادة تعريف كلمة «ماذا» و«كيف» يف
التعليم ،مع الرتكيز على الطفل� .إننا نركز على املدار�س �صديقة الطفولة ،وعلى �ضمانات
التعليم ،وعلى املبادرات املتخذة يف جمال التكنولوجيا ،وعلى �إ�صالح الإدارة التعليمية من
�أجل تغيري النظام البيئي».
و�أردت �أن �أعرف «ماذا كانت تعني املدر�سة �صديقة للطفولة؟ ف�أو�ضحت قائلة�« :إننا
نعمل على هذا امل�شروع بال�شراكة مع منظمة اليوني�سيف  UNICEFوحكومة والية كارناتاكا.
ال �شام ً
ويعد هذا تداخ ً
ال .ويف املدر�سة �صديقة الطفولة ال بد من �أن يكون الأطفال متحم�سني
لها ويرغبون بالذهاب �إليها .وال بد من ا�ستيعاب جميع الأطفال فيها بغ�ض النظر عن النوع
االجتماعي ذكراً كان �أم �أُنثى� ،أو الو�ضع االجتماعي  -االقت�صادي .ويجب على املدر�سة �أن
ت�ساعد على تنظيم التعليم الت�شاركي و�أن تكون نظيفة وتتبع القواعد ال�صحية .والبد جلميع
الأوالد من �أن يكملوا ال�صف اخلام�س على الأقل .ومبوجب برنامج «�ضمان التعلم» الذي
و�ضعناه ف�إن تعريف مدر�سة �ضمان التعلم هو املدر�سة التي يتم فيها ت�سجيل مئة باملئة من
الأوالد ،ويواظب على ح�ضور الدرو�س فيها بانتظام ت�سعون باملئة منهم ،ويربهن �ستون باملئة
منهم على الأقل على حم�صالت تعلم متوقعة».
وقد بادر عظيم برميجي مرتني �إىل حتويل �أ�سهم قيمتها ( )3.5مليارات روپية �أو ما يقارب
( )80مليون دوالر يف �إطار تربعه بتقدمي منح مالية للم�ؤ�س�سة .وهناك ( )250من املخت�صني
واخلرباء و( )1,100من املتطوعني يعملون ل�صالح امل�ؤ�س�سة يف �ست ع�شرة والية خمتلفة يف
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�أنحاء الهند .وقال راجنيكار« :كل �شيء يتم التخطيط له بال�شراكة مع احلكومة ،ونحن ال
نبحث عن �أي تقدير وعرفان �أو عن الت�أ�سي�س لعالمة جتارية� .إن متعتنا تتحقق عندما يحدث
التغيري ،ولي�س بجعل ا�سمنا ظاهراً هناك .ويجب على احلكومة يف النهاية �أن تر�سي نظاماً
م�ؤ�س�ساتياً للمبادرات �إذا ما كان لها �أن تنجح .ونحن ن�ستطيع �أن نوجد يف كل مدار�س الهند.
�إن مهمتنا هي �إثبات �صحة املفهوم الذي ن�ستند �إليه ،و�إيجاد الطرق والو�سائل لتغيري طريقة
التفكري من �أجل اعتماد نظام بيئي يركز على التغيري .وعلى احلكومة �أن تتوىل �إدارة الأمور
انطالقاً من هناك».
كنت قد �سمعت من �أ�شخا�ص عديدين� :أن الغياب املتكرر للمدر�سني كان �أحد �أكرب
امل�شكالت التي تواجه عملية حت�سني التعليم االبتدائي .وبو�صفهم موظفني لدى احلكومة،
ف�إنه ال ميكن طرد املدر�سني ب�سهولة .كما �أن الف�ساد يطرح م�شكلة كبرية بوجود �أنا�س يدفعون
ر�شوة للح�صول على وظيفة مدر�س ،وجمع الراتب ،والتعاقد يف اخلفاء مع �شاب مراهق يف
القرية ليح�ضر �إىل املدر�سة نيابة عنهم بني احلني والآخر .و�س�ألت راجنيكار كيف جعلت
امل�ؤ�س�سة املدر�سني يلتزمون بالقيام بعملهم ،ال �سيما يف املناطق الريفية .ف�أجاب« :ذاك هو
ما يركز عليه برنامج �ضمانات التعليم .وهو �أو ًال برنامج طوعي مبدئياً .ونحن نقوم ب�إبالغ
املدار�س �أننا �سوف جنري تقومياً لكل الأوالد يف املدار�س .و�سوف نخترب كيفية �سري درا�سة
تالميذكم .و�سوف ن�ستخدم ذلك لتقدمي �صورة وا�ضحة عما يجري ،و�سنعلن النتائج على
الأهايل؛ وعلى املجتمع املحلي �أن يتوىل �إدارة الأمور انطالقاً من هناك .فالأهايل يريدون
احل�صول على تعليم جيد لأوالدهم».
لقد ذكرت كيف كنت مت�أثرة بالإح�سا�س بامل�س�ؤولية امل�شرتكة ال�سائد بني ر�ؤ�ساء ال�شركات
التجارية الذين التقيتهم يف الهند .وترك ذلك يف نف�سي انطباعاً جيداً .وقد كان راجنيكار
مت�شككاً بقوله�« :إن رد فعل ال�شركات التجارية لي�س م�شجعاًَ جداً .ومبقدورهم �أن يلعبوا دوراً
مهماً .مبقدورهم �أن ميار�سوا ال�ضغط على النظام عن طريق تغيري �سيا�سة التوظيف التي
يتبعونها .وحقيقة الأمر هي �أن الهند �سوف تواجه �أثناء خم�س �سنوات نق�صاً يف الكوادر
املتخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات بحدود  350,000فني وخبري .ومع ذلك ف�إن ال�شركات ال
ترغب يف اال�ستثمار يف تعهدات طويلة الأمد وغري مبا�شرة .وعليها �أن تقر ب�أن ثمة عن�صراً
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اجتماعياً بالن�سبة لن�شاطهم التجاري �إال �أن ما يتحدث عنه معظمها هو ن�سب قيمة الأ�سعار
�إىل قيمة الإيرادات .ويفتقر ر�ؤ�ساء ال�شركات التجارية �إىل امل�صداقية ،لأن هناك الكثري من
النفاق .فقط � ِ
أعط القليل من �شيء ما لإ�سكات النا�س �إذا ماكنت تقوم بالت�سبب يف التلوث.
ثم ا�ستمر يف عملية الف�ساد� .أما نحن ف�إننا نتبنى وجهة نظر خمتلفة متاماً .فكلمة عمل اخلري
والأعمال الإن�سانية هي فكرة بغي�ضة بالن�سبة لنا .ونحن بحاجة �إىل تغيري منهجي وحلول
بعيدة الأمد .نحن بحاجة �إىل مقاربة مهنية للحلول املتطورة بالن�سبة للحياة العامة».
�س�ألته ما �إذا كانت �شركة «ويربو» تقوم بعمل �أي �شيء خارج امل�ؤ�س�سة ب�صفتها �شركة
جتارية ،من �أجل �إظهار امل�س�ؤولية امل�شرتكة ،ف�أجاب« :بكل ت�أكيد» .وتقوم �شركة ويربو ،على
�سبيل املثال ،مبعاجلة هذا املو�ضوع على موقع  ،e-wasteالإلكرتوين واخلا�ص بالنفايات
الناجمة عن �صناعة و�سائل تكنولوجيا املعلومات.
كنت يف طريقي �إىل مدينة حيدر �آباد يف اليوم الآتي .وكانت امل�ؤ�س�سة تعمل يف املدار�س
املوجودة عرب والية اندرا برادي�ش ،مبا فيها مدار�س املناطق الفقرية من حيدر �آباد .وهي�أ
يل ڤيجاي غوبتا ات�صا ًال مع جاغادي�ش بابو ،الذي يعمل ل�صالح امل�ؤ�س�سة هناك .ورتب يل
بابو �أمر زيارة مدر�ستني ،وجعل �أحد �أع�ضاء الدائرة التعليمية يف اندرا برادي�ش يرافقنا
يف الزيارة.
وحاملا هبطت بي الطائرة �أثار �إعجابي التباين اجلذري بني حيدر �آباد واملدن الهندية
الأخرى التي كنت �أعرفها .فهناك �شوارع عري�ضة نظيفة ت�صطف على جانبيها جممعات
جتارية وجممعات �سكنية ،ت�ضم �شققاً فخمة ،وبحرية مركزية ،تنتظم يف حميطها حدائق
عامة حديثة .وكل �شيء م�ضاء ب�أ�ضواء النيون لي ً
ال  -وتبدو حيدر �آباد ،التي باتت تناف�س
بنغالور ب�سرعة بو�صفها مدينة تكنولوجيا املعلومات الأوىل ،تبدو �أكرث �شبهاً مبدينة بانكوك
من �أية مدينة هندية �أخرى .ويف حني كنا ن�شق طريقنا �إىل املدر�سة الأوىل التي كنا �سنزورها
يف �صباح اليوم الآتي على �أي حال ،وعربنا عرب �إحدى بوابات املدينة �إىل الق�سم الأقدم من
البلدة ،كان الأمر �أ�شبه باملرور عرب نوع ما من الت�شويه يف حيز التطور :فقد وجدت نف�سي
فج�أة وقد عدت �إىل الهند بلد الفقراء مب�ساكنها املتداعية املت�صدعة ،و�شوارعها املغربة،
وعنزاتها ال�شاردة و�أكوامها من القمامة.
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توجد يف والية اندرا برادي�ش خم�سة وخم�سون �ألف مدر�سة ابتدائية ،وع�شرة �آالف مدر�سة
�إعدادية واثنتا ع�شرة مدر�سة ثانوية .وتعمل م�ؤ�س�سة عظيم برميجي مع خم�سمئة مدر�سة
ريفية يف الوالية .و�إذا كان با�ستطاعة املدر�سة �إثبات �أنها متتلك م�صدراً قانونياً للكهرباء
(تتف�شى يف الهند قر�صنة التيار الكهربائي) وغرفة ميكن �إبقا�ؤها نظيفة ،عندها تكون
املدر�سة م�ؤهلة ال�ستجرار �أموال من احلكومة الهندية وحكومة الوالية من �أجل احل�صول
على �أجهزة الكمبيوتر؛ وت�ؤمن امل�ؤ�س�سة بدورها تقدمي الربجميات التعليمية.
قال يل بابو� :إن �أول مدر�سة كنا �سنزورها تقع يف حي فقري للغاية .وكان الدخل ال�شهري
للأ�سر التي تعي�ش فيه يبلغ �ألفي روپية كل �شهر� ،أي نحو ( )45دوالراً .كانت املدر�سة م�ش ّيدة
داخل منطقة م�سورة باجلدران ،مع ملعب يف الو�سط .كانت هناك مراحي�ض ت�شطف مبياه
جارية وحنفية ل�شرب املياه .وكانت هناك عيادة طبية ،حيث قيل يل� :إِن طبيباً ي�أتي بانتظام
ويتفقد �صحة التالميذ�« .أجريت لطالبني جراحة يف القلب بعدما مت فح�صهما من قبل
الطبيب ،وخ�ضع �آخر جلراحة يف العني ،كما قال يل �أحد املدر�سني ،وكل التالميذ يتلقون
لقاحاتهم عن طريق العيادة .ويتم تقدمي وجبة مغذية يف وقت الظهرية .وكانت هناك
قدور كبرية من الأرز والعد�س بانتظار الأوالد يف �صبيحة زيارتي .وكنت معجبة باملدر�سني،
وجميعهم من الن�ساء ،اللواتي و�إن كن يرتدين مالب�س لي�ست ب�أف�ضل من مالب�س تالميذهن،
فقد كن ميتلكن موارد متوا�ضعة بدورهن ،وي�سخِّ رن كامل وقتهن لهم .كان الوقت يقرتب
من نهاية الف�صل الدرا�سي ،وكان طالب ال�صف العا�شر على و�شك التخرج وكانت بع�ض
الفتيات تت�شبثن مبعلماتهن حزينات لفراق �أولئك الن�سوة اللواتي كان لهن �ش�أن كبري جداً
يف حياتهن.
�صعدنا �إىل الطابق العلوي حيث كانت هناك �صنادل و�أحذية طرية من املطاط مكومة
خارج باب الغرفة الأخرية يف نهاية املمر املفتوح .وكان هذا هو املدخل �إىل خمترب احلا�سوب
الذي �ضم ع�شرة �أجهزة كمبيوتر ومكيف هواء .وجل�س ثالثة �أوالد عند كل جهاز .كان
هناك �أوالد من جميع الأعمار ،ولكن معظمهم �أوالد يف ال�صف الثالث .كانوا يطبقون درو�ساً
خمتلفةم�ستخدمنيبرجمياتمطورةقدمتهام�ؤ�س�سةعظيمبرميجي.و ُده�شتلر�ؤيةلوحة
م�صنوعة باليد ت�شكر «امل�ؤ�س�سة الأمريكية الهندية» .وعلمت �أن ُمدر�س مادة احلا�سوب
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كان يح�صل على معونة مالية مبوجب منحة من هذه امل�ؤ�س�سة� .أما �أجهزة الكمبيوتر
ذاتها فقد جرى التربع بها من قبل �شركة هيوليت باكارد ( .)HPوبف�ضل ال�شراكة ما بني
الهيئات وامل�ؤ�س�سات وحكومة الوالية ،واحلكومة الوطنية ،كان لدى الأوالد يف هذه املدر�سة
خمتربلأجهزة الكمبيوتر .وي�شكل هذا النوع من ال�شراكة الثالثية ال�شُّ عب ما بني احلكومة،
القطاع اخلا�ص والأعمال الإن�سانية املفتاح حلل م�شكالت الهند.
وقال بابو�« :إن خم�سة باملئة من �أهايل ه�ؤالء الأوالد �أميون .وهم ال ي�ستطيعون زيارة
املدر�سة �أبداً ،لأنهم عمال باملياومة ،و�إذا ما �أ�ضاعوا يوماً واحداً ف�سوف يفقدون عملهم .ومل
ي�سبق له�ؤالء الأوالد �أن �شاهدوا جهاز كمبيوتر «حا�سوب» قبل �أن يدخلوا هذه الغرفة ،وهم
يحبون �أن يلم�سوا الأجهزة �أو حتى جمرد الوقوف بالقرب منها ،فهم مفتونون بها».
وكان هناك ويف الغرفة املجاورة مئة ولد يجل�سون مرتبعني على الأر�ض ،يتابعون در�س
احلا�سوب ذاته ،ينجزه ولد يف مقدمة ال�صف على لوحة مفاتيح مو�صولة بجهاز تلفاز كبري.
و�أو�ضح بابو «لي�س هناك �أجهزة حا�سوب كافية لكل الأوالد ،لكي ي�أخذوا دورهم يف وقت
واحد .فهناك ( )121ولداً يف غرفة ال�صف الثالث ،و( )141يف غرفة ال�صف اخلام�س ،ولذا
فهم يتابعون م�شاهدة الدر�س اليوم .و�سوف ي�أتي دورهم عند جهاز احلا�سوب يف يوم �آخر».
و�س�ألته �إن كان هذا عدد الأوالد يف كل غرفة �صف ولكل معلم ،فرد بالإيجاب.
وقالت يل مندوبة الدائرة التعليمية يف والية اندرا برادي�ش« :نحن لدينا يف مدينة حيدر
�آباد عدد كبري من امل�سلمني .وهم فقراء جداً .وحتاول احلكومة ت�شجيع التعليم وهو جماين
بالن�سبة للفتيات ،كما �أنهن يتنقلن جماناً يف حافالت املدينة .وعندما يكملن ال�صف العا�شر،
تودع احلكومة نقوداً يف ح�ساب م�صريف ل�صاحلهن .وكانت هناك عادة رائجة ب�إر�سال العديد
من الفتيات ممن هن يف �سن التا�سعة �أو العا�شرة �إىل منطقة اخلليج .و�أهلهن فقراء للغاية
�أما يف الوقت احلا�ضر ف�إن �أعداداً متزايدة منهن يتوجهن للدرا�سة يف املدر�سة».
كان الطالب متلهفني لكي ي�شرحوا يل ما كان با�ستطاعتهم القيام به و�شعروا بالفخر
عندما �أكد جهاز احلا�سوب الإجابة ال�صحيحة .وقال يل املدر�سون� :إِن عندهم برناجماً ملا
قبل وبعد الدوام الدرا�سي من �أجل الأوالد الذين انقطعوا عن الدرا�سة �أو ت�أخر تعليمهم ا�سمه
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«ج�سر نحو امل�ستقبل» .وب�إمكانهم �أن ي�أتوا �إىل املدر�سة يف �أثناء �ساعات توقف الدوام ،و�أن
يعو�ضوا ما فاتهم من درو�س ،بهدف العودة لالن�ضمام �إىل �صفهم .وتباهى املدر�سون بتقدمي
عرو�ض م�صورة على �شا�شة احلا�سوب بو�ساطة برنامج «پاور پوينت» من ابتكار الأوالد الأكرب
�سناً .وقال يل بابو� :إن اندرا برادي�ش كانت �إحدى �أوىل الواليات التي �أدخلت �أجهزة الكمبيوتر
يف الهند .كذلك هناك برنامج �ضمان �صحي عاملي للأوالد .و�شهدت الوالية حت�سناً بن�سبة
( )12باملئة يف ت�سجيل الطالب يف املدار�س وزيادة بن�سبة (� )50إىل ( )60باملئة يف ا�ستبقائهم
فيها .ويجب على كل املدر�سني �أن يجتازوا امتحانات خا�صة ملعرفة مدى كفايتهم ف� ً
ضال عن
ح�ضور دورات �سنوية مدتها واحد وع�شرون يوماً ،وذلك لتحديث معلوماتهم.
وقال الرجل الذي يعمل يف الدائرة التعليمية�« :إن العوملة جتعل النا�س يرغبون يف
احل�صول على تعليم �أكرث .وهناك ت�أثري كبري ل�صناعة الربجميات هذه .اجلميع يريد تعليماً
�أف�ضل .وقال �أي�ضاً� :إن حكومة والية اندرا برادي�ش تقوم ب�إن�شاء مراكز ريفية خلدمات
الربيد الإلكرتوين ،حيث ي�ستطيع القرويون الو�صول �إىل �سجالت الكرتونية لكل الوثائق
وامل�ستندات املدنية مبا فيها �شهادات امليالد ،و�شهادات الزواج ،عائدات ال�ضرائب� ،سندات
ملكية الأرا�ضي� ،شهادات النظام الطبقي (مهمة يف بلد حيث تُخ�ص�ص ن�سبة من الوظائف
احلكومية لطبقات اجتماعية معينة) ،وفواتري الكهرباء .ويرى النا�س تكنولوجيا املعلومات
وهي تعمل يف حياتهم اليومية ،وال بد لهذا من �أن ينبه الهنود الأميني من �أبناء الأرياف �إىل
ما تب�شر به التكنولوجيا من خري و�أن يحثهم �أكرث باملقابل ليطالبوا باحل�صول على الفر�ص
التعليمية لأوالدهم  -وهذا هو بال�ضبط ما تريده م�ؤ�س�سة عظيم برميجي �أن يحدث.
من ال�صعوبة مبكان اال�ستهانة بت�أثري �صناعة تكنولوجيا املعلومات يف الهند على البالد.
ف�أو ًال هناك ،وكما �أ�شارت ناريانا مورثي من �شركة انفو�سي�س ،الفكرة الثورية لنظام ذوي
الكفاية ،ومفادها� :أن �أي �شخ�ص تعلم وعمل بجد ميكنه حتقيق النجاح .ثم هناك الدافع
القويلردالعطاءللبالد،ولزيادةالفر�صالتعليميةحتىيتمكنعدد�أكربمنمواطنيالهند
يف امل�ستقبل من امل�شاركة يف تو�سيع الأن�شطة االقت�صادية فيها� .أخرياً هنالك عملية حتويل
ما ت�سميه م�ؤ�س�سة عظيم برميجي النظام البيئي ،حيث ي�شعر الأهايل ،الأوالد ،املربون،
والإداريون و�أخرياًَ ال�سيا�سيون ور�ؤ�ساء ال�شركات التجارية ي�شعرون جميعهم ب�إح�سا�س قوي
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من الن�شاط والإثارة ،وحيث يتم حتويل املواقف وطرق التفكري وال�سلوك .وحاملا يدرك ما
يكفي من النا�س املعنيني �أن الو�ضع الراهن لي�س مقبو ًال ،و�أنهم ميلكون القدرة على تغيريه،
ف�إنهم �سوف يفر�ضون عملية حت�سينه و�إ�صالحه.
ولدى حكومة الهند برنامج يدعى «�سارڤا �شيك�شا ابيهيان» Sarva Shiksha Abhiyan

هدفه �ضمان �أن جميع الأوالد من �سن ال�ساد�سة وحتى الرابعة ع�شرة يذهبون �إىل املدر�سة،
و�أن كل �أطفال الهند يتلقون ثماين �سنوات على الأقل من التعليم النظامي .ومع ذلك ،ففي
عام (� ،)2005أنهى ال�صف الثامن �أقل من ن�صف الأوالد الهنود الذين مت قبولهم يف ال�صف
الأول ،وبلغت ن�سبة الت�سرب من املدر�سة ( )52.79باملئة .وهناك �أ�سباب متعددة تقف وراء
ذلك ،فت�سعة ع�شر باملئة من املدار�س االبتدائية ت�ضم يف هيئتها التعليمية مدر�ساً واحداً.
واملرافق ال�صحية رديئة والعديد منها ينق�صها املراحي�ض �أو املياه اجلارية .و�أبلغني �شيباين
�سات�شديڤ ،رئي�س امل�ؤ�س�سة االجتماعية اخلريية «يونايتد واي انديا» ،United Way India
�أن ما يزيد على ( )80باملئة من املدار�س الر�سمية يف والية مهارا�شرتا� ،إحدى �أغنى واليات
الهند ،تفتقر �إىل مياه ال�شرب .ويحدث هذا يف مناخ حار .ومتتلك املدار�س الر�سمية التي
ر�أيتها مرافق بدائية للغاية ،وغالباً ما يجل�س الأوالد على الأر�ض ،لأنهم لي�س عندهم منا�ضد
درا�سية �أو كرا�سي .وهم ي�شتغلون على �ألواح الأردواز ،باعتبار �أن ا�ستخدام الورق و�أقالم
الر�صا�ص واحلرب مكلف جداً ،كما �أنهم يت�شاركون معاً يف قراءة كتب مهرتئة جداً .و�إذا
ما كانت املدر�سة موجودة داخل مبنى �إِ�سمنتي ،كما هو حال العديد منها ،ف�إنها موح�شة
على الدوام فلي�ست هناك من نباتات رائعة مزروعة ،وال مالعب ريا�ضية �أو معدات ملالعب
الأطفال ،وال �أ�شغال فنية معلقة يف غرف ال�صفوف ،وبالت�أكيد ال توجد خمتربات علمية ،وال
ٍ
معدالت
�ستديوهات للفنون �أو قاعات للمو�سيقى .وتعاين مدار�س الهند االبتدائية الر�سمية
عالي ًة لتغيب املعلمني ،ويجد العديد من الأوالد �أن تقدمهم الرتبوي يتعر�ض للتوقف ب�شكل
منتظم .ويف عام ( ،)2005كان هناك ( )42مليون طفل يف الهند ترتاوح �أعمارهم ما بني
ال�ساد�سة والرابعة ع�شرة ال يذهبون �إىل املدر�سة .كذلك ف�إن ا�ستمرار عمل الأطفال وا�ستمرار
الهجرة الداخلية للماليني من الهنود ،الذين ي�أخذون معهم �أوالدهم ،وهم ينتقلون من عمل
�إىل �آخر ،والتمييز وا�سع النطاق �ضد الفتيات ،وهي ق�ضايا �أتناولها يف الف�صل ( )6كانت �أي�ضاً
عوامل حترم الكثريين من �أطفال الهند من حقهم يف التعليم االبتدائي الأ�سا�سي(.)21
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�إن �صورة بنت يف ال�ساد�سة ع�شرة من العمر على و�شك التخرج يف ال�صف العا�شر ،وهو
�إجناز طبيعي يف النظام التعليمي للهند ،التي رمبا يكون والداها �أميني ،وكانت �أمها بالت�أكيد
يف �سنها عندما �أ�صبحت �أماً ،وهي مم�سكة بذراع معلمتها ومتيل على كتفها يف حني تحُ دق
كلتاهما يف عر�ض لربنامج «پاور پوينت» على �شا�شة جهاز الكمبيوتر ،كانت قد تعلمت �أن
تعمل على ابتكاره يف مدر�سة مك�سوة بالغبار يف حي فقري قذر ،ب�سبب �إميان وتفاين املئات من
الأفراد ،الذين ميتلكون الدافع ،والذين ي�ؤمنون ب�إمكانيتها وطاقتها الكامنة ،هذه ال�صورة
ت�شكل بالن�سبة يل جوهر ما هو الأكرث مدعاة للأمل ب�ش�أن م�ستقبل الهند.

الألعاب الريا�ضية يف العا�صمة :ترتيب نيودلهي
كانت هناك يف العام املا�ضي على طول كل من�صف يف الطرق العامة يف مدينة دلهي
الفتات تعلن « ،Challo Dilliمن مدينة معزولة �إىل مدينة عاملية!» وتعني عبارة Challo
« ،Dilliلننطلق ،يا دلهي» .و�ستعقد دورة الألعاب الريا�ضية لدول حلف الكومنولث يف دلهي
يف عام  .2010ومتلك عا�صمة الهند كل عزم ممكن لتكون جاهزة لإثارة �إعجاب الزوار من
كل دول العامل .وقيا�ساً على منط النموذج املطلوب من �سائقي �سيارات الأجرة يف العا�صمة
ال�صينية بيجني حت�ضرياً للألعاب الأوملبية التي �ستجري فيها� ،سيكون مطلوباً من �سائقي
الأجرة يف مدينة دلهي �أن يجتازوا امتحاناً يف اللغة الإنكليزية لدى �إعادة جتديد رخ�ص قيادة
�سيارات الأجرة التي يعملون عليها( .)22وحتى ال تتفوق عليها ال�صني ،عربت الوزيرة الأوىل
لوالية دلهي عن ثقتها يف كلمة �ألقتها يف احتفال �سبق عيد اجلمهورية يف العام املا�ضي ،ب�أن
الهند �ست�ست�ضيف ك ً
ال من الألعاب الريا�ضية الآ�سيوية يف عام ( ،)2014والألعاب الريا�ضية
الأوملبية يف عام ( ،)2016و�أعلنت �أن هذه املنا�سبات الدولية متثل حتدياً كبرياً باعتبار �أن على
دلهي �أن تقوم بتح�ضريات وا�سعة النطاق للألعاب الريا�ضية .ولكن دلهي �سوف ت�صبح قطعاً
()23
مدينة من نوعية عاملية يف املدة التي ت�سبق انعقاد دورة الألعاب الريا�ضية فيها.
�إن نيودلهي هي الآن �أكرث منطقة عمرانية خ�ضاراً وات�ساعاً يف الهند .وال ت�شاهد فيها
�أحياء فقرية ،مع �أنه توجد يف بع�ض الأزقة الفرعية جمموعات �صغرية غري مرئية من
الأكواخ� ،إال �أن الكثري من الأحياء الفقرية حتيط باملدينة .وحينما تكون هناك �أر�ض خالء
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يقوم البع�ض من اخلم�سمئة �ألف �شخ�ص ،الذين يتدفقون على املدينة كل عام بحثاًعن فر�صة
()24
مواتية� ،أو جمرد البقاء على قيد احلياة ،يقومون ب�إن�شاء �أي م�أوى ي�ستطيعون �إن�شاءه.
وهذه الأكواخ ال�صغرية امل�سماة «جويغيز»  ،Jhwggisكانت على مر عقود من الزمن م�صدر
املتاعب للطبقات الأح�سن حا ًال يف الهند ،وللم�س�ؤولني احلكوميني الذين عقدوا العزم على
حتديث البالد .وكانت ال�سيدة انديرا غاندي قد تعر�ضت ملواقف �صعبة عندما ا�ستخدمت
ال�صالحيات ،التي منحتها لنف�سها عن طريق �إعالن حالة طوارئ يف عام ( ،)1975من �أجل
هدم الأحياء الفقرية على عجل وت�سويتها بالأر�ض .و�أدى هذا الأمر وغريه من الإ�ساءات
اال�ستبدادية �إىل طردها من من�صبها بعد ذلك بت�سعة ع�شر �شهراً .وقد ت�ضمنت كل
واحدة من اخلطط اخلم�سية التي و�ضعتها احلكومة الهندية بنوداً خا�صة بتخطيط املدن
والإ�سكان منخف�ض التكلفة� ،إال �أن الإجنازات كانت قليلة يف الواقع وامل�شكلة تتفاقم كل يوم.
ويف ال�سنوات التي �أعقبت حالة الطوارئ التي �أعلنتها انديرا غاندي ،جرى �إخالء الأحياء
الفقرية يف مدن الهند الرئي�سة مرة تلو الأخرى ،ولكن لتظهر ثانية �إما يف املكان ذاته �أو يف
مكان ما جماور .ويف عام  2004مت �إخالء الآالف من الأكواخ التي كانت قائمة على طول نهر
يامونا يف مدينة دلهي .وتبعه يف عام ( ،)2005ت�سعون �ألف كوخ يف بومباي لإف�ساح املجال
()25
�أمام م�شروعات التطور العمراين ،الأمر الذي �أدى �إىل ت�شريد � 350,000ألف �شخ�ص.
ويف العام املا�ضي و َّبخت الأمم املتحدة الهند على الأ�سلوب التي كانت تتبعه يف �إخالء الأحياء
الفقرية .ومل ت�ستجب الهند.
و�ضع ادوين لوتاينز خمطط مدينة نيودلهي (دلهي اجلديدة) بهدف �إظهار عظمة حقبة
احلكم الربيطاين لبالد الهند ،واكتمل بنا�ؤها يف عام ( ،)1929حيث قام الربيطانيون بعد
ذلك بنقل عا�صمتهم الإدارية هناك من «دلهي القدمية» كما ت�سمى حالياً� ،إىل ال�شمال.
وتقبع يف هذه املنطقة تقريباً داخل حدود �سل�سلة من الأ�سوار القدمية ،التي بناها املغول،
وهي �أوابد مدن خمتلفة كانت ت�شكل العا�صمة وتعود �إىل عام  800ميالدية .وكانت كل واحدة
من املدن تبنى ثم تهزم وتدمر وت�سوى بالأر�ض ،لتعود فتبنى من جديد ،وتهزم وتهدم وت�سوى
بالأر�ض ثانية على يد �سل�سلة من اجليو�ش الغازية .وتوجد الأزقة ال�ضيقة لت�شاندين ت�شوك،
حيث ت�سمع �صيحات البائعني تتبارى فيما بينها فوق �أبواق عربات ت�سري على ثالثة دواليب،
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و�أغاين �أفالم بوليوود ال�ص َّداحة يف دلهي القدمية� .أما ال�شوارع العري�ضة التي ت�صطف على
جانبيها البيوت البي�ضاء امل�ؤلفة من طابق واحد ،واملنب�سطة و�سط حدائق خا�صة فخمة،
فهي موجودة يف دلهي اجلديدة .وي�شار �إىل هذه الكتل ب�أكملها على �أنها دلهي ،وتتناثر يف
كل مكان حول دلهي الآثار املعمارية الرائعة لالمربطوريات ال�سابقة :احل�صن الأحمرRed ،
 ،Fortكوتب مينار  ،Kutb Minarبورانا كيال  ،Purana Qilaاملدافن القدمية يف حدائق
لودي� ،أبواب املدينة القدمية مبا فيها بوابة �شمريي ،وامل�ساجد مبا فيها م�سجد جاما.
ومما ي�ؤ�سف له �أن عدداً ال يح�صى من الآثار املعمارية املتبقية ملا�ضي دلهي املدفون
يجري طم�سه و�إزالته من الوجود بفعل التهافت على عمليات التحديث وبناء املدينة ب�أ�سرع ما
ميكن( ،)26وهذا ينطبق يف الواقع على كل �أنحاء الهند ،حيث لي�س هناك فعلياً من جهد يبذل
لإنقاذ الرتاث املعماري للبالد ،ف�ض ً
ال عن �إنقاذ �أ�شهر الن�صب التذكارية .وتتفتت وتنهار
املنازل القدمية الفخمة املعروفة با�سم � havelisأو منازل التجار بفناءاتها الداخلية و�شرفاتها
املنحوتة ب�إتقان و�إطارات نوافذها املزخرفة بالنقو�ش ،لتتحول �إىل خراب من دون �إبداء �أي
اهتمام من جانب �أية جهة؛ �أو تتعر�ض للهدم لإف�ساح املجال �أمام �إقامة كتل �إِ�سمنتية من
ال�شقق ال�سكنية ،لي�س هناك ما مييزها .وهو ي�شكل برمته جزءاً من عملية الإمناء والتطوير
العجولة للهند.

التنقيب يف املا�ضي
من �أجل احلفاظ على امل�ستقبل
مل يقت�صر فن العمارة الهندية التقليدية على �إعطاء �صورة عن نظام بيئي قدمي ،جمع ما
بني الن�شاط الب�شري والعامل الطبيعي يف الأفكار املنحوتة يف �أحجارها .فقد انبثقت ت�صاميم
هذا الفن عن البيئة التي تطور فيها �أي�ضاً .وكان ال بد من �إيجاد حلول طبيعية للحاالت
ال�شديدة من احلر والربد وللرياح العا�صفة والأمطار اجلارفة .و�شكلت املياه م�شكلة دائمة
على مدار العام ،فكان ال بد من الهجرة من مدينة فيتهبور �سيكري الرائعة ب�أكملها التي تقع
قرب مدينة �أغرا ،حيث يوجد �ضريح تاج حمل ال�شهري ،وذلك عندما نفد خمزون املدينة
من املياه يف عام .1585
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يعمل كاران غروفر ،وهو مهند�س معماري ،على التوا�صل مع ما�ضي الهند والغو�ص يف
�أعماقه من �أجل �إيجاد و�سائل التكنولوجيا املالئمة ،التي ميكن ا�ستخدامها الخرتاع م�ستقبل
�أف�ضل .وقد قاده اهتمامه بالرتاث املعماري الغني للهند �إىل ق�ضاء ع�شرين عاماً يف جعل
املتنزَّه الأثري ت�شامبانر  -باڤاغاد يف والية غوجارات بالهند يدرج على قائمة مواقع الرتاث
العاملي لليون�سكو يف عام ( .)2004وكان حممد بيغادا ملك غوجارات امل�سلم قد نقل عا�صمته
�إىل ت�شامبانر من �أحمد �آباد يف عام ( ،)1484وا�ستغرق بناء املدينة ثالث �سنوات و�ضمت
�أ�سواقاً ،و�ساحات ،وحدائق ملكية ،ومن�ش�آت مائية وم�ساجد .ويف عام  1535غزا هومايون
املدينة ف�أعيد نقل عا�صمة غوجارات �إىل مدينة حيدر �آباد ،وهجر �سكان ت�شامبانر املدينة.
وكانت قد باتت خراباً تغطيها الأحرا�ش والأ�شجار الكثيفة ،عندما اكت�شفها الربيطانيون
م�صادف ًة يف عام (.)1803
«لقد �أم�ضيت حياة مزدوجة ل�سنوات عديدة» هذا ما قاله يل كاران يف غرفة اجللو�س يف
بيته يف بارودا .كانت اجلدران مغطاة بالكامل باللوحات الفنية ,ومن �ضمنها ر�سم لكاران
بري�شة الفنان الذائع ال�صيت املدر�س يف كلية بارودا ،بهوبني كاكار» .كنت �أعمل من ال�ساعة
التا�سعة �إىل اخلام�سة يف املكتب ومن اخلام�سة �إىل التا�سعة يف م�شروع ت�شامبانر .كنت �أبقي
الأمرين منف�صلني متاماً ،ثم �أدركت �أنهما مرتابطان .فلي�س ب�إمكانك �أن تتفادي الثقافة».
وبات جلياً بالن�سبة لكاران �أن الرتاث املعماري للهند الغربية قد احتوى يف ال�شكل املادي منه
على احلكمة املتعلقة بكيفية حتقيق االن�سجام ما بني العوامل الب�شرية والعوامل الطبيعية.
وقد �أدرك �أن الآبار املتدرجة ،مل تكن جمرد معامل حجرية فقط ،و�إمنا �أوعية لتجميع املياه
الثمينة يف �أثناء ف�صل الأمطار املو�سمية الغزيرة .وكانت الـ � Jalisأو ال�ستائر احلجرية
املنحوتة ت�سمح بدخول �ضوء ال�شم�س املعتدل يف حني مترر ن�سائم الهواء العليلة .ون�سجت
احلدائق التي تبعث على البهجة ب�ساطاً من النباتات اخل�ضراء حول املباين.
ويقوم كاران حالياً بدمج عنا�صر معمارية هندية تقليدية يف فن العمارة احلديث ،الذي
يتبناه كو�سيلة لتحقيق كل من االن�سجام والتناغم بني الظواهر اجلمالية والبيئية .وقد حاز
على اجلائزة البالتينية للريادة يف جمال الطاقة والت�صميم البيئي ( )LEEDمن «جمل�س
البناء الأخ�ضر» ال�صديق للبيئة يف الواليات املتحدة لت�صميمه «مركز �سوهرابجي الأخ�ضر
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للأعمال» ال�صديق للبيئة ،التابع الحتاد ال�صناعات الهندية الذي نفذته �شركة «غودريج»
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات �أخرى .وقال بتوا�ضع« :لقد ده�شنا حل�صولنا على هذه اجلائزة
مقابل �شيء كنا نقوم به على مدى ثالثني عاماً .و�أدى الت�صميم الذي و�ضعه �إىل حتقيق
توفري يف الطاقة بن�سبة ( )50باملئة .وخف�ض يف ا�ستهالك املياه بن�سبة ( )35باملئة ،وزيادة
�إنتاجية العاملني يف املبنى بن�سبة ( )15باملئة .وال يتطلب ما ن�سبته ( )88باملئة من املبنى
�إ�ضاءة �صناعية .ويتوافر لـ ( )75باملئة من القاطنني ر�ؤية وا�ضحة يف �ضوء النهار .وعندما
قام بت�صميم املخطط املعماري «لأكادميية االديڤا�سيز» يف تيجغاد (معهد التميز الوطني يف
الدرا�سات القبلية) ا�ستخدم الآجر فقط من دون الإ�سمنت .وهو يدمج ال�ستائر احلجرية
املنقو�شة مع كل الباحات ب�شكل �سخي .وميتد مبنى احتاد ال�صناعات الهندية ،الذي �صممه
يف مدينة غورغاون مبوازاة حديقة طويلة تطل عليها كل نوافذه .وعندما زرت املبنى يف �شهر
ني�سان كانت احلرارة تبلغ خم�ساً و�أربعني درجة على مقيا�س �سيل�سيو�س ( 113فهرنهايت)
لكنها كانت حمتملة يف احلديقة .وهو الآن يقوم بت�شييد �أكرب بناء «�صديق للبيئة» يف العامل
يف مدينة كالكوتا.
ويطمح كاران �إىل و�ضع خمطط معماري ملدينة «�صديقة للبيئة» يف الهند .وهو يجادل
ب�أن «كل �شيء يف العامل مرتبط بع�ضه ببع�ض .فالتلوث املوجود هنا يذهب �إىل هناك» .وهو
ي�أ�سف؛ لأنه ال توجد يف الهند �سيا�سة حماية وطنية؛ ولأن عمليات الهدم تطال عدداً كبرياً
من املباين القدمية ،لإف�ساح املجال �أمام عمليات البناء احلديثة ،التي تتم ع�شوائياً من دون
تخطيط �سلفاً .وقد �أطلعني على �صور ملبنى مكاتب �شركة ( )ABBالتي �صممها يف مدينة
بنغالور ،حيث �أحلق به �أبراجاً هوائية اقتب�س فكرتها من فن العمارة التقليدية يف بالد ال�سند.
ونوه بخ�صائ�صها البيئية ،ف�أو�ضح قائ ً
ال« :يدخل الهواء ال�ساخن الربج ،وبحلول الوقت الذي
ين�ساب فيه �إىل �أ�سفل املبنى تكون حرارته قد بردت مبقدار �إحدى ع�شرة درجة».

قطار �أنفاق دلهي
مدينة دلهي هي �أي�ضاً املكان الذي �شهد وقائع �أف�ضل ق�صة تروى عن عمليات �إعادة
�إعمار املدن الهندية ،ق�صة �شبكة قطارات النقل اجلماعي احلديث املثرية للإعجاب،
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واملعروفة با�سم قطار �أنفاق دلهي .وهناك �أربع مدن فقط يف الهند لديها نظام �سكك حديدية
مماثل لذلك املعمول به يف العا�صمة ،وهي :بومباي ،كالكوتا ،ت�شينّاي ودلهي .وت�شهد �شبكة
قطارات �ضواحي مومباي ،الأكرب يف الهند ،رحالت منظمة ت�ضم �أكرث من ( )5.5ماليني
راكب يومياً( .)27وتعد قطاراتها و�سيلة االت�صال الوحيدة التي تربط ال�ضواحي ال�شمالية
البعيدة مبركز الن�شاط املايل يف الطرف اجلنوبي للمدينة .وهي مكتظة بالركاب على نحو
بائ�س حيث �إن ر�ؤيتهم يتدلون خارج جوانب �أبواب املق�صورات تعد منظراً م�ألوفاً .ولدى
مدينةكالكوتانظامقدميوجذابلطرافتهيتمثليفعرباتالرتولليالتيت�سريفوقالأر�ض.
وقد �أدخلت بلدية املدينة نظاماً لقطار الأنفاق يف �أعوام الثمانينيات ما زال يدار ب�شكل
ملفت لالنتباه �إال �أن خدماته حمدودة .وت�شمل �شبكة قطارات مدينة ت�شينّاي �أربع ع�شرة
حمطة تقع على �سكة حديدية مرتفعة ومتتد م�سافة ( )15.5كيلو مرتاً .وت� ّؤمن املدن الهندية
الرئي�سة ومتو�سطة احلجم جميعها خدمات النقل بالبا�صات ،وهو الطريقة التي يتنقل بها
غالبية الهنود الذين يقطنون املناطق العمرانية� .إال �أن قطار �أنفاق دلهي هو جوهرة تاج
املوا�صالت اجلماعية يف الهند .والف�ضل يف ذلك يعود �إىل رجل واحد� :أي� .سريدهاران
«مهند�س الفا» كما يدعى �أحياناً ،وهو الرئي�س ال�سابق ل�شركة اخلطوط احلديدية «كونكان»،
واملدير «اخلارق» لقطار �أنفاق دلهي.
قال يل ال�سيد �سريدهاران وهو يف الثانية وال�سبعني من عمره حالياً�« :إنهم لن يدعوين
وعلي �أن �أخدم ثالث �سنوات �أخرى على الأقل ،ويبدي ال�سيد اي� .سريدهاران،
�أتقاعدّ ،
وهو رجل مهذب ،وقد بد�أ بع�ض ال�شيب يغزو �شعره ،ويرتدي بذة ر�سمية وربطة عنق ،يبدي
توا�ضعاً ب�ش�أن دوره ال�شخ�صي يف جناح م�شروع «مرتو دلهي»« ،فنحن فريق ،وقد بذل العديد
من الأ�شخا�ص جهداً بالغاً جلعل قطار الأنفاق �أمراً واقعاً» .وال ريب �أن ال�سيد �سريدهاران
كان قد قام بت�شكيل فريق من الدرجة الأوىل ،ولكن لي�س هناك من �شخ�ص يف الهند ،ويف
العامل يف الواقع ،كان قادراً على �إجناز العمل الفذ الذي حققه على الرغم من كل امل�صاعب.
فقد مت �إن�شاء قطار �أنفاق دلهي يف وقت قيا�سي طبقاً للميزانية املخ�ص�صة له .وكان م�شروعاً
مربحاً منذ اليوم الأول .ويبلغ ثمن التذكرة بحدود �ست روبيات (ثالثة ع�شر �سنتاً)� ،أما
املحطات والقطارات فهي نظيفة ب�شكل ال غبار عليه .وتنطلق القطارات يف الوقت املحدد
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كل �ست دقائق �أثناء �ساعات االزدحام املروري .وي�ضم قطار �أنفاق دلهي حتى �ساعة �إعداد
ٍ
هذا الكتاب ،خم�سني حمطة ويقل ()450,000
�شخ�ص يتنقلون بني منازلهم ومراكز عملهم
يومياً .وا�ستناداً �إىل ال�سيد �سريدهاران ف�إن قطار �أنفاق دلهي �سوف ينقل مليون راكب يومياً
يف �أثناء ال�سنوات الثالث القادمة .وبالن�سبة لأولئك الذين هم على علم بالأمور التي ي�ضرب
بها املثل عن الهند كانعدام الكفاية ،وو�سائل النقل العامة املتعطلة ،والأماكن العامة القذرة،
ف�إن قطار �أنفاق دلهي هو بكل ب�ساطة معجزة.
وقال يل ال�سيد �سريداهاران ونحن جنل�س يف غرفة مكتبه املريحة يف نيودلهي ب�أثاثها
امل�صنوع من اخل�شب املطلي ب�ألوان العنب الداكن« :لقد �أ�سهمت جمموعة من العوامل يف
جناحنا .وكان قد �أ�صر على �أن تكون لديه حرية الت�صرف ك�شرط �سابق لتويل م�س�ؤولية
العمل .وقام باختيار �أع�ضاء فريقه بنف�سه .و�سعى للح�صول على امل�شورة من خم�س �شركات
دولية خمتلفة ،ثالث من اليابان وواحدة من الواليات املتحدة ،وواحدة من الهند .و�أر�سل
فريقه �إىل اخلارج لريوا ب�أم �أعينهم كيف كانت تعمل الأنظمة الأخرى «كانت هناك معار�ضة
كبرية لقطار الأنفاق عندما بد�أنا بامل�شروع� .سوف يكون مكلفاً جداً� ،سوف ي�ستنزف البالد،
اعرتا�ضات على هذه ال�شاكلة .وقد تغري ذلك كلياً .فاجلميع يريد الآن ت�شغيل عدد �أكرب من
خطوط قطار الأنفاق .وكلهم اعتقدوا �أنه �سوف يت�سبب يف حدوث ا�ستنزاف مادي كبري
ولكننا حققنا ،يف الواقع ،ربحاً عظيماً .وكنا قادرين على �إعادة دفع القر�ض الذي �أخذناه
من اليابان بفائدة مقدارها ( )1.3باملئة».
�إن الإجناز الأكرث مدعاة للفخر بالن�سبة لل�سيد �أي�.سريدهاران هو تغيري طريقة التفكري
التي ترى �أن قطار �أنفاق الهند ي�ضع مواطني دلهي يف مو�ضع املهزوم« .قطار الأنفاق يقوم الآن
بتغيري احلياة يف دلهي .والركاب ال بد �أن يكونوا من�ضبطني .وهم يتعلمون �آلية اال�صطفاف
بانتظار دورهم .القطار نظيف ،والنا�س ال يب�صقون وال يلقون بالأو�ساخ� ،أو يحفرون على
جوانبه .لقد تعلموا احرتام امللكية العامة .وهم يدركون �أن قطار �أنفاق دلهي هو ملك لهم.
«وقد علقت خلفه على احلائط خارطة ملدينة دلهي و�صور لقطارات المعة يجري قطرها
�إىل الأر�صفة« .لقد زاد قطار �أنفاق دلهي من ثروات النا�س وح�سن �صحتهم ،وهم يدركون
ذلك .وقد حققت ال�شركات التجارية الواقعة قرب حمطات القطارات زيادة يف م�شروعاتها
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التجارية بن�سبة ثالثني �إىل خم�سة وثالثني باملئة ،وارتفعت �أ�سعار العقارات واملمتلكات بن�سبة
خم�سني �إىل �ستني باملئة على امتداد �شبكة خطوط ال�سكة احلديد .وهناك انخفا�ض ملحوظ
يف التلوث و�صل �إىل ثالثني باملئة على طول خطوط �سري قطارات الأنفاق؛ كما انخف�ضت
حوادث الطرقات العامة بن�سبة ثالثني باملئة �أي�ضاً.
بد�أ اي�.سريدهاران بتنفيذ م�شروع قطار �أنفاق دلهي من ال�صفر يف عام (،)1998
وا�ستكملت املرحلة الأولية منه قبل املوعد املحدد لها بثالث �سنوات ،وكلفت ( )2.3ملياري
دوالر .و�أنا �أعي�ش يف منطقة اي�ست ڤيليج ،مبدينة نيويورك .ومنذ عام ( ،)1920وبلدية املدينة
تناق�ش �إقامة خط لقطار �أنفاق جديد حتت �شارع «�سيكند �آڤينيو» .وكان هناك م�ؤخراً
كالم من جديد عن �إقامة خط قطار �أنفاق «�سيكند �آڤينيو» .و�أ�شارت التقديرات �آنذاك
�إىل �أن الأعمال الإن�شائية �ست�ستغرق �ستة ع�شر عاماً ،وتكلف ( )17مليار دوالر .ومل يبد�أ
العمل بامل�شروع بعد .ورمبا يجب على �سلطة حا�ضرة مدينة نيويورك للنقل �أن تتعاقد مع �أي
�سريدهاران لتنفيذ العمل .وذلك هو ما تفعله مدن �أخرى يف الهند .فمدينة بومباي تريد
�إن�شاء ثالثة خطوط لل�سكك احلديد ،وكذلك مدينة حيدر �آباد .وقد وقعت مدينة بنغالور
على اتفاقية لإن�شاء خطني وكالكوتا لإقامة خط ميتد بني �شرق وغرب املدينة ،وتريد مدينة
كوت�شني �إقامة بع�ض اخلطوط .فقطار الأنفاق يف مدينة دلهي مل ي�شكل حافزاًلإحداث تغيري
يف العقلية فقط ،وجلب و�سائط نقل جماعي من نوعية ممتازة وميكن التعويل عليها بل
رخي�صة �إىل عا�صمة الهند ،بل �شجع مدناً هندية �أخرى على تقبل فكرة النقل اجلماعي
ال�سريع بو�صفه �أمراً مكم ً
ال لالزدهار ،الذي ت�شهده البالد على �صعيد املركبات الآلية.

�شقة بغرفتني مقابل  6,500دوالر
كان جي .بي .د�سوزا الرئي�س ال�سابق ل�شبكة حافالت النقل العام املعروفة بحروفها الأوىل
 ،B.E.S.Tالذي ال يزال يلقى الإعجاب واالحرتام للطريقة التي �أدار بها �أحد �أكرب �أنظمة
احلافالت يف املناطق احل�ضرية ،كان م�شاركاً �أثناء بداية ال�سبعينيات يف و�ضع خطة لإقامة
مدينة �أقمار �صناعية ،تكون تكملة ملدينة بومباي .و�ستكون مدينة بومباي اجلديدة ،وهي من
املهند�سني املعماريني ذائعي ال�صيت :ت�شارلز كوريا� ،شري�ش بيتل ،وبراڤينا ميهتا،
بنات �أفكار
َ
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مدينة م�ستقلة قائمة بذاتها ت�ضم كل املرافق ال�ضرورية ،وتتمتع باكتفاء ذاتي بالن�سبة للرجل
العادي .ومت اختيار موقع املدينة اجلديدة بعيداً عن زحام املدينة الأ�صلية ،عرب البحر من
جهة �شبه اجلزيرة اجلنوبية ال�ضيقة ملدينة بومباي.
منذ �أكرث من ثالثني عاماً كان الرتاجع يف نوعية احلياة يف بومباي ي�شكل يف ذلك احلني
�أمراً مقلقاً ل�سكانها .ويتذكر �أعمامي وعماتي مدينة بومباي يف �أعوام اخلم�سينيات كمدينة
نظيفة وممتعة ،حيث ب�إمكانك دائماً �أن حت�صل على مقعد يف القطارات التي ت�سري بني
املدينة وال�ضواحي ومن و�إىل مراكز العمل ،وحيث ت�سافر الفتيات ال�شابات لي ً
ال �أو نهاراً من
دون �أن يتعر�ضن للتحر�ش .وبعد عقدين من الزمن وبحلول �أعوام ال�سبعينيات كان ذلك قد
تغري،وراقب�أهايلمومبايمدينتهماجلميلة،وقدبد�أو�ضعهايتدهوروي�سوءبفعلجمموعة
من ال�ضغوط جنمت عن تدفق �سيل ب�شري ال يتوقف على املدينة وموقف عدم املباالة الوا�ضح
�أو العجز من جانب �سل�سلة من احلكومات املحلية املتعاقبة .وكل امل�شكالت التي ي�شتكي منها
�أهل مومباي اليوم -القطارات املكتظة وال�شوارع القذرة و م�صارف املياه النتنة و املباين
املهجورة املهملة و البنية التحتية املتداعية و الأحياء الفقرية املنت�شرة و �سكان الأر�صفة-
كلها كانت ت�شكل مو�ضوعاً مثرياً للقلق منذ ثالثة عقود.
قام كوريا ،بيتل ،وميهتا ،ود�سوزا بت�صميم املخطط املعماري ملدينة مومباي اجلديدة،
وقد و�ضعوا ن�صب �أعينهم حاجات املواطن العادي .كما �أولوا �أهمية كبرية للموا�صالت
العامة ،وامل�سارات املخ�ص�صة للدراجات الهوائية والإ�سكان املمكن حتمل تكاليفه .ولكن
املخطط مل ير النور �إطالقاً ،الأمر الذي �أثار خيبة �أمل عميقة بالن�سبة لد�سوزا .وهو ي�أ�سف
«�أن مدينة بومباي اجلديدة قد عر�ضت �أحالمنا للن�سيان .وحتولت كل طموحاتنا الرائعة
تقريباً �إىل �شعور باملرارة والتعا�سة .وماذا عن نظام املوا�صالت؟ �إنه ال يختلف عن �أي مكان
�آخر يف الهند .وم�سارات الدراجات وخطوط احلافالت؟ �إنها مهجورة ومن�سية»(� .)28إن غياب
م�سارات الدراجات الهوائية يف بلد فقري يعاين تل َّوثاً حاداً يف الهواء ،هو �أمر الفت للنظر متاماً
يف عملية تنظيم حركة النقل يف املدن الهندية ،ال �سيما عندما ت�صبح م�سارات الدراجات
الهوائية جزءاًمتكام ً
ال من البنية التحتية للموا�صالت يف املدن الأوروبية والأمريكية .فهناك
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يف مدينة نيويورك مث ً
ال ،خطط جلعل التنقل بالدراجات الهوائية مريحاً و�آمناً ب�شكل �أكرب
مما هو عليه الآن ،وذلك كو�سيلة للم�ساعدة على تقلي�ص ا�ستخدام ال�سيارات يف املدينة.
وعلى الرغم من االنتكا�سة التي حلقت مب�شروع مدينة بومباي اجلديدة ،ف�إن جي.بي.
د�سوزا مل ي�ست�سلم البتّة ،وهو يحاول عمل �شيء ما لفقراء بومباي الكادحني .وكان قد حدثني
العام املا�ضي عن م�شروع �آخر �أكرث توا�ضعاً كان يعمل على تنفيذه :جممع �سكني ثمنه معقول
يف �ضاحية غورغاون ال�شمالية من مدينة بومباي ،كان متوجهاً �إىل موقع املجمع ال�سكني
حل�ضور اجتماع ملجل�س الإدارة يف اليوم الآتي ،و�س�ألته �إن كان ب�إمكاين �أن �أرافقه ،فكان
كرمياً جداً لريد بالإيجاب .والدكتور جي.بي د�سوزا يف الثمانينيات من عمره الآن ،ولكنه
ما زال متقد الذهن وملتزماً بالوالء لبومباي مثلما كان دائماً .وانطلقنا من �شقته يف باندرا
حيث ركبنا �سيارة �صالون بي�ضاء تقليدية قدمية من طراز امبا�سادور� ،شما ًال �إىل غورغاون.
وقال يل ونحن يف الطريق� :إِن النا�شطة مارينال غور كانت قد بادرت �إىل طرح امل�شروع يف
وقت يعود �إىل ال�سبعينيات� ،إال �أنها طلبت منه �أن يتوىل العمل على تنفيذه .فذهب �إىل رئي�س
وزراء والية ماهار�شرتا ،وطلب �شراء � ٍ
أر�ض رخي�صة الثمن ،كانت تعر�ض للبيع يف غورغاون
مقابل ٍ
خم�س وع�شرين روپية للفدان الواحد .وا�ستغرق الأمر اثني ع�شر عاماً من �أجل �إنهاء
املعامالت الإدارية املعقدة للرتخي�ص للم�شروع عرب الإدارات املحلية .وكانوا يعتزمون بيع
ال�شقق مقابل ( )2.5الك (نحو  3,750دوالرات) ،غري �أنه بحلول الوقت الذي انتهى فيه بناء
ال�شقق فعلياً ،بلغت تكلفتها ( )3الكات� ،أو ثالثمئة �ألف روپية .وقال يل� :إِنهم يبيعونها اليوم
مقابل ثمانية الكات لل�شقة ،وتعادل ثمانية الكات زهاء ( )20,000دوالر ،وهذا جزء �صغري من
�سعر ال�سوق الذي يجري طرحه .وترتاوح م�ساحة ال�شقق ما بني � 280إىل  320قدماً مربعة،
وهي مق�سمة �إىل غرفتني .وتباع �شقة بذاك احلجم تقع جنوب بومباي ويف منطقة جميلة
مقابل  200,000دوالر.
مررنا يف طريقنا مبجمع حديث للت�سوق ا�سمه «ذي هاب» .وكان ي�ضم دوراً متعددة
لل�سينما ومطعماً تابعاً ل�شركة ماكدونالد للوجبات ال�سريعة ميكن ر�ؤيته من الطريق العام.
وكانت �أعمال تو�سيع الطريق قائمة ،وهو يت�ألف الآن من �أربعة م�سارب .وكانت ت�شاهد فوق
ر�أ�سينا الأجزاء الداخلية املفتوحة لأكواخ �صغرية من الآجر ،قائمة على تلة جرى تقطيعها
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ب�شكل مرتب .ومهما كانت الآلة التي قامت بعمليات احلفر �أو فتح الطرقات ،فقد قامت
�أي�ضاً ب�شق هذه امل�ساكن ال�صغرية من منت�صفها بال�ضبط .و�سالت مياه وقاذورات جمارير
ال�صرف ال�صحي نزو ًال من جانب التلة .وانعطفنا يف �سرينا عن الطريق العام واجتهنا
نحو املجمع ال�سكني .ومررنا عند تقاطع للطريق بن�ساء و�أوالد ينقلون حموالت من احل�صى
داخل �سالت من الق�ش فوق ر�ؤو�سهم من �أجل ر�صف الطرقات .وهم من فالحي �إقليم
راج�ستان ،وكانت الن�سوة يرتدين تنانري مزمومة ،ومالب�س ال�ساري احلمراء غري املتقنة
وجمموعات من الأ�ساور البال�ستيكية امل�صنوعة من العاج املُزيف .وبدت هذه الأزياء غريبة
جداً يف �ضواحي بومباي البعيدة .وكنا قد مررنا عند زاوية الطريق بحانة ومطعم يطلق
عليهما ا�سم «باري�س».
وبحلول الوقت الذي و�صلنا فيه �إىل اجلهة التي كنا نق�صدها كان النهار قد ت�أخر وكان
الطق�س حاراً .وبدت �أمامنا عند �سفح تلة عالية �أبنية �سكنية �أنيقة قائمة على ارتفاع �شاهق.
و�س�ألت جي.بي.د�سوزا عنها ،ف�أبلغني �أنها كانت م�شروعاً �إعمارياً فخماً نفذته �شركة راهيجا
الكربى للبناء والتعمري .ومن الوا�ضح �أن العمل كان جارياًعلى �إن�شاء طريق جديد كلياًلربط
املجمع ال�سكني اجلديد مبنطقة «ناڤي مومباي» خلف التلة.
و�صلنا �إىل املجمع ،وبينما كان ال�سيد د�سوزا يدخل �إىل االجتماع الذي جاء حل�ضوره
جعل مهند�س املواقع كي�شور جو�شي ي�أخذين يف جولة يف املكان .قال يل ال�سيد جو�شي� :إِن
ا�سم امل�ؤ�س�سة التي قامت ببناء املجمع هو ناغاري نيوارا  Nagari Niuaraومعناها «م�أوى
�أهل الريف» .وقال� :إِن ال�شقق كانت خم�ص�صة لأنا�س يك�سبون ما بني (� )1.50إىل (� )3أو ()4
ليخات �سنوياً .وكانت هناك �أربعة �آالف �شقة .وقمت ب�إجراء عملية موازنة بني هذه ال�شقق
التي بنيت مبوجب برنامج املعونة املالية للحكومة وا�ستغرق بنا�ؤها ع�شرات ال�سنني ،وبني
ع�شرة ماليني �شخ�ص يعي�شون يف �أحياء بومباي الفقرية .ويف حني متثل م�ؤ�س�سة ناغاري
نيوارا جهداً نبي ًَ
ال يبذل من جانب بع�ض املتطوعني املخل�صني املتفانني ،ف�إن املدينة �سوف
حتتاج �إىل العمل ب�شكل �أف�ضل كثرياً �إذا ما كان لها �أن حتل �أزمة الإ�سكان احلادة التي
تعانيها .وقال يل ال�سيد جو�شي� :إِن ما ي�صل �إىل ع�شرة �أ�شخا�ص يعي�شون يف الغرفة هنا،
وهو النمط املتعارف عليه لإ�شغال امل�ساكن يف بومباي.
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ثم قمنا بزيارة �شقق متر مبراحل خمتلفة من الإجناز .وكانت مبنية بالكامل من
الإ�سمنت .ومل يكن اخل�شب م�ستخدماًتقريباً :فهو مكلف جداً؛ ولأن اجلدران كانت م�صنوعة
من الإِ�سمنت امل�سلح فقد كان يجب و�ضع الأنابيب واخلزّانات اخلا�صة بال�صرف ال�صحي
وقنوات الأ�سالك الكهربائية بداخلها �سابقاً .وكانت املمرات ما بني الأبنية ممهدة ب�شكل
تقريبي .وكانت ال�سيارات والدراجات النارية متوقفة يف حميط الطوابق الأر�ضية .وعلقت
الثياب املغ�سولة لتجف من النوافذ حمكمة الإغالق بالق�ضبان احلديدية .و�أخذين ال�سيد
جو�شي �إىل ق�سم �أرقى و�أحدث داخل املجمع ،حيث كانت تباع ال�شقق التي تبلغ م�ساحتها
( )450قدماً مربعة وبغرفة نوم واحدة ب�سعر ت�سعمئة روپية �أو زهاء  22,000دوالر .وقد �أقر
ب�أن عدداًكبرياًمن النا�سا�شرتوا ال�شقة من �أجل ت�أجريها فقط .وهم اليعي�شونهنا.ويظلون
يقيمون يف منطقة حيهم الفقري ،حيث لديهم جمتمعهم املحلي .وت�ؤجر ال�شقق ال�صغرية
مقابل �ألفني �إىل �ألفني وخم�سمئة روپية �شهرياً؛ �أما ال�شقق الأكرب فت�ؤجر مقابل ثالثة �آالف
�إىل ثالثة �آالف وخم�سمئة روپية .وهو دخل جيد بالن�سبة لهم».
وهناك حافلة ركاب تنطلق كل خم�س ع�شرة دقيقة �إىل ع�شرين دقيقة ،وت�صل املجمع
ال�سكني مبحطة غورغاون لل�سكك احلديدية ،التي ي�ستخدمها �سكان ال�ضواحي.
وقد اجتهنا لزيارة موقع حديقة عامة �ستقام م�ستقب ً
ال يف حميط املجمع ال�سكني .وكان
قد جرى زرع بع�ض �أ�شجار النخيل فيه ،ولكنه كان ال يزال يف معظمه �أر�ضاً جرداء .كان
هناك �إىل الأ�سفل ومبحاذاة املباين ال�سكنية منطقة مفتوحة ت�ضم خيماً م�صنوعة من قما�ش
خ�شن ومواقد النار املك�شوفة ،التي ي�ستخدمها العمال املهاجرون لإعداد طعامهم .وقال يل
ال�سيد جو�شي� :إنهم جا�ؤوا من �شمال الهند ،من قرى والية البنجاب وكان يعملون يف بناء
�شقق راهيجا الفخمة .وقال جو�شي� :إِن �شركته مثلها مثل كل �شركات البناء ت�ستخدم �أي�ضاً
متعهدين م�ستقلني ،لت�أمني العمالة وا�ستقدام عمال البناء ،وهذه منطقة ترانزيت .وعندما
�س�ألته عن معنى ذلك �أو�ضح �أن العمال املهاجرين �سوف يقيمون يف املكان مدة كافية فقط
لإجناز امل�شروع ،ثم ينتقلون �إىل امل�شروع الآتي .و�أردف قائ ً
ال وهو يبت�سم« :وحاملا يتم تعمري
هذا املجمع� ،سوف يرحلون».
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مدن جديدة لتحديث البالد
يتوقع �آي .جي مينون مدير كلية الدرا�سات ال�سكانية يف نيودلهي� :أن ت�شهد املناطق
العمرانية للهند احل�ضرية التي ت�شكل حالياً ( )28باملئة من عدد �سكان البالد ،تلك الن�سبة،
وقد «ت�ضاعفت يف �أثناء ثالثني عاماً»( .)29وهذا يعني �أن عدد �سكان الهند الذين يقطنون
املدن �سوف يزداد مبقدار  290مليون �شخ�ص �أو ما يعادل عدد �سكان الواليات املتحدة ب�أ�سرها
بحلول عام  .2036والبد للمدن الهندية من �أن ت�ستوعب ( )10ماليني �ساكن جديد �سنوياً،
وذاك يعادل �إ�ضافة تعداد باري�س �أو مو�سكو كل عام .و�سوف يحتاج �سكان املدن اجلدد ه�ؤالء
�إىل و�سائط نقل جماعي ،كما �سيحتاجون �إىل م�ساكن ،و�إىل نظام لل�صرف ال�صحي ،ومياه،
ٍ
وم�شاف ،وحدائق عامة .وهذا و�ضع خمتلف جداً عن الواليات املتحدة،
وكهرباء ،ومدار�س،
حيث انتقل العمال املهاجرون من املك�سيك و�أمريكة الالتينية �إىل مدن �أمريكية ت�شكو من توقف
العمل فيها ،وجلبوا معهم حياة جديدة للمدار�س واملهن التجارية املحلية ،التي تركها �أ�صحابها
بعد تردي و�ضع مزارع الأ�سر املحلية� ،أو انتقال �أ�شغال ال�صناعات املحلية �إىل مكان �آخر.
ويعتقد �آي.جي .مينون كما كان يعتقد فريق كو ّريا ،ميهتا ،وبيتل ود�سوزا يف ال�سبعينيات،
�أنه بالنظر �إىل الن�سبة املت�سارعة للنمو العمراين يف الهند واحلالة ال�سيئة جداً ملدن الهند
الكربى يف الوقت الراهن ،ف�إن احلل الوحيد هو بناء مدن جديدة� .أما كلفة مثل هذه العملية
فهي تفوق �إىل حد كبري جداً قدرات احلكومة الهندية .ويجب على القطاع اخلا�ص �أن يلعب
دوراً مركزياً يف هذا امل�شروع ،غري �أن نطاق العمل �أكرث مدعاة للخوف من �أي وقت م�ضى.
�إن موكي�س �أمباين ال يرهبه هذا الأمر .فرئي�س �شركة ريالين�س لل�صناعات املحدودة
(�- )RILأكرب �شركة قطاع خا�ص يف البالد ينوف ر�أ�سمالها يف ال�سوق على ( )35مليار دوالر-
يخطط لإن�شاء اثنتني من املدن الكربى ،ومن ال�صفر ،واحدة بالقرب من بومباي وواحدة
قرب دلهي ،و�ستكون هاتان املدينتان ح�سب ت�صور �أمباين ،جزءاً من نظام بيئي اجتماعي
واقت�صادي يربط املناطق الزراعية الريفية للهند بالتجمعات العمرانية للبالد .و�سيزود
النظام البيئي اجلديد الأعداد الفقرية من ال�سكان يف املناطق احل�ضرية مبا يحتاجونه وما
يطلبونه ،و�سيقدم للماليني من �أهل الريف اخلدمات والفر�ص التي �ستتيح لهم �أن يت�شبثوا
بالبقاء يف موطنهم ،مما يخفف بع�ضاً من تدفق �سكان الأرياف املحرومني على املدن.
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التقيت �آمباين يف العام الفائت يف مكاتبه املتوا�ضعة بجوار منطقة «نارميان بوينت»
 Nariman Pointيف بومباي؛ لأعرف ر�أيه يف الهند يف هذه اللحظة من عملية التغيري
املت�سارعة .وكانت هناك لوحة جتريدية ناب�ضة باحلياة بالألوان احلمراء والربتقالية
املت�ألقة بري�شة الفنان رازا يف البهو يف اخلارج .وكانت هناك �أي�ضاً �صورة فوتوغرافية ملونة
كبرية لوالده دهريوبهاي �آمباين� ،شبيهة بتلك التي ر�أيتها يف مدر�سة « ،»DAISمعلقة على
�أحد اجلدران .وعندما جل�سنا على �أرائك منجدة بي�ضاء مريحة� ،شاركني �آمباين ر�ؤيته
للهند الناه�ضة .وتكمن يف �صلب تلك الر�ؤية �ضرورة «�إيجاد قوة �شرائية وحتويل فقراء
الهند �إىل م�ستهلكني».
ويقتدي �آمباين بوالده الذي ت�شكل مهنة حتوله من الفقر �إىل الغنى ،مو�ضوع الأ�سطورة
الهندية احلديثة «كان والدي يقول دائماً� :إن ال�سبيل لإيجاد الأهمية هو �إيجاد �شيء من
ال �شيء .وهذا ما فعله مع �شركة ريالين�س .ففي حقبة �سيطرت فيها امل�ؤ�س�سات العائلية
املتوارثة على امل�شهد التجاري يف الهند ،بد�أ دهريوبهاي �آمباين عمله �شخ�صية نكرة ال قيمة
له ،وال ميلك �شيئاً .وعمد �إىل تطوير �شركة ريالين�س عن طريق القيام بقفزات �صغرية جداً
حمو ًال ال�شركة من م�صنع منتج للألب�سة �إىل �شركة ن�سيج� ،إىل م�صنع للبولي�سرت ،و�أخرياً
�إىل مالكة لأكرب م�صفاة للنفط يف الهند ،وثالث �أكرب م�صفاة يف العامل .ومت بناء امل�صفاة
يف وقت قيا�سي ،ثالث �سنوات ،فحولت الهند من م�ستوردة �إىل م�صدرة للم�شتقات النفطية.
كما �أن�ش�أت ال�شركة فروعاً لها يف جمال �أنظمة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛ وكان حلم
دهريوبهاي �آمباين �أن يجعل ب�إمكان كل �إن�سان يف الهند �أن يجري ات�صا ًال هاتفياً ب�سعر �أقل
من �سعر بطاقة بريدية .وقد حتقق ذلك احللم يف العام املا�ضي.
ورث�آمباينك ً
المنطموح�أبيهالذييتجاوزامل�ألوفيفحجمه،والتزامهبخف�ضالتكاليف
�إىل م�ستوى يكون متي�سراً لكل مواطن هندي .وال يعرف م�شروعه �أي حدود :فهو ي�ؤمن �أنه
بتغيري الهند ي�ستطيع تغيري العامل .وهو يركز على ما هو لي�س �أقل من �إحداث حتول جذري
ال ولي�س �آج ً
يف بالده �سوف يقوم يوماً ما -عاج ً
ال� ،إذا ما كان لآمباين عالقة به -بتغيري
العامل .وهو يعرف �أنه يجب عليه لإجناز ذلك �أال يقوم فقط باخرتاع منوذج جديد ،بل عليه
�أن ينجزه ب�سرعة ،وعلى نطاق �ضخم.
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وتعتمد خطة �آمباين لإحداث حتول يف الهند على ثالث ركائز�:إحداث ثورة يف الزراعة
والبيع بالتجزئة� ،إن�شاء مدن جديدة؛ و�ضمان �أمن الطاقة يف الهند.
وبحلول عام (� ،)2011سوف ت�ستثمر �شركة ريالين�س ( )5مليارات دوالر يف �إيجاد نظام
توزيع يربط املزارعني عن طريق الرب مبخازن البيع بالتجزئة املتنوعة ال�صغرية والكبرية
�أي�ضاً ،وجميعها ت�ستخدم �أحدث و�سائل التكنولوجيا .وميثل الت�صور الذي و�ضعه نوعاً من
االرتباط ما بني النموذج الذي تطرحه ال�شركة الهندية للتبغ ومنوذج �شركة بهارتي ،ولكن
مع حتقيق تطور فريد من جانب �شركة ريالين�س ووفقاً ملقيا�سها املتميز الذي ال ميكن لأحد
تقليده .وتق�ضي اخلطة بتوليد ( )20مليار دوالر يف �شكل �صادرات زراعية �سنوياً ،بالإ�ضافة
�إىل متوين الآالف من املتاجر بال�سلع يف �ألف وخم�س مئة بلدة ومدينة يف �أنحاء الهند .و�سوف
يقوم زهاء �سبعني مركزاً للتوزيع بتلقي و�إر�سال الكميات املتدفقة من املنتجات ال�صادرة
والإمدادات الواردة .ويرى �آمباين على ال�صعيد الداخلي �أنه �سيكون هناك عائد بقيمة 25
مليار دوالر يف املبيعات ال�سنوية �إ�ضافة �إىل ت�أمني مليون وظيفة جديدة.
وثمة احتمال حلدوث الكثري من اال�ضطرابات .ويدرك �آمباين املخاوف القائمة ب�صدد
م�صري الآالف من البقاليات ال�صغرية التي متتلكها وتديرها الأ�سر ،واحتمال توقفها عن
العمل م�ستقب ً
ال وعجز العديد من املزارعني عن حتقيق النجاح؛ وهو يرى هذه املبادرة
بو�صفها «التبلور الكامل لفل�سفتنا الأ�سا�سية التي تقول« :ت�شارك وازدهر» .وكان قد نا�شد
الفريق الإداري ل�شركة ريالين�س لإيجاد حلقة طيبة من االزدهار ،ت�ؤدي عنا�صرها �إىل حتقيق
املنفعة املتبادلة ،وذلك عن طريق �إدخال املزارعني ،و�أ�صحاب املتاجر ال�صغرية وامل�ستهلكني
يف عالقة �شراكة ربح متبادل وم�ؤكد .وهو ي�أمل �أي�ضاً ب�أن ت�ؤدي التغيريات التي �ستحدث يف
قلب الريف الهندي �إىل �إيجاد مداخيل �أعلى ،ومدار�س جيدة ،ومرافق للرعاية ال�صحية،
وفر�ص للت�سوق والت�سلية �ستمنع عدداً كبرياً من النا�س من الهجرة �إىل املدن الكربى الأمر
الذي كانوا �سيفعلونه يف حال كان الو�ضع خالف ذلك .ومع ذلك ،ومع حدوث عمليات التحول
والتغيريات التي يتوقعها ،ف�إن املاليني من النا�س �سوف ينتقلون من املناطق الريفية باجتاه
املدن .وهو يعلم �أن مدن الهند مكتظة كلياً بال�سكان على نحو يتجاوز طاقتها على اال�ستيعاب
و�أن بنيتها التحتية غري قادرة على التعامل مع الأعداد التي ال بد من �أن تتحملها الآن .وهو
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يعلم �أي�ضاً �أن التعامل مع الأمور ال�صعبة عرب امل�صالح املرت�سخة وتعقيدات البريوقراطية
واملعامالت الإدارية ي�ستغرق وقتاً طوي ً
ال ،وهو وقت ال متلكه الهند .ولدى �آمباين حل ب�سيط:
بناء مدن جديدة.
�سوف تنفق �شركة ريالين�س ( )11مليار دوالر ،وهو �أكرث مرتني من املبلغ الذي ت�ستثمره
يف �إ�صالح االقت�صاد الزراعي للهند ،ما بني الوقت احلا�ضر والعام ( ،)2010وذلك لبناء
مدينتني حديثتني .وبا�ستغاللها لل�شروط ال�سخية املقدمة من حكومة الهند لل�شركات
التجارية ،التي ترغب ب�إقامة مناطق اقت�صادية خا�صة ،فقد ح�صلت �شركة ريالين�س على
( )140مرتاً مربعاً من الأرا�ضي الزراعية �إىل اجلنوب ال�شرقي من بومباي مببلغ يعادل جزءاً
ي�سرياً من ثمن الأرا�ضي يف املدينة ،حيث يجري بناء مطار جديد بالقرب منها .كما يجري
�إدخال كل البنى التحتية ال�ضرورية .وي�صطف امل�ستثمرون بانتظار دورهم ليكونوا جزءاً
من امل�شروع التجاري .كما يرى �آمباين هنا �أي�ضاً �أن الن�شاط االقت�صادي �سيدر ما قيمته
( )25مليار دوالر �سنوياً .ومتتلك �شركة ريالين�س ال�ضمانات الالزمة جلني مبلغ كبري من
املال :و�سوف يكون عائد اال�ستثمار يف الأر�ض وحدها ا�ستثنائياً و�ضخماً جداً .كذلك يجري
الإعداد لإن�شاء مدينة مماثلة بالقرب من دلهي.
�أما الركيزة الثانية يف عملية التحول اخلا�صة بالهند ف�سوف تتمثل يف �ضمان �أمن الطاقة
يف البالد عن طريق تو�سيع خمزونها النفطي و�صقل القدرات يف حني يجري يف الوقت نف�سه
التقليل من اعتمادها على وقود الفحم احلجري .وجتري �شركة ريالين�س بحوثاً على بع�ض
الزيوت النباتية مثل زيت نبتة الـ «جاتروفا»  Jatrophaوال�سيليلوز كم�صادر للوقود احليوي.
ويبدو هذا طموحاً مثرياً للده�شة بالن�سبة ملالك م�صفاة لتكرير النفط يف الهند .كما يقوم
�آمباين با�ستثمار ( )6مليارات دوالر لتو�سيع م�صفاة النفط العائدة ل�شركة ريالين�س يف مدينة
جامناغار بوالية غوجارات جلعلها الأكرب يف العامل.
وتقوم �شركة �شيڤرون كذلك باال�ستثمار يف م�شروع التو�سعة ،حيث ت�ستحوذ على ح�صة
بن�سبة ( )5باملئة يف الوقت احلا�ضر مع �إمكانية زيادتها �إىل ( )29باملئة .وقد قررت ال�شركة
الأمريكية �أن من املعقول جتارياً على نحو �أكرب اال�ستثمار يف م�صفاة النفط التابعة ل�شركة
ريالين�س يف الهند ،ونقل املنتجات النفطية من هناك �إىل الواليات املتحدة بو�ساطة �سفن
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ال�شحن ،بد ًال من اال�ستثمار يف زيادة املقدرة على التكرير يف الواليات املتحدة �أو �أوروبة،
حيث جتعل قيود احلفاظ على البيئة من �إقامة م�صفاة تكرير جديدة م�س�ألة �أ�صعب ومكلفة
�أكرث .وتقوم �شركة �شيڤرون بالتنقيب عن النفط ب�صورة ن�شطة يف بنغالدي�ش .ومن املرجح
�أن ت�شكل م�صفاة نفط جامناغار اململوكة ل�شركة ريالين�س اجلهة املحتملة من �أجل تكرير
ذلك النفط �إذا ما حتقق العثور عليه .و�ستكون الآثار اجليو�سيا�سية لهذا النوع من التحول يف
املقدرة على تكرير النفط باجتاه الهند مثرية لالهتمام.
وكنت قد قمت بزيارة م�صفاة تكرير النفط العائدة ل�شركة ريالين�س منذ عدة �سنوات.
وكان �أبرز مايف الزيارة نزهة ليلية يف �سيارة جيب مك�شوفة ،عندما كان املكان يتلألأ
بالأ�ضواء ك�شجرة عيد امليالد ،وميتلىء باحلركة ومعها �أزيز �ألف من خطوط التوتر العايل.
ويحيط بامل�صفاة ال�ضخمة بناء كبري مزروع باملاليني من الأ�شجار ،وكلها ت�سقى عن طريق
الري بالتنقيط ،باملياه املتخ ّلفة عن تربيد املن�ش�أة ال�صناعية .وتعد جامناغار جزءاً قاح ً
ال
من الهند .وللح�صول على املياه الالزمة لعمليات املن�ش�أة قامت �شركة ريالين�س ببناء معمل
لإزالة ملوحة املياه .و�أثناء مو�سم اجلفاف ،تقوم م�صفاة التكرير بتزويد مدينة جامناغار
وغريها من القرى املجاورة باملياه.
ونتيجة خلربته يف جمال التحلية ف�إن �آمباين لي�س قلقاً من حدوث نق�ص يف املياه يف
الهند« .فالهند هي �إحدى الدول القليلة املحاطة مبياه البحر من كل جانب .ولقد برهنا
�سابقاً �أن ب�إمكاننا �إجراء عملية حتلية املياه .قالها بثقة .وكانت ال�سلطة املحلية للمياه يف
املدينة قد وافقت على بناء معمل للتحلية من �أجل �إمداد مدينة ت�شيناي باملياه املحرومة
منها وذلك يف عام ( ،)2005مع �إر�ساء العقد على �شركة البنى التحتية ()TVRCLالتي تتخذ
من حيدر �آباد مقراً لها .وافتتح «املعهد الوطني لتقانة البحار» يف الهند �أول معمل لتحلية
املياه عند درجة حرارة منخف�ضة يف جزر الك�شادويب التابعة للبالد .وفازت �شركة ()Tata
بعقد لإن�شاء معمل للتحلية لت�أمني املياه ملفاعل نووي يف والية تاميل نادو .وكما �أكد �آمباين
ف�إن عمليات التحلية هي الآن يف �سبيلها �إىل تزويد الهند الفقرية ،باملياه ،بهدف تلبية
االحتياجات املتزايدة منها.
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و�س�ألته عن اجلوانب ال�سلبية ،وعما �إذا كانت هناك من عوائق ر�آها حتول دون �إجناح
ر�ؤيته الرائعة مل�ستقبل الهند .فقام على الفور بو�ضع �إ�شارة ( )Pعلى الئحة ت�ضم« :التعليم،
قائال ً :نحن ال ن�ستثمر يف حقل التعليم .وهناك طموح هائل يحرك الأمر ب�أكمله يف هذه
الآونة ،وي�شكل حافزاً له ،لكننا بحاجة �إىل املزيد من التعليم .التوظيف� :أوجدت تكنولوجيا
املعلومات مليون وظيفة .و�أحدثت �أثراً يف الأمة كلها .ونحن الآن يف طريقنا �إىل دخول قطاع
املعرفة ال�شاملة يف ال�سنوات الع�شرين املقبلة ،و�سوف نقوم ب�إيجاد مئة مليون وظيفة .كما
�سنقوم بزيادة الرقم من هناك �إىل مئتي مليون» .وتوقف عن الكالم حتى �أمتكن من �إجناز
ِ
أعطيك مثا ًال .بالن�سبة لتو�سيع العمل يف م�صفاة تكرير
تدوين مقتطفات من حديثه�« .سوف �
النفط يف جامناغار ،مل نتمكن من العثور على عمال اللحام امل�ؤهلني الذين كنا بحاجة
�إليهم ،لذا ف�إننا نقوم بتدريب خم�سة ع�شر �ألف عامل حلام لهذه املهمة .ثم هناك التوظيف
الذاتي �أو من يعمل حل�سابه من �أ�صحاب املهن احلرة ،فاملزارع قد يح�صل الآن على �أربع
روبيات رمبا ثمناً ملا ينتجه ويباع يف �ساحة ال�سوق مقابل مئة وع�شرين روپية .و�إذا ما جعلنا
القطاع الريفي ينمو ،ف�إننا ن�ستطيع �أن نوجد منوذجاً جديداً يعزز الو�ضع املادي للمزارعني.
والزراعة عن طريق العقود لن تنجح يف الأمد الطويل .ف�أنت حتتاجني �إىل �إعطاء ه�ؤالء
النا�س قوة �شرائية .ونحن �سنقيم ات�صا ًال ما بني النا�س الذين يزرعون التفاح وبني الأ�شخا�ص
الذين يريدون �شراءه .ولي�س هناك ما يربط بينهم يف اللحظة الراهنة».
و�أخربته ب�أمر الأ�شخا�ص الذين كنت قد التقيتهم يف ڤيداربها ،حيث مل يتمكن حتى
الذين كانوا يح�صلون على املياه من �ضخها داخل حقولهم لعدم توفر الكهرباء لديهم.
وقد فاج�أين مرة �أخرى قائ ً
ال« :علينا �أن نتوقف عن احلديث عن �شبكة خطوط كهربائية،
وكاد فكي ي�سقط من الده�شة .مل �أ�ستطع �أن �أتخيل مديراً تنفيذياً ل�شركة نفط يف الواليات
املتحدة يقول هذا الكالم .وتابع قائ ً
الِ :
«ان�س وقود النفط»« .خذي كتلة حيوية وا�ستخدميها
لتوليد الكهرباء .كل واحد لديه مولد الكهرباء اخلا�ص به .وعليك �أن تقطعي ال�سلك .اعملي
عن طريق االت�صاالت الال�سلكية .لقد قمنا بذلك يف الهند مع و�سائل االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية .و�سوف نقوم بتكرار الأمر مع التيار الكهربائي» .وهذه بالت�أكيد �إحدى ال�سبل
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التي يت�صور عربها �آمباين كيفية تغيري النموذج املثايل فيما يخ�ص الذي ميكن �أن يغري
العامل ب�أكمله.
و�س�ألته عن التحدي الأكرب الذي يواجه الهند ف�أجاب�« :إن �أكرب ٍ
حتد نواجهه هو التحدي
الذي مل يتمكن �أي �إن�سان يف العامل من �إيجاد حلول له� ،أال وهو زيادة الأن�صاف .فهناك عرب
ن�صف قطر طوله خم�سمئة مرت من مكان �إقامتي ،فارق يف الدخل يبلغ واحداً �إىل مليار.
وهذا لي�س مقبو ًال.
وتفقد �آمباين �ساعته ملعرفة الوقت؛ وبدا وك�أنه بحاجة �إىل �إنهاء املقابلة ،ولكن كان لديه
�شيء واحد �أخري� ،أراد �أن يقوله�« :سوف يكون هذا اجليل هو اجليل الذي �سي�صنع الهند
�أو �سي�شوهها ،وهذه هي فر�صتنا .فنحن مدركون للم�شكالت على الأقل ،وملا يجب علينا
القيام به من �أمور ،و�أنا �أقول لأ�صدقائي الأمريكيني� :إن اال�ستقواء على الأ�ضعف ال طائل
منه .امنحونا بع�ض الوقت� .إنني �أرى �أننا نقوم ب�إعادة التوازن �إىل العامل .فقد كان خم�سة
ع�شر باملئة من النا�س ي�سيطرون وعلى مدى زمن طويل جداً على خم�سة وثمانني باملئة من
الرثوات .وقد حان الوقت لإعطاء ن�سبة اخلم�سة والثمانني باملئة من النا�س فر�صتهم .ولقد
حقق ع�شرون باملئة فقط من الب�شر تقدماً حتى الآن بالفعل .و�إذا ما متكنا من رفع هذه
الن�سبة �إىل �سبعني باملئة ،ف�إننا �سنكون قد �أجنزنا �شيئاً .و�سوف حتدد هذه ال�سنوات اخلم�س
والع�شرون ما �إذا كنا �سنحقق الف�شل �أم النجاح من دون �أية م�ساعدة� .إن هذا زمن فيه من
الإثارة الكثري .ونحن حمظوظون جداً ب�أن نكون م�شاركني فيه».
«علي �أن �أ�ساعد ابني يف
وعاد فتفقد الوقت ناظراً �إىل �ساعته ،وقال وهو يبت�سم معتذراًَّ :
�إنهاء وظيفته املدر�سية .لقد وعدته .ونه�ضنا عن الأرائك .كان يرتدي بنطا ًال �أ�سو َد اللون
وقمي�صاً � َ
أبي�ض له حزام عند اخل�صر .و�صافحته ومتنيت له التوفيق :بطريقة �أو ب�أخرى
�سيقوم موكي�ش �آمباين و�شركة ريالين�س� ،أكرث من �أي رئي�س �شركة �آخر مبفرده �أو �شركة
�أخرى مبفردها ،ب�إحداث تغيري يف الهند .وبتغيري الهند وفقاً للمقيا�س املقرتح من قبلهما،
ف�إنهما البد �سيكون لهما ت�أثري ملحوظ على كوكبنا.
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ا�ستغرق الأمر ب�أوروبة والواليات املتحدة �أكرث من ثالثة قرون الختبار ثالث ثورات
�صناعية متتالية :ثورة الت�صنيع ،وثورة اخلدمات ،والثورة الرقمية .وترك املاليني من
الفالحني الأوروبيني بيوتهم وهاجروا �إىل املدن ،حيث جتمعوا ب�أعداد كبرية يف الأحياء
الفقرية ،وعملوا مقابل �أجور زهيدة يف امل�صانع احلديثة .وانتقل املاليني م�سافة �أبعد �إىل
الواليات املتحدة ،وكندا ،و�أ�سرتاليا ،ودول �أمريكة الالتينية بحثاً عن الأر�ض والفر�صة
املواتية .و�أوجدت اال�ضطرابات االجتماعية وال�سيا�سية التي �شهدتها �أوروبة� ،أيديولوجيات
�سيا�سية جديدة كان لها ت�أثريها الهائل؛ كما �أوجدت تناف�ساً �شديداً على م�صائر الأمم وعلى
النظام الدويل ،وتو�سعاً ا�ستيطانياً عدوانياً ،وثورات دموية ،وحروباً رهيبة.
وتخترب بالد الهند الثورات ال�صناعية الثالث جميعها يف �آن واحد .ومع ت�سارع ع�صر
املعلومات يتم حتويل البالد من جمتمع زراعي قدمي �إىل مركز حيوي حديث للت�صنيع ومزود
خدمات عاملي .و�سوف يتحول بع�ض الهنود يف غ�ضون ب�ضع �سنوات فقط من فالح عادي �إىل
خبري كفي يف جمال تكنولوجيا املعلومات .وت�شكل عملية حتول الهند �إىل جمتمع ا�ستهالكي
تهديداًللقيم الأ�سا�سية ،وتطرح حتديات �أمام الهويات القدمية .ويجري الدفع بالنا�س بعيداً
عن عامل يفهمونه باجتاه عامل ال يزال يجب عليهم �أن يقوموا بالتعرف �إليه.
ال بد �أَن ال�ضغط الناجم عن هذا الو�ضع كان هائ ً
ال بالن�سبة للبنية االجتماعية للهند.
فالهندتعاينتخريباًمبتكراًيقودعلىنحوحتمي�إىلالعنفاالجتماعي،الذييرتاوحمابني
االقتالع الوح�شي للنا�س من �أرا�ضي �أجدادهم �إىل حرية الأهايل الذين ي�شعرون ب�أن �أوالدهم
ينقلبونعلىالتقاليد.فاحلدوداخلاطئةالعديدةللمجتمعالهندي-االنتماءالطبقي،النوع
االجتماعي ،الديانة ت�شكل تهديداً لنجاح البالد .ويف حني تت�سارع وترية التغيري ،و ي�ستمر
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�أولئك الذين يعانون املعاناة الأكرب من هذا الو�ضع ،يف امتالك ال�صالحية الأقل للتحكم يف
م�صائرهم ،يزداد احتمال حدوث مترد تام من قبل فقراء الهند ،واحتمال حدوث عمليات
حربية دينية وطبقية .ويراقب املاليني من فقراء الهند ال�صعود الباهر والفجائي للطبقات
االجتماعية من �أ�صحاب االمتيازات ،ويت�ساءلون ما �إذا كانت فر�صتهم يف طريقها �إليهم.
وعدا عن الأعداد املحدودة من العمال الذين يتوجهون�إىل اخلليج العربي،ف�إنالهندلي�س
لها من مكان �آخر تر�سل �إليه فائ�ض ال�سكان الذين تنق�صهم الكفاية واملهارات ،ويحتاجون
�إىل التوظيف و�إىل التما�س �سبل العي�ش .ولي�ست هناك من قطع وا�سعة من الأرا�ضي بانتظار
ا�ستقرارهم فيها على كوكبنا ،على افرتا�ض �أن الهنود كانوا يرغبون يف الهجرة ،مثلما فعل
الكثريونمنالفالحنيالأوروبيني.ولي�سمبقدورالهندتو�سيعنطاقاملواردالطبيعيةاملتاحة
للغزو الإمربيايل ،كما فعلت �أوروبة .ومع توافر � ٍ
أرا�ض وموارد حمدودة ف�إن على الهند �إيجاد
طريقة لت�أمني حياة معقولة ل�شعب ي�صل عدد �سكانه الآن �إىل ( )1.2مليار ،ولن يتوقف عن
الزيادة حتى ي�صل �إىل ( )1.6مليارٍ.
وبالنظر �إىل التباينات احلادة واخللل الثقايف الذي تعانيه الهند ،ف�إن الأمر املثري
للذهول هو �أنه لي�ست هنالك من ثورة متفاقمة .فالنا�س يتابعون �أعمالهم معظم الوقت على
نحو هادئ متاماً .وعادة ما يتكاتف الهنود من �شتى املذاهب الطبقية والدينية ويت�ضامنون،
وي�ساعدون بع�ضهم بع�ضاً يف �أوقات املحن .وقد فعلوا ذلك ع�شية الهزة الأر�ضية املريعة
التي دمرت والية غوجارات يف عام � ،2001أثناء الفي�ضانات املو�سمية التي �شهدتها بومباي
عام ( ،)2005ويف �أعقاب العديد من الهجمات الإرهابية التي ا�ستهدفت البالد يف ال�سنوات
الأخرية� .إال �أن انعدام امل�ساواة على نح ٍو حاد يف الهند بات و�ضعاً غري معقول وغري قابل
للتربير .وكنت �أ�سمع طوال حياتي �أفراداً من النخبة الهندية املثقفة التي تعي�ش يف املدن،
وهم يقولون بغرور نوعاً ما« :انظري �إىل الأو�ضاع التي يعي�ش فيها النا�س .لقد كانت �ستقوم
ثورة يف �أي مكان �آخر يف العامل يف هذه احلال ،ولكن لي�س يف الهند» .ولقد �سمعت �أ�شخا�صاً
يقولون م�ؤخراً� :إنه ما مل يتح�سن ن�صيب الفقراء ب�سرعة وعلى نح ٍو جذري ،ف�إن النا�س
�سوف يثورون ويذبحون الأغنياء :هم لديهم �أجهزة تلفاز الآن ،كما تعلمني .وب�إمكانهم �أن
يتابعوا م�شاهدة احلياة التي حرموا منها.
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النظام الطبقي املتوارث
ولد بيرت اوزنو�س م�ؤ�س�س دار «بابليك �أفريز بوك�س» للن�شر  Public affairs Booksيف
مدينة بومباي يف �أثناء احلرب العاملية الثانية ،من �أبوين من املهاجرين اليهود الذين هاجروا
من �أوروبة ال�شرقية .وعندما �أطلعني على �شهادة ميالده الهندية ،كانت هناك مطبوعة على
ال�سطر بعد عبارة الطبقة االجتماعية كلمة «بولندي» .وكان من غري املت�صور وعلى نحو
وا�ضح بالن�سبة للطبيب �أو املوظف الإداري يف امل�ست�شفى حيث ولد �أوزنو�س �أن يرتك ال�سطر
اخلا�ص بالطبقة غف ً
ال من الكتابة.
الهندجمتمعقائمعلىت�سل�سلاملراتبعلىنحوهرميو�صارم،حيثيعملالنظامالطبقي
على ترتيب الب�شر من املرتبة الأدنى �إىل املرتبة الأعلى ،ويخ�صهم ب�أدوار اجتماعية حمددة.
وي�ستنزف الت�سل�سل الهرمي للطبقات االجتماعية كل �أوجه املجتمع الهندي ،وال ي�ستثنى من
ت�أثريه من ال ينتمون �إىل الهندو�س ،مبن فيهم امل�سلمون وامل�سيحيون ،مع �أنهم خارج هذا
النظام الطبقي .وهناك بع�ض املجتمعات املحلية امل�سيحية التي م�ضى على ت�أ�سي�سها زمناً
طوي ً
ال يف الهند حترتم الفروقات الطبقية وتتقيد بالنظام املتبع ب�ش�أنها .ويعد الهنود من بني
�أكرث �شعوب العامل ت�أثراً مبو�ضوع املكانة االجتماعية .فاملرتبة لها �ش�أنها يف الهند ،وتتحكم
يف دقائق الأمور املرتبطة بالتفاعل االجتماعي بني النا�س( .)1ويعترب الطابع امل�ألوف للتفاعل
االجتماعي يف الواليات املتحدة ،حيث ي�ستطيع الطالب �أن يخاطبوا مدر�سيهم ،واملوظفني
ر�ؤ�ساء �شركاتهم با�سمهم الأول� ،أمر خمجل متاماً يف الهند .ويتمتع الهنود من �أ�صحاب
املراكز االجتماعية املرموقة مبزايا معينة وب�أ�سلوب حياة معني ،دون ذوي املكانة االجتماعية
الدنيا ،ويتقبل الكثريون يف كلتا املجموعتني هذا الو�ضع بو�صفه الرتتيب الطبيعي.
عمد الربيطانيون �إىل ت�صنيف قوانني النظام الطبقي االجتماعي يف الهندي املعقد
واملتفرع �إىل ما ال نهاية تقريباً� ،إىل فئات مب�سطة لغايات �إدارية .وقامت احلكومات الهندية
املتعاقبة التي �شُ كلت بعيد اال�ستقالل بالتو�سع يف حتديد فئات الطبقات االجتماعية .وهو
�أمر معقد فع ً
ال .وقد �أدرجت جلنة ماندال التي كلفت بتطبيق برنامج عمل �إيجابي ل�صالح
هنود الطبقة االجتماعية الدنيا ،ثالثة �آالف طبقة اجتماعية حتت م�سمى «طبقات متخلفة
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�أخرى» « »Other Backward Castesوذلك يف تو�صياتها التي �أ�صدرتها يف عام  .1990وقد
يطلب من الهنود لدى ملء اال�ستمارات احلكومية ،وطلبات احل�صول على وظائف �أو القبول
يف املدار�س ،يطلب منهم ذكر طبقتهم االجتماعية.
ويف كثري من الأحيان ،تكون الطبقة االجتماعية للإن�سان وا�ضحة من ا�سمه .فا�سم
ترايڤيدي هو ا�سم برهمي* .وبامليكي هو ا�سم متداول بني �أبناء طائفة الداليت� .أما ا�سمي
�أنا ،كامدار ،فهو ت�سمية لها عالقة بنوعية املهنة .فحتى عهد يعود �إىل املدة التي كان فيها
جدي الأكرب حياً ،كان �أجدادي يعملون يف حا�شية �أمراء كاثياواد يف والية غوجارات .وكانوا
م�س�ؤولني عن �إدارة الأ�شغال العامة� :شق الطرق ،ترميم و�إ�صالح الق�صور ،والتنقيب عن
خمزون املياه .وتعني عبارة « kamعمل» والكامدار  Kamdarهو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن
العمل .وطبقتنا االجتماعية هي ڤاي�شا ،طبقة التجار املولودة من �أفخاذ الرباهما ،وذلك
وفقاً ملا ورد يف الأ�سطورة الهندو�سية .وقد انبثق �أتباع الرباهما** عن فم الرباهما ،ومن
هنا مهنة طبقتهم االجتماعية يف تالوة �أبيات دينية مقد�سة .ونه�ضت طبقة املحاربني
«كاتريا�س»  Khatryasمن �أذرع الرباهما .و�أُخذت طبقة عمال املهن اليدوية واحلرفيني
امل�سماة «�سودرا�س» « »Sudrasمن �أقدام الرباهما .ويعرف �أي مواطن من والية جوغارات
ومعظم الهنود ،املكانة االجتماعية لعائلتي من ا�سمي على الفور.
وت�ؤلف طبقة الداليت التي كانت ت�سمى �سابقاً طبقة املنبوذين� ،أو الطبقات االجتماعية
املُدرجة يف اجلداول الر�سمية ( )16باملئة من ال�شعب الهندي .ومتثل القبائل املدرجة وهم
ال�سكان الأ�صليون للمنطقة الذين من الأن�سب حالياً ت�سميتهم «اديڤا�سيز»  Adivasisمتثل ()7
باملئة فقط من التعداد العام� .أما الطبقات املتخلفة الأخرى ( )OBCsفهي ت�شكل الغالبية
العظمى؛وينتمي()52باملئةمنمواطنيالهند�إىل«الطبقاتاملتخلفةالأخرى».وي�صلجمموع
هذه الفئات الثالث من الطبقة االجتماعية الأدنى �إىل ( )75باملئة من عدد �سكان الهند.
وتقدم �إىل الطبقات االجتماعية الأدنى �ضمانات باحل�صول على ن�سب حمددة من
الوظائف احلكومية و�أماكن القبول يف اجلامعة .ونتيجة لذلك �أ�صبحت الت�سميات الطبقية
* �أحد �أفراد طبقة رجال الدين الهندو�س( .املرتجمة)
** ما يُعرف الذات العليا  -روح الكون العليا وجوهره يف الفل�سفة الهندو�سية( .املرتجمة)
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م�سي�سة على نحو كبري( .)2فقد جرى حتقيق حتول يف النظام الدميقراطي الهندي يف �أثناء
العقود القليلة الأخرية بظهور �أحزاب �سيا�سية جديدة ،متثل م�صالح طبقات اجتماعية
معينة .واتخذ التحرك الإيجابي �شكل احل�ص�ص �أو املقاعد املحجوزة .فكم هو عدد الوظائف
احلكومية ،التي يجب حجزها للطبقات املتخلفة الأخرى؟ هل يجب �أن تكون هناك ح�ص�ص
وظيفية يف القطاع اخلا�ص خم�ص�صة للقبائل والطبقات املدرجة؟ ما هي ن�سبة �أماكن القبول
يف اجلامعات ،التي يجب �أن حتظى بها هذه الفئات؟ فهذه ق�ضايا تثري نقا�شاً �سيا�سياً حاداً
ومواقف م�شحونة على ال�صعيد الداخلي يف الهند.
يف عام  ،1990وعندما اقرتحت جلنة ماندال رفع ن�سبة الـ ( )22.5باملئة من �أماكن
القبول اجلامعي ووظائف القطاع العام املخ�ص�صة للطبقات الدنيا �إىل ( )27باملئة ،كان رد
فعل الهنود من �أبناء الطبقات االجتماعية الرفيعة عنيفاً .وجل�أ عدد من الطالب حتى �إىل
�إ�ضرام النريان يف �أج�سادهم احتجاجاً .وي�شتد التناف�س على فر�ص التعليم والعمل يف الهند
على نح ٍو حاد ،ويكره الهنود من �أ�صحاب املراتب االجتماعية العليا� ،أ�شد الكره ،التخلي عن
امتيازاتهم .وعلى الرغم من �أنهم ي�شكلون �أقل من ( )15باملئة من عدد ال�سكان ،ف�إن الطبقة
الرفيعة ت�سيطر على املنا�صب الرفيعة يف حقل التعليم ويف املجتمع ،وت�ستهلك ح�صة غري
متكافئة من موارد البالد.
ويف عام  ،2006طرحت احلكومة اقرتاحاً بزيادة عدد املقاعد املخ�ص�صة لأبناء الطبقات
االجتماعية يف القطاع اخلا�ص ،حيث يتزايد عدد الوظائف .وتبع ذلك نقا�ش م�ؤثر وم�شحون
جداً حول امل�س�ألة مع رف�ض قاطع وفوري للفكرة من جانب القطاع اخلا�ص .فال�شركات
الهندية يف بحثها عن ا�ستمرار عملياتها التجارية يف جو دويل ي�شهد تناف�ساً بالغاً ،تريد �أن
تكون غري مقيدة يف توظيف �أكرث املر�شحني للعمل كفاية ،الذين ميكنها العثور عليهم مهما
كانت خلفيتهم� .إن احلجة التي ي�سوقها �أولئك الذين يقومون باال�ستغناء كلياً عن التحرك
على نحو �إيجابي جتاه الطبقات الدنيا هو� :أن النمو االقت�صادي والتعليم الأف�ضل للجميع
�سوف يحل امل�شكلة ،مع مرور الوقت .ورمبا يكون هذا �صحيحاً ،ولكن ويف غ�ضون ذلك ،يهدد
الفوارق االقت�صادية امل�ستمرة للهند على امتداد ال�سالالت الطبقية باالنفجار ،لتتحول �إىل
�صراع طبقي(.)3
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وكان رئي�س الوزراء الهندي مامنوهان �سينغ قد حذر امل�ؤ�س�سة التجارية يف الهند ب�أنها
�إذا ما رغبت يف تفادي التخ�صي�ص الإلزامي للح�ص�ص بالن�سبة ملوظفي الطبقة الدنيا،
ف�إن الأجدر بها «توظيف املال واجلهد ب�شكل �أكرب بكثري يف التدريب املهني والتعليم الفني،
ال �سيما بالن�سبة لل�شباب الذين ي�أتون من خلفية حتظى بامتيازات �أقل ،و�ضمان �أن تبد�أ
�أعداد املوظفني يف �إعطاء �صورة دقيقة عن الرتكيبة الطبقية لعامة ال�شعب )4( .فالهند نظام
دميقراطي .ومعظم الناخبني هم من الطبقة االجتماعية الدنيا ،وهم يعون ب�شكل متزايد
ك ً
ال من الظلم الالحق بو�ضعهم وحجم قوتهم ال�سيا�سية.

القومية الهندو�سية
اغتيل املهامتا غاندي بتاريخ ( )30كانون الثاين «يناير»  ،1948على يد ناثورام غودز ،وهو
قومي هندو�سي كان مقتنعاً ب�أن الزعيم العظيم قد خان الهندو�س الهنود بالتزامه ب�إجراء
توزيع من�صف للممتلكات والأر�صدة ما بني الهند وباك�ستان عقب تق�سيم البلدين .ووجهت
جرمية غودز �ضربة حادة �إىل ق�ضية القومية الراديكالية للهندو�س ،و�أجربتها على التحول
�إىل العمل ال�سري عدة �سنوات .ولكن ويف حني زال نفوذ حزب امل�ؤمتر وتال�شت ذكريات
غاندي ،حتولت القومية الهندو�سية وعلى نحو متزايد �إىل قوة �سيا�سية متنفذة يف الهند.
ويف �أعوام الثمانينيات قام التيار اليميني الهندو�سي بتعبئة النا�س حول مهمة حركة «رام
جامنابومي» ،امل�سخَّ رة لهدم م�سجد بابرى بالكامل ،وهو م�سجد �أقيم يف مدينة �آجوديا يف
عام  1528تخليداً لذكرى بابور ،م�ؤ�س�س �إمربطورية املغول .وكان قد جرى ويف �إطار املنوال
الدارج يف ذاك الزمن ،بناء امل�سجد على �أنقا�ض معبد هندو�سي  .وزعم املقاتلون الهندو�س
�أن هذا املعبد بالتحديد كان ي�شكل دلي ً
ال ي�شري �إىل موقع والدة �آلهة الهندو�س ،راما.
يف ال�ساد�س من كانون الأول  ،1992اقتحم املقاتلون الهندو�س م�سجد بابري و�أعملوا فيه
هدماً وتدمرياً .وتفجر العنف يف �أنحاء الهند يف حني اجتاحت البالد �أعمال �شغب متبادلة
بني الهندو�س وامل�سلمني ،و�شملت بومباي املعروفة عادة بالت�سامح والتنوع الطبقي .وجرى
نهب الأحياء امل�سلمة يف مدينة بومباي ،ومطاردة وقتل املدنيني امل�سلمني ،بينما كانوا يفرون
يف ال�شوارع �أو يقبعون يف منازلهم خوفاً على �أرواحهم .كما مت قتل عدد من الهندو�س على
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يد امل�سلمني الغا�ضبني� .إال �أن العنف الذي ارتكبه الهندو�س كان منظماً :فقد كانوا يحظون
بدعم احلكومة املحلية ،التي ير�أ�سها بال ثاكريي وبدعم حزبه ،حزب �شيف �سينا .وقد
�ساعدوهم على حتديد منازل امل�سلمني و�أماكن عملهم وم�ؤ�س�ساتهم التجارية والتن�سيق مع
�أجهزة ال�شرطة ل�ضمان �إعطاء الع�صابات الإجرامية حرية الت�صرف.
يف � 12آذار  ،1993انفجرت القنابل يف و�سط املنطقة التجارية واملالية ملدينة بومباي من
دون متييز وقتلت املئات من النا�س .وكانت عمليات التفجري التي خطط لها رئي�س منظمات
عامل الإجرام يف بومباي داود �إبراهيم تعبرياً عن انتقام اجلماعات الإرهابية الإ�سالمية
التي تتخذ من باك�ستان قاعدة لها ،وذلك رداً على تدمري م�سجد بابري والهجمات الالحقة
التي ا�ستهدفت م�سلمي الهند .وما يزال �إبراهيم طليقاً ،ويعتقد �أنه يعي�ش يف باك�ستان �أو يف
مدينة دبي.
وجرى على خلفية التفجريات التي �شهدتها بومباي يف عام ( ،)1993الربط ما بني
النزاعات املحلية بني الهندو�س وامل�سلمني يف الهند واملقاتلني الإ�سالميني املتمركزين يف
باك�ستان ،الذين كانوا يهدفون �أ�سا�ساً �إىل �ضم �إقليم ك�شمري الهندي �إىل باك�ستان ،الأمر
الذي�سيعودبعواقبوخيمةعلىمواطنيالهند.فقدقتلالآالفمنالأ�شخا�صوفقدالآالف
ممتلكاتهم يف العديد من �أحداث العنف ،التي اندلعت ما بني الهندو�س وامل�سلمني يف الهند
منذ واقعة م�سجد بابري يف عام .1992
ووقعت �أ�سو�أ الأحداث يف والية غوجارات يف عام ( ،)2002عندما �أ�شرف ناريندرا مودي
�أحد كبار �أع�ضاء حزب بهاراتيا جاناتا ( )BJPوهو حزب قومي هندو�سي مع رئي�س الوزراء
[ويعرف بالوزير الأول] يف واليته على �إحدى �أ�سو�أ املذابح اجلماعية ،التي ي�شهدها نظام
دميقراطي يف الع�صور احلديثة .فقد بد�أت �أحداث املذبحة عندما تع ّر�ض مقاتلون من
الهندو�س للهجوم يف طريق عودتهم على منت قطار من بلدة �أجوديا بالقرب من بلدة غودرا
يف والية غوجارات� .أما ما ت�سرب من تفا�صيل �صحيحة عما حدث فهو �أمر يخ�ضع جلدال
عنيف ،ولكن ما ينوف على خم�سني �شخ�صاً من الهندو�س ،مبن فيهم ن�ساء و�أطفال �أحرقوا
حتى املوت يف عربة القطار التي كانت تق ّلهم .وبعد مدة وجيزة من الهدوء ،بد�أت مذبحة
منظمةمل�سلميالوالية.وكانتحكومةموديمتواطئةيفارتكاباملذبحةاجلماعيةبا�ستخدام
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اللوائح االنتخابية وغريها من ال�سجالت احلكومية ،لتحديد بيوت امل�سلمني وم�ؤ�س�ساتهم
التجارية ومراكز عملهم متاماً ،كما جرى يف مدينة دلهي عندما مت ا�ستهداف �أفراد طائفة
ال�سيخ يف �أعمال انتقامية وقعت عقب اغتيال رئي�سة الوزراء انديرا غاندي على يد مرافقيها
من ال�سيخ.
ويف كلتا احلالتني كانت قوات الأمن تقف متفرجة ب�شكل عام ومل تفعل �شيئاً ،بينما كان
يتم �سحب النا�س خارج بيوتهم وذبحهم ب�أكرث الأ�ساليب وح�شية وق�سوة .وقال �أحد رجال
الأمن �ساخراًبطريقة مقيتة للم�سلمني اليائ�سني ،الذين كانوا يفرون �أمام الغوغاء الهائجة،
ح�سبما ورد يف تقرير ٍ
واف و�شامل يدين قوات الأمن ،وذلك ا�ستناداً �إىل معلومات جمعتها
منظمة حقوق الإن�سان «هيومان رايت�س ووت�ش»(« :)5لي�ست لدينا �أوامر ب�إنقاذكم» .ومل يعاقب
�أي من الأفراد امل�س�ؤولني عن املذبحة ،و�أعيد انتخاب مودي الحقاً بعدما حقق فوزاً �ساحقاً
مب�ساعدة الغالبية من الهندو�س يف واليته.
يف عام  ،2005وا�ستناداً �إىل تقرير �أعدته اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف الهند حول
مذبحة غوجارات ،مت �إلغاء ت�أ�شرية دخول مودي �إىل الواليات املتحـدة بـموجب املـادة 212
( )a) (2) (gمن قانون الهجرة واجلن�سية الذي ينطبق على �أي م�س�ؤول حكومي �أجنبي «ارتكب
مبا�شرة ،يف �أي وقت ،وب�شكل خا�ص ،انتهاكات خطرية للحرية الدينية» .ويقال� :إن مودي يف
�سبيله �إىل التقدم بطلب للح�صول على ت�أ�شرية دخول جديدة �إىل الواليات املتحدة.
تعرف والية غوجارات ب�أنها والية غنية ت�ضم ثروات عديدة .وهناك الكثريون من �أهايل
غوجارات الذين حققوا جناحات يف حياتهم موجودون يف مناطق ال�شتات الهندية مبا فيها
الواليات املتحدة .ويعود �أ�صل عائلتي �أنا �شخ�صياً �إىل غوجارات؛ ويحظى حزب بهاراتيا
جاناتا الذي ينتمي �إليه مودي بدعم قوي بني �صفوف الأمريكيني الهنود املحافظني ،ومن
�ضمنهم �أولئك الذين جا�ؤوا من غوجارات .وعندما �أُلغيت ت�أ�شرية دخول مودي كان قد
دعي �إىل الواليات املتحدة للتحدث �أمام رابطة �أ�صحاب الفنادق الأمريكية الآ�سيوية ،وهي
جماعة ت�ضم عدداً كبرياً من الأمريكيني املتحدرين من والية غوجارات .وحتى عام (،)2004
ويف �أثناء وجود حزب جاناتا ( )BJPيف ال�سلطة� ،سعى بقوة للح�صول على دعم الأمريكيني
الهنود حتى �إنه ذهب بعيداً �إىل حد ت�سمية بهي�شما كي .اغنيهوتري ،وهو نا�شط يعمل مع
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�أ�صدقاء حزب جاناتا املوجودين ما وراء البحار ،ومواطن �أمريكي ،ت�سميته «�سفرياً فوق
العادة للحزب لدى الهنود غري املقيمني والأ�شخا�ص من ذوي الأ�صول الهندية» ،ويرمز �إليهم
بالأحرف الأوىل «»NRIs/PIOsا(.)NonResidentIndians/Persons of Indian Origin
�إن املوقف املت�شدد الذي يتبناه الهندو�س مرت�سخ بقوة يف الواليات املتحدة ،وبالإ�ضافة
�إىل �أ�صدقاء ما وراء البحار حلزب جاناتا هناك عدد وفري مما ي�سمى باجلماعات املنا�صرة
للهندو�سية.وي�شكلجمعالأموالمنالأمريكينيالهنودالأثرياء،لتنفيذم�شروعاتيفالهند
ن�شاطاً �أ�سا�سياً لهذه اجلماعات .وبت�سميتها «دوالرات الزعفران» ن�سبة �إىل اللون الربتقايل
املقد�س لدى الهندو�س ،تعد الأموال القادمة من الواليات املتحدة مورداً مهماً للدعم املادي
املقدم حلزب جاناتا ( ،)BJPاملنظمة الوطنية للمتطوعني ( ،)RSSوجمل�س الهندو�س العاملي
( )VHPيفالهند .و�أدت حماولة للمت�شددينالهندو�س يفالواليات املتحدة املرتبطنيمبجل�س
الهندو�س العاملي من �أجل �إدراج ن�صو�ص عن تاريخ الهند� ،أعاد كتابتها حزب جاناتا ،يف
الكتب املدر�سية امل�ستخدمة يف املدار�س الر�سمية يف والية كاليفورنيا� ،أدت �إىل وقوع جدال
حاد يف عام  ،2006و�شعر م�ؤرخون �أمريكيون بارزون خمت�صون بتاريخ الهند ،مبن فيهم
�ستانلي وولربت من احتاد خطوط النقل البحري  VCLAومايكل ويتزل من جامعة هارفرد،
ب�أنهم جمربون على امل�شاركة فيه(.)6
وعلى الرغم من املعادلة ال�سهلة القائلة هندي = هندو�سي التي يتمنى العديد من
النا�س يف التيار اليميني الهندو�سي �أن يحققها الأمريكيون الذين ال يعرفون الهند جيداً،
ف�إن الأمريكيني الهنود هم متنوعون بتنوع الهنود �أنف�سهم .فهناك �أعداد كبرية من الهنود
امل�سلمني موجودون يف الواليات املتحدة وكذلك ال�سيخ ،والهنود امل�سيحيني ،وهنود البار�سي
�أتباع الديانة الزراد�شتية والديانة اليانية (عائلتي من اليانية)؛ �إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
غالبية الهندو�س يف الواليات املتحدة لي�سوا من �أن�صار عقيدة الـ«هندوتڤا»*  Hindutvaوال
من �أن�صار العقيدة القتالية الهندو�سية .ومل يعد حزب جاناتا يف ال�سلطة على امل�ستوى املحلي
يف الهند بعد الآن ،غري �أن التحالف التقدمي املوحد  UPAاحلايل هو حتالف ه�ش .وقد
* ويعني «مهرجان الأ�ضواء»؛ �أحد �أكرب املهرجانات التي حتتفل بها طائفة الهندو�س ،وي�ستمر خم�سة �أيام
ويتم خالله تبادل الهدايا و�إطالق الألعاب النارية و�إ�شعال ال�شموع حول البيوت( .املرتجمة)
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�أبلغني الكثريون من الهنود �أنهم مت�أكدون ب�أن حزب جاناتا �سوف يعود �إىل ال�سلطة يوماً ما
عما قريب ،و�أقوى من �أي وقت م�ضى.

معركة الهند �ضد الإرهاب
يف  11متوز  ،2006دمرت �سل�سلة من التفجريات بالقنابل واملنفذة بدقة �شبكة قطارات
ال�سكةاحلديديةللنقليفمدينةبومباي.ووقعتاالنفجاراتيفقطاراتخمتلفةويفحمطات
خمتلفة �أثناء �ساعة االزدحام امل�سائية عندما كان من امل�ضمون �أن تكون القطارات مكتظة،
فقتل مئة و�ستة وثالثون �شخ�صاً على الفور .وحاكى هذا الهجوم الفظيع على مدنيني �أبرياء
يف العا�صمة املالية للهند تفجريات عام  ،1993ودعا رئي�س الوزراء �سينغ �إىل الهدوء.
وكانت �أكرث الروايات امل�ؤملة يف التفجريات تتعلق بالأطفال امل�شردين الذين كانوا �ضحايا
االنفجارات .وت�شكل حمطات القطارات يف الهند مناطق جذب بالن�سبة لأطفال ال�شوارع،
�سواء لكونهم �أيتاماً ل�سبب ما �أو لأنهم كانوا قد هربوا من �أ�سرهم .وغالباً ما يرتك الأطفال
الفقراء �أ�سرهم لأنهم يت�ضورون جوعاً يف البيت ،ومعظم �أطفال ال�شوارع يف بومباي ي�أتون
من واليات فقرية وحمرومة مثل بيهار و�آ�سام.
وقد �أ�صيب ولدان يجل�سان على الر�صيف يف �إحدى حمطات ال�ضواحي ب�إحدى القنابل.
وقطع االنفجار ال�ساق من جهة �أ�سفل الركبة ل�صبي يف الرابعة ع�شرة من عمره ا�سمه حممد.
وقال �إن �صديقه احلميم ماليك قتل ،و�أطاح به االنفجار بعيداً عنه من �شدته .وكان هذان
الطفالن الفقريان امل�سلمان من �ضحايا تفجري �إرهابي نفذه متطرفون م�سلمون حمليون
مب�ساعدة �إرهابيني م�سلمني يتمركزون يف باك�ستان .ولن يعرف �أبداً عدد �أطفال ال�شوارع
الذين قتلوا يف الهجمات الإرهابية التي تعر�ضت لها بومباي عام  .2006ومل تفتقدهم �أي
�أ�سر عندما �أخفقوا يف العودة �إىل البيت .ومل تكن بحوزتهم �أوراق حتدد هويتهم �أو هواتف
خليوية ب�أرقام جرى طلبها م�ؤخراً ،وال دليل �أو برهان على وجودهم.
اتهمت احلكومة الهندية اجلماعة املقاتلة التي تنطلق من باك�ستان وا�سمها «ل�شكر
الطيبة» وت�سمى حالياً«جماعة الدعوة» ب�ضلوعها يف تفجريات بومباي وحددت وجود «نوعية
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ع�سكرية» يف بقايا التفجريات .وكانت جماعة ل�شكر الطيبة تقوم ب�شن غارات �إرهابية على
الهند منذ عام  1996على الأقل .وهد�أت العالقات ما بني الهند وباك�ستان ،حينما �أعلنت
الهند عن خيبة �أملها �إزاء ت�سامح حكومة م�شرف مع اجلماعات التي توجه �ضربات �إىل
املدنيني الهنود ب�شكل منتظم وعلى �أر�ض الهند .كما مت حتميل امل�س�ؤولية عن الهجمات �إىل
حركة الطلبة امل�سلمني املحظورة.
كان من املقرر �أن يقوم مودي بزيارة �إىل بومباي بعد �أيام قليلة من الهجوم .وقد
نفى ب�شدة وجود �أي �صلة ما بني مذبحة عام ( ،)2002يف غوجارات وتفجريات القطارات
التي �شهدتها الهند عام  .2006غري �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن جرمية الإبادة اجلماعية يف
غوجارات كانت متثل بالن�سبة لبع�ض م�سلمي الهند نقطة حتول .فقبل املذبحة ،ظل م�سلمو
الهند حم�صنني ب�شكل كبري �ضد املقاتلني الذين ينطلقون من باك�ستان و�ضد احلركة
الإرهابية الإ�سالمية العاملية الآخذة يف النمو واملمثلة على نحو �سيىء بتنظيم «القاعدة» .وال
تزال الغالبية العظمى هكذا .وعلى �أية حال ف�إنه يبدو �أن �شبكات الإرهاب الإ�سالمية الدولية
تقوم بارتكاب انتهاكات �صارخة ب�إقدامها على جتنيد الهنود امل�سلمني يف �صفوفها وال �سيما
ال�شباب؛ وي�شكل هذا الو�ضع تطوراً ينذر باحتماالت �سيئة بالن�سبة للهند وبالن�سبة لغالبية
امل�سلمني يف الهند الذين يع ّدون �أنف�سهم هنوداً �أو ًال و�أخرياً.
مت تفجري قنبلتني يف بومباي عام  ،2003واحدة �أمام ن�صب بوابة الهند على اجلانب
املقابل لفندق تاج حمل الفخم .ويف تلك اجلرمية ،وا�ستناداً �إىل مقال ظهر يف الن�سخة
الآ�سيوية من جملة «تامي» ف�إن ك ً
ال من �ضباط املخابرات الأمريكية والهندية لديهم �شكوك
ب�أن حوادث التفجري التي وقعت يف الأ�سبوع املا�ضي كانت من عمل امل�سلمني الهنود املقاتلني
الذين �أغ�ضبتهم القومية الهندو�سية عالية النغمة للحكومة  -ال �سيما عقب املذبحة املد َّبرة
التي ُنفِّذت عام ( ،)2002يف والية غوجارات الغربية ،حيث قتل الهندو�س �ألفي م�سلم ،يف حني
وقف الزعماء املحليون وزعماء البالد من حزب بهاراتيا جاناتا ( )BJPيتفرجون عليها(.)7
وت�شهد الهند عمليات تفجري بالقنابل بوترية متكررة خميفة وذلك منذ عام (.)2002
ووقعت تفجريات بالقنابل يف منطقتي �ساروجيني ناغار وبهاراجاين يف دلهي داخل �أ�سواق
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مزدحمة باملت�سوقني الذين كانوا ي�ستعدون لالحتفال مبهرجان* « Dewaliديوايل» ،وذلك يف
�شهر ت�شرين الثاين «نوفمرب» من عام  ،2005وقتل فيها خم�سة وخم�سون �شخ�صاً .ويف ال�سابع
من �شهر �آذار ( ،)2006اقتلعت القنابل معبداً هندو�سياً وحمطة القطار الرئي�سة يف فاران�سي،
و�أودت بحياة �ستني �شخ�صاً على الأقل .ثم جاءت تفجريات قطارات بومباي يف �شهر متوز
من ذلك العام .ووقعت حوادث تفجري متعددة يف مالغاون يف العا�شر من �أيلول  ،2006و�أدت
�إىل مقتل ثمانية وثالثني �شخ�صاًوجرح .189كماانفجرت قنابل يف م�سجدريحاينوموقعني
�آخرين �إ�ضافيني يف �أحياء يقطنها امل�سلمون.
من الوا�ضح �أن القوى املتنفِّذة ترغب يف �إطالق العنان حلرب مقد�سة يف الهند بني
الهندو�سوامل�سلمني.وهناك�أي�ضاً�إرهابيونم�سلموندوليون�سوفيرغبونب�أنيقومواب�ضم
ال�شباب الهندي امل�سلم �إىل �صفوفهم .وعلى الرغم من هذا الطوفان املفاجئ من اال�ستفزاز
ال�شرير فقد ظل الهنود هادئني .ومل تكن هناك من �أعمال �شغب ،وال مذابح .بل على العك�س
فقد ا�صطف املواطنون الهنود من جميع الديانات للتربع بالدم وم�ساعدة الناجني ب�أية
طريقة ممكنة .وتدرك احلكومة الهندية احلالية متاماً التهديد الإرهابي احلقيقي الذي
يواجه البالد وخطر ترك امل�سلمني يت�صرفون ب�شكل متطرف دون �أن ي�ستطيعوا ال�سيطرة
عليهم ،و�إال � َّأججوا نريان العنف الطائفي .ويعود الكثري من الف�ضل يف الهدوء املخيم يف وجه
مثل هذا اال�ستفزاز الذي ال هوادة فيه �إىل رئي�س الوزراء �سينغ وحكومة التحالف التقدمي
املوحد امل�صممة على اتباع املنهج العلماين.
لقد كرر ال�سيد �سينغ يف منا�سبات عديدة رف�ضه ملفهوم جيو�سيا�سي «ل�صدام احل�ضارات».
وهو يعلم �أن الهند املتعددة الديانات ،الواقعة عند حافة منطقة تعج بقوى �إرهابية �إ�سالمية
ال ميكنها بب�ساطة �أن تتحمل تبعات �سلوك ذلك امل�سار .وتتمثل الطريق الوحيدة بالن�سبة
للهند يف رعاية التو�صل �إىل اتفاق م�ؤقت بني اجلماعات الدينية املختلفة للعي�ش يف �أجواء من
االحرتام والثقة املتبادلتني.
وعلى الرغم من رف�ض باك�ستان كبح جماعة «الدعوة» وو�ضع حد لن�شاطاتها ،ف�إن القوات
الع�سكرية الهندية مل ت�شن �أي هجمات �ضد باك�ستان �أو تقوم بغارات جوية موجهة �ضد مواقع
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اجلماعة ،الأمر الذي دفع الواليات املتحدة �إىل تهنئة الهند على «�ضبط النف�س الرائع» الذي
حتلت به .فمن املعروف �أن ك ً
ال من باك�ستان والهند جمهزتان ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل التي
ت�ضمن تدمريهما املتبادل ،وهذا �سبب قوي ومقنع للعدول عن �أي عمل ع�سكري� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن الواليات املتحدة لن ترحب ب�شن هجوم هندي على الأرا�ضي الباك�ستانية بالنظر
�إىل العالقة اخلا�صة التي تربطها بباك�ستان ،وتدرك الهند ذلك الأمر متاماً .وجتد الهند
نف�سها يف و�ضع يدعو لل�سخرية ب�شكل متوا�صل يف معركتها �ضد الإرهاب .فقد متت ت�سميتها
ر�سمياً �شريكاً يف احلرب التي تقودها الواليات املتحدة على الإرهاب ،ومع ذلك فهي جمربة
على املعاناة من هجمات �إرهابية متكررة يتم �شنها على �أرا�ضيها مببارك ٍة من باك�ستان،
ال�شريك الإقليمي الآخر للواليات املتحدة يف حربها �ضد الإرهاب.
بعد �أحداث احلادي ع�شر من �أيلول  ،2001مبا�شرة ،تقدمت الهند لعر�ض م�ساعدتها
ودعمهاالقويللوالياتاملتحدة.وكانالهنودالذينتكلمتمعهممقتنعنيب�أنالوالياتاملتحدة
�سوف تفهم �أخرياً وجهة نظرها فيمايتعلق بباك�ستان ،وتقر ب�أنها م�صدر للإرهاب ،وتت�ضامن
مع الهند لو�ضع حد لهذا الهراء .وبالطبع مل تكن تلك الطريقة التي �سارت عليها الأمور.
عندما جاءت حكومة التحالف التقدمي املوحد �إىل ال�سلطة قامت بالوفاء ب�أحد وعودها
االنتخابية ف�ألغت قانون مكافحة الإرهاب ( ،)Prevention Of Terrorism POTAوكان هذا
القانون الذي و�ضع وفق منوذج «قانون الوطني» املعمول به يف الواليات املتحدة ،قد ُ�سنَّ من
قبل احلكومة التي �شكلها حزب جاناتا يف عام ( ،)2002ليحل حمل قانون مكافحة الن�شاطات
التخريبية والإرهابية لعام ( ،)TADA( )1987الذي كان قد انتهى العمل به يف عام .1995
وقد كان هناك ا�ستغالل على نطاق وا�سع لقانون ( ،)POTAوي�ستخدم بهدف �إرهاب امل�سلمني
الهنود و�إحراز انت�صارات �سيا�سية تافهة ال �أهمية لها �أكرث مما ي�ستخدم من �أجل مقاومة
الإرهابيني واحليلولة دون حتقيقهم لأهدافهم .وكانت حاالت الإ�ساءة يف جمال حقوق
الإن�سان التي يعاقب عليها قانون ( )POTAتتزايد .و�أعرب اخلرباء عن خ�شيتهم ب�أنه كان
يعمل جلهة التحري�ض على الإرهاب اجلديد عن طريق �إثارة غ�ضب م�سلمي البالد �أكرث مما
يعمل لكبح الإرهاب.

326

كوكب الهند

�إن ب�إمكان ال�سلطات الهندية �أن تتخذ املزيد من اخلطوات من �أجل �إ�صالح �سيا�ساتها
املتعلقة مبكافحة الإرهاب  -ما زال هناك �أ�شخا�ص متهمون بارتكاب جرائم وانتهاكات
مبوجب قانون ( )TADAيقا�سون يف ال�سجون على الرغم من م�ضي �إحدى ع�شرة �سنة على
انتهاء العمل بالقانون .ويعاين الق�ضاء الهندي �أي�ضاً قوانني احلقبة اال�ستعمارية التي تظل
�سارية مع ما هو معمول به حالياً ،فت�سمح مث ً
ال باالحتجاز ملدة ت�صل �إىل �أربعة وع�شرين
�شهراً دون توجيه �أي تهمة .ويتوا�صل ارتكاب انتهاكات خطرة حلقوق الإن�سان �ضد مواطني
جامو وك�شمري� ،سواء على يد قوات الأمن الهندية �أم على يد املقاتلني ،مما ي�ؤدي �إىل تفاقم
الو�ضع يف ذاك الإقليم املمزق( .)8ومع ذلك ف�إنه البد من توجيه الثناء �إىل حكومة التحالف
التقدمي املوحد ،التخاذها خطوة �شجاعة وحكيمة ب�إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
�إال �أن �إلغاء القانون مل ينه النقا�ش داخل الهند ب�ش�أن كيفية التعامل مع الإرهاب .وحتى
كتابة هذه ال�سطور يثور اجلدل يف الهند حول م�صري حممد �أفظال ،وهو هندي من �إقليم
ك�شمري �أُدين �إ َّبان تويل حزب جاناتا ال�سلطة بالتواط�ؤ يف الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف
الربملان الهندي يف �شهر كانون الأول  .2001وق�ضت املحكمة العليا يف الهند ي�إعدامه عام
 ،2004وعلق تنفيذ احلكم الذي كان مقرراً يف ت�شرين الأول  ،2006بانتظار نتيجة التما�س
بطلب الر�أفة ُقدم �إىل الرئي�س الهندي عبد الكالم .وتزعم �أ�سرة �أفظال وم�ؤيدوه �أن الدعوى
ت�ستند �إىل دليل باطل ،و�أنه مل ي�سمح للرجل �أبداً باختيار حمام للمرافعة يف الق�ضية دفاعاً
عنه .ويقف غالم بني �آزاد الوزير الأول لإقليم جامو وك�شمري ع�ضو حزب امل�ؤمتر ،وكذلك
احلزب ال�شيوعي و�آخرون �ضد تنفيذ حكم الإعدام بحق �أفظال .وقد بات �إعدامه النقطة
التي يحتدم عندها الغ�ضب للنقا�ش الأو�سع ،الذي يتناول الطريقة التي يجب على الهند
اعتمادها لإدارة معركتها �ضد الإرهاب مع اتهام حزب جاناتا حلكومة حزب التحالف
التقدمي املوحد احلالية باعتماد الليونة يف التعامل مع الإرهاب ،ب�سبب ت�أخريها لإجراءات
تنفيذ حكم الإعدام ،وبات �إعدام �أفظال ي�شكل نقطة متا�س لنقا�ش �أو�سع حول عقوبة الإعدام
ب�شكل عام .الأمر الذي يعار�ضه الكثريون من الهنود( .)9ويف �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي مت
رفع جل�سات الربملان الهندي وت�أجيلها يف اليوم الذي قام فيه �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية
املعار�ضة ،مبا فيها حزب جاناتا و�شيڤ �سينا ب�سد املمرات املوجودة بني �صفوف مقاعد
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املجل�س و�أحدثوا �ضجة مطالبني ب�إعدام �أفظال .وتواجه الهند العديد من املخاطر يف �سياق
حل ق�ضيته ،التي يتوقف عليها ق�ضايا كثرية بدءاً من ق�ضية حقوق الإن�سان �إىل م�صري �إقليم
ك�شمري �إىل كيفية اختيار الهند بو�صفها نظاماً دميقراطياً ،لأ�سلوب التعامل مع الإرهاب.
ومع وجود �سكان م�سلمني يبلغ تعدادهم ( )150مليون ن�سمة ،ميكن للهند �أن ت�ضرب مثا ًال
يحتذى به ،وبالغ الأهمية �أمام الأنظمة الدميقراطية الأخرى ب�صدد ما ميكن القيام به
من نوا ٍح عملية ،من �أجل اختيار الأ�سا�س الأخالقي املتني .فالإجراءات الأمنية ال�صارمة
التي ت�سمح بقيام ممار�سات قانونية زائدة عن املعتاد مثل االعتقال من دون حتديد للمدة
والتعذيب ،ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف املكانة الأخالقية لأي نظام دميقراطي �أكرثكثرياً مما ت�ؤدي
�إىل �إحلاق ال�ضرر بالإرهاب .كما �أن االنتهاكات التي ترتكب �ضد امل�سلمني يف جمال حقوق
الإن�سان تثري م�شاعر النفور عند النا�س وتدفعهم �إىل �أح�ضان الإرهابيني .والعنف يولد
العنف .والقوةالغا�شمة ،وتعليقالعمل بحقوقالإن�سان ،ورف�ض تطبيقالقانونالدويليغذي
احلقد يف النفو�س .وكان تقرير للمخابرات الأمريكية �صدر يف �أيلول عام ( ،)2006قد �أكد
�أن احلرب يف العراق «ت�سببت يف انتعا�ش الأ�صولية الإ�سالمية ،وجعل تهديد الإرهاب يف
العامل يتخذ �أ�شكا ًال �أ�سو�أ( .)10وكما يذكرنا كري�س هيدجز يف كتابة« :احلرب قوة متنحنا
املعنى»� ،إن القبول بجميع الأ�ساليب لتوجيه �ضربات عنيفة �إىل �أعداء حقيقيني ومنظورين،
�سوف ت�شوه وتحُ ّرف حقيقة نظامنا الدميقراطي( .)11وتنطبق هذه املالحظة على �أي نظام
دميقراطي ،مبا فيه النظام الدميقراطي للهند مثلما تنطبق على الواليات املتحدة.

يف العبودية الإن�سانية
من بني جميع املحرومني واملحتاجني يف الهند رمبا تكون حمنة العمال املهاجرين �أ�سو�أها
وه ّجروا منها ،والقرويون الذين يقيدون
جميعها .فاملزارعون الذين خ�سروا �أرا�ضيهم ُ
�أنف�سهم بعقود عمل ،مقابل احل�صول على قرو�ض لي�س مبقدورهم �سدادها على الإطالق،
والفالحون الذين نزحوا ب�سبب �إقامة امل�شروعات العمرانية الكبرية كال�سدود �أو م�صانع
احلديد  -العديد من ه�ؤالء النا�س ينتهي بهم املطاف عما ًال مهاجرين ال ميلكون �شيئاً �أكرث
من غطاء من البال�ستيك (م�شمع) ،وقدر للطهي و�أيديهم وع�ضالتهم و�صحتهم طاملا دامت
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لهم .وهم متاحون لال�ستخدام كلياً وب�إمكان املرء �أن يرى �أكواخهم ال�صغرية و�أطفالهم
ب�شعورهم املغَّربة يف كل مكان يف الهند ،متاماً �إىل جانب املجمعات التجارية ومراكز الت�سوق،
ومباين ال�شقق ال�سكنية الفاخرة واملكاتب املك�سوة بالزجاج اللماع.
وكانت انيتا باتيل دي�شموك مديرة م�ؤ�س�سة بوكار « ،»Pukarوهي منظمة غري حكومية
مقرها بومباي ،قد �أخربتني عندما التقينا يف العام املا�ضي ،عن جهودها جلعل �شركة
هريانداين للبناء ،امل�شاركة يف الكثري من امل�شروعات الكبرية القائمة يف �أنحاء مدينة
بومباي ،تزود العمال املوجودين يف موقعها مبياه ال�شرب «فهم يعملون طوال النهار يف
هذا احلر ولي�س لديهم مياه .وعليهم �أن ي�سريوا �أكرث من كيلو مرت للح�صول عليها� .إنني
�أريد �شيئاً واحداً فقط من ال�سيد هريانداين� .أن يعطي مياهاً لعماله» .وقد ح�صلت �أنيتا
وهي امر�أة مليئة باحليوية والن�شاط وجاء بها �إخال�صها خلدمة املجتمع من �شيكاغو �إىل
بومباي ،حيث عملت طبيبة �أطفال مدة ع�شرين عاماً ،ح�صلت على ما �أرادت .فقد رد ال�سيد
هريانداين بنف�سه على ات�صالها الهاتفي ،و�أكد لها �أنه �سيتم االهتمام بالو�ضع .وجرى يف
النهاية ومب�ساعدة �أحد املتعهدين ،توفري املياه� .إال �أن العمل يف الطق�س احلار من دون مياه
هو و ياللأ�سف حمنة م�شرتكة بالن�سبة للعمال الهنود املهاجرين.
قالت يل نان�سي بوميانن وهي مهند�سة كمبيوتر من والية كولورادو كانت قد زارت بنغالور
يف عام  ،2006و�شاهدت الهند بعيون جديدة لزائر ي�أتيها للمرة الأوىل« :يف �أول مرة ذهبت
فيها هناك �أمنَّوا يل �إقامة يف فندق «ليال» ،وهو �ألطف فندق ر�أيته يف حياتي ،ومن فئة �سبع
جنوم .ومل �أكن �أعلم �أن ب�إمكا ِن ِك �أن ت�صلي يف الت�صنيف �إىل درجة عالية مثل �سبع جنوم.
و�أقمت يف املرة الثانية يف فندق «رويال �أوركيد» ،حيث ر�أيت م�شهداً هندياً منوذجياً� :أدرت
ر�أ�سي يف �أحد االجتاهات ور�أيت ملعباً ع�شبياً م�شذباً ملمار�سة ريا�ضة الغولف ،يطل عليه
مبنى مكاتب �شركة ( ،)IBMوقد بدا مماث ً
ال ملا يبدو عليه رمبا �أي مبنى يف �أي مكان يف
الواليات املتحدة .ثم �أدرت ر�أ�سي يف االجتاه الآخر و�شاهدت هذه اخليام املن�صوبة من �أجل
عمال البناء ،الذين كانوا يعملون على ت�شييد ملحق جديد للفندق .كان هناك �أطفال �صغار
يلعبون بني الأو�ساخ والقاذورات .ونظرت بعدها ثانية �إىل املرج الأخ�ضر مللعب الغولف الذي
يتميز مبوا�صفات متقنة».

الهند الأخرى

329

وتابعت قائلة« :كنا يف �أحد الأيام مدعويني لزيارة بع�ض الأ�شخا�ص يف �شقتهم يف املجمع
ال�سكني ،فر�أيت فتى كان عمره رمبا اثني ع�شر عاماً يعمل هناك يف �أعمال البناء ،كما ر�أيت
فتياناً يرعون املاعز عرب الطريق من جهة �شركة «ويربو» بال�ضبط .و�أظن �أنهم لي�ست لديهم
قوانني العمل نف�سها التي لدينا» .والواقع ف�إن لدى الهند قوانني حتظر عمالة الأطفال ،وقد
�شَ َّرعت للتو �إنزال عقوبات جديدة بحق الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الأطفال للعمل ،ومما
يدعو للأ�سف �أن هذه القوانني ال تنفذ �إىل حد ٍ
كاف .وال ميلك الكثري من الأطفال خياراً�سوى
العمل �إذا ما كانوا يريدون �أن ي�أكلوا .ويحدد تقرير التنمية الب�شرية ال�صادر عن برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي عدد العمال الأطفال يف الهند بن�سبة مذهلة تبلغ ( )10باملئة من القوة
العاملة .ولدى الهند عمال من الأطفال �أكرث من �أي دولة �أخرى يف العامل(.)12
وعدا عن املهاجرين -رجا ًال ،ون�ساء ،و�أطفا ًال -الذين ُي َ�شاهدون يف كل مكان يف الهند،
وهم مي�ضون �أوقاتهم يف بناء طرق جديدة �أو ت�شييد ٍ
مبان �شاهقة جديدة ،يعمل الآالف يف
ظروف تت�صف ب�أ�سو�أ �أنواع اال�ستغالل ،وهم ي�صنعون قطع الآجر امل�ستخدم يف عملية البناء.
لقد ر�أيت ور�شات ل�صناعة الآجر يف كل �أنحاء الريف الهندي ،حيث تقوم الأ�سر وحتت �أ�شعة
ال�شم�س احلارقة ،ومن دون وجود �أي �شيء يظللهم وال حتى �شجرة واحدة ،ب�إ�سدال غطاء
م�ش َّمع عند طرف الأر�ض ،حيث يعملون طوال اليوم .ويقعد الأوالد ال�صغار عند قطع الطوب
املن�شورة ،لكي جتف حتت ال�شم�س ،ويعملون طوال النهار يف تقليبها حتى جتف بالت�ساوي.
وب�إمكان �أ�صابع الأطفال ال�صغرية �أن تنزلق ما بني قطع الطوب عندما ترفعها .وتغطي
ه�ؤالء الأطفال و�أهليهم طبقة من الغبار املائل �إىل احلمرة ،املنبعث من فرن جتفيف الفخار
والآجر .وهم ي�ضطرون �إىل ا�ستن�شاق هذا الغبار كل يوم ،وال ي�سمح لهم مبغادرة الأر�ض .و�إن
كان ال بد لأحدهم من �أن يغادر ،ف�إنه يتم احتجاز الآخرين هناك ل�ضمان عودته.
حتدثت بهذا ال�ش�أن �إىل اومي دانييل يف العام املا�ضي يف مكتب حيدر �آباد التابع للم�ؤ�س�سة
اخلريية الربيطانية «اك�شن �آيد» ،و�أطلعني على الو�ضع الذي يعي�شه عمال �صناعة الطوب يف
والية اندرا برادي�ش الآخذة يف االزدهار ،فقال :العديد من عمال الطوب ي�أتون �إىل اندرا من
بوالنغري يف والية اوري�سا املجاورة ،وهي �إحدى �أفقر املناطق املئة املوجودة يف الهند ،حيث
ميلك خم�سون باملئة من الأر�ض ت�سعة باملئة من النا�س .وهناك وفيات ناجمة عن املجاعة
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يتم توثيقها ب�شكل منتظم يف املنطقة ،ف� ً
ضال عن وجود مايقدر مبئة �ألف مهاجر يف اندرا
جا�ؤوا من والية �أوري�سا».
وقال يل دانييل� :إن الفالحني يف بوالنغري يقرت�ضون النقود من �أجل االحتفال مبهرجان
ي�شكل �أهمية بالن�سبة لهم ،يدعى «نوكهاي» ،وهو مهرجان خم�ص�ص لالحتفال باملو�سم
اجلديد للحبوب .وهم يتلقون خم�سة ع�شر �ألف روپية ( 334دوالراً) مقابل �إعطاء وعد بقيام
جمموعة ت�ضم ثالثة �أ�شخا�ص بالعمل يف ور�شات �صناعة الآجر .وال بد للمجموعة من �أن
ت�صنع ( )250,000قطعة من الطوب ل�سداد القر�ض .و ُيدفع لهم ثمانون روپية لكل �ألف طوبة،
�أو ثماين بايز*  Paiseلكل طوبة .ويح�ضر كل م�ستخدم �أ�سرته معه ويتم اقتطاع  250روپية
�أ�سبوعياً ،وهي كلفة ح�صة الطعام من ح�سابهم .واحل�صة خم�ص�صة لنحو ع�شرة �أ�شخا�ص.
وذلك يعادل زهاء خم�سة وخم�سني �سنتاً كل �أ�سبوع لكل �شخ�ص تدفع من �أجل الطعام .ويجد
�أمثال ه�ؤالء �صعوبة كبرية يف �إيقاف دورة الديون هذه .و�إذا ما مر�ض �أحدهم �أو مات ،فهم
مازالوا م�س�ؤولني عن �سداد القر�ض.
«�إن العمال هم فعلياً �شبه �سجناء ،وال ي�سمح لهم باملغادرة .كذلك ف�إن الو�سطاء حذرون
جداً يف نقل �أ�شخا�ص �إىل والية �أخرى ،ال يتكلمون لغتها وال يعرفون منطقتها ،وهم غالباً ال
يعرفون حتى كيف ي�صلون �إىل بيوتهم .وي�ؤخذ املهاجرون الذين يحتاجون للم�ساعدة من
اندرا برادي�ش �إىل دلهي ،ومن كارناتاكا �إىل �أوري�سا ،ومن راج�ستان �إىل بومباي .وهذا يحول
دون قيام �أي نوع من التنظيم العمايل النقابي �أو املعار�ضة من جانب العمال .فه�ؤالء النا�س
عمالمقيدون�.إنهمعبيد».وحتدثدانييلعناحللقةمت�صلةالقائمةمابنيالذينيتاجرون
باملهاجرين ،و�أ�صحاب �أفران الآجر ،و�شركات البناء ،وال�سيا�سيني .و�أفا�ض يف �شرح و�ضع
هرمي من اال�ستغالل لتحقيق �أرباح فاح�شة ي�ستند يف قاعدته �إىل جهود العمال املهاجرين
ٍ
ومبان باهظة الثمن عند قمة الهرم.
املقيدين بهذه العقود ،مع قيام �شقق وفنادق
�إن �أحد �ضحايا الهجرة الداخلية املقيدة يف الهند هو التعليم الأ�سا�سي �أو املرحلة
االبتدائية .فالأوالد الذين يتبعون والديهم يف ترحالهم لك�سب الرزق يتخ َّلفون عن املدر�سة
حيث كان موطنهم ،وال يحظون بفر�ص تعليمية يف مواقع العمل .وهناك �ضغوط متار�س على
* قطعة نقد متداولة يف الهند وبنغالدي�ش .كل روپية تعادل مئة بايز( .املرتجمة)
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الأطفال كي يعملوا .وقد جعلت م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية ( )AIFمن حق اكت�ساب العلم على
التعلم بالن�سبة لأطفال العمال املهاجرين املو�سميني �أحد اجلهود الرئي�سة املبذولة يف �صلب
ن�شاطاتها .وقدمت ( )AIFمنحاً �إىل منظمات غري حكومية عديدة ،تعمل ل�صالح ه�ؤالء
الأطفال .ومن بني خططها �إن�شاء مدار�س بالقرب من مواقع العمل ،مث ً
ال قرب مزارع ق�صب
ال�سكر �أو قرب �أفران الآجر .مما ي�ساعد على احليلولة دون �إرغام الأطفال على العمل.
واخلطة الأخرى هي توفري �أماكن �ضيافة ،حيث ي�ستطيع الأطفال الإقامة فيها �إذا ما تخلفوا
عن الرحيل مع ذوويهم املهاجرين .وهذا يتيح للأوالد �أن يوا�صلوا تعليمهم من دون توقف يف
مدر�ستهماملحلية،ويحولدونجعلهميعملون�.أي�ضاًهناكخطة�أخرىتتمثليفت�أمنيدورات
درا�سية للأطفال ،لتعوي�ض ما فاتهم يف �أثناء غيابهم عن موطنهم يف �أحد الف�صول ،وذلك
لت�سهيل انتقالهم ثانية �إىل املدر�سة ،واحليلولة دون خ�سارتهم لتلك ال�سنة الدرا�سية .كما
دخلت م�ؤ�س�سة ( )AIFيف �شراكة مع حكومات العديد من الواليات ،مبا فيها والية غوجارات،
ماهارا�شرتا ،واوري�سا بهدف تكثيف هذه اجلهود من �أجل �إي�صالها �إىل �أكرب عدد ممكن من
الأطفالاملت�ضررينبهذهالظروف.ومنامل�ؤكد�أنالهجرةالداخليةللأ�سرالفقرية،وتعطيل
م�سرية تعليم الأطفال ،ت�شكل �إحدى العوامل امل�ؤثرة يف ارتفاع معدالت الأمية امل�ستمرة يف
الهند .وت�أمل م�ؤ�س�سة ( )AIFب�أن يتفادى �أطفال العمال املهاجرين م�صري ذويهم.

الهند :عا�صمة الإيدز يف العامل
تزوجت �سوماتي يف �سن الرابعة ع�شرة .وحملت بطفلها الأول يف �سن اخلام�سة ع�شرة.
وعندما بلغت الع�شرين من عمرها �أجنبت طف ً
ال �آخر و�أ�صبحت �أرملة .كان زواج �سوماتي
زواجاًَ �سعيداً .وكان زوجها وهو �سائق �شاحنة ،يعاملها معاملة ح�سنة .وعندما تويف اكت�شفت
�أنه كان مري�ضاً نتيجة م�ضاعفات �أدت لإ�صابته بڤريو�س ات�ش�.آي.ڤي؛ وقد �أ�صيبت هي
�أي�ضاً باملر�ض .و�أن تكوين �أرملة يف الهند هو و�ضع لعني .فالأرامل ي�شكلون عبئاً وه ًّما ،وال
فائدة ترجى منهم لأحد .والزواج مرة �أخرى �أمر نادر .و�أن تكوين �أرملة �شخ�ص مات مبر�ض
الإيدز ،يعني �أن حتل عليك اللعنة مرتني .وكان جريان �شانتي يتجنبون االحتكاك بها ،ومل
يتمكن والداها امل�سنان من ا�ستقبالها للعي�ش معهما.

332

كوكب الهند

«بعد وفاة زوجي ،خ�ضعت حياتي لتغيري جذري .مل �أعرف ماذا �أ�صابني .كنت �ضائعة
وم�شو�شة وخم َّدرة ،و�أتنقل هنا وهناك مثل �شخ�ص ال عقل له وال �إرادة؛ ولكن ومب�شاهدتي
لطفلي االثنني اجلائعني �أمامي كنت مرغمة على �أن �أعمل و�أن �أ�صنع من حياتي �شيئاً(.»)13
َّ
ومن دون �أي دعم ،ومن دون �أي خربة ،كانت �سوماتي مرغمة على العمل اليومي يف
الزراعة مقابل ثالثني �أو �أربعني روپية يومياًمن �أجل �أن حتاول �إطعام طفليها ال�صغريين.
وعندما مر�ضت �سوماتي بال�سل ،قال لها طبيب حملي� :إِنّ الفحو�ص املخربية �أظهرت
�أنها حتمل ڤريو�س  ،HIVو�أنها حتتاج �إىل �إخ�ضاع ولديها للفح�ص الطبي .واكت�شفت �أن
�أحد ولديها ،ابنتها ،كانت �أي�ضاً حتمل ڤريو�س � ،HIVأما ابنها فقد جاءت نتيجة فحو�صه
الطبية �سلبية.
وقررت �سوماتي ،وقد باتت منبوذة اجتماعياً يف جمتمعها املحلي ال�صغري ،و�صحتها
�ضعيفة جداً ال حتتمل �أداء �أعمال الزراعة ،قررت مغادرة بيتها وال�سفر �إىل مدينة بنغالور.
ووجدت عم ً
ال يف �أحد امل�صانع ،وكانت قادرة على �أن توا�صل حياتها مدة من الزمن� .إال �أنها
مر�ضت ثانية يف النهاية.
وبو�ساطة �أحد الأقارب الذكور الذي كان �أي�ضاً م�صاباًَ بڤريو�س  HIVعلمت �سوماتي
بوجود «م�ؤ�س�سة فريدوم فاوندي�شن» ،وهي منظمة غري حكومية يف كارناتاكاتدعمهام�ؤ�س�سة
الهند الأمريكية ( ،)AIFحيث كان ب�إمكانها احل�صول على عالج مينع ارتداد املر�ض ،وطعام
�إ�ضايف لنف�سها ولولديها ،وتعلمت بع�ض املهارات التي ت�ستطيع ا�ستخدامها من �أجل ك�سب
عي�شها ،وان�ضم �إليها والداها يف بنغالور الحقاً .ويدر�س ابنها يف مدر�سة داخلية ويبلي بالء
ح�سناً .غري �أن م�ستقبل ابنتها غري م�ضمون� .إن ق�صة �سوماتي هي ويا للأ�سف منوذج للتجربة
التي متر بها الن�ساء �ضحايا الإيدز يف الهند.
ا�ستناداً �إىل تقرير �صدر عن جلنة الأمم املتحدة حول مر�ض الإيدز  UNAIDSكان عدد
الأ�شخا�ص امل�صابني بڤريو�س  HIVيف الهند� ،أعلى من �أي بلد �آخر يف العامل )5.7( :ماليني.
وذاك هو الرقم املعلن ر�سمياً .وقد �أخربتني �إحدى �أ�شهر طبيبات الهند املتخ�ص�صة مبر�ض
الإيدز ،التي طلبت عدم ذكر ا�سمها� ،أنها تعتقد �أن الرقم احلقيقي �أقرب �إىل ت�سعة �أو ع�شرة
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ماليني ،فالهند ال متلك بب�ساطة �شبكة الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لإجراء نوع الفحو�ص،
التي ميكن �أن ت�ؤكد رقماً دقيقاًَ .
ويقدر �أنه بحلول عـام ( ،)2010ميكن �أن يكون هناك يف الهند  25-20مليون �شخ�ص
()14
يعي�شون بڤريو�س  .HIVوهذا �سـوف ي�شكل �إىل حـد بعـيد �أكرب رقم يف �أية دولة مبفردها.
ولدى ڤريو�س الإيدز الإمكانية خلف�ض متو�سط العمر املتوقع يف الهند مبقدار ثالث �سنوات
�إىل ثالث ع�شرة �سنة( .)15وقد يكون ت�أثري املر�ض على االقت�صاد مبقدار نقطة مئوية
كاملة تقريباً على مدى ال�سنوات الع�شر القادمة� ،إذا مل تتم مواجهة انت�شار املر�ض ب�شكل
فاعل(.)16
يف عام  ،2006-2005خ�ص�صت احلكومة الهندية مبلغ ( )103مليون دوالر من ميزانية
الدولة من �أجل مكافحة وعالج مر�ض الإيدز .وكان يتوقع �أن يرتفع ذلك الرقم �إىل 138
مليون دوالر يف عام  .)17(2007-2006وذاك �أبعد من �أن يكون كافياً .فعلى �سبيل املثال كان
برنامج احلكومة املخ�ص�ص لتوزيع الأدوية املجانية ملنع ارتداد املر�ض قادراً على الو�صول
()18
ٍ
�شخ�ص من �أ�صل � 100,000شخ�ص ،جرى الرتكيز عليهم يف عام .2005
�إىل 15,000
ومنذ �شهر كانون الثاين  ،2006ارتفع هذا الرقم �إىل  34,634ح�سب ت�صريح الدكتور �سونيتي
�سولومون ،الذي يدير م�ؤ�س�سة ( ،)YRG Careالتي توفر الرعاية ال�صحية لأكرث من 4500
�شخ�ص م�صابني بڤريو�س  .)19(HIV/ AIDSوهذا غري ٍ
كاف �أي�ضاً ب�شكل يرثى له .وقد
�أطلقت الهند برناجماً لل�سيطرة على مر�ض الإيدز يف عام  ،1987ف�أن�شات «املنظمة الوطنية
للحد من مر�ض الإيدز» ( )NACDيف عام � ،1992إال �أن هذه املبادرات املحدودة التي تفتقر
�إىل التمويل مل متنع الوباء من االنت�شار.
ا

يعد �أكرب جهد وطني ملكافحة مر�ض الإيدز هو اجلهد الذي تبذله م�ؤ�س�سة «غيت�س» ،التي
خ�ص�صت مبلغ  200مليون دوالر لوقف انت�شار الڤريو�س يف الهند .وتنفق مبادرة م�ؤ�س�سة
غيت�س امل�سماة «�آفاهان» )300( ،باملئة من الأموال على التوعية مبر�ض الإيدز ،ومكافحته،
وعالجه �أكرث مما تفعل احلكومة الهندية .كما �أقامت م�ؤ�س�سة كلينتون �شركة مع املنظمة
الوطنية للحد من مر�ض الإيدز يف الهند ،مل�ساعدتها على �إدارة برنامج وطني لرعاية
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الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع املر�ض وعالجهم ،وقد جعلت م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية من مر�ض
الإيدز يف الهند �أحد جماالت التمويل ذات الأولوية ،وا�شرتكت مع م�ؤ�س�سة غيت�س من �أجل
حث اجلالية الأمريكية الهندية على الت�ضافر مع هذه اجلهود.
وبينما يوجد مر�ض الإيدز يف كل والية ومنطقة هندية ،ف�إنه يرتكز يف واليات تاميل نادو
ماهارا�شرتا -كارناتاكا ،واندرا برادي�ش .ويف هذه الواليات املزدهرة ن�سبياً ،يرتبط الناقلالرئي�س للمر�ض باجلن�س وت�سجل واليتا مانيبور ،وناغاالند الواقعتان �إىل ال�شمال ال�شرقي
من البالد �أرقاماً عالية ن�سبياً من حاالت الإ�صابة بڤريو�س العوز املناعي الب�شري  ،HIVغري
�أن الناقل الرئي�س للإ�صابة يف هذه املنطقة هو ا�ستخدام الأدوية عن طريق الوريد.
وهناك العديد من اجلهود املمتازة التي تبذل حملياً مثل جهود الدكتور �سولومون يف
م�ؤ�س�سة ( .)YRG Careوكان �آجناىل غوباالن قد افتتح بيتاً للرعاية با�سم «ناز كريهوم»
 .Naz CareHomeيف نيودلهي عام  ،1994من �أجل الن�ساء والأطفال الأيتام الذين يعي�شون
مع مر�ض الإيدز .وبينما ي�شكل كبح املر�ض �أمراً بديهياً و�ضرورياً للمعركة �ضد انت�شاره ،ف�إن
هناك حاجة ملحة لرعاية �أولئك الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم قبل الآن .ويلعب عدم التكاف�ؤ
بني اجلن�سني دوراًكبرياًيف انتقال ڤريو�س  HIVيف الهند .فهناك ن�سبة مذهلة تبلغ ( )39باملئة
من الهنود الذين يحملون ڤريو�س  ،HIVمن الن�ساء .والن�ساء املتزوجات عر�ضة للإ�صابة
ب�شكل خا�ص ،نظراً لأنهن ميتلكن مقدرة �ضئيلة لوقاية �أنف�سهن منه .والن�ساء الريفيات
اللواتي من املرجح ب�شكل �أكرب �أن يكن �أميات ،ول�سن مطلعات ب�صورة �صحيحة على خلفية
املر�ض -ومعظمهن مل ي�سمعن بڤريو�س � HIVأو مر�ض الإيدز مطلقاً -هن �أي�ضاً عر�ضة
للإ�صابة به ب�شكل خا�ص .وثمة فكرة �سابقة يف الهند تقول� :إِن الن�ساء الوحيدات امل�صابات
بڤريو�س  HIVهن اللواتي ي�شتغلن يف جتارة اجلن�س .ومع ذلك فقد ركزت احلكومة الهندية
جهود التوعية على من ي�شتغلون يف جتارة اجلن�س وغريهم من املجموعات التي ُيالحظ �أن
()20
خطر �إ�صابتهم باملر�ض مرتفع مثل الرجال ال�شاذين جن�سياً و�سائقي ال�شاحنات.
وتعني هجرة الرجال طلباً للرزق والعمل ق�ضاء �أوقات طويلة بعيدين عن البيت .وعندما
يعودون لزيارته ،يكون ب�إمكانهم نقل العدوى �إىل زوجاتهم من دون علمهم .وقد حال التم�سك
بالتقاليديفالهند،فيمايتعلقبالعالقاتاجلن�سيةدونتو�سيعاجلهوداملبذولةللتوعيةمبر�ض
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الإيدز .وقد ال تعلم الن�ساء كيفية انت�شار املر�ض� ،أو ماذا ب�إمكانهن �أن يفعلن لوقاية �أنف�سهن.
والكثريات منهن يكت�شفن �أنهن �أو �أطفالهن يحملون الڤريو�س فقط بعدما يكون �أزواجهن
قد ماتوا نتيجة للمر�ض .والأمر امل�أ�ساوي �أن رد الفعل املعتاد لأقربائهن يكون بطردهن من
املنزل ،ال �سيما �إذا ما كان الطفل �أو الأطفال ٍ
بنات .ويف النظام الأبوي املبالغ فيه املتبع يف
الهند ،ينظر �إىل البنات باعتبارهن �أعباء مادية� .إن وجود بيوت الرعاية مثل البيت الذي
ت�ؤمنه م�ؤ�س�سة ( )NAZميكن �أن ي�شكل وبكل معنى الكلمة �إِنقاذاً حلياة الن�ساء امل�صابات
والأطفال ،الذين َيتَّمهم مر�ض الإيدز ،والذين لوال ذلك لكانوا وجدوا �أنف�سهم يف ال�شارع.
وت�ستخدممنظمة«Breakthroughبريكرثو»،وتعني«االخرتاق»،وهيمنظمةغريحكومية
تعمل من نيويورك ونيودلهي �أ�ساليب مبتكرة من �أ�ساليب و�سائل الإعالم ،من �أجل تعريف
النا�س ب�إمكانية تعر�ض الن�ساء للإ�صابة بڤريو�س  HIVيف الهند .وتعمل هذه املنظمة على
الو�صول �إىل ه�ؤالء عرب الإعالنات التلفازية ،والتمثيليات الإذاعية ،البطاقات رفيعة ال�شكل
املخ�ص�صة لتحديد ال�صفحة ،التي توقف عندها ق ّراء الكتب ،واملتوافرة يف �سل�سلة مكتبات
«كرو�سوورد»  Crosswordيف الهند ،وحتى الر�سائل الق�صرية املر�سلة عرب الهواتف اخلليوية،
كما ت�ستخدم ت�صاميم بطاقات تعريف ملفتة لالنتباه ،و�أعما ًال مو�سيقية لفنانني ح�صلوا على
جوائز ،وممثلني م�شهورين من �أجل �إ�شراك اجلمهور يف حملة التوعية ،وال �سيما ال�شباب
من ال�سكان ،حيث يكون ارتفاع معدالت الإ�صابة بڤريو�س ات�ش�.آي.ڤي هو الأ�سرع�« .أي نوع
من الرجل �أنت؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي تطرحه احلملة على الرجال �إن كانوا رجا ًال حقيقيني،
ليحموا زوجاتهم من مر�ض الإيدز عن طريق ا�ستخدام الواقي الذكري يف البيت.
وتربع قطب �صناعة الإعالنات برا�سون جو�شي من �شركة ماككان  -اريك�سون ،مبواهبه
و�إبداعاته للم�ساعدة على تقدمي �صورة عن احلملة .وقالت يل موليكا دوت م�ؤ�س�سة ومديرة
منظمة «بريكرثو» :لدينا موارد حمدودة  150,000-دوالر مقارنة باملاليني التي تتلقاها
احلمالت الأخرى -ولكننا ال ُنقترّ يف م�صاريف تكاليف الإنتاج ،وقمنا ببناء عالقات �شراكة
دون مقابل مع و�سائل الإعالم وم�ؤ�س�سة �صناعة الأعمال الفنية الرتفيهية يف الهند .ونحن
نح�صل على ما نريد يف �شكل تربعات ،ويتم �إنتاج �إعالناتنا التلفازية و�أ�شرطة الفيديو
املو�سيقية ب�شكل متقن ومهني جداً؛ لأنها ما مل تكن كذلك فلن يكون هناك من ي�ستمع �إليها
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ولن ت�صل ر�سالتنا عرب الأثري» .و�أ�ضافت بلهجة �ساخرة «لقد تلقينا الكثري جداً من الكالم
الفارغمنطرفالي�سارللعملمعاجلانبالتجاري،للعملمعرجال.ولكنالنقطةاجلوهرية
هي �أنها مامل تكن رائجة ،ف�إنه ال يهم تقريباً ما تقوله .وكان �شريط الفيديو املو�سيقي الذي
�أطلقته «بريكرثو» بهدف زيادة الوعي ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء قد فاز بجائزة «لينك»
لأ�شرطة الفيديو املو�سيقية .وقد يكون �أف�ضل مثال تو�ضيحي على كيفية جناح «بريكرثو»
يف �إثبات وجودها طرح �س�ؤال يف برنامج ( Kaun Banega Crorepatiمن يريد �أن ي�صبح
مليونرياً) عن منظمة «بريكرثو» وعن ڤريو�س العوز املناعي الب�شري ومر�ض نق�ص املناعة
املكت�سبة «الإيدز».
ويزداد �إقبال ال�شركات التجارية اخلا�صة على االن�ضمام �إىل التحرك اخلا�ص بالتوعية.
فالتكاليف املحتملة التي ترتتب على �أرباب العمل من �أجل عالج املوظفني املر�ضى بخليط
من الأدوية باهظة الثمن ،عدا عن ذكر التغيب عن العمل �أو حتى خ�سارة العمال املدربني
على م�ستوى ٍ
عال ،ت�شكل حافزاً كافياً للقطاع اخلا�ص للم�شاركة يف اجلهود املبذولة يف هذا
االجتاه(.)21وقالتيلنيتا�آمباين�:إِن�شركة«ريالين�س»تقومبدورن�شطللتوعيةمبر�ضالإيدز
يف املحطات املخ�ص�صة لتوقف �شاحناتها .وتقع معظم الإ�صابات اجلديدة بني الأ�شخا�ص
الذين ترتاوح �أعمارهم مابني اخلام�سة ع�شرة �إىل اخلام�سة والثالثني ،وهي بال�ضبط الفئة
العمرية التي ت�ستقطب التجار ب�شكل �أكرب .كما �أنه �سن فئة املوظفني املتعلمني واملدربني
حديثاً الذين يقودون املعجزة االقت�صادية للهند .وكان «احتاد ال�صناعات الهندية» ()CII
وهو املجموعة املتنفذة لل�شركات التجارية الهندية قد �أطلق «ائتالف ال�شركات التجارية
الهندية» من �أجل مكافحة مر�ض الإيدز ،وذلك يف عام ( .)2001وت�شارك خم�سة �آالف �شركة
جتارية من القطاع العام واخلا�ص يف االئتالف .وتقوم �شركة «الر�سن وتوبرو»� ،إحدى �أكرب
�شركات الهند�سة يف الهند ب�إدارة برنامج ل�صالح موظفيها للوقاية من ڤريو�س  HIVمنذ
ظهور الوباء للمرة الأوىل يف الثمانينيات من القرن املا�ضي.
وحتتاج الهند كذلك �إىل التخ ُّل�ص من قوانني احلقبة اال�ستعمارية البالية التي تُدين
ال�شذوذ اجلن�سي واملتعلقة مبكافحة اللواط واملعا�شرة اجلن�سية التي جتري خالفاً للطبيعة.
وتطالب حركة تقودها �شخ�صيات بارزة هندية و�أمريكية من �أ�صل هندي ،مبن فيهم
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االقت�صادي القدير �أمارتيا �سيني وامل�ؤلف ال�شهري ڤيكرام �سيث ،ب�أن تلغي احلكومة الهندية
الفقرة ( )377من قانون العقوبات الهندي التي ي�ستغلها البع�ض للته ُّرب من تطبيقه؛ ويعود
القانون �إىل عام  ،1861وهو ُيدين ممار�سة اجلن�س بالرتا�ضي بني �أ�شخا�ص من اجلن�س ذاته.
وكان قد جرى التحجج بالقانون ب�صورة �أثارت قلقاً �شديداً من �أجل وقف توزيع الواقيات
الذكرية ،الأمر الذي �أدى �إىل �إبطاء عملية مكافحة انت�شار ڤريو�س  HIV/ AIDSالتي ت�شكل
حاجة ما�سة بالن�سبة للهند.
ومبوجبخطةالطوارئالتيو�ضعهاالرئي�سالهنديلإغاثةامل�صابنيبالإيدز()PEPFAR

قدمت الواليات املتحدة ( )26مليون دوالر على �شكل معونة ثنائية للهند يف العام (,)2006
و�أ�سهم البنك الدويل مببلغ ( )84مليون دوالر للمرحلة ( )1من «امل�شروع الوطني ملكافحة
مر�ض الإيدز» ،الذي �أعدته منظمة ( ,)NACOومبلغ ( )191مليون دوالر للمرحلة الثانية
من امل�شروع .ويقوم «م�شروع الأبطال» الذي يديره معاً كل من املمثل الأمريكي ريت�شارد غري
ورجلاملجتمعالهنديبارامي�شوارغودريجوبال�شراكةمعم�ؤ�س�سة«كايزرفاميليفاوندي�شن»
 ،Kaiser Family Foundationومبنحة مقدمة من مبادرة «�« »Avahanآڤاهان» التابعة
مل�ؤ�س�سة «غيت�س» ،يقوم بتوظيف طاقات امل�شاهري وو�سائل الإعالم لزيادة الوعي ب�ش�أن ڤريو�س
.HIV/ AIDS
وثمة �شكوك تطرحها م�س�ألة ما �إذا كان ب�إمكان اجلهود اجلماعية للحكومة ,والأطباء
املتطوعني ,وال�شركات التجارية اخلا�صة�,أن توقف تيار الڤريو�س امل�سبب ملر�ض الإيدز ،فكل
وباء البد�أن ينتهي عند حد معني .ويخ�شى البع�ض ب�أن رد الفعل على وباء  HIVيف الهند
واخلطوات التي اتخذت للت�صدي له قد جاء بعد فوات الأوان وعلى نطاق �ضيق جداً .والزمن
وحده كفيل ب�إثبات ذلك .ومن الوا�ضح �أن عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ،وغياب االلتزام
بالرعاية ال�صحية الأ�سا�سية من جانب حكومة الهند ،والأمية واجلهل ،والفقر املدقع الذي
يجرب الرجال على الهجرة بعيداً عن �أ�سرهم بحثاً عن �أ�سباب الرزق� ،إ�ضافة �إىل كلفة العالج،
عجلت من تقدم الڤريو�س  .و�إذا ما كان با�ستطاعة الهند ت�سخري ازدهارها االقت�صادي
كلها َّ
املتنامي ملعاجلة هذه الق�ضايا التي تت�سبب يف �إ�ضعافها ،ف�إنها �سوف تقطع �شوطاً طوي ً
ال
باجتاه وقف وباء ميتلك �إمكانية توجيه �ضربة خطرية �إىل بلد بد�أ للتو يف حتقيق وعده.
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اجلن�س الثاين
ي�شكل وباء الإِيدز املتف�شي داللة واحدة فقط على م�شكلة التمييز بني الذكر والأنثى يف
الهند ،حيث ينظر �إىل الن�ساء بو�صفهن �أعباء ثقيلة على �أ�سر املجتمع الهندي التقليدي.
وكان �أحد �أفراد الأ�سرة من الذكور قد قال يل� :إِنني ل�ست فرداً من عائلة كامدار التي ولدت
فيها (هو ي�شكل ا�ستثناء ،وهلل احلمد) .فالذرية من الذكور فقط ب�إمكانهم �أن ي ّدعوا وجود
هذه الرابطة .فالإناث مقدر لهن �أن يتزوجن وعند تلك املرحلة ف�إنهن ينتمني �إىل �أ�سرة
�شخ�ص �آخر .و«تنمية الورود حلديقة �شخ�ص �آخر» �أو «�سقاية حديقة جارك» هي التعابري
ال�شائعة يف هذا ال�ش�أن .و�إذا ما كان للهند �أن حتقق جناحاً يف وعدها لإقامة جمتمع يعتمد
على املعرفة ،ف�إنها ال ت�ستطيع �أن تتحمل تبعات التخل�ص من الإ�سهام املمكن لعدد كبري من
مواطنيها من الإناث يف هذه العملية.
وغالباً ما يتطلب الأمر جمع مبالغ كبرية للمهور عندما تتزوج الفتيات ،وهي مهور قد
جتعل الأ�سر واقعة حتت �ضغط ديون عوي�صة .ويتباهى الأهايل ،وال �سيما يف منطقة �شمال
الهند ب�أنهم ال يدخلون منزل بناتهم مطلقاً بعد زواجهن .و�إنهم �إذا ما و�صلوا �إىل الباب فهم
لن يقبلوا حتى ك�أ�ساً من املاء� .إن هذه االعرتافات التي تنم على االحرتام البالغ للتقاليد
املتبعة تقابل ب�إعجاب بالغ االحرتام ،مثلما تقابل غالباً باحلرية واالرتباك .فنظام الأبوية،
يف الهند ين�ص على �أن الأبناء الذكور فح�سب ميكن االعتماد عليهم لت�أمني الدعم للوالدين
امل�سنني يف جمتمع يفتقر �إىل نظام للأمن االجتماعي .وتعد الفتيات يف مثل هذا املجتمع
�أعباء على الأ�سرة و َل ْ�سنَ م�صاد َر قو ٍة ما عدا بالن�سبة �إىل املدى الذي يجلنب عنده الهيبة
واملكانة املرموقة بزواجهن فيما ي�شار �إليها غالباً ب�صفتها «عائلة حمرتمة».
وقتل الإناث من الأطفال هو حكاية قدمية يف الهند .فهذا يعد يف بع�ض مناطق البالد
مهنة متخ�ص�صة ،وال�شائع �أكرث ،تكليف �أم الطفلة مبهمة التخل�ص من الطفلة الأنثى غري
املرغوب فيها .وهي رمبا تقوم بقتلها خنقاً �أو �شنقاً� .إن و�أد املواليد الإناث ميار�س عادة من
قبل �أنا�س فقراء جداً �إىل حد �أنهم ي�شعرون ب�أنهم غري قادرين على حتمل عبء تربية بنت،
�سوف ت�أخذ منهم ولن تعيد لهم �شيئاً �أبداً� .أما قتل الأجنة الإناث ،وهو �أ�سلوب متبع للتخل�ص
من الأجنة الإناث ب�شكل انتقائي ،فهو الن�سخة احلديثة من هذا البالء ،فمع قدوم تقنية
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الفح�صباملوجاتال�صوتية،ت�ستطيعالن�ساءاحلواملالآنحتديدجن�سالطفلالذييحملن
به قبل والدته .و�إذا ما كان ذاك الطفل بنتاً فرمبا يتم ال�ضغط على الأم لإجها�ض اجلنني.
�إن �أحد �أكرث الت�أثريات ف�ساداً لالزدهار املتزايد يف الهند هي الزيادة يف عمليات الإجها�ض
االنتقائي جلن�س اجلنني ،التي متار�س ب�شكل �شائع من قبل الأغنياء �أو �أفراد الطبقة الو�سطى
الطموحة� ،أكرث مما متار�س من قبل الفقراء .ويرغب الهنود يف حت�سني �آفاقهم االقت�صادية.
وهم يرون طريقة م�ضمونة للقيام بذلك تتمثل يف تفادي والدة طفلة لهم ،وتفادي تكاليف
ويعد الإجها�ض االنتقائي جلن�س اجلنني �أمراً غري م�شروع يف الهند وخمالفاً
املهر الكبريُّ .
للقانون ،وكذلك �إجراء فحو�ص باملوجات فوق ال�صوتية بغر�ض حتديد جن�س اجلنني .وكان
قد مت م�ؤخراً احلكم على �أطباء بال�سجن ب�سبب هذه املمار�سات .غري �أن امل�شكلة ال مازالت
منت�شرة وت�صعب ال�سيطرة عليها ،والدليل على ذلك �أن هنالك ما بني ( )50و( )60مليون
()22
امر�أة وفتاة «مفقودات» يف الهند
ويف حني �أن ن�سبة جمموع الإناث �إىل ن�سبة جمموع الذكور ،طبيعية �إىل حد كبري يف �أرجاء
الهند ،فقد �أ�صبحت متباينة جداً يف بع�ض مناطق البالد �إىل حد �أنها تثري خماوف جد َّية
من ت�أثريها االجتماعي .فالأقاليم املزدهرة مثل هرييانا ،غوجارات والبنجاب ب�شكل خا�ص،
ت�ضم �أعلى معدل من ن�سب نوع اجلن�س ،حيث متيل �إىل ال�صبيان .وينخف�ض معدل البنات
يف الهند ،اللواتي تبلغ �أعمارهن �أقل من �سبع �سنوات بالن�سبة ملعدل ال�صبيان �إىل ()927
لكل  .1000وينخف�ض يف البنجاب �إىل  ،793وحتى �أقل يف بع�ض املناطق .وقد ت�سبب يف قيام
ممار�سات خميفة بالفعل ،حيث يجري الآن تهريب الن�ساء من الأقاليم الأفقر �إىل مناطق
ت�ضم �أعداداً قليلة من الن�ساء بو�صفهن زوجات .ويجري �أحياناً تزويجهن �إىل رجل واحد،
و�أحياناً �إىل عدة �أقارب .وهناك اجتاه جديد يف �إقليم البنجاب لتلك الن�سوة ب�أن يكن «زوجة»
لكل الأخوة الذكور يف العائلة  -يطلق عليهن ا�سم «دروبادي�س» ن�سبة �إىل ال�شخ�صية التي
حتمل ذلك اال�سم يف فيلم «مهابهاراتا» ،التي كانت متزوجة من الأخوة باندارا اخلم�سة.
وكانت تفا�صيل العنف واخلزي والإهانة التي تتعر�ض لها الن�ساء يف ظل هذه الظروف ،قد
نُ�شرت يف تقرير �أعدته باتري�شيا اليدل ل�صالح �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان حتت عنوان
«الربيع ال�صامت :م�أ�ساة فتيات الهند اللواتي مل يب�صرن النور �أبداً»(� .)23إن عادة الت�صنيف
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االنتقائيللنطفةالذكريةالتيتتبعهاعمليةتلقيحا�صطناعيتنطويعلىغدرحقيقي.ولي�س
بالإمكان الك�شف عن هذا الأ�سلوب عملياً.
البنات يف الهند هن �آخر من يتعلم .وتتوقف �أمية الإناث يف البالد عند ن�سبة ( )54فقط
مقابل �أمية الذكور التي تبلغ ( )76باملئة (�إح�صاء ر�سمي لل�سكان عام  ,)2001وعندما ي�سمح
للبنات بالذهاب �إىل املدر�سة ،ف�إنه يجب عليهن مع ذلك �أن يتحملن م�س�ؤولية �إجناز الأعمال
املنزلية الروتينية ،الأمر الذي يت�سبب يف جعل الكثريات منهن يتوقفن عن متابعة الدرا�سة.
ولي�ست هناك مراحي�ض يف العديد من املدار�س الر�سمية يف الهند ،وهو و�ضع غري مريح
بالن�سبة للبنات يف بيئة خمتلطة من اجلن�سني .وغالباً ما تكون املدار�س واقعة بعيداً عن
البيت .ومن غري امل�أمون بالن�سبة للفتيات �أن ي�سرن مبفردهن ،ولذا ف�إن الكثريات يتخلفن
عن الذهاب �إىل املدر�سة .وعندما تفتقر الأ�سر �إىل املخ�ص�صات املالية ،كما هو احلال مع
الكثري منها ،ف�إنها �سوف تلج�أ �إىل تعليم �أبنائها بد ًَال من �إ�ضاعة املال على بناتهن ،الذين
�سرعان ما �سيرتكن البيت متاماً.
�إن جمتمعاً ي�ضم ن�سباً متباينة جداً من جمموع الذكور �إىل الإناث ،واملاليني من النا�س
الذين يتنقلون وهم يهاجرون من مكان �إىل �آخر بحثاً عن رزقهم ،و�أ�ساليب حتط من
قيمة املر�أة فيه ،هو ب�شكل طبيعي جمتمع عر�ضة ملمار�سة العنف �ضد الن�ساء بكل �أ�شكاله.
وت�شكل ممار�سة البغاء بالإكراه ،وتهريب الن�ساء والبنات بهدف االجتار باجلن�س ،م�شكلتني
خطريتني تواجهان الهند .ووفقاً لوزارة العمل الأمريكية «تعد الهند م�صدراً ،ومق�صداً،
وبلد مرور لتهريب الأطفال لغايات اال�ستغالل اجلن�سي التجاري وغريه من �أ�شكال ا�ستغالل
العمالة»( .)24ويتم تهريبالن�ساء �إىل داخلالهند من دولتي نيبال وبنغالدي�شاملجاورتني،ثم
بعيداًخارج الأرا�ضي الهندية �إىل م�سافة متتد حتى منطقةال�شرق الأو�سط.والكثرياتمنهن
جمرد طفالت .وتفيد تقارير �أ�صدرتها منظمة «�أنقذوا الأطفال» فرع الهند� :أن زهاءمئتي
فتاة وامر�أة يف الهند يدخلن ميدان الدعارة كل يوم ،ثمانون باملئة منهن �ضد �إرادتهن.
وب�سبب املعدل احلايل للنمو ،وبحلول عام (� ،)2025ستكون واحدة من كل خم�سة �أطفال من
البنات طفلة عاهرة»( .)25ومن الوا�ضح �أنه ال بد من ق�ضاء �أمر ما قبل ذلك التاريخ.
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وتتمثل�إحدىالآثاراجلانبيةال�سيئةلوباءالإيدزيفزيادة�إمكانيةاالجتاربالأوالدال�صغار
من �أجل �صناعة اجلن�س .ويعتقد �أنه كلما كان الطفل �أ�صغر قل احتمال التقاط ڤريو�س HIV
والإ�صابة بالإيدز .وا�ستناداً �إىل نيكوال�س دي.كري�ستوف ،الذي يكتب يف �صحيفة «نيويورك
تاميز» ف�إن الهند وحدها رمبا يكون لديها ن�صف مليون طفل يف بيوت الدعارة املوجودة فيها
�أكرث من �أية دولة �أخرى يف العامل .قم بزيارة �أحياء املواخري يف �أية مدينة تقريباً يف الهند،
و�سيكون ب�إمكانك �أن تلتقي فتيات يف �سن الرابعة ع�شرة جرى اختطافهن من ال�شوارع� ،أو
تخديرهن� ،أو ُعر�ضت عليهن وظائف عمل كخادمات ،ثم جرى بيعهن داخل عامل كثرياً ما
يفرون منه فقط باملوت مبر�ض الإيدز»(.)26
و ُيعرف تعليم البنات على نطاق وا�سع باعتباره الإجراء الأف�ضل للتخفيف من حدة الفقر
ورفع م�ستوى املعي�شة للبالد .كما �أن متكني الن�ساء عن طريق توفري فر�ص التعليم الأ�سا�سي
لهن وو�سائل ك�سب العي�ش ،يزيد من ثقتهن ب�أنف�سهن ومن فر�صهن باحل�صول على تغذية
جيدة و�صحة جيدة .كذلك ف�إن حت�سني حياة الن�ساء هو �أي�ضاً الطريقة الأف�ضل لتح�سني
حياة الأطفال.
و�سوف حتقق الهند هدفها يف �أن ت�صبح دولة نامية فقط �إذا ما قامت باالرتقاء ب�سكانها
املحرومنيواملهم�شنيورفعم�ستواهموتعزيز�أو�ضاعهم،وبناءالثقةمابنياجلماعاتالعرقية،
والطبقات االجتماعية والدينية املتنوعة ،وو�ضع حد للتمييز الأعمى �ضد الن�ساء والفتيات.

حل الأزمة ال�صحية للهند
�إنقاذ العامل
تنفق الهند ( )1.3باملئة فقط من ميزانيتها على الرعاية ال�صحية )27(.وهناك طبيب
واحد لكل �ألفي �شخ�ص يف الريف الهندي ،ولي�س مبقدور ( )70مليون هندي دفع نفقات
مراجعة طبيب �أو �شراء دواء .ويتزايد عدد املزارعني الذين يغرقون يف الديون نتيجة حلدوث
حاالت طارئة توجب عناية �صحية� ،أكرث من حدوث قحط وتراجع يف �إنتاج املحا�صيل(� .)28إن
ما يرتتب على هذه الإح�صاءات الكئيبة لي�س فقط ال�ضرر ،الذي تلحقه ب�صحة املاليني من
الهنود ،و�إمنا ترتتب عليها بيئة ين�شط فيها املر�ض ،وترتفع معدالت الإ�صابة به.
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تعمل عمتي �أو�شا كامدار رئي�سة لق�سم التغذية يف م�ست�شفى �سيون يف بومباي ،وهو م�شفى
حكومي �ضخم ،يقدم خدمات الرعاية ال�صحية الالزمة للحاالت احلرجة لفقراء مدينة
بومباي ،وللنا�س الفقراء من كل �أنحاء الهند ،ممن ي�ستطيعون الو�صول �إليه .وكنت قد زرت
�ضحايا الزلزال املدمر الذي �ضرب والية غوجارات يف عام ( ،)2001الذين جرى نقلهم �إىل
م�ست�شفى �سيون لإجراء عمليات جراحية لهم ،ومعاجلة الك�سور املتعددة التي �أُ�صيبوا بها.
كانت املرافق املوجودة يف م�ست�شفى �سيون بدائية ،فاملر�ضى ي�ستلقون على �أ�س ّرة معدنية
م�صفوفة بع�ضها �إىل جانب بع�ض داخل عنابر كبرية .ويظل الأقارب جال�سني على فر�شات
من الق�ش على الأر�ض ،وبع�ضها لي�ست �أكرث من بطانية قدمية مطوية �إىل جانب �أحبتهم
املر�ضى �أو امل�صابني؛ وت�ساعد الأُ�سر يف متري�ض املر�ضى ويجلبون لهم الطعام .وهناك
خدمات عديدة ال ي�ستطيع امل�ست�شفى حتمل تكاليف تقدميها للفقراء من املر�ضى ،مثل
ال�صور ال�شعاعية� ،أوبع�ض الأدوية .و�إن مل يكن مبقدور املر�ضى دفع املال ،ف�إنهم ال ي�ستطيعون
احل�صول على هذه اخلدمات .وت�أتي املنظمات اخلريية �إىل امل�ست�شفى ،وتقوم بجوالتها يف
عنابر املر�ضى لتتعرف على ما يحتاجه كل منهم ،وتعر�ض دفع ثمنه .وتقول عمتي :ال �أحد
حمروم من الرعاية يف النهاية.
مل �أقم بزيارة �أي من غرف العمليات �أو الأماكن التي يو�ضع فيها املر�ضى عقب خ�ضوعهم
للجراحة ،ولكن الأو�ضاع ال�صحية يف العنابر العامة كانت كئيبة وموح�شة ،ومع ذلك ف�إن
النا�س الذين يتمكنون من الو�صول �إىل م�ست�شفى �سيون هم �أنا�س حمظوظون؛ لأنه م�شفى
كبري يف �أكرب مدينة يف الهند ،وهو يقدم �سل�سلة كاملة من اخلدمات و�أطبا�ؤه وطاقمه الطبي
والإداري يتمتعون بالكفاية.
ويف حني حتظى املدن الكربى جميعها ،والكثري من املدن متو�سطة احلجم بعيادات خا�صة
وم�ست�شفيات رائعة ب�إمكانها مناف�سة الأف�ضل يف العامل ،ف�إن ك ً
ال من جودة وتوفر الرعاية
ال�صحية العامة يف الهند ترتاجع حلظة مغادرة املرء للمدن الأكرب� .أذكر باخت�صار دخويل
م�شفى حكومياً يف مدينة بارودا يف منت�صف الثمانينيات ،وال�صدمة التي �أ�صابتني فع ً
ال ب�سبب
الأو�ضاع فيه .كانت هناك من�ضدة خ�شبية يت�ضاعف حجمها لت�صبح طاولة لفح�ص املر�ضى.
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وكان هناك غبار يف كل مكان ،ومل تكن للنوافذ �ألواح من الزجاج ،فقط ق�ضبان حديدية.
وبدا كما لو �أن املعدات الوحيدة التي ميلكها الطبيب هي جهاز قيا�س ال�ضغط امللتف حول
عنقه .وكان زوجي الأول يعاين �آنذاك ارتفاعاً يف احلرارة�أثناء ح�ضورنا مهرجان بو�شكار
ميال بالقرب من مدينة �آجمر .وا�ستف�سر �أ�صدقا�ؤنا هنا وهناك ووجدوا عيادة �صغرية.
وعر�ضالطبيبالذيملتكن�أوراقهالثبوتيةظاهرة�أنيعطيهحقنةيفالع�ضلحتويفيتامني
«ب» مثري لل�شك ،وهو يلوح بحقنة حديدية كبرية غمرها يف كوب من املاء لتنظيفها ،وكان
يبت�سم ابت�سامة عري�ضة ،وهو يبخ دفقة عالية من املياه منها .وت�ساءل زوجي وهو يهذي من
علي �أن �آخذ احلقنة» ف�أجبته و�أنا �أقوده خارجاً فوق ميزاب ت�صريف مياه
احلمى «هل يجب ّ
الأمطار �أمام العيادة« :ال يا حبيبي ،لي�س عليك �أن ت�أخذ حقنة» .كان فالحو �إقليم راج�ستان
بعماماتهم القرمزية الرائعة و�شواربهم الكثيفة املفتولة ،يذهبون يف �أعداد كبرية �إىل مكتب
هذا الطبيب ،وي�أخذون حقن فيتامني «ب» التي ت�شفي كل الأمرا�ض.
كان وباء الإيدز قد بد�أ ُيالحظ للتو يف الغرب يف تلك الأيام .ومل يكن �أمره قد خطر يف
ذهني يف ذاك الوقت� .إنني �أرتعد لدى التفكري الآن بذلك الطبيب املم�سك باحلقنة وكوب
املاء الذي لديه لتنظيفها ،وطابور الفالحني الذين يقفون بانتظار �أخذ حقنتهم.
وبالإ�ضافة �إىل وباء الإيدز املتف�شي يف الهند ،ينت�شر مر�ض ال�سل يف البالد وغالباً يف
الأ�شخا�ص الذين �ضعفت مناعتهم نتيجة لإ�صابتهم بڤريو�س  HIVامل�سبب ملر�ض الإيدز
 .AIDSو�أما مر�ض �شلل الأطفال الذي �سبق الق�ضاء عليه تقريباً ،فقد متكن من �إحداث
اندفاعة جديدة يف الهند م�ؤخراً .وانت�شر املر�ض الذي بد�أ بالظهور يف والية �أوتار برادي�ش يف
عام  ،2006وب�شكل �سريع ،يف الواليات املجاورة ،لينتقل بعدها �إىل الدول املجاورة مع ورود
�أنباء عن تف�شيه يف نيبال وبنغالدي�ش .و�صرح جاي وينغر مدير امل�شروع الوطني ملراقبة مر�ض
�شلل الأطفال ،وهو جهد م�شرتك بني الأمم املتحدة واحلكومة الهندية�« :إن املنطقة ب�أكملها
يف غربي والية اوتار برادي�ش تعمل كمخزون لڤريو�س ال�شلل الهائج ،وقد انت�شر املر�ض خارج
البالد»(� )29أي�ضاً .ويف عام ( ،)2006وردت تقارير متعددة عن ثالث جائحات منف�صلة ملر�ض
انفلونزا الطيور يف الهند .وجرى ذبح ع�شرات الآالف من الطيور ،واحلجر على الأ�شخا�ص
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الذين ظهرت عليهم �أعرا�ض ت�شبه االنفلونزا ،ومل تُظهر الفحو�ص وجود �أحد يحمل ڤريو�س
( ,)H5Nlومع ذلك فقد �أ�صدرت ال�سفارة الأمريكية يف نيودلهي حتذيراً �إىل الأمريكيني من
�أجل متابعة التقارير الأخبارية الواردة يف هذا ال�ش�أن ،واالمتناع عن الذهاب �إىل مناطق يف
الهند ،يتف�شى فيها مر�ض انفلونزا الطيور ب�شكل ن�شط )30(».وت�شكل الهند مرتعاً حمتم ً
ال
لأكرثالأمرا�ضالوبائيةفتكاًعلىكوكبالأر�ض.وهيتتحولب�سرعةلت�صبحعا�صمةالأوبئة،
التيالميكنالتوا�صلمعها،معبلوغمعدالتالإ�صابةب�أمرا�ضال�سكريوالقلبم�ستوى�أعلى
من املعدالت العاملية كثرياً .وباعتبار �أن الهنود باتوا �أكرث ازدهاراً ،فهم ي�أكلون كميات �أكرب
من املواد الن�شوية والدهنية وال�سكرية وميار�سون الريا�ضة ب�شكل �أقل ،وكلها عوامل تت�سبب
بالإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سكري والقلب.
غري �أن الهند هي �أي�ضاً املكان الذي يحوي الأمل الأكرب ب�إيجاد طرق للتعامل مع هذه
العذابات وغريها على نطاق ميكن �أن يخدم يف الواقع املليارات من �سكان العامل� .إن اتباع
�أنظمة حمية عالية التكاليف �سوف ت�ساعد القليل فقط من ه�ؤالء امل�صابني .غري �أنه �إذا ما
�أمكن للهند �أن جتد عالجات مالئمة بكلفة قليلة ،على �سبيل املثال العالج مبادة الأن�سولني
عن طريق الفم ،حيث ال يحتاج املر�ضى �إىل حقن �أنف�سهم ،ف�إن حياة املاليني من النا�س
�سوف ت�شهد حت�سناً.
وتتوافر الرعاية ال�صحية العالية امل�ستوى يف الهند  -مقابل ثمن .وتقدم م�ست�شفيات
«ابولو» وم�ست�شفيات «ا�سكورت�س» ،وهما اثنتان من �أكرث امل�ؤ�س�سات املماثلة �شهرة� ،أحدث ما
مت التو�صل �إليه يف جمال الرعاية ال�صحية والعمليات اجلراحية املتطورة ،ال �سيما جراحة
القلب .والعديد من �أطبائهم املقيمني تلقوا تدريبهم� :إما يف الواليات املتحدة� ،أو هم �أع�ضاء
يف الرابطة الطبية الأمريكية .ويف حني �أن الرعاية املقدمة يف هذه املرافق مكلفة جداًبالن�سبة
ملعظم الهنود ،ف�إنها ت�شكل �صفقة رخي�صة ورابحة باملقارنة مع تكلفة الرعاية املماثلة يف
الواليات املتحدة .وقد انتع�شت ال�سياحة الطبية نتيجة لذلك ،مع توقع �سفر خم�سمئة �ألف
�أمريكي �إىل اخلارج من �أجل تلقي الرعاية الطبية وحتقيق وفر يف التكاليف يبلغ � 30إىل 80
باملئة من املبلغ الذي كان يجب عليهم �أن يدفعوه يف بالدهم .وبالنظر �إىل وجود عدد كبري
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من الأمريكيني الذين ال ميلكون ت�أميناً �صحياً ،ف�إنه من املحتمل �أن يتنامى هذا االجتاه مع
مرورالوقت،متيحاًتقدميخدمةثمينةللآالفمنالأمريكينيالذينرمبا�سي�ضطرونلوال
()31
ذلك �إىل اال�ستغناء عن الرعاية الطبية الالزمة.
وما مل ي�ستخدم العائد من العقود اخلارجية الطبية من �أجل خف�ض التكاليف ل�صالح
املر�ضى الأقل ثراء ،ف�إنه لن يعالج م�س�ألة تلبية االحتياجات ال�صحية امللحة لفقراء الهند.
فالرعاية الطبية هي جمال �آخر ي�ؤدي فيه نقي�ضا الغنى والفقر �إىل حاالت عنيفة من الغنب
وعدم امل�ساواة يف فر�ص احلياة .وهناك جهود عديدة تبذل لردم الهوة ما بني الرعاية عالية
امل�ستوى التي تتوافر يف البالد ،وبني مقدرة معظم املواطنني الهنود للح�صول عليها .ف�إن�شاء
العيادات الطبية حيث يتم تقدمي الرعاية بكلفة قليلة �أو جماناً هو عمل من �أعمال اخلري
املك ّرمة على مر الزمان يف الهند ،وقد جلب االرتياح والأمل للماليني� .إال �أن الهند تواجه
حالة طوارئ حقيقية تتعلق بالرعاية ال�صحية .فوجود عيادة هنا ،وم�ست�شفى هناك ،مهما
كان ممتازاً لن يعالج مو�ضوع حالة الطوارئ هذه على امل�ستوى املطلوب.
�إن �أحد �أكرث اجلهود �إثارة للده�شة واملبذولة لتح�سني الرعاية ال�صحية يف الهند هو
م�ست�شفى ومعهد« :ناريانا هرودااليا» للعلوم الطبية ،اللذين �أن�ش�أهما الدكتور ديڤي �شيتّي.
وقد تو�صلت �إىل معرفة معلومات عن العمل اخلارق الذي قام به الدكتور �شيتي عربكريان
معظمدار�شوالرئي�سةاملفعمةباحليويةوالن�شاطل�شركة«Bioconبايوكون»،ال�شركةالهندية
الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية املنتجة للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية .وهنالك عالقة
تكافل مثرية لالهتمام بني «بايوكون» و«ناريانا هرودااليا»؛ وهي ح�سب اعتقادي منوذج ملا
هو �أكرث �إثارة يف النه�ضة التي ت�شهدها الهند .فعندما ت�ؤخذ امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
على حممل اجلد ،وعندما ترتكز على ٍ
حتد خطري يواجه الهند ،وت�ستخدم �أحدث و�سائل
التكنولوجيا و�أف�ضل املمار�سات وتعمل ب�صفتها �شريكاً مع احلكومة ،يتم خف�ض التكاليف ،يف
حني تزداد جودة اخلدمات .وهذه هي الطريقة الوحيدة التي �ستقدم بها الهند حلو ًال على
امل�ستوى املطلوب وبال�سرعة املطلوبة ملعاجلة الكثري من م�شكالتها.
وكانت كريان معظمدار �شو ،وهي �شخ�صية مثرية لالهتمام ،قد انطلقت يف عملها حتدوها
الرغبة بالعمل يف جمال جتارة م�شروب اجلعة .فذهبت �إىل �أ�سرتاليا حيث �أ�صبحت خبرية
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يف ت�صنيع اجلعة ،ثم عادت �إىل الهند .وباعتبارها امر�أة يف اخلام�سة والع�شرين من عمرها
فقد كانت ممنوعة ب�شكل �صارم من دخول جمال كل ما هو حكر على الرجال من م�شروبات
كحولية ،وقد �أخربتني «�إن فيجاي ماليا رئي�س �شركات «كينغفي�شر» املتحدة لت�صنيع م�شروب
اجلعة وقطب �صناعة اجلعة ال�شهري يف الهند ،هو مبنزلة �أخ بالن�سبة �إليها ،ولكن الأمر كان
�صعباً .ومع حظر دخولها جمال ت�صنيع اجلعة ،عمدت �إىل �إن�شاء �شركة للتكنولوجيا احليوية
من ال�صفر ،حرفياً ،داخل ِمر�آَب �سيارتها ،مع تخ�صي�ص �أموال لبدء الت�شغيل مببلغ 2,000
دوالر .وبقية الق�صة يعرفها اجلميع ،كما يقولون و«بايوكون» هي الآن �شركة يبلغ ر�أ�سمالها
�أكرث من مليار دوالر ،وهي ال�شركة الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية يف الهند.
وكريان معظمدار �شو ،وهي تنتمي �إىل والية غوجارات بالوراثة ،متزوجة من رجل
�سكوتلندي .ويقع املكتب القن�صلي لدولة �سكوتلندا يف بنغالور داخل مكتب �شركة بايوكون.
وهي هاوية غيورة مل�شروب اجلعة ،ون�شرت م�ؤخراًكتاباًمزخرفاًبالألوان عن اجلعة من القطع
الكبري مرتفع الثمن ا�سمه «اجلعة واملتفنن» ُ Ale andArtyمهدى �إىل والدها ،وهو فنان كبري
يف عملية تخمري اجلعة و�إعدادها ،يعمل منذ زمن طويل لدى �شركة «موليا املتحدة» لت�صنيع
اجلعة .ورمبا ب�سبب خلفيتها غري العادية وب�سبب ا�ضطرارها �إىل الن�ضال ب�صعوبة �شديدة
توجهاً راديكالياً يف �إجناز
للو�صول �إىل ما و�صلت �إليه اليوم ،ف�إن كريان معظمدار �شو متلك ُّ
توجه يغتنم هذه اللحظة من الفر�صة امل�ؤاتية بالن�سبة للهند.
�أعمالها ،وهو ُّ
فهي �أو ًَال متفائلة متاماً ب�ش�أن م�ستقبل الهند ،حيث تقول« :ب�إمكاننا قطعاً �أن نقوم بابتكار
ق�صة» «�صنع يف الهند» هذه .و�سوف ترينَ �أن هذا �سوف يكون االجتاه ،و�ستقوده الهند� .إن
علي يف
ب�إمكاين �أن �أرى بالفعل ب�أننا موجودون يف منطقة زمنية خمتلفة جداً .ولقد م�ضى ّ
هذه املهنة خم�سة وع�شرون عاماً ومل �أ َر �سابقاً حلظة كهذه؛ وقد كانت مهنتي عاملية دائماً،
ولكن ما يحدث الآن هو �أن الهند باتت هي ال�سوق .وهذا �أمر مثري جداً ،فالهند با�ستطاعتها
�أن ت�صبح خمترباً للعامل .وقد كان ذلك وا�ضحاً مدة من الزمن .ونحن عندنا �أدمغة ذكية
وعندنا ميزة التكاليف .ولكن الأمر كله يتعلق الآن باحلجم املرتقب لل�سوق و�إمكانياتها� .أنت
تري الأ�سواق يف
تري �شيئاً بعد لأنك تتكلمني حتى الآن عن الأ�سواق يف املدن ،و�أنت مل َّ
مل َّ
الأرياف بعد».
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وتنظر معظمدار �شو �إىل الهند على �أنها حتظى مبزايا فريدة متعددة .فهناك ميزة
التكاليف وميزة البحوث العلمية� ،إال �أن هنالك �أي�ضاً �إمكانية ربط �سكان الأرياف املحرومني
(من اخلدمات) مع العامل ب�أ�سره عرب توفر مراكز خربة ومتيز عمرانية مثل بنغالور .وهي
ترىيفمدينةبنغالورنقطةجذبفريدةمننوعهالعمليةتركيزا�ستثنائيةللموهبة.كماترى
فيهابوابة�ضخمةتلتقيعندهاالهندالريفيةباحتياجاتهاال�ضخمةالتيملتلبو�إمكانياتها
التيملت�ستثمر،معالأ�سواقالعامليةومعر�أ�ساملالالعاملي.وهيمقتنعةب�أنالطريقةالهندية
يف �إجناز العمل تركز على امل�س�ؤولية االجتماعية �أكرث من الطريقة الأمريكية مما يجعلها يف
النهاية ،طريقة �أف�ضل للتعامل التجاري ولإجناز الأعمال.
وقالت بلهجة تذمر�« :إنه جمرد عامل ج�شع يف الواليات املتحدة ،حيث كل ما يهمهم
هو املال .و�شركات التكنولوجيا احليوية الأمريكية متر بظروف �صعبة .فهو عمل ينطوي
جنحت فيه ف�إنه ي�شكل م�صدر ثروة ،ولكن �إذا ما ِ
ِ
ف�شلت فهو
على جمازفة كبرية .و�إذا ما
كارثة .و�أ�صحاب ر�أ�س املال امل�شاركون يف امل�شروعات التجارية ال يرحمون .هم يريدون ر�ؤية
بيانات حقيقية .و�أنا �أقول لل�شركات الأمريكية �أن ي�ستخدموا الهند من �أجل احل�صول على
معلوماتهم .وهم ينفقون �أمو ً
اال كثرية جداً على املحامني وعلى عرو�ضهم» .وترى معظمدار
�شو ميزة �أكيدة للهند يف هذا النوع من املحيط�« .إننا نوجه اهتمامنا �إىل االحتياجات الطبية
للعامل ،وعندما يكون مبقدورك جلب دواء �إىل ال�سوق ب�سعر �أقل ج ًّدا ،ف�إن مبقدورك �إي�صاله
ريا من النا�س .ونحن لدينا دواء جديد لل�سرطان ي�أتي من كوبا ،وقد �شكلت
�إىل عدد �أكرب كث ًّ
هذه امل�س�ألة فر�صة بالن�سبة يل ،لأنه ال م�شكلة للهند مع كوبا .ولقد كان لدى كوبا هذا الدواء
املثري لالهتمام ،ولكن مل يكن عندها العدد الكايف من املر�ضى الختباره عليهم .و�أنا �أ�ستطيع
�أن �أرى ما يحمله من �إمكانية .وكنت �أعرف �أن ب�إمكاين �أن �أزيد من ن�سبة �إنتاجه ،و�أن �أقدم
هذا الدواء للهند .فالدواء املناف�س املتوافر يف الواليات املتحدة له �آثار جانبية خطرية.
«و�سيكون للمر�ضى الهنود وللمرة الأوىل فر�صة للح�صول على دواء ممتاز ب�سعر معقول.
وهذا ي�ستحوذ على جوهر احللم الذي تقوم الهند بتحويله �إىل واقع».
وقد �أ�صرت معظمدار �شو على �أن �ألغي موعدي الآتي ،و�أن �أتوجه بد ًال من ذلك �أ�سفل
الطريق  -الذي ي�صادف �أن يكون الطريق امل�سمى هو�سور ،حيث تقع مكاتب �شركتي بايوكون
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وانفو�سي�س ،و�أن �ألتقي الدكتور ديڤي �شيتي .وقالت يل�« :إن ما يفعله هو يف الواقع ما يدور
حوله هذا املو�ضوع برمته».
ومن بني كل الأ�شخا�ص املده�شني وال�شركات املده�شة التي التقيتها يف الهند ف�إن الدكتور
�شيتي وم�ست�شفى «ناريانا هرودايااليا» لأمرا�ض القلب هما ،من دون �أي �شك� ،أكرثها
ديڤي ّ
�إثارة للده�شة .فامل�شفى �ضخم جداً .وهناك خارج املبنى معبد متعدد الديانات ،حيث
ي�ستطيع الهندو�س ،وامل�سلمون ،وامل�سيحيون ،وال�سيخ �أن ي�ؤدوا �صلواتهم .ويعني ا�سم امل�شفى
باللغة ال�سن�سكريتية «البيت الرحيم للرب».
كان هناك املئات من الأ�شخا�ص ينتظرون يف املدخل النظيف للم�شفى النظيف يف
الطابق الأر�ضي ،ولكن �إح�سا�ساً راودين ب�أن ذلك عائد �إىل حجم النا�س القادمني من
�أجل تلقي العالج ،ولي�س عائداً �إىل اخلدمة البطيئة .وبدا وا�ضحاً �أن كل �شيء يعمل بكفاية
كبرية .و�أذهلني امل�سلك املتوا�ضع ملعظم النا�س؛ وذهلت كذلك مبدى ال�صرب الذي �أبدوه
وهم جال�سون ،ومدى الهدوء والتنظيم الذي كان عليه كل �شيء .وكانت هناك على اجلدران
�شعارات م�شجعة على مل�صقات يحيطها �إطار تقول« :ال ت�شكن �أبداً �أن عدداً �صغرياً من
الأ�شخا�صامللتزمنيي�ستطيعونتغيريالعامل.حقاً�إنهال�شيءالوحيدالذيميكنهفعلذلك».
«معظم الأ�شياء التي ت�ستحق القيام بها يف العامل ،كان يجزم ب�أنها م�ستحيلة قبل �أن يتم
�شيتي يف الطابق العلوي ،كان هناك زوجان
�إجنازها» .وعندما دخلت �إىل مكتب الدكتور ّ
م�سلمان يتحدثان معه .وكان يتكلم معهما وك�أنه كان لديه كل ما هنالك من وقت يف العامل,
وعندما �أنهيا حديثهما ،انحنت املر�أة املرتدية حجاباً �أ�سود ،لتلم�س قدميه يف بادرة احرتام
وتقدير هندو�سية عريقة .وهناك يف امل�شفى ق�سم كبري لأمرا�ض القلب عند الأطفال ،وقد
ت�ساءلت :هل كانا قد قدما من �أجل طفلهما.
كان الدكتور �شيتي يرتدي رداء طبياً كام ً
ٍ
ٍ
ٍ
طويل لونه
ف�ضفا�ض
قمي�ص
ال عبارة عن
رب وبنطا ًال و�أغطية واقية فوق حذائه ،وكان قناع الوجه ُملقى حول رقبته .وهو
�أخ�ضر مغ ِّ
الذي �أ�س�س م�شفى «ناريانا هرودايااليا» يف عام  ،2001وي�ضم خم�سمئة �سرير ،وع�شر غرف
عمليات مهي�أة بالكامل ،وخمتربين للقثطرةالقلبية وبنكاًللدم .وي�ضم جناحالقلبيةاخلا�ص
بالأطفال �أربعني �سريراً .وعندما �صعدت لر�ؤيته كان هناك �أطفال من كل الأعمار موجودين
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يف غرفة الإنعا�ش بعد خ�ضوعهم لعمليات جراحية .كان بع�ضهم �ضئيل احلجم .وقال يل
ال�شخ�ص الذي كان يرافقني� :إنه يف بع�ض الأحيان ،ت�أتي الن�ساء اللواتي يتبني �أن �أجنتهن
تعاين من م�شكالت يف القلب ،للوالدة يف امل�شفى حتى يكون بالإمكان �أخذ الطفل مبا�شرة
لإجراء عملية قلب مفتوح له.
�شيتي يف املو�ضوع على الفور« :نحن نحاول �أن نف�صل
وبعدما رحب بي ،دخل الدكتور ّ
ما بني الرعاية ال�صحية والرثاء .فالنا�س رمبا يظلون فقراء ،ولكنهم �سوف يح�صلون على
الرعاية ال�صحية ذات التقنية العالية بكرامة .وعدا عن الواليات املتحدة ،متتلك الهند �أكرث
مواقع الأدوية املوافق عليها من قبل الإدارة الفيدرالية للأدوية .ونحن نقوم بتخريج معظم
الأطباء واملمر�ضات .وبا�ستطاعتنا خف�ض الرواتب �إىل ع�شرين باملئة من الكلفة .والفقراء
�ضعفاء ك�أفراد ،ولكنهم �أقوياء كمجموعة .ف�أنت ت�ضعني خم�س روبيات يف يد واحدة فال تفعل
�شيئاً ،و�أنت ت�ضعينها يف مئتي مليون يد فيكون ب�إمكانها �أن تفعل الكثري.
�شيتي يف ا�ستخدام �أحدث ما مت التو�صل �إليه من و�سائل
وتتمثل �إ�سرتاتيجية الدكتور ّ
التكنولوجيا� ،سواء ل�ضمان اجلودة العالية �أو خف�ض التكاليف ،حيث يكون ذلك ممكناً .وهو
ي�ستخدم الطب عن بعد والت�شخي�ص عن بعد ،لربط النا�س يف املناطق الريفية مع الأطباء
ومع خرباء ت�شخي�ص الأمرا�ض يف امل�شفى.
وقال يل� :إن «هناك خم�س دول يف العامل متلك �أقماراً �صناعية .والهند �إحداها .وهذه
اخلدمة تقدم جماناً« .فالتكنولوجيا متنح الأغنياء ما كانوا يح�صلون عليه دائماً ،ومتنح
الفقراء ما مل يح�صلوا عليه مطلقاً .وت�ستخدم امل�شفى ال�صور ال�شعاعية الرقمية ،التي هي
�أرخ�ص جداً من ال�صور ال�شعاعية التقليدية؛ لأنها ال تتطلب فيلماً .وقد �أقامت م�ست�شفى
«ناريانا هروديااليا» عيادات لأمرا�ض القلب يف كل املناطق الريفية يف والية كارناتاكا .وكنت
قد زرت مركز الطب عن بعد (بو�ساطة احلا�سوب) حيث كانت امللفات اخلا�صة بالتخطيط
الكهربائي للقلب ( )EKGsت�صل من عيادات خمتلفة .وكان الأطباء يقومون مبراجعتها
بحثاً عن حاالت غري طبيعية .وت�ضم كل عيادة ريفية �أحد الفنيني املدرب على تنظيم هذه
امللفات ومعرفة �أ�سا�سيات فن ت�شخي�ص الأمرا�ض .و�إذا ما ر�أى الأطباء املوجودون يف امل�شفى
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و�ضعاً ي�ستلزم تدخ ً
ال جدياً ،عندها يتم ا�ستدعاء املري�ض �إىل امل�شفى .ويرغب الدكتور �شيتي
بتكرار هذه التجربة يف كل �أنحاء الهند.
التقيت يف امل�صعد ب�صبي �صغري و�أمه .وكانت قد �أح�ضرته من نيجرييا �إىل بنغالور
لإجراء عملية قلب مفتوح ،فاملر�ضى ي�أتون �إىل امل�شفى من اثنتني وع�شرين دولة خمتلفة.
ويدفع الأغنياء ر�سوماً كاملة� .أما الفقراء فيدفعون ح�سب مدخولهم .وي�ؤمن امل�شفى متويل
القرو�ض ال�صغرية .ومن يعي�شون يف فقر �شديد ال يدفعون �شيئاً .ون�سبة العدوى يف م�شفى
«ناريانا هرودايااليا» �أقل منها يف م�شايف الواليات املتحدة� ،أما ن�سبة الوفيات نتيجة عمليات
القلب املفتوح فتبلغ �أقل من ( )5باملئة .ومع ذلك تعد التكاليف �ضئيلة مقارنة بالرعاية املماثلة
التي تقدم يف م�شايف الواليات املتحدة .فاخلدمة الطبية الكاملة لإجراء جراحة يف القلب
بالإ�ضافة �إىل املتابعة ال�صحية يف امل�شفى بعد العملية تكلف  2,400دوالرين .ويدفع املر�ضى
الذين يرغبون باحل�صول على غرف خا�صة وعندهم الو�سائل لتحمل تكاليفها مبلغ ()3,100
دوالرات �إىل ( )4,300دوالرات� ،أما املر�ضى من ذوي املوارد املحدودة فيدفعون ()1,400
دوالراً ،ويتحمل امل�شفى الكلفة املتبقية .وهناك �صندوق �صحي يدفع تكاليف معاجلة املر�ضى،
الذين ال ميلكون ما ًال على الإطالق .وال يجري رف�ض �أحد �أو حجب امل�ساعدة عن �أي �شخ�ص.
يقول يل الدكتور �شيتي� :إن ( )8باملئة فقط من النا�س على كوكب الأر�ض يح�صلون على
فر�ص �إجراء عملية جراحية يف القلب .و�إن مهمته هي �أن يزيد من ذلك الرقم ..وم�شفاه
عمره �ست �سنوات فقط وبحلول عام  2005كان امل�شفى قد �أنهى يف ذلك احلني �إجراء
( )11,228عملية قلب مفتوح .وتقوم �شركة بايوكون بتزويد امل�شفى ب�أدوية نوعية ب�سعر
منخف�ض جداً .وقالت يل كريان معظمدار �شو�« :إننا جنني �أرباحاً فيهم .والربح ال �أهمية
له على �أ�سا�س الوحدة .فنحن جنني الربح على �أ�سا�س احلجم .ويعمل الدكتور �شيتي على
تو�سيع �شبكته عرب و�صالت الأقمار ال�صناعية �إىل كواالملبور ،وموري�شيو�س وكلية للطب يف
�أملانية ،وهو ينوي �إقامة مراكز يف باك�ستان و بنغالدي�ش و تنزانية و اليمن و وزامبية .وقد
�أطلق يف الهند «�سيارة العناية القلبية» ،وهي عبارة عن وحدة متحركة لتخطيط �صدى القلب
مع جهاز دوپلر ملون ،و�أجهزة حا�سوب حممولة ،وجهاز ثابت للم�شي يتم التحكم به بو�ساطة
الكمبيوتر .وتعالج الوحدة ما ي�صل �إىل خم�سمئة �شخ�ص يومياً يف والية كارناتاكا.
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�شكل الدكتور �شيتي وكريان معظمدار فريقاً لإن�شاء (�آروغيا را�شكا يوجانا) وهو �صندوق
خم�ص�ص لو�ضع خطة �ضمان �صحي بتكلفة منحف�ضة جداً من �أجل جلب مرافق الرعاية
ال�صحية �إىل املعدمني يف املناطق الريفية .وبلجوئه �إىل اال�ستعانة باال�ستطباب عن بعد وفن
ت�شخي�ص الأمرا�ض عن بعد ،والأدوية النوعية من �إنتاج �شركة بايوكون وغريها من ال�شركات
بن�سبة ( )30باملئة �أقل من �سعر ال�سوق ،ف�إن �صندوق (�آروغيا راك�شا) ي�ستهدف م�ساعدة
�أفقر الفقراء .وتعد التوعية بالنظافة وا�ستخدام املياه وتطبيق القواعد ال�صحية ال�سليمة
ال من الربنامج .ويدفع النا�س �أق�ساطاً  120 -روپية� ،أقل من ( )12دوالراً �سنوياً
جزءاً متكام ً
بالن�سبة لعائلة ت�ضم �أربعة �أفراد .وتذهب الأق�ساط التي يقدمونها يف جزء منها لتغطية
تكاليف بناء عيادة ،التي ت�شكل نقطة االت�صال الأولية؛ وت�ضم �صيدلية ،وغرفة ا�ست�شارة،
وخمترباً لت�شخي�ص الأمرا�ض ،ومكتباً �إدارياً .وهذا لي�س م�شروعاً خريياً .ف�صندوق «�آروغيا
راك�شا يوجانا» ِ
م�صم ٌم على �أن يكون قادراً على تغطية نفقاته دومنا حاجة �إىل م�ساعدة،
وعلى �أن يكون قاب ً
ال للتكرار.
الهند الأخرى ،الهند بلد الفقر واملر�ض ،بلد �أحط ا�ستغالل لل�ضعيف من قبل القوي،
غالباً ما تكون يف �أكرث الأوقات حمجوبة متاماً عن �شا�شات التلفزة ،وخارج وعي النا�س بفعل
البهجة العارمة ،التي تثريها النه�ضة ال�سريعة للبالد� .إنه التفاين الهائل لأفراد �أمثال
الدكتور ديڤي �شيتي ذاك ،الذي يوحي بالأمل ب�أن الهند �سوف تقتن�ص الفر�صة ،التي متثلها
كل واحدة من م�شكالتها امل�ستع�صية يف ما يبدو ،و�أن تردم الهوة ما بني ذلك اجلزء من
البالد الذي يزدهر واجلزء الأكرب املهمل واملن�سي.

النفوذ

يف � 15أيار(مايو)  ،1998توجه رئي�س وزراء الهند املنتخب حديثاً� ،آتال بيهاري ڤاجپايي
زعيم حزب جاناتا ( ،)BJPجواً بالطائرة �إىل منطقة پوكهران يف �صحراء راج�ستان؛ لنرث
الورود على املوقع الذي كان قد �شهد قبل �أيام �إجراء جتربة ناجحة ل�سل�سلة من التفجريات
النووية .وكانت املو�سيقا ت�صدح يف كل �أرجاء البالد .وكان النا�س يف الهند ،والهنود يف �أنحاء
العامل يوزعون احللوى جماناً ويربتون بع�ضهم ظهور بع�ض وقد غمرهم �شعور من الغبطة
والإثارة �أ�صابهم بالدوار حتماًكونهم قد �أثبتوا �أن مبقدور الهند مبفردها ،ويف ٍ
حتد للعامل� ،أن
تقتحم النادي النووي املقت�صر على النخبة من دول معينة� .إنني �أذكر الذهول الذي �أ�صابني
حينما اجتاحت م�شاعر الفرح واالبتهاج التي �أعقبت ما جرى يف بوكهران� ،أفراد عائلتي،
�أتباع الطائفة اليانية املخل�صة ملبد�أ الالعنف .وكان هناك حديث حتى عن �أخذ تراب من
موقع التفجري� ،أما وقد بات الآن موقعاًمقد�ساًبفعل التفجر الرائع للكربياء الوطنية ،وجعل
رجال الدين الهندو�س يوزعونه يف �أنحاء البالد .ومت �إلغاء هذه الفكرة حل�سن احلظ عندما
�أ�شار �أحدهم �إىل �أن املادة كانت م�شعة ب�شكل خطري .و�شكل القيام بتجربة نووية �أخرى �أطلق
عليها ا�سم «پوكهران � ،»II-أوائل التجارب النووية التي �أجرتها الهند منذ عام  ،1974وحذت
()1
حذوها باك�ستان على الفور ،فبد�أ �سباق جديد للأ�سلحة النووية يف جنوب قارة �آ�سية.
ويف تربيره للتجارب النووية التي �أجريت عام  ،1998قال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سابق
جا�سوانت �سينغ يف مالحظة �ساخرة �شهرية� :إن الهند هي جوار خطري .فقد كانت الهند
ومنذ عام  ،1998تقوم و�إىل جانب باك�ستان ،اخل�صم الرئي�س ،بتعزيز قدراتها الع�سكرية
وتعمل على تطوير نظام قاذفات �صواريخ ذات مدى �أبعد وقادرة على حمل قنابل نووية.
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الهند هي واحدة من �أكرب م�شرتي الأ�سلحة يف العامل .ويف احلقيقة ف�إنه وا�ستناداً �إىل
«معهدا�ستوكهومللبحوثال�سالمالدولية»()SIPRIفقدحلتالهنديفاملرتبةالثانية،ولكن
بعد ال�صني من حيث قيمة جمموع الأ�سلحة التي تلقتها ما بني ( )2001و( )9.2( :)2005مليار
دوالر مقابل ( )13.3مليارات دوالر لل�صني( .)2وو�ضع تقرير �صدر عن ق�سم البحوث يف جمل�س
النواب الأمريكي يف اخلريف املا�ضي وموجه لأع�ضاء الكونغر�س ،الهند يف املرتبة الأوىل بني
م�شرتيالأ�سلحةالتقليدينيمندولالعاملالنامي.وقدجعلمبلغ()5.4ملياراتدوالرالذي
�أنفقته الهند على �شراء الأ�سلحة مبلغ الـ ( )3.4مليارتا دوالر ،الذي �أنفقته ال�سعودية واحتلت
به املرتبة الثانية يف قائمة م�شرتي الأ�سلحة يبدو �ضئي ً
ال ،وكذلك جمرد مبلغ ( )2.8ملياري
دوالر الذي �أنفقته ال�صني(.)3

جوار خطري
تعد منطقة جنوب �آ�سية منطقة غري م�ستقرة للغاية  -كل دولة تقريباً تقع حول الهند
تع�صف بها النزاعات الداخلية� ،سواء كانت حرباً �أهلية متقطعة يف �سريالنكا ،مترداً قوياً
تقوده احلركة املاوية يف نيبال ،الت�شدد الإ�سالمي املتنامي يف بنغالدي�ش املعزولة اقت�صادياً،
�أو يف باك�ستان� .أما منطقة غربي �آ�سية ،املعروفة �أي�ضاً بال�شرق الأو�سط ،فهي ت�شهد �أو�ضاعاً
�صعبة ب�شكل دائم بفعل نزاع ينذر بعواقب وخيمة .وهي املوطن الأ�سا�سي للإرهاب الإ�سالمي
العاملي ،وم�سرح حلرب تدور رحاها حالياً ،ويجري التعامل معها بغباء �شديد.
�إن عالقة الهند مع باك�ستان هي� ،إىل حد بعيد ،الأكرث �إثارة للنزاعات .وي�صادف عام
 ،2007الذكرى ال�ساد�سة لتق�سيم الهند الذي �أدى �إىل قيام دولة باك�ستان .وقد قتل ما بني
مئتي �ألف ومليون �شخ�ص يف نوبة غ�ضب هائج �أثناء �أحداث التق�سيم عندما �شن الهندو�س
وال�سيخ ،هجمات عنيفة على امل�سلمني ،و�شن امل�سلمون بدورهم هجمات عنيفة على الهندو�س
وال�سيخ ،بينما كانت كل جماعة تفر �إىل اجلانب املعني لها من احلدود اجلديدة .والتق�سيم هو
جرح مفتوح يف نفو�س رعايا كال البلدين ي�أبى �أن يندمل .لقد كانت الهند وباك�ستان �أ�سريتني
لدورة ال نهاية لها من النزاعات منذ عام  )4(.1947وخا�ضتا �أربع حروب وعدداً ال يح�صى
من املناو�شات احلدودية .واقرتبت الدولتان م�ؤخراً وعلى نحو خطري من الدخول يف حرب
�شاملة ،مبا فيها من جمازفة بحدوث قتال با�ستخدام الأ�سلحة النووية وذلك يف عام .2002
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�إن الدافع لن�شوب هذه احلروب هو دائماً تقريباً ق�ضية ك�شمري ،التي مل يتم �إيجاد حل لها؛ وهو
�إقليم يقع يف جبال الهيمااليا ،وتطالب به كل من الدولتني ،ويق�سمه خط املراقبة الدويل الذي
حددته الأمم املتحدة .ويظل الو�ضع بني الهند وباك�ستان ي�شكل �أهم نقاط التما�س املحتملة
الندالع حرب نووية.
وتقيم الهند روابط منذ مئات ال�سنني مع دول و�سط وغربي �آ�سية ،ال �سيما �أفغان�ستان
و�إيران .وقد كانت من الدول املانحة الرئي�سة لأفغان�ستان بعد الإطاحة بحكم طالبان،
وهي تزودها بامل�ساعدات الغذائية يف �شكل قمح .ويرتبط العمال الهنود بعقود عمليات
�إعادة البناء يف �أفغان�ستان ،حيث �أر�سلت الهند فرقة ع�سكرية �صغرية من القوات اخلا�صة
حلمايتهم من �أي هجمات ت�شنها حركة طالبان .وتلقى الأفالم واملو�سيقا الهندية �شعبية
كبرية يف �أفغان�ستان يف �أي مكان مل يقم فيه �أي نا�شط من �أع�ضاء حركة طالبان مبنعهم
ثانية من اال�ستمتاع مبا يدخل ال�سرور �إىل نفو�سهم .وتقيم الهند عالقات جيدة مع �إيران،
وهي ت�سعى �إىل �إن�شاء خط �أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الإيراين �إىل الأرا�ضي الهندية.
ويعمل �أكرث من ( )4ماليني من الرعايا الهنود يف منطقة اخلليج العربي ,والعديد من
ه�ؤالء العمال ميكن عدهم �أكرث من عمال ي�شتغلون بعقود خدمة �شكلية ويتمتعون بحقوق
قليلة ،ولي�ست هناك من �ضمانات بالن�سبة للحدود الدنيا من الأجور�أو الفوائدالتييح�صلون
عليها .وهم غالباً ما يتعر�ضون ل�سوء املعاملة ،الأمر الذي ي�شكل م�صدر توتر يف العالقات
بني الهند ودول اخلليج ،ولكنَّ القليلني منهم ميلكون خيارات �أف�ضل .وير�سل العمال الهنود
( )5مليارات دوالر كل عام من هناك �إىل الهند يف �شكل �أجور .ويعد هذا م�صدراً مهماً
للقطعالأجنبيبالن�سبةللحكومةالهندية،ويجلبالكثريمنالأموالالتيحتتاجهاالعائالت
واملجتمعات املحلية ،التي ينتمي �إليها العمال املغرتبون من الهنود .كما ي�ؤثر وجودهم يف
اخلليج يف النظرة الإ�سرتاتيجية للهند �إىل هذه املنطقة الغنية بالنفط.

االن�ضمام �إىل النادي النووي
ا�ستغرق الإعداد للتجارب النووية التي �أجرتها الهند الع�شرات من ال�سنني� ،إال �أن احلكومة
الهندية التي مل توقع �أبداً على معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ( )NPTجل�أت �إىل تعليق
جتاربهاب�سببفر�ضرقابةدقيقةمنجانبالأمريكيني؛فقدكانتالتجاربالتي�شهدتهامنطقة
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بوكهران خطوة جريئة ومتمردة .وكما �أو�ضح م�ست�شار الأمن القومي الهندي يف ذاك الوقت
براجي�ش مي�شرا بجفاء�« :إما يغري املرء ال�سيا�سة لتالئم املحيط� ،أو يغري املحيط ليالئم ال�سيا�سة.
لقد �ساعدتنا التجارب النووية على تغيري املحيط ».وقد حققت ذلك بالفعل .وكان هذا التحرك
الذي جاء مفاج�أة للواليات املتحدة قد �أغ�ضب الرئي�س الأمريكي �آنذاك بيل كلينتون(.)5
ومع �إجراء التجارب ،مل ت�شد الهند انتباه العامل فقط ،و�إمنا ك�سبت احرتامه .وكانت
الهند قد �أبدت غ�ضبها منذ زمن طويل «�إزاء التمييز العن�صري النووي» كما كانت ت�سميه،
الذي �أبقى على و�سائل التكنولوجيا النووية بعيداً عن متناول اجلميع با�ستثناء القلة من
الدول املتطورة القوية .كانت ال�صني قوة نووية .فت�ساءلت الهند ملاذا ال ي�سمح لها باحل�صول
على هذه امليزة نف�سها؟ وبتحديها للقوى النووية املوجودة و�إطالق االختبار الناجح للأجهزة
النووية ،وجهت الهند �ضربة ل�صالح ا�ستقاللية حتركها الإ�سرتاتيجي ،ول�صالحجميعالدول
النامية التي كانت قد منعت من دخول النادي النووي.
وقد كان هذا بال�ضبط ما �أثار �أع�صاب الواليات املتحدة .فمن وجهة نظر �أمريكية،
مثلت التجارب النووية التي �أجرتها الهند ا�ستهزا ًء بالنظام النووي الدويل ،و�ضربت عر�ض
احلائطب�سيا�سةالوالياتاملتحدةالثابتةواملتعلقةمبنعانت�شارالأ�سلحةالنووية.ومع�شعورها
بقلق عميق �إزاء احتمال �أن ت�ؤدي التجارب النووية الهندية والتجارب التي �سرعان ما بادرت
باك�ستان �إىل �إجرائها الحقاً� ،إىل بدء �سباق للأ�سلحة النووية يف �شبه القارة الآ�سيوية ،عدا
عن ذكر قيامها بت�شجيع عدد كبري من الدول الراغبة باحل�صول على الأ�سلحة النووية
ملحاكاة مثال الهند� ،سارعت الواليات املتحدة �إىل معاقبة الهند عن طريق فر�ض عقوبات
عليها .وقد كانت هذه العقوبات غري فاعلة �إىل حد كبري .ويف �أواخر الت�سعينيات ،كانت
�صناعة تكنولوجيا املعلومات يف طور االزدهار ،وكانت ال�شركات الأمريكية بحاجة �إىل الهنود
من �أ�صحاب الأدمغة لدعم التو�سع امل�ستمر يف م�شروعاتها والتعامل مع �أزمة  Y2-kاملرتقبة*،
وظل اقت�صاد الهند معزو ًال نوعاً ما عن العامل ،الأمر الذي �شكل حماية له من الأزمة املالية
التي �شهدتها قارة �آ�سية يف عام .1997
* �أزمة تداعي العمليات احل�سابية عرب �أجهزة الكمبيوتر ،التي كان يخ�شى حدوثها مع بدء الألفية الثالثة
وا�ستخدام ال�صفرين للعام ( .2000املرتجمة)
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مل متنع التجارب النووية الهندية الرئي�س كلينتون من ال�سعي �إىل �إقامة عالقات �أوثق مع
الهند .وكانت زيارته التاريخية �إىل الهند يف عام � ،2000أول زيارة يقوم بها رئي�س �أمريكي منذ
اثنني وع�شرين عاماً .ولقى خطاب كلينتون احلافل بامل�شاعر العاطفية الذي �ألقاه �أمام جل�سة
م�شرتكة خا�صة للربملان الهندي يف (� )22آذار(مار�س) عام  ،2000ترحيباًَ كبرياً من �أع�ضاء
الربملان الذين �صفقوا له بحما�س وقوفاً ،وتدافعوا لتهنئة الرئي�س �شخ�صياً فيما بعد .و�أعلن
رئي�س الوزراء �أتال بيهاري ڤاجپايي� :أن الواليات املتحدة والهند كانا «حليفني طبيعيني» مهيئاً
اجلو العام حلقبة جديدة يف العالقات الأمريكية الهندية .و�أبلغ الرئي�س كلينتون احل�ضور من
الهنود �أن �أمريكة «ترحب بقيادة الهند يف املنطقة ويف العامل» ،وحث البلدين «على حتويل
الر�ؤية امل�شرتكة �إىل �إجنازات م�شرتكة ،حتى يكون ب�إمكان �شركاء الروح �أن يكونوا �شركاء
يف الواقع» )6(.وبخطاب الرئي�س كلينتون ،انتهى ر�سمياً عهد احلرب الباردة من اجلفاء بني
الواليات املتحدة والهند؛ وهكذا كانت ال�ساحة مهي�أة لقيام �شراكة غري م�سبوقة بني البلدين.

�شراكة �إ�سرتاتيجية جديدة
توىل الرئي�س جورج دبليو .بو�ش من�صبه يف عام ( ،)2001وجاء �إىل احلكم حام ً
ال معه نظرة
حمددة متاماً لأهمية الهند يف تقدم امل�صالح الأمريكية على املدى الطويل ويف املحافظة على
النفوذ الأمريكي .وتعززت تلك النظرة بفعل هجمات � 11أيلول  .2001ويف عامل كانت ال�صني
تربز فيه وب�سرعة ،بو�صفها القوة العظمى الآتية ،وكانت اجلماعات الإ�سالمية الإرهابية
ت�صب جام غ�ضبها على �أمريكة وغريها من الأنظمة الدميقراطية ،اجتهت �إدارة بو�ش �إىل
�إن�شاء �شراكة قوية مع الهند باعتبارها �ضرورة �إ�سرتاتيجية واقت�صادية على ال�سواء.
وبينما كانت �إدارة كلينتون قد �شددت على �ضرورة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،وعلى
و�ضع حد للتجارب النووية ،و�شجعت ك ً
ال من الهند والواليات املتحدة على االن�ضمام �إىل
معاهدة حظر التجارب ال�شاملة ( ،)CTBTقد كانت لدى �إدارة بو�ش فكرة خمتلفة عن
الدور الذي يجب �أن تلعبه الأ�سلحة النووية يف ح�سابات الأمن الأمريكي .ويف عام ،1999
�ص َّوت جمل�س ال�شيوخ الذي ت�سيطر عليه �أكرثية من نواب احلزب اجلمهوري بعدم الت�صديق
على معاهدة حظر التجارب ال�شاملة .وقاد امل�سعى �آنذاك الرئي�س املحافظ للجنة العالقات
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اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ جي�سي هيلمز وزعيم الأغلبية يف املجل�س ترينت لوت .وكان
الرئي�س جورج دبليو.بو�ش ،و�أثناء ال�شهور التي �سبقت االنتخابات الرئا�سية ،يف عام ،2000
قد �أكد مراراً �أي�ضاً معار�ضته ملعاهدة حظر التجارب ال�شاملة .و�شكل ف�شل جمل�س ال�شيوخ
يف امل�صادقة على املعاهدة �ضربة للرئي�س كلينتون الذي كان �شديد احلما�س يف طرح احلجج
واملربرات ،التي توجب امل�صادقة عليها؛ كما دافع عن ق�ضية عدم انت�شار الأ�سلحة النووية
ونزع ال�سالح.
وعقب �إجراء انتخابات �شهدت مناف�سات حادة ،قامت �إدارة بو�ش اجلديدة بعر�ض ر�ؤيتها
اجلديدةلأمريكةيفالعاملعرب�إعالن«�إ�سرتاتيجيةالأمنالقوميللوالياتاملتحدةالأمريكية».
وهي وثيقة رائعة يف طموحها للحفاظ على و�ضع القوة العظمى الوحيدة للواليات املتحدة،
ولإعداد الرتتيبات اخلا�صة بالدور اجلديد ،الذي �ستلعبه الهند يف �إطار هذا امل�سعى:
«لقد �أخذت الواليات املتحدة على عاتقها �إجراء حتول يف عالقاتها
الثنائية مع الهند ،ي�ستند �إىل قناعة ب�أن م�صالح الواليات املتحدة تتطلب
وجود عالقة قوية مع الهند� .إننا النظامان الدميقراطيان الأكرب ،امللتزمان
باحلرية ال�سيا�سية امل�صانة بحكم نيابي� .إن الهند تتحرك باجتاه حتقيق حرية
اقت�صادية �أكرب �أي�ضاً .ولدينا م�صلحة م�شرتكة يف التدفق احلر للتجارة ،وهذا
ي�شمل �سري عملياتها عرب املمرات البحرية احليوية للمحيط الهندي.
�أخرياً ،نحن لدينا م�صلحة م�شرتكة يف مكافحة الإرهاب ويف �إيجاد قارة
�آ�سيوية م�ستقرة �إ�سرتاتيجياً.
وت�شري كل من عبارة «املمرات البحرية احليوية للمحيط الهندي» و«قارة �آ�سيوية م�ستقرة
�إ�سرتاتيجياً» ،ت�شريان بو�ضوح و�إن مل يكن ب�صورة مبا�شرة� ،إىل القوة املتنامية لل�صني،
وكذلك �إىل الإرهابيني الذين ينطلقون يف عملياتهم من باك�ستان و�أفغان�ستان.
�إن العالقة اجلديدة التي تت�صورها �إدارة بو�ش هي بالكاد عالقة بني ندين .وثمة فوارق
كبرية يف امل�ستوى لناحية القدرة الع�سكرية والقوة االقت�صادية بني الهند والواليات املتحدة.
فالواليات املتحدة هي �أ�ضخم دولة ع�سكرية على كوكب الأر�ض ،حيث �إنها تقوم ب�إنفاق
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ن�صف الإنفاق الع�سكري للعامل ب�أ�سره .وال ميكن لأية دولة �أخرى غريها �أن تظهر مقدرتها
يف �أي مكان يف العامل ،ويف مواقع متعددة دفعة واحدة ويف الوقت نف�سه .وقد رحبت الواليات
املتحدة بعقد �شراكة �إ�سرتاتيجية مع دولة تقع على مقربة من ممرات النقل البحري يف
املحيط الهندي �ضمن م�سافة ت�سمح بالتزود بالوقود ثانية من اخلليج العربي ،لي�س بعيداً
عن �أفغان�ستان وعن نفط �آ�سية الو�سطى وعند حدود ال�صني.
وعقب الرتدد يف اتخاذ قرار ب�ش�أن رفع العقوبات ،وعلى الرغم من تلقي ر�سالة تو�صي
باتخاذ تلك اخلطوة فح�سب ،كان قد وجهها ال�سيناتور جوزيف بايدن رئي�س جلنة العالقات
اخلارجية التابعة ملجل�س ال�شيوخ الأمريكي ،قامت �إدارة بو�ش اجلديدة �أخرياً برفع العقوبات
التي فر�ضتها �إدارة كلينتون على الهند وباك�ستان .ولكنها فعلت هذا نتيج ًة جلهد م�شرتك
بني اجلانبني عقب هجمات التا�سع من �أيلول .وطرح فريق بو�ش نقا�شا واقعياًيعرتفبالو�ضع
القائم بالفعل للهند بامتالكها للقنبلة ،ويتعهد «ب�أن يبد�أ بالنظر �إىل الهند بو�صفها قوة
عاملية متنامية لدينا م�صالح �إ�سرتاتيجية م�شرتكة معها» .وكذلك تعهدت الإدارة اجلديدة
ب�إيرام اتفاقية «�شراكة قوية مع الهند من �أجل و�ضع ت�صور مل�ستقبل ناجح ناب�ض باحلياة».
وقد اختارت الهند ،من جانبها� ،أن تربط طموحها بامل�ؤ�س�سة الأمريكية املاحقة ،فجمعت
كل ماميكنها �أن جتمعه من مزايا الأ�سلحة التكتيكية والتكنولوجية من التحالف مع الدولة
الكربى ،وباتت �شراكتها مع الواليات املتحدة على الفور ،ت�أكيداً ملكانتها الآخذة يف االرتقاء،
وو�سيلة لت�سريع حتقيق طموحاتها يف �أن ت�صبح قوة عظمى.
و�أ�صبحت العالقات ما بني حكومة الهند والإدارة اجلمهورية اجلديدة ودية ب�صورة
علنية جداً ،وجل�أ الهنود �إىل الإ�شارة �إىل التقارب بني الطرفني بالقول «Bush, bhai bhai
 »BJPوتعني «حزب جاناتا وبو�ش �أعز الأ�صحاب (وحرفياً «قريبان كالأخوة») .كان الإ�صالح
االقت�صاديقدبد�أين�شط،وكانتال�شركاتالأمريكيةتعملعلىتو�سيع م�شروعاتهاالتجارية
يف الهند .ومت �إجراء مناورات ع�سكرية م�شرتكة بني البلدين .وجنحت �إدارة بو�ش حتى يف
جعل احلكومة الهندية تقدم دعماً لفظياً الن�سحاب الواليات املتحدة من معاهدة عدم
انت�شار ال�صواريخ البالي�ستيكية ( ،)ABMتراجعت عنه الهند ب�سرعة ،دون �أن يكون لذلك
�أي ت�أثري( .)7كان كل �شيء �آخذاً يف االزدهار يف العالقات الأمريكية الهندية.
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الهند تت�ألق
وهكذا فوجئت الواليات املتحدة متاماً عندما هزم حزب جاناتا يف االنتخابات التي
جرى تنظيمها يف الهند عام  .2004ومت ا�ستبدال القوميني الهندو�س بتحالف ي�ضم ثالثة
ع�شر حزباً يقوده حزب امل�ؤمتر ،احلزب التاريخي املتنفذ يف البالد .وب�إطالق ا�سم احللف
التقدمي املوحد عليه ،ح�صل التحالف على دعم الأحزاب ال�شيوعية يف الهند ،مع �أنها مل
تن�ضم �إىل احلكومة ب�شكل ر�سمي .و�أبدت امل�ؤ�س�سات التجارية الهندية والأمريكية خ�شيتها
من �أن يرتاجع التحالف الي�ساري عن قرار االنفتاح االقت�صادي يف البالد ،و�أن يحمل على
�شراكتها النا�شئة مع الواليات املتحدة ،بحيث ي�ؤثر يف الرغبة يف ا�ستمرارها .وانهارت �سوق
الأوراق املالية يف بومباي لدى �سماع الأنباء وخ�سرت �أكرث من  564نقطة.
وكان حزب جاناتا قد �أدار حملة انتخابية ممتازة ،ورددت اللوحات الإعالنية �شعاره
«الهند تت�ألق» على �صور لطرق �سريعة جديدة ومريحة .و�أثنت �شخ�صيات النخبة الهندية
املثقفة على التقدم الذي كانت حتققه البالد ،بف�ضل حزب جاناتا .وكان احلليف البارز
للحزب ت�شاندرا باهو نايدو ،الوزير الأول لوالية اندرا برادي�ش ،دائم التودد �إىل �شركات
امل�شروعات اال�ستثمارية الأمريكية .وكان قد حول عا�صمة واليته ،مدينة حيدر �آباد �إىل مركز
للتكنولوجيااملتقدمةيزخرمبراكزجتاريةم�ضاءةب�أعدادكبريةمنم�صابيحالنيون،وبع�ض
الطرقات اجلديدة الأ�سطورية .وقد �س�ألني دبلوما�سي كبري يعمل يف �سفارة الواليات املتحدة
يف نيودلهي بلهجة متحم�سة :هل ذهبت �إىل حيدر �آباد؟ �إنها ت�شبه غورغاون ،ال�ضاحية
احلديثة املزدهرة ملدينة دلهي ،دون الأبقار� .إنها الوجه الآخر للهند» ،وعندما �س�ألته عما �إذا
كانت هناك �أي جانب �سلبي حلكاية التطور ال�سريع للهند� ،أجاب على الفور« :وال واحد».
ول�سوء حظ حزب جاناتا ،ف�إن عدداً كبرياً من الهنود ممن يعي�شون �أو�ضاعاً معي�شية �أقل
رخاء ،الذين مل ي�ستخدموا الطرق ال�سريعة اجلديدة� ،أو ي�شرتوا املنتجات الرباقة اجلديدة،
�أو ي�ستثمروا يف �سوق الأوراق املالية ،والذين كانت احلياة فيما يخ�صهم تغدو �أ�صعب بد ًال
من �أن ت�صبح �أ�سهل ،ه�ؤالء مل ي�شاركونه هذه النظرة الوردية املتفائلة� .إ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن حزب جاناتا امللتزم بفل�سفة �سيا�سية تدعى «هندوتڤا» ،كان قد �أ�شرف على �سل�سلة من
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املواجهات الدموية بني الهندو�س وامل�سلمني ،عندما حاول احلزب حتويل الهند من دولة
علمانية متعددة الديانات �إىل دولة هندو�سية.
ومما �أثار ارتياح ال�شركات التجارية �أن تغيري احلكومات مل يت�سبب فيما كان يخ�شى �أن
يح�صل من توقف مل�سرية الهند ،نحو حتقيق حترر اقت�صادي �أو�سع .وكان هناك ر�أي �سمعته
عبرّ عنه رجال �أعمال هنود يف ذلك الوقت ،وهو ح�سبما طرحه �أحد املديرين التنفيذيني
الكبار ،كالآتي« :لقد قطعت العملية �شوطاً بعيداً جداً ،حتى يتم الرتاجع عنها .وهي متتلك
زخمها اخلا�ص الآن ،ولي�ست هنا من عودة �إىل الوراء» .ومل يغفل التحالف احلكومي اجلديد
�أي مو�ضوع يف عملية الدفع باجتاه �إقامة عالقات �أوثق مع الواليات املتحدة .وقام بتعيني
فريق مقره نيودلهي ،ما يزال الهنود ي�شريون �إليه بو�صفه «فريق الأحالم» ،ي�ضم عدداً من
االقت�صادينيالذيني�شجعونالتوجهنحوالأ�سواقاحلرة،مبنفيهمرئي�سالوزراءمامنوهان
�سينغ ،الذي ب�صفته وزيراً للدفاع ،كان قد تنب�أ �سابقاً باالنفتاح االقت�صادي ال�سريع للهند قبل
ثالثة ع�شر عاماً .كان �سينغ �سريعاً يف التعهد بااللتزام امل�ستمر لبالده بتحرير اقت�صادها،
وت�ضامنها مع الواليات املتحدة يف حربها �ضد الإرهاب ،ورغبتها بامل�ساعدة على ن�شر
الدميقراطية .فعادت قيمة �أ�سهم �سوق الأوراق املالية يف بومباي �إىل االرتفاع ثانية.

اتفاقية نووية من �أجل الهند
لقد تغريت املواقف الهندية جتاه الواليات املتحدة ب�شكل جذري منذ �أن كنت �أعي�ش يف
الهند يف منت�صف الثمانينيات .كان هناك عدد مذهل من الهنود ،مبن فيهم �أ�ساتذة جامعات
وم�س�ؤولونحكوميون،يعتقدون�آنذاك�أنزوجيالأولالذيكان�شاباًوقتها،وهوفنانمنمدينة
�سان فران�سي�سكو ،كان عمي ً
ال للمخابرات املركزية الأمريكية .ومل يكن ب�إمكانهم �أن ي�صدقوا �أن
زمالته يف «م�ؤ�س�سة فولربايت» كانت تخدم هدفاً غري هدف التغطية على �أعمال التج�س�س .وقد
حتول هذا ال�شك العميق �إىل قبول عملي وواقعي� ،إن مل يكن حما�سياً ،للواليات املتحدة.
وينظر قادة الهند �إىل ال�شراكة القوية مع الواليات املتحدة باعتبارها مفيدة �إ�سرتاتيجياً
و�ضرورية اقت�صادياً .وكانوا يعملون بن�شاط لك�سب ود ال�شركات اال�ستثمارية الأمريكية،
وي�ستعجلون ال�سماح لل�شركات الهندية بدخول �أ�سواق الواليات املتحدة ،وي�ضغطون من
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�أجل ت�سهيل عمليات نقل التكنولوجيا املتقدمة ،ومن �ضمنها ما ت�سمى بو�سائل التكنولوجيا
املزدوجة اال�ستخدام مع احتمال ا�ستخدامها لأمور ع�سكرية .وقد تكيف قادة ال�شركات
التجارية الهندية ،الذين كانوا يخ�شون �سابقاً التناف�س مع ال�شركات الأمريكية العمالقة
وغريها من ال�شركات العاملية العمالقة النا�شطة يف امليدان التجاري ،تكيفوا متاماً مع
املحيط الدويل ،وما ي�شهده من مناف�سات .وهم يقومون بالتو�سع يف اخلارج ب�شكل حمموم،
وذلك ي�شمل الواليات املتحدة ،مع امتالكهم مبالغ كبرية من الأموال الناجتة عن النمو
ال�سريع .وتنظر امل�ؤ�س�سات التجارية الهندية �إىل احل�صول على و�سائل التكنولوجيا احلديثة
واحتمال �إقامة �شراكة مع ال�شركات الأمريكية حول �أحدث البحوث واال�ستخدامات العلمية
بو�صفهفر�صةمواتيةكربى.وقدكانتهذهالنظرة �إحدىالقوىاملحركةللجهدالذيتبذله
احلكومة ل�ضمان عقد اتفاق للم�شاركة مع الواليات املتحدة يف الإفادة من و�سائل التكنولوجيا
ذات اال�ستخدام املزدوج ،مبا فيها و�سائل التكنولوجيا النووية.
وعلى مدى ال�سنوات العديدة ال�سابقة تو�صلت الهند والواليات املتحدة �إىل عقد �صفقات،
وتوقيعاتفاقياتوت�شكيلجمموعاتعمل،وتقدميتقاريرتعززالروابطبينهماعربجمموعة
من القطاعات ،وت�شمل الدفاع والزراعة والتكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا النانو والطاقة
والبيئة و التجارة واال�ستثمار .وقد تكللت هذه العالقة بعقد اتفاقية تعاون يف جمال ا�ستخدام
الطاقةالنوويةللأغرا�ضاملدنية،التيمتالتوقيععليهامنقبلرئي�سالوزراء�سينغوالرئي�س
بو�ش عندما زار الهند يف �شهر �آذار من العام املا�ضي.
كانردالفعلعلىاالتفاقيةيفكلمنالوالياتاملتحدةوالهندخمتلطاً.فقدقالالأمريكيون
القلقون ب�ش�أن انت�شار الأ�سلحة النووية� :إن االتفاقية النووية مع الهند هي�أت ال�ساحة ل�سباق
ت�سلح عاملي جديد ،وبعثت ر�سالة �إىل دول مثل �إيران كي تهرع ،وتتحول �إىل دولة نووية ب�أ�سرع
ما ميكنها :لقد فعلت الهند ذلك ،فانظر �إليها الآن .ورمبا كان ع�ضو الكونغر�س الأمريكي
�إدوارد ماركي �أكرث النا�س �شرا�سة يف انتقاده لالتفاقية بقوله� :إنها كانت «لعبة �أحجار دومينو
نووية تت�ساقط يف وجه  187دولة �أخرى ،و�إنها مكنت ال�صقور يف كل دولة �شيوعية من تو�سيع
خطط الأ�سلحة النووية ،التي و�ضعوها باعتبار �أنه لن يكون بالإمكان عزلهم بعد الآن ،نظراً
لكونهمغريموقعنيعلىاتفاقيةمتتقطيعهالتتحول�إىلق�صا�صات()8و�شككجورجبركوفيت�ش
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وهو باحث يف «م�ؤ�س�سة منحة كارنيغي لل�سالم الدويل» وم�ؤلف كتاب« :القنبلة النووية للهند:
ت�أثريها يف انت�شار الأ�سلحة النووية يف العامل»� )9(.شكك يف املقدمات التي �ساقتها �إدارة بو�ش
يف عر�ضها للمربرات ،ومفادها� :أن من �أولويات ال�سيا�سة اخلارجية احلاجة �إىل �إقامة توازن
مع ال�صني ،و�أن تقوية العالقات الأمريكية الهندية هي و�سيلة لتحقيق هذه الغاية ،و�أن كليهما
ي�ستحقان التخل�ص من نظام يعتمد على قواعد عدم انت�شار الأ�سلحة النووية( .)10و�أيد �آخرون
االتفاقية من حيث املبد�أ ،ور�أوا فيها فر�صة ممكنة لتقوية العالقات بني الواليات املتحدة
والهند� ،إال �أنهم متنوا ر�ؤية املزيد مما هو مطلوب من الهنود لناحية الإ�شراف على برناجمهم
النووي الع�سكري .وعلى الرغم من حقيقة �أن االتفاقية كان خمطط لها �أال يكون لها �أي ت�أثري
يف برنامج الأ�سلحة النووية الذي و�ضعته الهند ،فقد �أعلن �سام نون ع�ضو الكونغر�س ال�سابق
ع�ضو احلزب الدميقراطي عن والية جورجيا الذي يحظى باالحرتام �أنه لو كان ما زال يف
من�صبه ،ف�إنه كان �سيقوم بدرا�سة ال�شروط التي قد تكون ملحقة باالتفاقية( .)11ورمبا �صدرت
�أقوى املواقف املعار�ضة لالتفاقية عن �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ عن احلزب اجلمهوري و كايل و
ان�ساين و و�سي�شنز.
وقد جادلت الإدارة الأمريكية ب�أن االتفاقية قل�صت بالفعل من خطر انت�شار الأ�سلحة
النووية عن طريق �إدخال الهند التي هي حالياً خارج معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية
�ضمن حدود االن�ضباط والإ�شراف .و�أكدت �أي�ضاً �أن االتفاقية كانت �ضرورية للهند من
�أجل تطوير قدراتها من الطاقة النووية يف املجال املدين ،املهمة لكل من عملية تلبية
احلاجات املتزايدة للبالد من الطاقة وخف�ض تخفي�ض انبعاث الغازات من البيوت الزراعية
البال�ستيكية .ولقيت االتفاقية دعماً قوياً �أي�ضاً من �أع�ضاء الربملان عن حزب «بيت الهند»،
الذي ي�سيطر عليه الدميقراطيون� .أخرياً ب�إمكان االتفاقية �أن ت�شكل م�صدراً لرثوة كبرية
بالن�سبة لل�شركات التجارية الأمريكية التي ا�ستعدت جلني املليارات من الدوالرات يف هيئة
عقود يحظر توقيعها مع الهند مبوجب قرار �صادر عن نظام احلكم احلايل املعار�ض النت�شار
الأ�سلحة .وانتهى نقا�ش املال كما �سرنى الحقاً ،بكونه الأكرث �إقناعاً.
�أما على اجلانب الهندي فقد جاءت املعار�ضة ال�شديدة لالتفاقية من علماء الذرة الهنود،
الذينكانوا يخ�شون�أنهاحيلةماكرةحلرمانهممنحتقيقفتحعلميو�شيكيفا�ستخداممادة
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الثوريوم التي ميكن �أن جتعل الربنامج النووي للهند بغنى عن مادة اليورانيوم .فاليورانيوم
ي�شكل وقوداً �أ�سا�سياً للمفاعالت النووية .والهند متتلك القليل منه ولكنها ت�ضم �أحد �أكرب
احتياطات يف العامل من الثوريوم .وقد كانت جتتهد يف العمل لتطوير و�سائل تكنولوجيا
حملية لإدارة مفاعالتها النووية با�ستخدام مادة الثوريوم .ويف (� )4آب (�أغ�سط�س) من
العام املا�ضي ع�شية ذكرى عيد ا�ستقالل الهند ،بعث �أربعة ع�شر عاملاً من �أبرز علماء الذرة
يف الهند ر�سالة �إىل رئي�س الوزراء �سينغ يحذرونه فيها من ال�شروط امللحقة باالتفاقية التي
ميكن �أن ت�ضعف من مقدرة الهند امل�ستقبلية على تطوير ومتابعة العمل بو�سائل التكنولوجيا
النووية ملا فيه منفعة البالد» (، )12كما اغتنمت الأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة ،وال �سيما حزب
جاناتا ،الذي كان قد د�أب على تبني مواقف م�ؤيدة ال�ستخدام القوة الع�سكرية يف التعامل
مع الق�ضايا الدفاعية ،اغتنمت الفر�صة من �أجل انتقاد االتفاقية على �أ�سا�س �أن الهند كانت
تقدم هبات كثرية جداً للأمريكيني.
وجاءت االتفاقية ا�ستكما ًال ملا كان ي�سمى (� )NSSPأو «اخلطوات الآتية يف ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية بني البلدين» املعلنة يف  18متوز (يوليو) ( )2005يف �أثناء زيارة رئي�س الوزراء
مامنوهان �سينغ �إىل وا�شنطن دي�.سي .وقد تعهدت الواليات املتحدة مبوجب ()NSSP
�أن تت�شارك مع الهند و�سائل تكنولوجية ح�سا�سة ومتقدمة يف �أنظمة الدفاع ال�صاروخي،
والف�ضاء املدين ،والتكنولوجيا املتطورة ،واملجال املدين النووي .ومت التو�صل �إىل االتفاقية
النووية ،التي وقعت يف العام املا�ضي يف �أعقاب �إكمال جتهيز هذه القطاعات الأربعة .وتتمثل
الفكرة الأ�سا�سية «للخطوات الآتية يف ال�شراكة الإ�سرتاتيجية» ،يف ا�ستخدام الهند �شريكاً يف
البحوث والتطوير يف ميدان الدفاع الإ�سرتاتيجي .و�ستقوم الهند ب�إعارة �أ�صحاب الأدمغة
الذكية ،الذين �أثبتوا كفاية عالية يف املجاالت العلمية والتقنية املعقدة بهدف تطوير و�سائل
تكنولوجيا مهمة للحفاظ على ال�سيطرة الإ�سرتاتيجية للواليات املتحدة؛ و�ستحظى يف هذا
ال�سياق ،بحق الو�صول ،و�إتقان التعامل ،مع هذه الو�سائل.
وكانت وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س قد �صرحت عندما زارت الهند يف
عام (�« : )2005إن �سيا�سة الواليات املتحدة تق�ضي مب�ساعدة الهند على �أن ت�صبح دولة كربى
رئي�سية يف العامل يف القرن احلادي والع�شرين» وطبعاً الدولة العاملية الكربى لي�ست مثل
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الدولة العظمى .ومن الوا�ضح �أن �إدارة بو�ش تُعد الهند لأخذ و�ضع دولة عاملية كربى حتى
تقوم مب�ساعدة الواليات املتحدة ،وعلى نحو �أف�ضل ،يف احلفاظ على و�ضعها ب�صفتها الدولة
العظمى يف العامل.
وكانت �إحدى احلجج الرئي�سة التي ت�سوقها �إدارة بو�ش من �أجل املوافقة على االتفاقية
النووية� :أن الهند �سوف تكون قادرة على تقدمي طلبات من �أجل احل�صول على مفاعالت
نووية جديدة ،مما يعطي دفعة كبرية لتن�شيط التجارة الأمريكية ،وللحملة التي تقودها
الإدارة من �أجل �إعادة ت�أهيل الطاقة النووية يف الواليات املتحدة� .إال �أن كل م�س�ؤول هندي
كبري مبفرده تكلمت معه يف نيودلهي يف عام � ،2006أكد يل �أنه حاملا تعطي الواليات املتحدة
مباركتها وموافقتها ب�ش�أن االتفاقية ،وحت�ضر جمموعة امل�ؤ�س�سات املوردة للتجهيزات النووية
�إىل هنا« :ف�إننا �سوف ن�شرتي ما نحتاجه من رو�سية وفرن�سة .فهما �أرخ�ص جداً وعندهم
اخلربة» ،وكان الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك قد زار الهند قبل زيارة بو�ش �إليها بال�ضبط
يف العام املا�ضي .و�أكد �شرياك للحكومة الهندية �أن فرن�سة تقف �إىل جانبها مل�ساعدتها على
تطوير قدرتها النووية يف املجال املدين ،حاملا يعطي الأمريكيون ال�ضوء الأخ�ضر .وذهب
الرئي�سالرو�سيڤالدميريبوتنيخطوة�أبعدمبنحالهندعقداًللوقودالنوويعلىالرغممن
معار�ضة الواليات املتحدة.
ولإثبات �صحة موقفها ،جادلت الواليات املتحدة ب�أن الهند كانت قوة نووية على قدر
امل�س�ؤولية ،ومل ت�شارك �أبداً يف �أي ن�شاطات تتعلق بن�شر الأ�سلحة النووية .وما من �شك �أن
الهند قد ت�صرفت كقوة نووية م�س�ؤولة يف هذا ال�ش�أن على عك�س باك�ستان ،حيث قام عامل
الذرة الباك�ستاين الكبري « »A.Q.Khanاي.كيو .خان ب�إدارة �سوبر ماركت حقيقي للقنابل
النووية ل�صالح الدول ال�شيوعية .كما قام بتمرير �أ�سرار �إىل ليبيا ،و�إيران ،وكوريا ال�شمالية
قبل �أن يتم منعه على يد الواليات املتحدة من حتقيق غاياته .ومع ذلك ويف اليوم الذي
تال ت�صويت جمل�س النواب الأمريكي باملوافقة على االتفاقية النووية الأمريكية الهندية،
ك�شفت الإدارة الأمريكية �أنها �ستقوم بفر�ض عقوبات على �شركتني هنديتني ب�سبب قيامهما
بعمليات نقل �صواريخ �إىل �إيران .وقد جاء هذا الك�شف املثري للذهول ،بينما كانت �إ�سرائيل
تهاجم ومبباركة من الواليات املتحدة ،معاقل حزب اهلل -امل�سلح من قبل �إيران -يف لبنان.
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ووفقاً لتقرير �إخباري نقلته وكالة رويرتز ،ف�إن الإدارة الأمريكية كانت على علم مب�س�ألة نقل
ال�صواريخ عن طريق �شركتني هنديتني �إىل �إيران منذ �شهور ،لكنها حجبت املعلومات ب�ش�أنها
و�أرج�أت العمل بقانون العقوبات �إىل �أن وافق الكونغر�س على االتفاقية النووية مع الهند.
«ومن الوا�ضح» كما الحظ �أحد امل�ساعدين�« ،أنهم كانوا بانتظار ت�صويت جمل�س النواب
على االتفاقية النووية» )13(.وقد �أبرز هذا الت�صرف الأهمية الق�صوى التي �أولتها �إدارة بو�ش
للخروج بنتيجة موفقة بالن�سبة لالتفاقية النووية مع الهند.
لقد جعلت �إدارة بو�ش من �شراكتها مع الهند مفتاحاًلتحقيق طموحاتها ،مبا يف ذلك �إقامة
نظام الدفاع ال�صاروخي وع�سكرة الف�ضاء (ما ي�سمى مب�شروع حرب النجوم) ودعم التفوق
التكنولوجي الع�سكري للواليات املتحدة بحيث يتجاوز �أي حتد حمتمل ،و�إعادة ت�أهيل الطاقة
النووية كجزء مركزي رئي�س من �سيا�سة الطاقة الأمريكية ،وفتح الباب �أمام تدفق املليارات
من الدوالرات يف هيئة مبيعات �إىل الهند عن طريق �شركات التعهدات الدفاعية الأمريكية.
وكانت الإدارة متحم�سة ب�شكل خا�ص ،لإف�ساح املجال �أمام بيع الطائرات النفاثة املقاتلة
من طراز (� )F-18إىل الهند .وقامت الإدارة وعلى نحو ن�شط ،بالرتويج مل�صالح ال�شركات
املتنفذة التي ترى يف الهند م�صدراً لعمالة ماهرة جداً ب�أجور �أقل جداً مما �سي�ضطرون �إىل
دفعه �إىل �أ�شخا�ص ميتلكون كفاية مماثلة يف الواليات املتحدة ،كما يرون فيها �سوقاً ذات
�أبعاد �ضخمة مرتقبة .وعندما توىل بو�ش رئا�سة الواليات املتحدة� ،سارعت احلكومة الهندية
برئا�سة حزب جاناتا �إىل تقدمي دعمها الكامل لنظام دفاع �صاروخي على منط ذاك املطروح
يف فيلم «حرب النجوم» ،جاع ً
ال من الهند �إحدى الدول القالئل جداً يف العامل ،التي تدعم
برناجماً كان ال يزال عليه �أن يثبت �أن ب�إمكانه �أن ينجح،وكان الكثريون يعدونه معقداً جداً
وم�ضيعة للوقت واجلهد واملال.
ومنذ البداية ،حتركت الإدارة ب�شكل حمموم لإحداث حتول يف العالقة ما بني الهند
والواليات املتحدة عرب و�ضع �إ�سرتاتيجية يقررها �أ�صحاب املنا�صب العليا ،ويعهد بتنفيذها
�إىل من هم �أدنى منهم؛ كانت االتفاقية النووية قد �صيغت يف �سرية بالغة على �أعلى امل�ستويات
حجموا يف بادئ الأمر عن
يف الإدارة ،ثم �أُعلنت �أمام �أع�ضاء الكونغر�س الذين ُ�ص ِعقوا و�أَ َ
املوافقة على اتفاقية تتطلب �إجراء تعديالت يف القانون الأمريكي ال�صادر حول الق�ضية
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احل�سا�سة املتعلقة بعدم انت�شار الأ�سلحة النووية؛ وتعاملت احلكومة الهندية مع االتفاقية
ب�أ�سلوب مماثل تقريباً ،كما ا�صطدمت هي �أي�ضاً مبعار�ضة �شديدة من جانب جموع الناخبني
الذين فوجئوا بالأمر .ويف كال البلدين ،يقوم �أ�صحاب امل�صالح القوية والنا�شطون يف امليدان
التجاري وامل�ؤ�س�سات الأمنية الع�سكرية املتطورة مبمار�سة نفوذ كبري على �سيا�سة احلكومة.

املت�شككون املدنيون
عندما كنت يف الهند �أثناء زيارة الرئي�س بو�ش لها العام املا�ضي ،كانت هناك مظاهرات
�ضخمة معار�ضة له تعم �أرجاء البالد .ويف اليوم الثاين من الزيارة ،كانت املظاهرات ت�شل
مدينة دلهي ،ومل �أمتكن من العودة �إىل فندقي بعد خروجي يف نزهة �صباحية بال�سيارة .وكان
علي �أن �أجد طريقي �سرياً على الأقدام� ،صعوداً باجتاه ال�شوارع العري�ضة ملدينة نيودلهي
ّ
بالقربمنمنطقةكونوت�سريكو�س«،»Connaught Circusوهيعادة�أكرثازدحاماًبال�سياح
بد ًال من املتظاهرين .ر�أيت �أنا�ساً من كل �أنحاء الهند -مزارعني و عما ًال و ربات بيوت ،طالباً
 يحملون الفتات تنتقد الرئي�س بو�ش ب�سبب احلرب يف العراق .وكانت �إحدى اجلماعاتحتمل عالياً ُدمية م�شوهة للرئي�س بو�ش يف �صورة «راڤانا» ال�شيطان ال�شرير املتعدد الر�ؤو�س،
الذي يرد ذكره يف ملحمة راميانا ال�شعرية .وقد برزت �أنيابه والدم يقطر منها.
هناك معار�ضة �شديدة يف الهند ،مثلما هو احلال يف معظم دول العامل ،للحرب يف
العراق ،ال �سيما بني الدول امل�سلمة .ويف الأ�سابيع التي �أعقبت زيارة الرئي�س بو�ش ،ر�أيت
مل�صقات معار�ضة لبو�ش ،قد جرى لزقها يف كل �أرجاء الأحياء امل�سلمة يف مدينتي كالكوتا
وبومباي .وكان الكثري منها يربز �صوراً تنفطر لها القلوب لن�ساء و�أطفال عراقيني ميتني،
قتلوا يف عمليات الق�صف اجلوي التي �شنتها القوات الأمريكية .وكانت �صور �إهانة ال�سجناء
العراقيني يف �سجن �أبو غريب منت�شرة يف كل مكان.
الهندوالوالياتاملتحدةنظاماندميقراطيانيعي�شان�أو�ضاعاً�سيا�سيةمنق�سمةوم�شحونة،
ويتخذ املواطنون فيهما مواقف متناف�سة و�أحياناً متناق�ضة� ،إزاء الق�ضايا ال�سيا�سية املهمة
مل�ستقبل كل دولة .واحلكومة احلالية يف الهند التي تقود حتالفاً وا�سع النطاق ،ي�شمل �أحزاباً
تعار�ض ب�شدة التو�سع يف حترير االقت�صاد و�إقامة عالقة �أوثق مع الواليات املتحدة ،هي على
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وجه التحديد معر�ضة حلدوث خالفات وا�سعة يف الر�أي وغياب التوافق .فالعالقات ما بني
الهند والواليات املتحدة تهدد ال�ساحة ال�سيا�سية الداخلية يف الهند �أكرث مما تهدد الناخبني
الأمريكيني.
هناك الكثري من الدالئل التي ت�ؤكد �أن املواطنني يف كال البلدين مل يعودوا موالني
حلكومتيهما ،و�إن مل يظهر �سخطهم ب�شكل وا�ضح جتاه �سيا�ستيهما الر�سمية املعتمدة.
ويركز بع�ض �أ�صحاب هذا الر�أي يف الهند على العالقة الوثيقة مع الواليات املتحدة .ويتهم
نقاداتفاقيةالأ�سلحةالنوويةرئي�سالوزراء،برهناحلاجاتالإ�سرتاتيجيةللهندللم�شرعني
الأمريكيني امل�ستب ّدين( .)14وبالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع املتوترة ما بني الهندو�س وامل�سلمني ،فقد
كان لالندفاع ال�سريع باجتاه حترير االقت�صاد والتنمية ال�صناعية ،املرتبط غالباً بال�شركات
والأ�ساليب التجارية الأمريكية ،عواقب وخيمة على الكثريين من فقراء الهند مبن فيهم
�سكان الأحياء ال�شعبية الفقرية ،الفالحون ،القبائل ،و�أفراد الطبقات االجتماعية الأدنى.
ويعتقد العديد من الهنود �أن الواليات املتحدة منعت الهند من مالحقة باك�ستان واجلماعات
التي تعمل من �أرا�ضيها ل�ضرب الهند� .أما يف الق�ضايا الأ�سا�سية املت�صلة بالأمن القومي،
والتحرر االقت�صادي والتنمية ،والإرهاب ،ف�إن الكثريين من الهنود ينظرون �إىل التقارب
احلايل بني احلكومة الهندية والواليات املتحدة على �أنه ي�شكل عبئاً كبرياً.
ودل ا�ستطالع للر�أي �أُجري ال�صيف املا�ضي �أن ( )34باملئة فقط من الهنود �شككوا يف
االنطباع ال�سائد عن رئي�س الوزراء �سينغ ب�أنه «منا�صر للفقراء» .وعرب ( )56باملئة عن عدم
�سرورهم بالزيادات التي تطر�أ على الأ�سعار( )15وجتادل حكومة التحالف التقدمي املوحد
()UPAب�أنحتقيقالنموهوالطريقةالوحيدةللمالينيمنالهنودللخال�صمنالفقر،و�أنه
يجري العمل على �إيجاد وظائف يف جمال الت�صنيع� .إال �أن هذه العملية ت�ستغرق وقتاً ولي�س
ب�إمكان فقراء الهند االنتظار.
من جانبها �أولت �إدارة بو�ش اهتماماً كبرياً للموافقة على االتفاقية النووية الهندية
الأمريكية ،وهي �إجناز وا�ضح لل�سيا�سة اخلارجية �سيربز من بني الإخفاقات الهائلة لل�سيا�سة
اخلارجية ،التي تتبعها �إدارة الرئي�س بو�ش .ووفقاً ال�ستطالع �آخر للر�أي العام �أجرته �شبكة
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تلفزيون (�سي.ان.ان) يف نهاية �شهر �آب من عام  ،2006ف�إن ثلث ال�شعب الأمريكي فقط
كان ي�ؤيد احلرب يف العراق؛ وعار�ضها واحد و�ستون باملئة .وقال خم�سة و�سبعون باملئة من
الأمريكيني � :إنهم ال يتفقون مع وجهة نظر الرئي�س حول الق�ضايا التي تهمهم ،وهي الن�سبة
نف�سها التي �أبدت معار�ضتها له ب�شكل عام .وقد انعك�ست هذه الآراء يف الهزمية املدوية التي
حلقت مبر�شحي احلزب اجلمهوري يف �أثناء االنتخابات الن�صفية ،التي �أعادت ال�سيطرة
على كل من جمل�سي الكونغر�س� ،إىل الدميقراطيني.
لقد جعلت احلرب يف العراق ،والإرهاب ،و�أ�سعار النفط ،من الهند ومن ق�ضية عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية �ش�أناً �أقل �أهمية نهائياً بالن�سبة للر�أي العام يف الواليات املتحدة.
ومل ي�ؤد تراجع الدعم لرئا�سة بو�ش �إىل �إ�سقاط االتفاقية النووية الأمريكية الهندية ،التي
متت املوافقة عليها بنا ًء على جمموع �أ�صوات نواب احلزبني ،بن�سبة �ساحقة بلغت � 85إىل
 .12كما مت �إف�شال عملية �إدخال �سل�سلة من التعديالت القانونية التي تعار�ضها الهند� .إال
�أن الآلية املتبعة يف العقود اخلارجية للوظائف التي تنتقل من �أمريكة �إىل الهند ومنح �أعداد
كبرية من ت�أ�شريات الدخول من فئة  H-IBللعمال الهنود ،وهي م�س�ألة كانت مطروحة يف
االنتخابات الرئا�سية يف عام  ،2004متتلك الإمكانية لكي تربز جمدداً باعتبارها ق�ضايا
مثرية للخالف يف حني ت�ستمر �شركات تكنولوجيا املعلومات يف الواليات املتحدة بت�سريح
�أعداد من العمال الأمريكيني .و�إذا ما �أدرك الناخبون الأمريكيون املدى الذي و�صلته
�شركتا ال�سيارات الأمريكية العمالقتان جي.ام  ،G.Mوفورد - Fordوكالهما قام ب�إحداث
خف�ضتخفي�ض جذري يف رواتب املوظفني يف الواليات املتحدة -يف زيادة الإنتاج يف الهند،
ف�إنهم لن يكونوا م�سرورين.

عامل الهندمتعددة الأقطاب
ب�إمكان ال�شراكة الإ�سرتاتيجية اجلديدة بني الواليات املتحدة والهند ،والتجارة املزدهرة
بني البلدين ،وتزايد مدى الر�ؤية والنفوذ ال�سيا�سي للمجتمع الأمريكي  -الهندي الناجح،
ب�إمكان ذلك كله �أن يعطي الأمريكيني الفكرة ب�أن الهند تركز ح�صرياً على الواليات

370

كوكب الهند

املتحدة .وهذا �أبعد ما يكون عن احلقيقة املعقدة للعمل ال�سيا�سي املرتبط باجلغرافيا يف
الوقت احلا�ضر.
والهند دولة رائدة بني الدول النامية .وهي �إحدى الدول امل�ؤ�س�سة حلركة عدم االنحياز
( ،)NAMوما تزال تلتزم ب�أهداف احلركة يف متكني دول جنوب الكرة الأر�ضية ،وفقاً ل�شروطها،
وبدمقراطة امل�ؤ�س�سات الدولية التي ت�ستغلها حفنة من الدول الغنية والقوية .وجرى تو�ضيح
هذا الأمر ب�صورة وافية عن طريق الدور الذي قامت به الهند يف متثيل جمموعة الع�شرين
 ،G-20للدول النامية امل�شاركة يف حمادثات منظمة التجارة العاملية (� ،)WTOأثناء ما ي�سمى
دورة مفاو�ضات الدوحة .وكان الغر�ض من هذه الدورة التي عقدت يف مدينة الدوحة بدولة
قطر عام  ،2001هو �إلغاء املعونات غري امل�شروعة و�إعادة تنظيم قوانني التجارة العاملية من
�أجل دعم اقت�صادات الدول النامية و�إنعا�شها.
وقد انهارت املحادثات يف عام  ،2006عندما وجهت الهند اللوم �إىل الواليات املتحدة
ب�سبب رف�ضها خف�ض املعونات املالية للمنتجات الزراعية الرئي�سة ،كالقطن ،بينما تطالب
بحق دخول الأ�سواق الهندية من دون قيود .و�أكد وزير التجارة كمال ناث يف مواجهة املوقف
الأمريكي املُتعنّت «�أنه كان لزاماً على الدول النامية �أن تظل متحدة ل�ضمان عدم فر�ض
قوانني غري من�صفة عليها»( .)16ومن دون اخلروج بنتيجة موفقة لدورة حمادثات الدوحة،
كان بانتظار م�ستقبل منظمة التجارة العاملية بو�صفها الإطار الوحيد للعمليات التجارية
متعددة الأطراف ،و�ضع غام�ض.
لقد تغري العامل كثرياً منذ ت�أ�سي�س الأمم املتحدة يف عام  .1945وال بد �أن ال�سيطرة
امل�ستمرة على املنظمة الدولية من قبل الدول اخلم�س دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن -
الواليات املتحدة ورو�سية وال�صني وفرن�سة و�إنكلرتة -ما زالت تثري االنزعاج لدى الهند ب�شكل
خا�ص .ويف اجتماع لدول عدم االنحياز عقد يف مدينة هاڤانا عا�صمة كوبا يف عام  ،2006قال
رئي�س وزراء الهند مامنوهان �سينغ للأع�ضاء املجتمعني�« :إن �إ�صالح الأمم املتحدة و�إعادة
احليوية �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ي�شكل �ضرورة ملحة� .إنّ على العامل النامي �أن
يجد متثيله الالئق الذي ي�ستحقه بني الدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن .وعلينا �أن
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نتكاتف مع الدول الأخرى التي تفكر مثلنا من �أجل ت�شجيع عملية دمقرطة �آليات احلكم
العاملية ،التي تب�شر بقيام نظام حكم �سيا�سي عاملي ي�ستند �إىل حكم القانون ،واملنطق،
وامل�ساواة» .وحذر ال�سيد �سينغ ب�أن الدول الأع�ضاء يف حركة عدم االنحياز «تواجه ثاين خطر
عامل يجري متزيقه على طول خط فا�صل ديني وثقايف م�صطنع»(.)17
ح�ضرت الهند ،والربازيل ،وال�صني ،واملك�سيك ،وجنوب �إفريقية والكونغو اجتماع قمة
التعاون لدول جمموعة الثماين الذي عقد يف �شهر متوز من عام  2006يف جنيف .وا�ستغلت
الهند م�شاركتها يف امل�ؤمتر من �أجل ت�شجيع ال�شراكة ما بني الدول النامية والدول املتقدمة،
ال �سيما يف جماالت التعليم ،ومكافحة الأمرا�ض املعدية ،و�أمن الطاقة العاملي ،ومن �أجل
�إقامة عالقات �شراكة جديدة مع دول نامية �أخرى .ويف �أثناء وجوده يف جنيف �أجرى ال�سيد
�سينغ مباحثات مع الرئي�س الربازيلي لوال دي �سيلفا تناولت مو�ضوع ا�ستخدام وقود الديزل
احليوي والإيثانول .وكانت الربازيل قد تفوقت عاملياًيف �إنتاج هذه الوقود البديلة .وتبنت الهند
والربازيل ثانية ق�ضية �أمن الطاقة عندما اجتمع وفداها يف مدينة برازيليا بعد ذلك ب�شهرين
حل�ضور اجلل�سة العامة الأوىل لقمة ر�ؤ�ساء دول الهند ،الربازيل وجنوب �إفريقية (.)IBSA
وقد �أكد ال�سيد �سينغ �أن فكرة منظمة «االب�سا» ( )IBSAال �سابقة لها« .فاالب�سا» ال يق�صد
بها �أن تعود بالفائدة على الهند ،والربازيل وجنوب �إفريقية فح�سب ،و�إمنا �أن تعمل بو�صفها
عام ً
ال م�ساعداً على �إحداث التغيري يف كل �أنحاء العامل النامي .كما �أكد �أن «مرفق �إب�سا للحد
من الفقر واجلوع» ميثل مبادرة رائدة للتعاون بني اجلنوب واجلنوب� .إنه �أمر فريد بالن�سبة
لثالث دول رئي�سة نامية �أن تتكاتف معاً وتقيم م�شروعات قابلة للتكرار وتو�سيع نطاقها يف
دول نامية �أخرى»(.)18
وت�سعىالهند �إىلزيادةالتبادلالتجاريوالتعاونمعاليابان،وكوريةاجلنوبية،و�سنغافورة،
و�أ�سرتالية،ودولجنوب�شرق�آ�سية.وهيمكلفةب�إجراءحوارمبا�شرمعمنظمة�آ�سية،ASEAN
«رابطة دول جنوب �شرق �آ�سية» .وتركز �سيا�سة التوجه �شرقاً التي تعتمدها الهند ب�شكل وا�ضح
علىالأهميةالتجاريةوالإ�سرتاتيجيةلتو�سيععالقاتهامعهذهاملنطقة،مبافيهادولةميامنار
 -التي ت�صر الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي على فر�ض عقوبات اقت�صادية عليها وتوجه
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انتقادات م�ستمرة �إىل �سجلها اخلا�ص بحقوق الإن�سان .وقد وقعت الهند اتفاقية مع ميامنار
للتنقيب عن النفط والغاز يف عام ( .)2005وكما هو احلال مع �إيران ف�إن اهتمام الهند بت�أمني
أم�س احلاجة �إليها �سوف يفوق اهتمامها بعوامل �أخرى
م�صادر �إ�ضافية للطاقة التي هي ب� ّ
عندما تنخرط يف التعامل مع دول �أخرى غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
وتقوم الهند ،ب�إعادة بناء عالقاتها مع رو�سية عقب املدة االنتقالية التي تلت انهيار االحتاد
ال�سوفيتي .وقبل عام م�ضى ،و ّقعت الدولتان اتفاقية تعاون اقت�صادي �شامل ( )CECAت�ضع
خطة لإحداث زيادة يف التبادل التجاري الثنائي بني البلدين ي�صل �إىل ( )10ماليني دوالر
بحلول عام  .2010وتظل رو�سية �شريكاً ع�سكرياً مهماً -ال تزال الدولة املورد الرئي�س لل�سالح
�إىل الهند -وقد تعهدت مب�ساعدة الهند على تطوير قدراتها النووية يف املجال املدين .كما
دخلت ال�شركة الهندية للنفط والغاز الطبيعي ()ONGCيف ائتالف مع �شركة «رو�سنيفت»
 Rosneftالرو�سية للنفط اململوكة للدولة من �أجل تطوير حقول جديدة يف منطقة �ساخالني،
بحرقزوين،و�سيبرييا(.)19وي�شتدالتناف�سبنيرو�سيةوالوالياتاملتحدةللح�صولعلىعقود
توريد امل�شرتيات الدفاعية والتكنولوجيا النووية �إىل الهند .ويف �سياق العالقات املرتدية بني
رو�سية والواليات املتحدة ،ف�إن انتعا�ش عالقات الهند مع رو�سية ينطوي على �إمكانية �إحداث
توتر يف العالقات بني الهند والواليات املتحدة.
ويجمع االحتاد الأوروبي والهند �سجل تاريخي طويل :فقد كانت الهند �إحدى �أوىل الدول
التي اعرتفت باملجموعة االقت�صادية الأوروبية ( )EECيف عام  ،1963التي �سبقت قيام االحتاد
الأوروبي .واالحتاد الأوروبي هو ال�شريك التجاري الأكرب للهند؛ وتنمو التجارة ما بني الهند
واالحتاد الأوروبي بن�سبة ( )20باملئة �سنوياً .وعلى الرغم من �أن فرن�سة و�أملانية تعمالن من
�أجل تطوير عالقاتهما مع الهند ،وكانت فرن�سة ت�شكل على مدى طويل م�صدراً مهماً ملبيعات
الأ�سلحة �إىل الهند ،ف�إن الق�سم الأكرب من جتارة الهند مع االحتاد الأوروبي يتم مع اململكة
املتحدة .كما جتمع الهند واململكة املتحدة عالقة خا�صة متيزها �أربعة قرون من التفاعل
القوي .وقد �أوجدت الهجرة من الهند وباك�ستان �إىل اململكة املتحدة �سكاناً بريطانيني من
�أ�صل �آ�سيوي متكنوا من حتقيق جناحات كبرية.
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االتفاقية املوقعة مع ال�صني
لي�س من املرجح �أن تلعب الهند دور ال�شريك الأ�صغر يف البحوث العلمية جلهاز البحوث
التجاري والع�سكري الأمريكي .فالهند حذرة �إىل حد كبري من تعري�ض مقدرتها احليوية
وامل�ستقلة واملرت�سخة يف جمال الأبحاث العلمية للخطر .وقد قامت بتوثيق عالقات قوية
مع االحتاد الأوروبي و رو�سية و ال�صني وجمموعة من الدول الأخرى .وهي ت�سعى بن�شاط
�إىل �إقامة عالقات �شراكة �إ�سرتاتيجية ،وعقد �صفقات جتارية ،واحل�صول على م�شرتيات
الأ�سلحة من م�صادر �أخرى متعددة .وتدفع احتياجات الهند من الطاقة بالبالد يف اجتاهات
ال ت�ستطيع الواليات املتحدة بب�ساطة �أن ت�سيطر عليها وال �أن متنع ال�سري فيها ،مع �أنها رمبا
ترغب يف ذلك ،مبا فيها االجتاه لإقامة عالقات قوية مع �إيران وميامنار.
يف �شهر ت�شرين الثاين  ،2006قام رئي�س وزراء ال�صني هو جينتاو بزيارة �إىل نيودلهي.
وتعهد البلدان يف ختام املباحثات برفع التبادل التجاري الثنائي �إىل ( )40مليار دوالر بحلول
عام ( .)2010وتردد �أنهما على و�شك �إبرام �صفقة نووية يف املجال املدين .و�أولت الهند ،وقد
كانت ملدة طويلة ت�شكل مالذاً ل�سكان التيبت املنفيني ،اهتماماً وافياً للزيارة �إىل حد �أنها
منعت املعار�ضني التيبيتيني من التظاهر يف �أثناء زيارة رئي�س احلكومة ال�صينية للبالد.
وقيل� :إن اهتمام الهند بعقد �صفقة مع امل�س�ؤولني ال�صينيني كان ذا �شقني :واحد ،مل ترغب
الهند املحايدة عادة �أن تُ�شاهد ،وهي متيل كثرياً نحو الواليات املتحدة؛ و�أ�سهم عقد اتفاقية
مماثلة مع ال�صني يف تعديل هذا االنطباع؛ اثنان ،حتتاج الهند �إىل ال�صني ،بو�صفها ع�ضواً
يفجمموعةمورديالأ�سلحةالنووية(،)NSGلكيتوافقعلىمتريراتفاقيةالأ�سلحةالنووية
بني الهند والواليات املتحدة .وحتى ال تُهزم داخل منطقتها على يد الواليات املتحدة ،قيل:
�إِن ال�صني كانت على و�شك عر�ض �صفقة م�شابهة على باك�ستان( .)20وجل�أت ال�صني يف كلتا
احلالتني وب�صورة فاعلة �إىل �إحباط اخلطوة التي قامت بها الواليات املتحدة لدعم الرت�سانة
الع�سكرية للهند وزيادة مبيعات الأ�سلحة �إليها بو�صفها دولة حليفة توازي يف نفوذها وقوتها
النفوذ ال�صيني املتنامي يف املنطقة ،و�أعادت ت�أكيد نواياها بالإبقاء على متابعة �ش�ؤونها يف
منطقة جنوب �آ�سية ب�شكل دائم.
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�إن املعاين ال�ضمنية لنظام عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ب�أكمله هي ٍ
معان واقعية متَّزنة.
وح�سب تعليق �ستيفن كوهني ،اخلبري يف معهد «بروكينغز» ل�ش�ؤون جنوب �آ�سية ،ف�إن «هذا
ي�شكلداللةعلىالفو�ضى.ولي�سهناكمنخمططللعبة»()21فالوالياتاملتحدة،وباعتبارها
قد بادرت �إىل هذه اجلولة الأخرية من �سيا�سة حافة الهاوية التي تتبعها يف التعامل مع ق�ضية
الأ�سلحة النووية -ولو يف نطاق تطوير الأ�سلحة النووية يف املجال املدين -تتحمل م�س�ؤولية يف
امل�ساعدة على التو�صل �إىل جمموعة جديدة من القوانني لتحل حمل النظام القدمي اخلا�ص
بعدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،والذي بطل ا�ستخدامه حالياً ب�شكل وا�ضح .والبد لها �أي�ضاً
من �أن تقر ب�أن �أية م�ساعدة مادية �أو ع�سكرية تقدمها �إىل الهند ،ميكن �أن تُلحق مب�ساعدة
�إ�ضافية �أو حتى م�ساعدة ت�ضاهيها تقدمها ال�صني -عدا عن ذكر القوتني النوويتني :رو�سية
وفرن�سة ،اللتني تراقبان حجم �إمكانيات ال�سوق الهندية -وب�أن الهند متلهفة للعي�ش يف مناخ
هادئ مع جارتها ال�شمالية الكبرية.

طموح الهند
تطمح الهند ب�شدة �أن تكون دولة كربى بعدما باتت الآن رابع �أكرب نظام اقت�صادي يف
العامل ،وفقاً ملقايي�س معادلة القوة ال�شرائية ( .)PPPويتوقع لها �أن ت�صبح وبحلول عام ،2034
�أكرث دولة على �سطح الأر�ض ازدحاماً بال�سكان بالن�سبة مل�ساحتها .والهند هي �إىل حد بعيد،
دولة رئي�سة يف جنوب قارة �آ�سية .وهي دولة نووية معرتف بها متتلك �صواريخ ق�صرية املدى
ومتو�سطة املدى متت جتربتها بنجاح .وكانت الهند قد �أ�صرت يف العام املا�ضي على �إجراء
جتربة على �صاروخ بعيد املدى قادر على حمل ر�ؤو�س حربية نووية .ولدى الهند جي�ش قائم
حمرتف يبلغ تعداده مليون رجل تقريباً ،و�سالح جو قيل� :إِن طياريه كانوا يتفوقون على
نظرائهم الأمريكيني يف الأداء يف �أثناء التمارين الع�سكرية امل�شرتكة التي جرت عام .2004
( )22ولديها �أي�ضاً �سالح بحرية �أر�سل م�ساعدات �إىل �أندوني�سية عقب كارثة الت�سونامي يف
وقت الحق من ذلك العام.
وت�ضاف �إىل مزايا ال�سلطة القا�سية هذه ميزة ال�سلطة اللينة ،التي تتمتع بها الهند.
فالهند متتلك بو�صفها نظاماً دميقراطياً وجمتمعاً مفتوحاً ،وكذلك بو�صفها زعيمة للعامل
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النامي� ،سلطة �أخالقية كبرية .والبد �أن الدور القيادي الذي تقوم به الهند يف الدفع باجتاه
�إحالل الدميقراطية يف م�ؤ�س�سات النظام العاملي� ،سواء كان جمل�س �أمن بهيئة جديدة تابعة
للأمم املتحدة �أم حمادثات جتارية حتت رعاية منظمة التجارة العاملية ،والتزامها بعامل
متعددالأقطابُ ،يعليمنمكانةالهندبنيالأمم.كذلكف�إنجاذبيةالثقافةالهنديةال�شعبية
والراقية �آخذة يف االزدياد يف حني يتحول مركز اجلاذبية الذي ي�ستقطب االقت�صاد العاملي
ور�أ�س املال ،باجتاه قارة �آ�سية .ومثلما تربز الهند بو�صفها مناف�ساً عاملياً جديداً و�سوقاً عاملية
كربى جديدة ،ف�إن مقدرتها على ت�أكيد طموحها �سوف تربز على نحو مماثل.
ومع ذلك ف�إن اخلراب قد يحل بالهند �إذا ما �أخفقت يف معاجلة حمنة فقرائها ,و�إذا
ما �سمحت لنف�سها ب�أن تغريها وعود القوة الغا�شمة� .إن عدم التنا�سب يف ما تنفقه الهند
على الت�سلح مقابل ما تنفقه على � ٍأي من امل�شكالت امللحة التي تواجهها البالد �أمر يثري
�شعوراً بال�صدمة �سابقاً .و�إن مل جتد الهند الو�سائل ملعاجلة هذه امل�شكالت ،ف�إن الرت�سانة
الع�سكرية ال�ضخمة لن جتديها نفعاً.
وال تزال الهند متثل الدولة املجاورة اخلطرية التي حذر منها جا�سوانت �سينغ قبل ع�شر
�سنوات ،وهي كذلك �إىل حد ما ،ب�سبب اعتمادها على قوتها الع�سكرية .ومل ت�ؤد التجارب
النووية التي �أجرتها باك�ستان مبا�شرة عقب �إجراء التجارب النووية الهندية يف عام ،1998
�إىل التخفيف من الو�ضع ,و�إمنا �أدت �إىل ت�صعيده .ويف ٍ
حتد ل�سالح الردع النووي اجلديد
ورمبا بال�ضبط لأنها �ضمنت �ضبط النف�س الالزم من جانب الهند -فقد انهمكت باك�ستانبعد ذلك يف مناو�شات عرب احلدود تفاقمت يف عام  ،2002لت�ؤدي �إىل حرب الكارغيل*.
وتظل منطقة جنوب قارة �آ�سية نقطة التما�س الأكرث ترجيحاً حلدوث قتال بالأ�سلحة
النووية على كوكب الأر�ض .و�سيكون الثمن الذي �ستدفعه الب�شرية ملثل هذا احلدث خميفاً
جداً ملجرد التفكري فيه.

* وقعت �أحداثها بني �شهري �أيار ومتوز يف منطقة «كارغيل» من �إقليم ك�شمري عقب قيام جنود باك�ستانيني
ومقاتلني ك�شمرييني بالت�سلل داخل مواقع تابعة للجانب الهندي من خط املراقبة( .املرتجمة)

اخلال�صة
م�صري العامل من م�صري الهند

كان املهامتا غاندي ي�ؤمن ب�شدة بقدرة ال�شعب .وكانت قوة املجتمع الهندي بالن�سبة
�إىل غاندي تكمن يف �أفراده الأكرث توا�ضعاً .كانت ر�ؤيته املثالية بالن�سبة للهند تتجلى يف
�أمة ت�ضم قرى تتمتع باالكتفاء الذاتي ,ويعي�ش فيها مواطنون يحظون مبعاملة من�صفة,
وحتكمها الهيئة ال�سيا�سية املنتمية للبالد� ،أي املجال�س املحلية للقرى« ،بانت�شايات» .ومما
يثري اال�ستغراب �أنه وبينما تهرع الهند الحت�ضان ثقافة ا�ستهالكية ،ف�إن �أفكار غاندي عن
�سيا�سة االحتواء وتعميق الدميقراطية لت�شمل امل�شاركة الكاملة للفقراء� ،آخذة يف االنت�شار
بد ًال من �أن تفقد زخمها ،وقال يل تي�.سي رامادوراي�« :إن ما ترينه الآن يف الهند هو نوع
من احل�سا�سية اجلديدة لن�شر الرثاء ,لي�س فقط يف الطبقة العليا ,و�إمنا يف الطبقة الو�سطى
التي تتو�سع داخل املناطق الريفية».
كان غاندي ي�ؤمن ب�أن منطق التكنولوجيا التي يتم تطويرها �إكراماً للتكنولوجيا �أدت
ب�شكل حتمي �إىل الدمار .وكان يلتقي يف هذا الر�أي مع الفيل�سوف الأملاين مارتني هايدغر
وعامل الفيزياء الأمريكي روبرت اوبنهامير خمرتع القنبلة الذرية .وكما �أدرك اوبنهامير،
بعد فوات الأوان ،ف�إنه حاملا يخرج اجلنِّي من الزجاجة ،فلي�س هناك من طريقة لإعادته
�إليها .وحاملا يتم اخرتاع تقانة ما ،فثمة احتمال ب�أن يجري ا�ستغاللها.
لقد ز ّين دوالب غزل اخليوط الذي كان يعمل عليه غاندي و�سط العلم الوطني حلزب
امل�ؤمتر .وي�ستمر الهنود يف احت�ضانه رمزاً لن�ضال بالدهم من �أجل اال�ستقالل� .إال �أن
معظمهم يرف�ضون ،كلياً ،ر�سالته عن التكنولوجيا .وكان غاندي قد حذر ب�أن التكنولوجيا
متيل �إىل توليد رغبات تر�ضي من ميليها بد ًال من �إر�ضاء احلاجات الب�شرية .وكان رد غاندي
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على هذا الأمر �أن يحرم نف�سه وحياته ،بالفعل ،من كل �شيء مل يكن من نتاج �أب�سط و�سيلة
تكنولوجية ممكنة.
كان جدي الهندي من �أتباع غاندي املت�شددين ،باعتبار �أنه كان منخرطاً يف احلركة
ال�سوداي�شية ال�ستقالل الهند يف �شبابه .كنا جميعنا ندعوه «باپوجي»  ،Bapujiوهو اال�سم
املحبب ذاته الذي ينم �أي�ضاً على االحرتام والتقدير ،الذي كان يطلقه �أتباع غاندي املق ّربني
منه على املهامتا .وهو يعني �شيئاً �أ�شبه «بالأب املحرتم» .ومهما كان حجم املال الذي يجنيه هو
ميت يل ب�صلة القربي يرتدي دائماً الـ «كادي
�أو الذي يجنيه �أوالده ،فقد كان «باپوجي» الذي ُّ
دوتي» « »Khadi dhotiوهو قما�ش ف�ضفا�ض م�صنوع من القطن املن�سوج يف املنزل يرتديه
الرجال الهنود ،لت�شكيل منط من ال�سراويالت الف�صفا�ضة .كنت �أحب اجللو�س على الهيكل
احلديدي القدمي لل�سرير املوجود يف غرفة نومه يف جوهو ،ويف اخللفية بث لإذاعة �صوت
�أمريكة �أو الـ «بي .بي� .سي» على جهاز الراديو ،واال�ستماع �إىل كلمات جدي احلكيمة .قال يل
باپوجي� :أنا حفيدته الأمريكية ،مرات عديدة «يجب ِ
عليك �أن ت�سيطري على التكنولوجيا .ال
تدعي التكنولوجيا ت�سيطر ِ
عليك .ال ت�ستخدمي �إطالقاً �أية �آلة ال ت�ستطيعني تفكيكها و�إعادة
تركيب �أجزائها معاً بنف�سك».
ونظراً �إىل كون التخلي عن ا�ستخدام كل نوع تقريباً من الآالت والأجهزة �أمراً غري
عملي ب�شكل جلي فيما لو مت تطبيق هذا املبد�أ فعلياً ،فقد ُع ّدت �آراء غاندي حول مو�ضوع
التكنولوجيا تافهة ،وجرى التقليل من �أهميتها .وهي ،يف الواقع�،آراء متعمقة وال تزال حية يف
مفهوم التكنولوجيا ال�صحيحة.
وقال يل روبني �أبراهام�« :إن النا�س مييلون �إىل التعلق بالتكنولوجيا ويولعون بها .وهم
يخفقون يف �إدراك �أن التكنولوجيا هي و�سيلة من �أجل الو�صول �إىل غاية ،ولي�ست الغاية
بحد ذاتها :فالكهرباء ال تفعل �شيئاً مبفردها� .إن ما تفعلينه �أنت بالكهرباء هو الأمر
املهم» .ويعمل روبني على ت�أ�سي�س مبادرة م�شرتكة من �أجل التنمية امل�ستدامة بالتعاون ما
بني جامعة كورنيل وكلية �إدارة الأعمال يف مدينة حيدر �آباد .وقد �س�ألني :كيف حتظون بهذا
النوع من التطور من دون تدمري البيئة؟ �إذا ما تطورت الهند وال�صني مثلما تفعل الواليات
املتحدة ،ف�إننا جميعنا �سنواجه م�شكالت خطرية .والبد لال�ستدامة من �أن تكون مرتكزة
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يف �آليات امل�شروعات التي تقوم بها ال�شركات .ال ميكنك �أن تقومي بتنفيذ امل�شروعات يف
هذه الناحية �أو ًال ،ثم تفكرين يف اال�ستدامة ،يف الناحية الأخرى .فهذا لن يكون مفيداً
كثرياً لتحقيقها».
ويقوم ر�ؤ�ساء ال�شركات الهنود من �أ�صحاب الأفكار املتب�صرة ،وكما ر�أينا ،بت�شكيل منوذج
جديد لنظام ر�أ�سمايل �شمويل م�ستدام رمبا يكون �أف�ضل �أمل لنا من �أجل م�ستقبل يتهدده
االحتبا�س احلراري العاملي و�أو�ضاع م�ؤملة من الظلم وغياب امل�ساواة .وت�ستند جهودهم �إىل
احلقائق املريرة التي تعي�شها الهند اليوم .وكان الدكتور �شيتي قد �س�ألني :ملاذا �ستقدم
الهند على حتقيق هذا التغيري الهائل؟ وتابع قائ ً
ال�« :سوف �أخربك .نحن بارعون يف �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات ،واملال وحده لن يفعل �شيئاً .وهذه هي اللحظة املنا�سبة بالن�سبة للهند».
وكما قالت يل روهيني نايلكاين زوجة ناندان نايلكابي ،وهي امر�أة �شديدة االلتزام بالعمل
على �إحداث تغيري اجتماعي يف الهند و�إنقاذ بيئة البالد« :الكثريون منا يحاولون ت�شريح هذا
الوح�ش امل�سمى الفقر ,فهو يتج�سد يف عدة �أ�شكال .وهناك يف الهند ثالثة ماليني �شخ�ص
يعي�شون ب�أقل مما يكفيهم من الطعام .وقالت بلهجة حتذيرية« :قد يحدث �أي �شيء ،لذا
علينا �أن ن�س�أل �أنف�سنا كيف يجدر بنا �أن نتدبر �صناعة القرار يف هذه البالد� .إننا جند يف
مواقع العمل من �أجل تعميق الدميقراطية».
وت�ؤثر يف هذه اجلهود �أي�ضاً نه�ضة ثقافية تبحث عن �إعادة تعريف معنى �أن تكون هندياً
يف القرن احلادي والع�شرين .وقال يل باڤان ڤارما م�ؤلف كتاب�« :أن تكون هندياً» ورئي�س
«املجل�س الهندي للعالقات الثقافية» «�إن حافز الطموح هائل جداً ،وهو يتج�سد يف الرغبة يف
�إيجاد مكان حتت ال�شم�س �إال �أننا بحاجة �إىل مفهوم الحرتام الذات لي�س م�شتقاً فقط من
القدرة االقت�صادية املتزايدة .فثقافتنا مل تولد بالأم�س .وعلينا �أن نغو�ص يف هذه الثقافة ،و�أن
نرتقي بها �إىل امل�ستوى العاملي .من جانبه ،عرب كاران غروڤر املهند�س املعماري املتخ�ص�ص
يف ت�صميم م�شروعات �صديقة للبيئة ،عن وجهة نظره م�ؤكداً �أن «ما �أريد �أن �أقوله يف النهاية
هو �أننا منتلك املوارد ،ومنتلك امل�شروعات الالزمة لكي تنقلنا �إىل مكان �آخر».
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الهند نظام دميقراطي معقد ،وم�شاك�س ،وغالباً ما يكون متنافراً ،وتتعار�ض فيه وجهات
النظر والت�صورات ،وت�شتد املناف�سات .ومع ذلك فقد وجدت �إجماعاً مذه ً
ال حول مفاهيم
ال�شمولية واال�ستدامة مت�أ�صلة يف الرتاث الثقايف الفريد للهند.
غري �أن هناك هنداً �أخرى :الهند التي تقبلت بحما�س فكرة تفجري جهاز نووي بو�صفه
ن�صراًحمققاً وتعبرياًقوياً عن ال مباالتها بر�أي الآخرين ،الذين يرغبون يف �إبعاد هذه الدولة
العظيمةعنناديالدولالتيمتتلك�أ�سلحةنووية؛الهندالتيتنفقعلىامل�شرتياتالع�سكرية
�أكرث مما تنفقه �أية دولة متقدمة �أخرى ،بينما يت�ضور مئات املاليني من �شعبها جوعاً .وقد
�سميت �صواريخ الهند ب�أ�سماء غزاتها الفاحتني مثل �صاروخ «بريثڤي»  Prithviتيمناً با�سم
احلاكم بريثڤي راج ت�شوهان الذي عا�ش يف القرن الثاين ع�شر .كما يطلق على �صواريخ
الهند �أ�سماء العنا�صر فهناك� :صاروخ (�آغني  )Agniوتعني النار و(�آكا�ش  )Akashوتعني
ال�سماء .و�آغني هو �أي�ضاً ا�سم �آلهة النار عند الهندو�س� .أما ال�صاروخ تري�شول Trishul
فقد �سمي با�سم ال�سالح الذي كان بحوزة الآلهة �سيڤا  .Sivaهذه هي الهند التي جاءت يف
ال�سطور التي اقتب�سها روبرت اوپنهامير من كتاب « *»Bhagavad Gitaلدى �إدراكه �أهوال ما
مت �إطالقه بو�ساطة القنبلة الذرية« :الآن �أ�صبحت �أنا املوت ،مدمر العوامل» .وكانت الهند
قد تعهدت ب�أن يكون برناجمها الع�سكري ،وهذا ي�شمل الأ�سلحة النووية ،خم�ص�صاً لأغرا�ض
دفاعية فقط ،ولكن ما من �شك �أن هناك �سباقاً للت�سلح قائماً يف جنوب �آ�سية و�أن املنطقة
هي من �أخطر املناطق يف العامل.
كانت �أنهار وغابات الهند القدمية مليئة بالأ�سپارا�س � ،Apsarasأي حوريات املاء والغابات
اللواتي كانت رق�صاتهن و�أُغنياتهن تخلب الألباب مع ح�سنهنّ وجمالهنّ  .وتزين الأ�شكال
امللتوية للحوريات �أعمدة املعابد يف كل �أنحاء الهند ،وهنَّ ميثلن مع التفاف �أطرافهن الناعمة
باجتاه ال�سماء ،ن�سغ احلياة بحد ذاتها .ويف نظرية ن�شوء الهند التي يتبناها الهندو�س ،تعد
الأنهار من الآلهة :نهر الغانغا ،ال�سابراماتي ،النارمادا ،ال�سارا�سواتي الذي ي�سيل يف باطن
الأر�ض حالياً .وقد قادت الن�ساء يف الهند �أكرث اجلهود د�أباً لإنقاذ بيئة البالد من الدمار
* ومعناها باللغة ال�سن�سكريتية «�أغنية الرب» وهو كتاب مقد�س لدى طائفة الهندو�س ،ويعد �أكرث الأعمال
الأدبية اخلالدة متحور ًا حول الدين يف العامل .وهو ي�ضم �سبعمئة بيت من ال�شعر للمعلم الروحي كري�شنا.
(املرتجمة)
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املتعمد الذي تت�سبب فيه عمليات اال�ستغالل ،التي ال تخ�ضع لأية مراقبة .وكانت الن�ساء من
ع�ضوات «حركة ت�شيبكو» قد لففن �أج�سادهن حول الأ�شجار يف عناق رقيق من �أجل �إنقاذها
من من�شار قاطع الأخ�شاب .وكل النا�شطات البارزات يف جمال البيئة يف الهند من الن�ساء:
ميدها باتكر ،التي كافحت �ضد �إقامة �سد على نهر نارمادا؛ �سونيتا ناريان من مركز العلوم
والبيئة التي حازت على جائزة «م�ؤ�س�سة �ستوكهومل للمياه» لعام  ،2005و�أرونداتي روي ،التي
مل تتوقف عن الكتابة ،وحملت لواء الدفاع عن عدد من الق�ضايا ،وڤاندانا �شيڤا التي ت�صف
نف�سها ب�أنها من الن�ساء املدافعات عن البيئة التي تنا�ضل من �أجل الزراعة امل�ستدامة.
ومن البنك الدويل �إىل هيئات الأمم املتحدة �إىل املنظمات غري احلكومية الرائدة،
هنالك توافق على �أمر واحد :هو �أن الأ�سا�س للق�ضاء على الفقر ،واجلهل ،وعلى تدمري البيئة
والأمرا�ض املتف�شية يف الهند مبا فيها و�ضع حد لوباء الإيدز ،الذي ين�شط ب�سرعة كبرية ،قائم
يف متكني املر�أة وتعزيز و�ضعها ،وهذا يقال ب�شكل �سهل ،وحتقيقه �أقل �سهولة ،ونادراً ما تتم
الإحاطة بكل ت�أثرياته ومعانيه ال�ضمنية.
منذ �أكرث من عام بقليل �أدليت بحديث يف نيودلهي �إىل جمموعة من املحللني الع�سكريني
وال�سيا�سيني الهنود الكبار حول ميزة ال�سلطة اللينة يف الهند .كان هناك العديد من اجلرناالت
املتقاعدين موجدين يف الغرفة؛ وعدا عن وجود م�ساعدة تعمل يف جمال البحوث العلمية ،كنت �أنا
املر�أة الوحيدة احلا�ضرة .وقد رغب �أحد ال�سادة باحل�صول على بع�ض التو�ضيح قائ ً
ال« :ال�سلطة
اللينة ال تعني �إذن دولة �ضعيفة» ،ف�أجبت :ال� ،إنها ال تعني ذلك لقد كانت االمربيالية تتمحور
دائماً حول تفريغ القوة و�إ�ضعافها .ومع �أن مذهب الالعنف الراديكايل الذي تبناه غاندي،
والذي �أظهر عجز القوة الغا�شمة ،و�أنهى احلكم الإمربيايل ،فقد نا�ضلت الهند يف العقود التي
تلت من �أجل ت�أكيد كفايتها بو�صفها �سلطة قا�سية ،وتوج ذلك بامتالكها للأ�سلحة النووية.
ومتتلك الهند يف متناول يدها جميع العنا�صر التي حتتاجها لكي ت�ضع ت�صوراً مل�سار
خمتلف؛ ولأنها ما تزال دولة نامية ،ف�إن ب�إمكانها �أن تختار �أن تتطور ب�صورة خمتلفة .فالهند
لي�ست م�ضطرة لأن تتبع ب�صورة عمياء النموذج الأمريكي لل�شركات الزراعية ،و�أن ت�صبح
دولة �أخرى من دول الوجبات ال�سريعة .وهي لي�ست م�ضطرة لأن ت�سمح لرتكيبة ع�سكرية-
�صناعية ب�أن متلي الأولويات الوطنية .وهي ب�إمكانها -ويجب عليها� -أن تر�سم طريقها
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اخلا�ص ،و�إال �سي�ؤدي بنا جميعنا عامل متهور ،يعتمد على اال�ستهالك من �أجل اال�ستهالك،
و�أباطيل فن التفوق ع�سكرياً على الآخرين� ،إىل غياهب الن�سيان.
ويجب على الواليات املتحدة �أن تقوم �أي�ضاً بدورها� ،إن مل يكن من �أجل الهند ،فليكن �إذن
من �أجل �أنف�سنا ،لأن بقاءنا يعتمد على جناح الهند .فنحن جميعنا داخل العامل املرتابط
الذينعي�ش فيهمعر�ضونيفالنهايةللإ�صابةب�أمرا�ض وبائية،ولالحتبا�س احلراريالعاملي،
والنهيار النظام العاملي القدمي ،ولإثارة �شكوك �إزاء ما �سوف يحل حمله .وب�إمكان الأمريكيني
�أن يبد�ؤوا ب�إجبار حكومتنا على االن�ضمام �إىل بقية العامل يف الت�صدي ب�شكل مبا�شر وب�أمانة
للم�شكلة امللحة املتمثلة يف االحتبا�س احلراري العاملي ،والإقرار ب�إ�سهامنا غري املتنا�سب مع
و�ضع ينطوي على احتمال اخلروج بعواقب مدمرة بالن�سبة للب�شرية .ويطرح الكاتب الهندي
رامات�شاندرا غورها ،املتخ�ص�ص ب�ش�ؤون البيئة �س�ؤ ً
اال عرب عنوان كتابه اجلديد :ما مقدار
الكمية التي يجب �أن ي�ستهلكها الإن�سان؟ وهو �س�ؤال يطرح يف الوقت املنا�سب متاماً ،و�س�ؤال
�أخالقي للغاية.
وب�إمكان الأمريكيني �أي�ضاً�أن يبد�ؤوا بالت�شكيك يف حالة الفو�ضى املت�ضخمة التي �أ�صبحت
عليها تركيبتنا ال�صناعية -الع�سكرية -ح�سبما كان قد حذر الرئي�س دوايت دي�.أيزنهاور
منذ ن�صف قرن تقريباً  -بقيامها بفر�ض �أولويات يف ال�سيا�سة كلفتنا غالياً بالأرواح والأموال.
و�إذا ماكنا ن�شعر بالقلق �إزاء تو�صل ال�صني �إىل عقد �صفقة �أ�سلحة نووية مع باك�ستان ،فعلينا
�أال نلوم �سوى �أنف�سنا لقيامنا بفتح ذلك الباب من دون �سبب �أخالقي وجيه ن ّدعيه.
ويف العام املا�ضي �ضاعفت ال�شركات الأمريكية املوردة للأ�سلحة التي ت�شكل الآن
ال�شركات الرئي�سة لبيع ال�سالح يف العامل ،من مبيعاتها �إىل احلكومات الأجنبية لرتتفع من
( )10.6مليارات دوالر �إىل ( )21ملياراً .وجاء جزء كبري من الزيادة من مبيعات الأ�سلحة �إىل
باك�ستان ،مبا يف ذلك طلب ل�شراء طائرات نفاثة مقاتلة من طراز  F-16مببلغ ( )5مليارات
دوالر .ومع املوافقة على �صفقة الأ�سلحة النووية بني الهند والواليات املتحدة �أ�صبحت
الهند �إحدى الأ�سواق التي ت�ضم �أكرب الإمكانيات لتحقيق الأرباح بالن�سبة ملتعهدي الأ�سلحة
الأمريكيني الذين يحرقون وقود الطائرات النفاثة يف رحالتهم ال�شاقة الطويلة �إىل �شبه
القارة الهندية من �أجل التباهي مبنتجاتهم )1(.ومع ت�سابق الواليات املتحدة وال�صني من
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�أجل تثبيت ال�صفقات وبيع الأ�سلحة والتكنولوجيا النووية �إىل كل من الهند وباك�ستان ،تتقدم
منطقة جنوب �آ�سية يف طريقها لالحتفاظ بلقب البطولة على مدى العقود القادمة ك�إحدى
�أخطر الأماكن على وجه الأر�ض.
�إنني �أعتقد �أنه ال ميكن للواليات املتحدة �أن تتفوق على ال�صني على املدى البعيد يف
املقدرة الع�سكرية واالقت�صادية الهائلة :و�سيف�ضي ال�سباق �إىل حتقيق ذلك �إىل تدمري
بيئتنا و�إىل تدمري جمتمعنا� .إن ب�إمكاننا �أن نتغلب على ال�صني �-أو بالأحرى �أن ن�سعى وراء
ذلك� -إذا ما �أعدنا ترتيب �أولوياتنا وعدنا �إىل جذورنا بو�صفنا حكماً من ال�شعب ،وبال�شعب
ولل�شعب ،قادراً على ت�أكيد ال�سلطة الأخالقية يف ميدان الق�ضايا العاملية ب�ضمري مرتاح.
ومتتلك الهند والواليات املتحدة ،وهما دون ريب ،اثنتان من �أكرب النظم الدميقراطية
الكربى يف العامل ،فر�صة حقيقية لتذكري بع�ضهما باملبادئ والأ�س�س الأخالقية للحظات
ت�أ�سي�سنا واملتعلقة بكل واحد منا؛ ولالبتعاد عن نزعة الت�سلط الع�سكري امل�ست�شرية و�إنقاذ
بيئتنا� .إن مبقدورنا �أن ن�سهم يف �إيجاد نظام عاملي جديد م�سخّ ر لل�سعي وراء احلياة،
واحلرية ،وال�سعادة ،ول�ضمان العدالة واحلياة الكرمية لكل رجل ولكل امر�أة� .إن اال�ستمرار
يف العمل كاملعتاد هو انتحار ،وهو خيار -كما ذ ّكرنا جريد داياموند -قامت به �أكرث من
ح�ضارة واحدة يف م�سرية التاريخ املتعرجة غري �أن العامل ب�أكمله يف خطر هذه املرة .والبد
لنا من �أ َّال ن�سمح للقدرات اخليالية الإبداعية �أن تخذلنا يف الوقت احلا�ضر.
و�إذا كان لنا �أن نبقى �أحياء بو�صفنا كوكباً ،ف�إننا نحتاج �إىل �أن تقوم الهند با�ستدعاء
جمموعة جديدة من الأفكار واملواقف الأخالقية املميزة ،من ما�ضيها الثقايف ال�سحيق -كما
يفعل عدد كبري جداً من الأفراد الرائعني ،الذين مت �إعطاء نبذة عنهم يف هذه ال�صفحات-
و�سيكون يف هذا نه�ضة الهند ،وخال�صها مرة واحدة و�إىل الأبد من نري التبعية للغرب ،وعودة
ظهورها املظفرة كدولة عظمى فع ً
ال.
ثم ،ويف حال حالفنا احلظ ،ف�إن رحلة الهند الخرتاع الذات �سوف تعيد اخرتاع العامل.

خامتة
مع�ضلة الهند
لقد �آن الأوان لقطاعات جمتمعنا التي تتمتع بو�ضع مايل �أف�ضل لكي تدرك
احلاجة �إىل جعل عملية تطورنا �أكرث �شمولية  -تتجنب البذخ ملجرد لفت الأنظار،
وتعمل على حتقيق وفر �أكرب وهدر �أقل ،وتهتم ب�أولئك الذين يتمتعون بامتيازات
�أقل وتكون قدوة يف الأمانة واالعتدال ،وعمل اخلري.
 مامنوهان �سينغ ،رئي�س وزراء الهندالنقاط الع�شر للميثاق االجتماعي � 25أيار«،مايو» 2007
احتفلت الهند يف � 21آب  ،2007بذكرى مرور �ستني عاماً على ا�ستقاللها بو�صفها نظاماً
دميقراطياً مفعماً بالقوة والن�شاط .وقد كان الكثريون ي�شككون يف عام  ،1947يف �إمكانية
جناح الدميقراطية يف مثل هذا البلد الفقري واملكتظ بال�سكان .وال يزال الكثريون يرون يف
الدميقراطية الهندية عقبة رئي�سة �أمام جعل البالد تتبع ،مبا�شرة وب�سرعة �أكرب ،برناجماً
يتخذ تطبيقه �صفة اال�ستعجال ويركز على عملية حترير الأ�سواق ،وحت�سني البنى التحتية،
والتنمية ال�صناعية املالئمة للجهات اال�ستثمارية الأجنبية.
فلماذا ال ت�ستطيع الهند �أن تكون �أكرث �شبهاً بال�صني؟ ملاذا الت�ستطيع احلكومة جمرد
�أن حت�صل ب�شكل �سريع على املوافقة الر�سمية الالزمة لتمرير ما يجب �إجنازه؟ �إن الف�ساد
امل�ست�شري والإدارة ال�ضعيفة ي�شكالن بالت�أكيد عقبات رئي�سة �أمام تقدم الهند ،ولكن ومع كل
ما فيها من عيوب و�أخطاء ،ت�صر الدميقراطية على البقاء يف الهند� .إن مواطني الهند ،وهم
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من �أكرث ال�سكان تنوعاً على كوكب الأر�ض ،مل يهابوا املجاهرة مبا يجول يف �أذهانهم .وهم
بب�ساطة لن يتبعوا ما ميليه عليهم احلكم من دون �أن يكون لهم ر�أي فيه.
ويعني وجود عدد فائ�ض من الأحزاب ال�سيا�سية و�ضرورة جتميعها يف حكومة �إئتالفية،
�أن الآراء املعار�ضة متتلك القدرة على �أن تكون م�سموعة يف الهند �أكرث كثرياً من �أن تكون
م�سموعة يف الواليات املتحدة مث ً
ال .ويعرف كل �سيا�سي هندي �أن فقراء الهند هم الذين
ي�صوتون� .إال �أن قادة الهند يعرفون �أي�ضاً �أن النمو االقت�صادي �ضروري و�أ�سا�سي لتح�سني
فر�ص احلياة جلميع مواطني البالد ،و�أنه من ال�صعب حتويل دولة نامية �إىل دولة متقدمة
من دون �إطالق العنان لقوى الدمار الإبداعي التي تلحق ال�ضرر بالفقراء كيفما اتفق.
وكلما ازداد منو االقت�صاد الهندي ب�صورة �أ�سرع ،ازداد ا�ستيعاب الهند للو�ضع الذي
يجدر بها �أن تختار فيه بني �أمرين �أحالهما م َُر .فكيف ت�ستطيع �أن حتافظ على املحرك
اخلارق للنمو االقت�صادي منطلقاً �إىل الأمام وب�أق�صى �سرعة ،من دون �أن تزيد من ت�أَ ُّكل
الوجود الواهي للفقراء ،فتقو�ض بذلك الرتابط االجتماعي ب�صورة خطرية،وتق�ضيعلىما
تبقى من البيئة الطبيعية للهند؟

مثابرة الفقراء
على الرغم من توفر الأرقام التي تدعو للتفا�ؤل والزيادات الكبرية املفاجئة يف �أعداد
امل�شروعات اال�ستثمارية الأجنبية وتو�سع ال�شركات الهندية الرائدة يف اخلارج ،ف�إن الواقع
احلزين يتمثل يف �أن معظم املواطنني الهنود يظلون فقراء �إىل �أبعد احلدود .وهذا الواقع
قائم بعد مرور �ستني عاماً من اال�ستقالل و�ستة ع�شر عاماً من التحرر االقت�صادي ،وحتقيق
منو هائل غري معهود .ويف الأ�سبوع الذي �سبق احتفال الهند بالذكرى ال�ستني لال�ستقالل،
�أ�صدرت احلكومة الهندية تقريراً مثبطاً للهمة بكل معنى الكلمة ،يك�شف عن �أن ( )86باملئة
من الهنود الذين يعملون يف القطاع غري الر�سمي ،ومبعنى �آخر الذين ال يتم فر�ض �ضرائب
على �أعمالهم �أو مالحقتهم ر�سمياً من قبل ال�سلطات احلكومية ،يك�سبون �أقل من خم�سني
�سنتاً يومياً .ومبا �أن �أكرثية العاملني من الهنود يقعون �ضمن هذه الفئة ،فقد ك�شف هذا
التقرير �أن ن�صف �سكان الهند ال يعي�شون على �أقل من دوالرين يومياً فقط� ،أو حتى �أقل متاماً
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من دوالر واحد يف اليوم :بل هناك  600مليون هندي يعي�شون على مبلغ هزيل يرثى له ي�صل
�إىل خم�سني �سنتاً يومياً.
ويف الوقت نف�سه تتزايد ا�ست�ضافة فقراء الهند يف اال�ستعرا�ض الكبري للبذخ الذي يهدف
�إىللفتالأنظارمنجانبطبقةنخبةهنديةمنت�شيةبالإمكانياتال�شرائيةاجلديدة،وب�إلغاء
النظرةالقدميةالتيتبناهاغاندي�ضداال�ستعرا�ضالعلنيللرثوةباعتبارهو�صمةعار.ومن
هنا التوبيخ الذي وجهه رئي�س الوزراء يف النقاط الع�شر للميثاق االجتماعي ،الذي قدمه يف
ربيع عام � ،2007إىل نخبة �أ�صحاب ال�شركات وامل�شروعات التجارية ،لكي يعي�شوا ب�صورة
�أكرث توا�ضعاً قلي ً
ال مراعا ًة ملحنة املاليني من رفاقهم املواطنني الأقل ثراء .وقد �سخرت منه
ال�صحافة املخت�صة بتغطية �أخبار قطاع الأعمال ،لكن امل�ستمعني الذين يحتفظون بذكريات
تاريخية �أبعد� ،سمعوا عربه �أ�صداء كلمات غاندي ونهرو الأبوين امل�ؤ�س�سني للهند ،اللذين مل
تتحقق بعد وعودهما ل�شعب الهند غداة �إعالن اال�ستقالل.
ويعي�ش فقراء الهند �أوقاتاًع�صيبة مع تزايد تردي �أحوالهم .فقد حذر تقرير بنك التنمية
الآ�سيوي ب�أن التحرر االقت�صادي ي�ؤدي �إىل تو�سيع الهوة ما بني الأغنياء والفقراء يف �آ�سية
ولي�س ت�ضييقها .وقد اقرتن الت�ضخم يف الهند بتحقيق م�ستويات عالية من النمو .وترتفع
الأ�سعار ب�شكل عام مبعدل  7باملئة ،بينما ترتفع �أ�سعار الأغذية الأ�سا�سية مبعدل �سنوي يبلغ
( )10باملئة ،وهو �أ�سرع من املعدل ال�سنوي للنمو االقت�صادي للهند .ومن الطبيعي �أن الفقراء
هم الذين يت�ضررون ب�صورة �أكرب.
وفر�ضت م�شروعات التنمية مثل ال�سدود ،املناجم ،واملناطق االقت�صادية اخلا�صة
( )SEZsالتي �أقيمت يف مناطق «احلقول اخل�ضراء» نزوح املاليني من املزارعني الفالحني
والـ «الأديڤا�سيز» وهم عادة من �سكان الغابات ،مع تلقي جزء �صغري منهم فقط دائماً وعوداً
ب�إعادة توطينهم �أو منحهم حزمة من التعوي�ضات .وي�ؤول م�صري معظم ه�ؤالء �إىل حتولهم
�إىل الجئني يف الداخل يف القطاع غري املنظم والفقري جداً امل�صور يف التقرير احلكومي.
والبد لهذا الو�ضع من �أن يقود �إىل حالة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي على نطاق
وا�سع ،وما حركة التمرد املاوية النامية يف الهند �سوى �إحدى عوار�ضها.
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وال تزال الهند تواجه ،وخارج نطاق الفقر ،كل التحديات املخيفة التي ورد ذكرها يف هذا
الكتاب منذ عام با�ستثناء �أمر م�شجع واحد :يبدو �أنه كانت هناك مبالغة يف تقدير �أرقام
وباء الإيدز .فقد �أ�شارت درا�سة �صدرت عام (� ،)2007إىل �أن عدد �سكان الهند الذين �أ�صيبوا
باملر�ض رمبا يرتاوح يف الواقع ما بني � 2إىل  3ماليني �شخ�ص ،وهو ن�صف العدد الذي جرى
تقديره �سابقاً .وكان التقرير اجلديد مبنياً على عمليات م�سح �أجريت من بيت �إىل بيت ،بد ًال
من االعتماد على معلومات م�أخوذة من عمليات فح�ص الدم من ناحية الأم .و�إذا ما كانت
نتائجها دقيقة ،ف�إن هذه املعلومات تعد �أنباء رائعة بالن�سبة للهند.
من جهة �أخرى فقد ازدادت �أزمة املياه �سوءاً .وي�ستمر النق�ص يف �إمدادات الطاقة يف
�إحداث انقطاعات منتظمة يف التيار الكهربائي ،وهي ت�ؤثر على الفقراء والطبقة الو�سطى
�أكرث كثرياً مما ت�ؤثر على الأغنياء ،الذين يقومون بب�ساطة بت�شغيل مولداتهم العاملة على
وقود الديزل .كما عادت الفي�ضانات التي مل ي�سبق لها مثيل ،باخلراب على م�ساحات وا�سعة
من املناطق الهندية يف املو�سم الأخري للأمطار املرتافقة برياح �شديدة ،وخ َّلفت وراءها
حقو ًالتالفةوقرىمدمرة،ووفياتو�أمرا�ضاً.وملتعملاحلكومةالهنديةعلىتوظيفاجلهد
والوقت واملال الذي حتتاجه يف �إطار اال�ستعدادات ،التي تتخذها ملواجهة الكوارث بالن�سبة
لهذه امل�أ�ساة ،التي حتدث كل عام ,و�أدى الإفراط يف بناء احلواجز الرتابية ملحا�صرة مياه
الأنهار �إىل تفاقم الأ�ضرار ،التي �أحلقتها الأمطار املو�سمية يف عام ( ،)2007و�أف�سحت املجال
�أمام حدوث هجوم كا�سح للمياه والوحول �شبيه بذاك الذي �شهدته والية نيواورليانز .وتظل
حمنة معاناة املزارعني الطويلة ،حمنة رهيبة مع حتديد عدد حوادث االنتحار يف ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ب�أكرث من مئة �ألف واقعة.
وقد �أُرغمت الهند جمدداً على ا�سترياد كميات قيا�سية من القمح ،لتلبية الطلب على هذه
املادة يف عام  2007و .2008والواقع ف�إن التهافت املذعور على ال�شراء من جانب الهند كان
امل�س�ؤول عن رفع �أ�سعار القمح يف بور�صات ال�سلع الأ�سا�سية يف عام � ،2007إىل م�ستويات �أدت
�إىل حتطيم الأرقام ال�سابقة ورفع �أ�سعار الأغذية يف �أنحاء العامل.
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ثمن العمل كالعادة
وتخبو الر�ؤية امل�شجعة لعدد كبري من الهنود الذين �أجريت معهم �أحاديث ومقابالت
من �أجل �إعداد هذا الكتاب ،مع كل يوم مير تتقبل فيه الهند منهج العمل املعتاد املبني
على اال�ستهالك واملتبع يف عملية تطوير البالد .وي�ستمر التو�سع العمراين الذي يفتقر �إىل
التخطيطمعبذلحماوالتقليلةلتحقيقوف ٍريفالطاقة�أوت�ستمروقائعحياةمعظممواطني
املناطق احل�ضرية ،كما لو �أن الهند مل تواجه م�شكالت يف الطاقة �أو التلوث ،وك�أنه مقدر على
جميع الهنود �أن ي�صلوا من النقطة � Aإىل النقطة  Bبو�ساطة �سيارة خا�صة .وهذا كله يدعو
لال�ستغراب ب�صورة �أكرب .حيث تقوم املدن يف العامل املتقدم باتخاذ خطوات وا�سعة وجدية
نحو مراعاة �أهمية «املو�ضوع البيئي» لدى �إقامة البنى التحتية ،فتلتزم باملحافظة على البيئة
عرب كل �شيء يت�صل بهذه امل�س�ألة ،بدءاً بقوانني البناء الأكرث �صرامة ،التي ت�ؤمن مردوداً
�أف�ضل للطاقة ،والقيود على حركة �سري الآليات ،و�إن�شاء م�سارات خم�ص�صة للد َّراجات
الهوائية وامل�شاة يف �شوارع املدن تكون �صديقة للبيئة العمرانية.
�إنني �أعي�ش يف مدينة نيويورك .ومثلي مثل الكثريين من �سكان نيويورك ،ف�إنني ال �أمتلك
�سيارة ،وال �أطمح �إىل ذلك .ومعظم �سكان باري�س الذين �أعرفهم ال يطمحون �إىل اقتناء
�سيارة�أي�ضاً.ولكن�سكاننيويوركوباري�سميتلكون�شيئاًح�ضرياًالميتلكهالهنود:الأر�صفة،
ممرات امل�شاة عرب ال�شوارع ،و�سائط نقل عامة ممتازة ،م�سارب للدراجات النارية ،ومدار�س،
مكاتب بريد ،حدائق عامة وحمال جتارية تقع �ضمن نطاق جماور ،وميكن الو�صول �إليها
دون م�شقة .وبا�ستثناء مواطني نيودلهي الذين يحظون بنظام ممتاز لقطار الأَنفاق ،ف�إن
املحظوظني جداً فقط من �أ�صحاب االمتيازات العالية يف الهند من �سكان املباين والبيوت
باهظة الثمن ،املزودة بالبوابات يتمتعون بهذه املزايا احل�ضرية الأ�سا�سية.
ولي�س من ال�ضروري �أن يكون الأمر على هذا املنوال ،فال�شخ�صيات اال�ستثنائية التي
جرى تقدمي نبذة عنها يف هذا الكتاب ت�ؤكد مرة تلو الأخرى� :أن يف متناول الهند كل العنا�صر
الالزمة لو�ضع ت�صور مل�ستقبل خمتلف بد ًال من مكابدة م�شقة املرور باملراحل امل�ؤملة املختلفة
لعملية الت�صنيع ،وبناء القوة الع�سكرية التي مر بها الغرب يف القرن الع�شرين .ويقوم الآالف
من الأ�شخا�ص املتفانني واملخل�صني وجماعات وحركات رئي�سة بالعمل يومياً يف الهند من
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�أجل تبني م�سار خمتلف .غري �أنه من ال�صعوبة مبكان مقاومة دوافع موا�صلة �إدارة العمل
كاملعتاد ،ال �سيما يف بلد يخترب فيه عدد كبري من �شعبه مغريات الثقافة اال�ستهالكية الع�صرية
للمرة الأوىل.
لقد ان�ضم العديد من ال�شركات الرائدة والنا�شطة جتارياً واقت�صادياً يف الهند ،التي
ت�شجعت بوجود مقدرة جديدة على التناف�س ب�شكل مبا�شر مع ال�شركات الرئي�سة متعددة
اجلن�سيات يف �أوروبة ،و�شمال �أمريكة ،و�شرقي �آ�سية ،وامل�ستفيدة ب�شكل مبا�شر من عقد
�صفقات رابحة مع �شركات �أجنبية كبرية ،ان�ضمت �إىل نظرياتها الأمريكية يف ال�ضغط من
�أجل قيام نظام ر�أ�سمايل يرت�سخ �شيئاً ف�شيئاً ،ويتبع منوذج عهد الرئي�س الأمريكي ريغان يف
كونه نظاماً م�صمماً على النجاح ،وحتقيق ما يريده ،ويتعامل ب�إ�سلوب م�ؤات للعمل التجاري
ب�شكل ي�سمح بانتقال الأموال ببطء من الدول الأغنى �إىل الأفقر :لقد �أنفقت جماعات
ال�ضغط الرئي�سة املهنية يف البلدين «احتاد ال�صناعات الهندية ( )CIIوجمل�س الأعمال
الأمريكي  -الهندي ( )VSIBSاملاليني من الدوالرات لل�ضغط على جمل�س النواب الأمريكي
من �أجل الدفع باجتاه احل�صول على موافقته على االتفاقية النووية الهندية الأمريكية يف
املجال املدين ب�سبب املليارات من الدوالرات ،التي �سيجنيها �أع�ضاء هذه اجلماعات �إذا ما
مت مترير ال�صفقة.
�إن م�شروعهم الآتي هو :عقد اتفاقية جتارة حرة بني البلدين .وميكن للمرء �أن يتخيل
فقط الآثار املدمرة التي �ستلحق بفقراء الهند �إذا ما كان م�صريهم م�شابهاً تقريباً مل�صري
فالحي املك�سيك يف �أعقاب توقيع اتفاقية التجارة احلرة لدول �شمال �أمريكة .وما مل يتم
تدبر مو�ضوع االتفاقية بعناية ،ف�إن «�صوت ال�شفط العمالق» كما عبرّ عنه املر�شح الرئا�سي
ال�سابق رو�س بريو ب�شكل ركيك للوظائف التي تغادر الواليات املتحدة �سوف ي�أتي من الهند،
ولي�س املك�سيك و�سوف تكون وظائف ذات خربات عالية ،وكذلك وظائف يف حقل الت�صنيع.
�أمابالن�سبةلل�شركاتالتجاريةالأمريكيةوالهنديةالكربىف�إنالأمربرمتهيتعلقباملال.
وتعتزم حكومة الهند زيادة مقدراتها الدفاعية يف حماولة لتبني و�ضع القوةالعظمىباملقارنة
مع مكانة فرن�سة ،رو�سية واململكة املتحدة � -إن مل يكن ال�صني �أو الواليات املتحدة .ويتوقع
�أن تنفق الهند يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة وحدها ( )60مليار دوالر مقابل م�شرتيات الأ�سلحة
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التقليدية( .على الرغم من الزيادات املتوا�ضعة يف النفقات االجتماعية ،ف�إنها �ستنفق مبلغاً
�ضئي ً
ال ن�سبياً على ال�صحة ،التعليم ،الطاقة البديلة ،والبيئة) .وترغب ال�شركات الأمريكية
باحل�صول على قطعة كبرية من هذه الفطرية املغرية للغاية ،وهي تخ�شى �أنه ومن دون تقدمي
هدية االتفاقية النووية يف املجال املدين مع الهند ،ف�سوف يجري �إبعادها من قبل الدول
املحتالة املتعط�شة لبيع الأ�سلحة الدفاعية� ،سعياً وراء الدوالرات الهندية ،التي �ستنفق على
الدفاع� ،أال وهي :رو�سية وفرن�سا و�إ�سرائيل وحتى ال�سويد.
كماترىال�شركاتالهنديةفر�صاًلقيامم�شروعاتكبريةعربتوريداتالأ�سلحةالدفاعية
املقررة لبالدها .وتطالب احلكومة الهندية�أن يت�ضمن جزء كبري من عقود الأ�سلحةاجلديدة
بنداً حول اال�ستثمار يف الهند ،و�أن حت�صل امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الهندية على امل�ساعدة يف
جمال تطوير مقدراتها ب�صفتها �أحد امل�صنعني الكبار للأ�سلحة يف العامل .وهي متلهفة
لتو�سيع ارتباطاتها مع ال�شركات الأمريكية القوية ،كما تثبت عملية تعميق االرتباط ما بني
جمموعة �سونيل ميتال و�شركة وول-مارت .وتعد االتفاقية �صفقة رابحة بالت�أكيد بالن�سبة
للعمل التجاري الأمريكي والهندي.
�أما العن�صر املربح الآخر يف االتفاقية النووية فيتمثل يف قطاع الطاقة ،مع وجود تناف�س
�شديد بني الواليات املتحدة ،رو�سية ،وفرن�سة يتوقع �أن يرتكز حول بناء املفاعالت النووية
اجلديدة للهند ،ويف �إتاحة فر�ص كبرية لل�شركات الهندية للدخول يف العملية �أي�ضاً .هذا
على الرغم من �أنه من املتوقع �أن توفر الطاقة النووية مقداراً �صغرياً جداً من احلاجات
الكلية للهند (�أو الواليات املتحدة) من الطاقة لن�صف القرن القادم .لقد متكنت م�ؤ�س�سات
�صناعة الطاقة النووية من �إعادة االعتبار �إىل ذاتها عرب ا�ستغالل املخاوف التي يثريها
االحتبا�ساحلراريالعامليو�إعادةالرتويجللطاقةالنوويةبو�صفهاالطاقة«النظيفةالآمنة»،
التي �سوف حتقق معجزة ب�إنقاذنا من التغريات املناخية .ويف تلك الأثناء ،كان البد من
�إغالق مفاعل نووي يف تيني�سي يف �صيف عام  ،2007لأن درجة حرارة مياه النهر التي اعتادت
�أن تربده كانت دافئة جداً لكي تكون فاعلة؛ كما ت�ضرر مفاعل يف اليابان ب�شكل خطري بفعل
حدوث هزة �أر�ضية .وعانى مفاعل يف ال�سويد حالة مريعة قاربت حالة الذوبان ولكن ال داعي
للقلق ،فاملفاعالت النووية «خالية من التلوث».
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ال�شراكة الأمريكية الهندية تتعر�ض للهجوم
مل يفلح كل ال�ضغط الذي مور�س يف وا�شنطن يف �إخماد االعرتا�ضات على االتفاقية
مع الهند .ومت التعبري عن االعرتا�ضات يف الهند ب�شكل قوي �صارخ ،ومتيزت بنربة عالية
وكانت يف جزء منها �سيا�سات حزبية تافهة عدمية الأهمية  -اعرت�ض حزب جاناتا على
�أ�سا�س ال�سيادة الوطنية يف حني �أن احلزب هو الذي كان قد بادر �إىل العمل على التو�صل �إىل
االتفاقية يف املقام الأول ،و�أ�صبحت الهند حتت زعامته دولة نووية يف عام  - 1998ويف جزء
�آخر حالة من عدم الأمان املخيم على البالد ،التي تثري �شعوراًمبالغاًفيه من التهديد لل�سيادة
الوطنية من �أية جهة �أجنبية .وكان الأكرث �إثارة للذعر بالن�سبة لرئي�س الوزراء �سينغ ،وحزب
امل�ؤمتر الذي يتزعمه قيام الأحزاب ال�شيوعية الهندية ،التي يعتمد حزب امل�ؤمتر على دعمها
للمحافظة على احلكومة احلالية يف ال�سلطة ،بتمزيق االتفاقية واملطالبة بت�أجيل �إبرامها
على الأقل .وقد �أ�صرت هذه الأحزاب على موقفها ورف�ضت تغيريه .ورمبا تواجه احلكومة
�أي�ضاً �أزمة ثقة قد تُف�ضي �إىل التعجيل ب�إجراء انتخابات مبكرة.
كاناالعرتا�ضالرئي�سللي�ساريتمثليف:اخلوفب�أنال�شراكةالإ�سرتاتيجيةواالقت�صادية
املتنامية للهند مع الواليات املتحدة تعر�ض للخطر ا�ستقاللية الهند يف ر�سم ال�سيا�سة
اخلارجية ،وتف�سح املجال �أمام ا�ستغالل كامل للبالد من جانب �أ�صحاب امل�صالح من
املتنفذين يف ال�شركات الأمريكية -والهندية وغريها من ال�شركات الأجنبية .وال يرى الي�سار
الهندي يف الواليات املتحدة ،العباً لطيفاً ال ي�شكل �أية خطورة� ،إطالقاً .ونظراً لل�ضغط الذي
ميار�سهامل�ستثمرونالأجانبللتهربمنقواننيالعملالهنديةمع�أنهاتطبقعلىجزء�صغري
جداً من القوة العاملة يف البالد ،وكذلك التهرب من جمموعة من القوانني الأخرى املعمول
بها يف الهند واملتعلقة بحقوق ملكية الأرا�ضي وغريها من املناطق ،ف�إن هناك احتما ًال ب�أن
يخ�سر الي�سار الهندي الكثري نتيجة حدوث تقارب �أوثق مع الواليات املتحدة .غري �أن هذا لن
ي�شكل خ�سارة من وجهة نظر ال�شركات التجارية الأمريكية التي تخ�شى من «ت�أثري فنزويال»
يف الهند مما قد ينتزع منها �سيطرتها على �سوقها املربحة ،التي مل يجر ا�ستثمار حجم
�إمكانياتها �سوى على نطاق �ضيق ال يذكر.
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مناملحتم�أنالهند،ووفقاًللحجماملطلقلعددال�سكان،واالقت�صاد،والقوةالع�سكريةاملتنامية،
�سوف حتقق املعايري الأ�سا�سية ،التي جتيز لها الدخول �إىل العامل املهيب «للقوى العظمى» ،الذي
ت�سعى �إليه .ولكن وكما ت�ساءل اخلبري الفرن�سي الكبري يف ال�ش�ؤون الهندية كري�ستوف جافريلو
«القوة لفعل ماذا؟» �إن جي�شاً جراراً جمهزاً ب�صواريخ متو�سطة املدى ،غوا�صات نووية ،طائرات
مقاتلة نفاثة من طراز  ،F-18و�أحدث ما مت اخرتاعه من �أجهزة املراقبة ،لن يكون ذا فائدة للهند
فيما لو مل تعد ترى ما الذي جعل من الهند دولة عظيمة بحق.
وت�أخذ الهند درو�ساً من �صفحات كتاب امل�سرحيات ،التي �ألفتها الواليات املتحدة الراغبة
ب�شدة يف لعب دور املعلم واجلهة املوردة للمعدات .ولكن ال�سباق على التفوق الع�سكري هو
�سباق نحو الن�سيان على املدى القريب .ويحتاج الإن�سان فقط �إىل �إلقاء نظرة على الو�ضع
احلايل للمديونية الأمريكية يف �ضوء احلرب على العراق ،والرباهني العديدة التي تثبت �أن
الواليات املتحدة قد ف�شلت يف املحافظة على بنيتها التحتية الأ�سا�سية وحت�سينها ب�شكل ٍ
واف،
�أو �إلقاء نظرة على الدليل امل�ؤ�سف على الإخفاق يف توظيف اجلهد واملال والوقت يف احلاجات
الب�شرية الأ�سا�سية للرعاية ال�صحية املتميزة والتعليم املتميز ،جلميع مواطنيها .فلي�س هكذا
يجري و�ضع برنامج �سيا�سي ي�ضمن املقدرة على التناف�س والرغبة يف حتقيق الفوز م�ستقب ً
ال
على م�ستوى البالد.
والبد من التذكري يف اخلتام �أن الهند دولة نووية تقع �إىل جوار دولتني نوويتني يف منطقة
م�شحونة بحالة من عدم اال�ستقرار ،معظمه ناجم عن حاالت غري طبيعية وخميفة من
التفاوت يف الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وحدوث تدهور بيئي خطري ،وهي ق�ضايا لن
حتلها �أية تر�سانة من الأ�سلحة مهما كرب حجمها.

ردة فعل معادية مت�صاعدة
بعد خم�سني عاماً من اال�ستقالل ،وعلى الرغم مما �صدر عن احلكومة الهندية من
تطمينات �إيجابية ،ف�إن الهند تواجه خطر التخلي عن الفقراء وعن الإرث الرائع للأب
امل�ؤ�س�س لالمة والأكرث تاثرياً� ،أال وهو املهامتا غاندي .فالهند تقوم وحتت �ضغط �شديد
من �أ�صحاب امل�صالح التجارية برمي تراثها الزراعي وكل ما يت�صل بالزراعة والفالحني
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والرعاة ال ُّرحل وال�سكان الأ�صليني ل�صالح منوذج قدمي و�سام ب�شكل خطري ،يعود �إىل القرن
التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين ،يركز على التنمية ال�صناعية ،الزراعة االحتكارية وتو�سع
املناطق العمرانية.
هل من املمكن «تنمية الإن�صاف» ح�سبما ت�ساءل موكي�ش �آمباين� ،أغنى رجل من �أ�صحاب
املليارات يف الهند ،يف بداية هذه ال�صفحات قبل عام؟ لقد ازدادت ثروة ال�سيد �آمباين
ب�سرعة كبرية يف �أثناء العام الذي م�ضى منذ �أن كتبت هذا الكتاب ..وهو الآن �أحد �أكرث
الرجال ثراء على كوكب الأر�ض ،وتقدر ثروته ب�أكرث من ( )60مليار دوالر .وعلى الرغم من
املنا�شدات التي وجهها رئي�س الوزراء ،فهو لي�س خجو ًال البتة من التباهي مبا ميلكه .ففي عام
 ،2007نقلت ال�صحافة العاملية تقارير �إخبارية عن املبنى ال�سكني املزمع �إن�شا�ؤه من �ستني
طابقاً للإقامة ال�شخ�صية لأفراد عائلة ال�سيد �آمباين ال�ستة ،كام ً
ال مع ِمر�أَب مكون من
�أربعة طوابق ال�ستيعاب جمموعة ال�سيارات الوا�سعة التي ميلكها� ،إ�ضافة �إىل مهبط لطائرة
مروحية .و�سوف يرتفع برج البيت اجلديد فوق مدينة بومباي ،حيث يعي�ش ( )60باملئة من
�سكانها من دون م�أوى �أو يف الأحياء ال�شعبية الفقرية .ووفقاً ملا ورد يف التقارير الإخبارية،
ف�إن م�سكن عائلة �آمباين �سوف يوظف طاقماً �إدارياً ي�ضم �ستمئة �شخ�ص .ويتوقع االنتهاء
من �أعمال البناء بحلول خريف عام  .2008ومن ال�صعب تخيل �أن يكون ب�إمكان اقت�صاد
الهند على الإطالق تنمية ثروة كافية جلميع �سكان مدينة بومباي ،لكي يعي�شوا حياة بذخ
و�إ�سراف مثلما يعي�ش ال�سيد �آمباين.
وقد �أبلغني �أحد رجال االقت�صاد �أن هناك طريقة جمربة و�صحيحة لتنمية الإن�صاف:
«�إنها تدعى �إعادة توزيع الدخل عرب فر�ض ال�ضرائب والإنفاق احلكومي» .وكانت حكومة
الهند قد قدمت بع�ض التعهدات بتحقيق هذا الأمر وعلى نطاق �أو�سع مما �سرتغب فيه
�أو�ساط رجال الأعمال ،ولكنه �أ�ضيق كثرياً مما حتتاجه جموع الفقراء يف �أنحاء البالد و�ضيق
جداً مقارنة بنطاق الإنفاق الع�سكري للهند .وبينما يقوم بع�ض ر�ؤ�ساء ال�شركات التجارية
باتخاذ خطوات عملية من �أجل الإذعان مكرهني للحد الأدنى الثالثي من الأرباح ،ف�إن
الآخرين ي�ستغلون ثرواتهم التي جنوها حديثاً ،ليطبقوا مناذج من العمل التجاري تعطي
عوائد كبرية للم�ستثمرين ،ولكنها تفعل ذلك مقابل ثمن اجتماعي وبيئي غري مقبول .ويبدو
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�أن احلكومة وقد �أ�سرها �إغواء اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر و�ضرورة حتقيق �إمناء �صناعي غري
قادرة على و�ضع حد للعديد من هذه املمار�سات .ول�سوء احلظ ،ف�إن �أفعالها ال تتفق بب�ساطة
مع لغتها املنمقة اجلديرة بالثناء.
�إن ما ال ت�ستطيع احلكومة �أن تكبحه ،يقوم املواطنون الهنود وب�صورة متزايدة ،بتويل �أمر
و�ضع حد له ،وبو�سائل عنيفة �أحياناً .كما تت�صاعد ردة الفعل العدائية �ضد التطور مع كل تنازل
يقدم لل�شركات اال�ستثمارية ويف غياب �أي �إجراءات حلماية الآالف من الهنود الذين ُيرغمون
على ترك �أرا�ضيهم �أو �أعمالهم بالقوة .ويوا�صل متمردو حركة املاويني الناك�سال Maoist
 Naxaliteك�سب مواقع ل�صاحلهم .ففي منطقة نانديغرام غربي �إقليم البنغال ،ترافقت
االعرتا�ضات التي قادها املزارعون والقرويون ب�أعمال عنف احتجاجاً على �إن�شاء منطقة
اقت�صادية خا�صة من �أجل �إقامة بناء �ضخم ملعمل كيماوي على م�ساحة ( )34,000فدان ،وكان
يهدد بحرمانهم من الو�سيلة الوحيدة التي ميلكونها لك�سب العي�ش� ،أَال وهي �أر�ضهم .ويف �شهر
�آذار من عام  ،2007بلغ النزاع ذروته و ُق ِتلت �أعدا ٌد كبري ٌة من النا�س .ومما يثري ال�سخرية� ،أن
احلكومة ال�شيوعية للوالية هي التي قامت بتن�سيق �إِجراءات القمع العنيفة التي اتخذت �ضد
االحتجاجات .وقد �أجربت احلكومة يف النهاية على نقل امل�شروع �إىل مكان �آخر.
ويف �شهر �أيلول من عام  ،2007دفعت االحتجاجات العنيفة التي جرى تنظيمها عند موقع
عدد من حمال ال�سوبر ماركت العديدة واحلديثة التابعة ل�شركة «ريالين�س» ،لبيع املنتجات
الزراعية الطازجة التي �أُقيمت وفق منوذج املق�صورات الكبرية الذي تعتمده �شركة وول-
مارت ،دفعت بحكومة والية اوتار برادي�ش املنتخبة حديثاً �إىل �إ�صدار �أوامر ب�إغالق هذه
ّ
املحال ،حتى يكون بالإمكان تقومي ت�أثريها على �أرزاق بائعي اخل�ضراوات املحليني ،و�أ�صحاب
الدكاكني ال�صغرية .وكان ع�شرات الآالف من بائعي اخل�ضراوات واملتاجر التي ميلكها
ويديرها �أفراد الأ�سر ال�صغرية ،قد حرمت من م�صدر دخلها ب�سبب هذه املتاجر الكربى،
التي تعد «ب�إلغاء الو�سيط» لكي تدفع للمزارعني �أ�سعاراً �أعلى ،وتقدم للم�ستهلكني �أ�سعاراً �أقل،
(وجتني �أرباحاً هائلة على الهام�ش ما بني هذا وذاك) ،ومل تقت�صر االحتجاجات على �أوتار
برادي�ش ،وهي تهدد ب�أن تعم �أرجاء البالد ب�أكملها� .إن االندفاع للتخل�ص ممن «يفتقرون �إىل
الكفاية» يف ال�سوق الهندية ميكن �أن تكون له عواقب اجتماعية وخيمة ،عندما يت�ألف ه�ؤالء
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الذين «يفتقرون �إىل الكفاءة» من املاليني من النا�س ،الذين يتدبرون �أمور معي�شتهم بالقليل،
مما ي�سد رمقهم ،ولي�س �أمامهم مكان �آخر يلج�ؤون �إليه للح�صول على عمل� .أما الأ�سعار
الأقل املوعودة ،فهي جمرد �أقل بالن�سبة للم�ستهلكني من �أبناء الطبقة الو�سطى ،الذين �سوف
يقومون بالت�سوق يف املخازن اجلديدة املزودة ب�أجهزة تكييف الهواء.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذه املتاجر حتتاج �إىل توفر �أ�ساليب زراعية اقت�صادية ت�شمل
الزراعة الأحادية* وا�ستخدام املبيدات احل�شرية والأ�سمدة ال�صناعية الثقيلة .وباتت
املحا�صيل املعدلة وراثياً وتعري�ض الأغذية للإ�شعاعات ،املوجودة �سابقاً يف الأطعمة ،مهي�أة
لالنت�شار على نطاق وا�سع يف الهند وب�شكل متزايد �أي�ضاً .وكانت الواليات املتحدة ت�سمح
با�سترياد �أ�شجار املانغو الهندية يف عام � ،2007شريطة �أن ت�صل فقط يف �شحنات جتارية،
(وبذلك ت�ضمن ال�سوق للمزارعني الكبار) وكان يجري تعري�ضها للإ�شعاع النووي يف �أحد
املرافق املرخ�صة من قبل احلكومة الأمريكية قبل �شحنها.
وهذا ي�ضع ال�سل�سلة الغذائية للهند على م�سار مناق�ض لذاك املعمول به يف الواليات املتحدة،
حيث تعد الأغذية الع�ضوية �أ�سرع �أق�سام �سوق الأغذية تطوراً .ف�أ�سواق املزارعني ت�شهد انتعا�شاً
املح�ضرة ببطء .وقد
كبرياًوتزداد وب�سرعة �شعبية الأغذية املحلية واحلركات امل�ؤيدة للأطعمة ّ
�ضاق النا�س يف الواليات املتحدة ذرعاً بالزراعة ال�صناعية ،لكنه من ال�صعب الوقوف يف
وجه جماعات ال�ضغط القوية يف ال�شركات التجارية الزراعية ،ورفع ال�ضرر الذي مت �إحلاقه
بالأرا�ضي ،واملياه ،واحلياة الربية -عدا عن ذكر املجتمعات املحلية الب�شرية و�أعداد املزارعني
الذين ميتلكون اخلربة -و�إعادة العمل بنظام بيئي حكيم لإنتاج الأغذية.
الهند لي�ست م�ضطرة ل�سلوك هذا امل�سار ذاته .فهي ت�ستطيع -ويجب عليها� -أن حتت�ضن
الزراعة امل�ستدامة ،التي ي�شكل املزارع حمورها� .إن الثمن الب�شري والبيئي لعدم القيام
بذلك �سوف يثقل كاهل الهند للغاية ،و�إىل حد ال تقوى على حتمله.
وحتى �أبناء الطبقة الو�سطى يعي�شون �أوقاتاً ع�صيبة يف الهند بلد التطور ال�سريع .وترى
عمتي وعمي �أن احلياة يف غورغاون باتت متعبة ب�صورة متزايدة .وهما حمظوظان جداً ليكونا
* الزراعة الأحادية :زراعة حم�صول من النوع نف�سه يف الأر�ض نف�سها كل عام( .املرتجمة)
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قادرين على الرحيل بعيداً �إىل �أمريكة ال�شمالية يف �أثناء الف�صل احلار عندما ترتفع درجات
ٍ
�ساعات يف كل
احلرارة ب�شكل منتظم �إىل ( )100درجة فهرنهايت ،وينقطع التيار الكهربائي
يوم خانق ،مما ي�ؤدي �إىل توقف �أجهزة التكييف عن العمل ،و�أجهزة التلفاز واحلا�سوب .ومع
�أنهما ال يواجهان خطر اجلوع ،فقد �شعرا بت�أثري الأ�سعار املرتفعة على ميزانية الأ�سرة.
وال تزال الثقة بامل�ستقبل التي تبعث على الده�شة التي مل�ستها يف الهند يف عام  2005و،2006
عندما قمت ب�إجناز اجلزء الأعظم من البحوث املتعلقة بهذا الكتاب ،ال تزال قائمة .وي�ستمر
الهنود يف امتالك �آمال كبرية بالن�سبة مل�ستقبل بالدهم .وهم ما يزالون يعتقدون �أنها �سائرة
�أخرياً على درب العظمة املعرتف بها� .إال �أن هنالك الآن �أكرث من م�سحة من القلق �أي�ضاً،
مع �إح�سا�س ملمو�س باخلوف يتال�شى عند حواف ال�شعور املثري باالبتهاج والإميان باملقدرة
على معاجلة امل�شكالت ب�سهولة .فاملخاوف تكرب مع كل انقطاع للتيار الكهربائي ،وكل في�ضان
مدمر ،وكل �صباح �ضائع يف زحام حركة املرور ،وكل مترد دموي يقوم به املتمردون املاويون
�أو حزن مرئي لفالح نازح.
لقد تقبل معظم الهنود حقيقة �أن الهند لن تلحق بال�صني على الإطالق ،وهي يف الواقع
ترتاجع �أكرث ف�أكرث خلف جارتها العمالقة .وكما هو احلال يف باقي �أنحاء العامل ،ت�شكل
�أزمة االئتمان امل�صريف احلالية يف الواليات املتحدة �سبباً للذعر يف الهند .فحدوث ركود
اقت�صادي طويل يف الواليات املتحدة ميكن �أن يلغي الكثري من التطور املوعود يف الهند
واملرتبط ب�شكل متزايد باالقت�صاد الأمريكي .ويحذر �صوتٌ و�أحياناً هم�س ٌة و�أحياناً �صياح
حا ٌد ب�أن احلزب الغربي لال�ستهالك من �أجل اال�ستهالك بحد ذاته والر�أ�سمالية «امل�شحونة
مبحرك توربيني» ،كما �أ�سماها جورج �سورو�س ،التي ا�ستقطبت اجتذاب اهتمام عدد كبري
من امل�ؤ�س�سات احلكومة املحلية والعاملية ،واقت�صاد عاملي مت ارتهانة ب�أوامر من جممع
�صناعي ع�سكري هائل� ،سوف يواجهون يوماً ما عواقب ما �أقدموا عليه.

عامل �آخر ممكن
هل �ستفي الهند بوعد هذه اللحظة وتعمل يف �سبيل اخلري املثمر بنا ًء على التعهد الذي
قطعه جواهر الل نهرو على نف�سه ل�شعب الهند يف خطبته ال�شهرية غداة ح�صول بالده على
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ا�ستقاللها ،ب�أن يحرر الهنود جميعهم من «الفقر واملر�ض وعدم تكاف�ؤ الفر�ص؟» ،هل �سيكون
لدى الهند ال�شجاعة ال�سيا�سية واجلر�أة الفكرية لو�ضع ت�صور مل�صري وطني للقرن احلادي
والع�شرين ،خا�ص باملرحلة الالحقة للت�صنيع ،وي�ستند يف �أ�س�سه �إىل تقاليدها القدمية
والر�سالة الثورية احلقة املتعلقة مببد�أ الالعنف التي �ضمنت حريتها؟
�إن احليوية املطلقة ل�شعب الهند ،و�سحر ثقافتها الفنية �سواء القدمية ،واملعا�صرة ت�شكل
ينابيع للإبداع والقدرة على التكيف واملرونة تُلهم وتدعم املاليني من الأ�شخا�ص يف الهند
ويف �أنحاء العامل كل يوم .هناك م�ستوى ٍ
واف من احليوية الفو�ضوية يف كل جانب من جوانب
هذه البالد الرائعة ،يجعل الهند تتفادى دائماً التعميمات ال�سهلة ،حتى ،وهذا �أخل�ص �أملي،
ما يتعلق منها بالتوجهات الأكرث �سوءاً ل ّلحظة الراهنة .وتبقى ال�سلطة ال�سيا�سية والثقافية
اللينة للهند ميزة هائلة وم�صدر قوة �سوف تقود البالد بعيداً باجتاه حتقيق �أهدافها.
وي�ستمر العامل يف االفتتان بكل الأ�شياء الهندية متاماً مثل الهنود �أنف�سهم ،الذين ي�ستمتعون
بالإمكانيات الإبداعية احليوية لأمتهم ،وهي تندفع �إىل الأمام .ومع ذلك فعندما تتباعد
العالقة تدريجياًوب�شكل كبري بني البالغة والواقع ،ف�إن حتى�أقوى �سلطة لينة ميكن �أن تفقد
قوة ت�أثريها ،كما ميكن حتى لأعظم دولة �أن تفقد م�صداقيتها.
والبد من القول يف النهاية� ،أ َّن �أثمن مزايا الهند جميعها هو نظامها الدميقراطي .فمهما
ازداد ارتفاع معدل النمو يف الهند ،ومهما كان عدد �أ�صحاب املليارات الهنود اجلدد الذين
ي�شكلون قائمة «فورب�س» لأغنى �أغنياء العامل ،ف�إن الناخبني الفقراء يف الهند �أو ًال وقبل كل
�شيء� ،سوف يطيحون باحلكومة احلالية �إذا ما ف�شلت يف حتقيق تقدم يهدف �إىل تلبية
حاجاتهم الأ�سا�سية .وقال يل رئي�س جماعة �ضغط قوية يف وا�شنطن دي�.سي م�ؤخراً�« :إِن
العمل التجاري يقود هذا الأمر برمته مع الهند يف الوقت احلا�ضر .ونحن نحتاج فقط �إىل
الت�أكد ب�أن احلكومتني حت�ضران ال�شعب برفقتهما»� .إنني �آمل �أن تثبت االنتخابات القادمة يف
الهند ويف الواليات املتحدة ب�أن هذا الرجل ميتلك معادلة معكو�سة للحكم الدميقراطي.
هل �ستمتلك �إدارة �أمريكيةجديدةال�شجاعة لإعادة تركيزالعالقة ما بني الواليات املتحدة
والهند ،وب�صورة جوهرية ،حول التحديات الرئي�سة لع�صرنا؟ �إنها �ستفعل فيما لو طالبها
بذلك املواطنون الأمريكيون ،مبن فيهم املواطنون الأمريكيون من �أ�صول هندية .تخيل
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قوة عالقة ثنائية بني اثنني من �أعظم الأنظمة الدميقراطية يف العامل ،تركز على ت�شجيع
الزراعةامل�ستدامةالتيحتافظعلىاملزارعالأ�سريةوالتنوعالنباتي؛وعلىمعاجلةاالحتبا�س
احلراري يف العامل عن طريق تقلي�ص انبعاثات الغازات من البيوت الزراعية البال�ستيكية
ب�شكل جذري ،فتخف�ض من اال�ستهالك الأمريكي غري املتنا�سب ملوارد العامل ،وت�ضع خططاً
ملمو�سة مل�ساعدة املواطنني وال�شركات التجارية على التكيف مع ما ميكن �أن يلحقه تغيري
املناخ؛ من �أ�ضرار؛ كما تركز على ت�صميم م�ساكن وو�سائل موا�صالت ذات كلفة رخي�صة
و�صديقة للبيئة ،وحتقق وفراً يف الطاقة؛ وعلى توظيف الأموال واجلهود يف الطب الوقائي،
وت�سخري التكنولوجيا خلف�ض تكاليف الرعاية ال�صحية ،وجلعل الرعاية ال�صحية املمتازة
حقاً عاملياً ولي�س امتيازاً حمدوداً؛ وعلى جعل احل�صول على التعليم املتميز ممكناً للجميع
حتى ي�ستطيع كل طفل �أو طفلة �إدراك الإمكانيات الكاملة حلياته �أو حياتها.
تخيل اتفاقية تعقد بني الواليات املتحدة والهند ال�ستخدام الطاقة النووية يف املجال
املدين ،وتركز على نزع الأ�سلحة النووية يف العامل -مبا فيها �أ�سلحة الواليات املتحدة -وهو
�أمر دعت �إليه الهند ل�سنوات عديدة ،وتركز �أي�ضاً على �إيجاد م�صادر بديلة للطاقة كافية
لل�سماح لنا باال�ستغناء عن كل من وقود النفط والوقود الذري.
هنالك عامل �آخر ممكن .وكما يبني ،على نحو ٍ
واف ،العديد من الأ�شخا�ص الذين �أجريت
معهم مقابالت يف هذا الكتاب ،ف�إننا نحن ال�شعب ،نحتاج فقط �إىل ترجمة ماجرى تخيله
�سابقاً �إىل واقع.
من امل�ؤكد �أ َّن الهند تتقدم �إىل الأمام بت�سارع مطرد .وهذا حالنا جميعاً .وال�س�ؤال هو
باجتاه �أي م�صري.
مدينة نيويورك
� 10أيلول «�سبتمرب» 2007

كلمة �شكر

الهند ت�سري يف عروقي .وهي ت�سكن يف قلبي �أي�ضاً .لقد كتبت هذا الكتاب لأنني �أعتقد
�أن الهند ت�شكل �أهمية غري م�سبوقة بالن�سبة مل�ستقبل عامل يعي�ش �أزمة.
الهند بلد ال ين�ضب ،هي �أُعجوبة بلد �ساحرة �إىل ما ال نهاية� .إنها مغرية تفوق الو�صف
حتى يف جمال ثقافتها الغنية ،ون�صبها التذكارية اخليالية ومناظرها الطبيعية اخلالبة.
الهند هي �أي�ضاً مكان للق�سوة االجتماعية ال�شديدة ،واملعاناة الكبرية ،وامل�شكالت املخيفة
فع ً
ال .هي ت�شكل منوذجاً حلالة ما بعد احلداثة ،ويوجد يف الوقت ذاته يف كل حلظة من
حلظات التاريخ الب�شري ،و�ضمن �سياق كل �سرد منطقي علمي ،وفل�سفي ،وديني عظيم جرى
التعبري عنه بدقة ،على الإطالق.
ولي�س بالإمكان الإحاطة بالوحدة املتكاملة للهند يف كتاب واحد مبفرده ،ال �سيما عندما
تكونالبالد�آخذةيفالتغيريبخُ طامت�سارعةم�شهودة�.إنهلأمرحتمي�أنالعديدمنالأ�شخا�ص
اللطفاء واجلهود املهمة مل جتد لها مكاناً يف هذه ال�صفحات .ومع ذلك ويف رحلتي �إىل هند
القرن احلادي والع�شرين ،التقيت �أُنا�ساً عاديني يت�أقلمون مع ظروف غري عادية و�أنا�ساً ممن
ميتلكون ر�ؤية ا�ستثنائية ودافعاً ا�ستثنائياً وملتزمني ب�إحداث حت ّول يف الهند ،وهم بقيامهم
بذلك ،يحدثون حت ّو ًال يف العامل يف حياتهم .و�أملي �أن حتمل ق�ص�صهم يف م�ضمونها ما هو
�أكرث كثرياً من احلقائق التي �أرويها ،و�إنه �سيكون هناك يف النهاية� ،شيء من الإن�سانية
الرائعة للهند �ستحرك القارئ لكي يرى الهند ويرى عاملنا من زاوية جديدة.
كان ردالفعل الذي لقيته من الأ�شخا�ص الذين ات�صلت بهم للم�ساعدة على �إجراء
الدرا�سات اخلا�صة بهذا الكتاب هائ ً
ال متاماً .فهنالك حما�سة مثرية جداً �إزاء النه�ضة
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املذهلة للهند ،وقلق عميق جداً �إزاء التحديات اخلطرية التي تواجهها الهند� ،إىل حد �أنه
كان هناك مراراً وتكراراً �أ�شخا�ص غرباء كلياً يفتحون يل قلوبهم ،وبيوتهم ،ودفرت الأ�سماء
والعناوين الذي يخ�صهم من دون تردد .ف�إذا ما كنت ومن دون انتباه قد �أغفلت ذكر �أحد يف
كلمة ال�شكرالالحقة ف�إنني �أعتذر ب�صدق ،وممتنة بالقدر نف�سه.
علي كري�ستوف جافريلو من مركز درا�سات العالقات الدولية يف باري�س ب�أن
لقد �ألح َّ
�أحمل معي فكرة كنت �أُ�شاطره �إياها من �أجل و�ضع كتاب عن «الهند العاملية»� ،إىل راجي�ش
�شارما من دار الن�شر الفرن�سية «�آكت �سود»  Actes Sudوكان راجي�ش م�شجعاً ب�شكل بالغ
وظل كذلك من البداية �إىل النهاية -وانطلق امل�شروع.�أريد �أن �أَ�شكر وب�شكل خا�ص وكيلي� ،ستريلينغ لورد ،لكونه �آمن بهذا الكتاب و�آمن بي منذ
البداية ،ولأجل كل الدعم الذي قدمه .وعمل املحرر الذي �أ�شرف على عملية تنقيح كتابي
لدى م�ؤ�س�سة �سكريبرن اليك�سي�س غارغاليانو بجهد كبري مثلي تقريباً لكي يتيقن من �أمر
االنتهاء من و�ضع هذا الكتاب بال�سرعة الالزمة ،وحثني على ا�ستغالل خمزونات جديدة من
الطاقة ،ودفعني لكي �أفهم ب�شكل �أعمق ،و�أكتب ب�صورة �أف�ضل عند كل خطوة� .شكراً للدعم
الرائع واجلهد ال�شاق الذي بذلته �سوزان مولداو ،كيت بيتمان والفريق ب�أكلمه يف م�ؤ�س�سة
�سكريبرن� :شكراً لكم .كما �أود �أن �أ�شكر الأ�شخا�ص الذين �ساعدوين يف �إجراء الدرا�سات
والبحوث على كل جهودهم ومثابرتهم يف عملهم :غارميا �سينغ ،توم اوغورزاليك ،مريون
تي�سفامايكل وباتري�شيا �سوارت،التي �شاركتني ما لديها من ت�صورات و�آراء مفيدة عن مو�ضوع
�صناعة الأفالم والأعمال الفنية الرتفيهية الهندية وتكرمت ب�إجراء االت�صاالت لربطي مع
�شركة «تونز» يف مدينة ترايڤاندروم .كذلك �أُريد �أن �أ�شكر الأ�شخا�ص الذين قر�ؤوا خمطوطة
الكتاب قبل طباعته :مارك ارون�سون� ،إليا�سا ايري�س ،جونا بالنك ،مارينا بودو�س ،ومي�شيل
واكر .ويف حني �أنني �أحتمل امل�س�ؤولية عن �أي �أخطاء �أو معلومات ناق�صة مل تن�شر ،فقد
جعلت املعلومات الإ�ضافية ال�صادقة والعملية التي ح�صلت عليها من ه�ؤالء الكتاب الرائعني
والأ�صدقاء املتميزين ،من هذا كتاباً �أف�ضل كثرياً.
بالإ�ضافة �إىل العديد من النا�س الذين تكرموا مب�شاركتي حكاياتهم ب�سخاء والتو�سع
فيها� ،أود�أن �أ�شكرجودي كيالت�شاند من «اجلمعية الآ�سيوية» العاملية ،التي ع َّرفتني على

كلمة ال�شكر
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الع�شرات من الأ�شخا�ص يف الهند الذين �أَ�صبحوا مرجعاً �أ�سا�سياً بالن�سبة للكتاب؛ وكان
�سريناث �سرينڤا�سان يدعمني بكل ما �أوتي من حما�سة .وقد عرفني �أي�ضاًَ �إىل �أ�شخا�ص
عديدين قمت ب�إعطاء نبذة عنهم �أو االقتبا�س منهم .ويف «م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية» بادر
كل من براديت كا�شيان ،اجنايل �شارما ورميا ناندا �إىل تقدمي امل�ساعدة دون �أي حتفظ.
ومل ترتدد �سريدار اينفار من منظمة  TIEب�إي�صايل بالعديد من الأ�شخا�ص الذين باتت
م�ساعدتهم �أ�سا�سية .وكان كل من موليكا دوت ،نريوبام باجباي ون�صرت دوراين مفيدين
للغاية .و�أعطاين ريت�شارد �سيلي�ست بعد مدة ق�صرية الئحة �أ�سا�سية ب�أ�شياء لها �أهميتها،
وجهت �أعمال البحث التي قمت بها .و�شاركني رون هريا �آراءه ب�شكل مو�سع .وحثني �ستانلي
وولربت على كتابة الكتاب عندما كانت الفكرة يف طور الت�شكل.
يف الهند �أود �أن �أ�شكر �أ�سرتي ال �سيما عمي وعمتي ديليب وديبتي كامدار .لقد �شعرت
برتحيبكبريو�أنا�أخرجمن�صالةالركابالقادمنيعلىمنتالرحالتالدوليةيفمطاردلهي
بعد رحلة طويلة ،مع ر�ؤيتي البت�سامة عمي ومعرفتي ب�أن هناك وجبة طعام لذيذة و�سريراً
مريحاً بانتظاري يف البيت .ويف بومباي قامت خالتي راما باريك ،وابنة خالتي ري�شما باريك،
وعمتي يو�شا كامدار ،وخايل وخالتي هيمات وبادما كارا ،قاموا جميعهم بت�أمني م�ساندة
وح�سن �ضيافة كلها حمبة وحنان .وي�ضم الأ�صدقاء الذين ا�ست�ضافوين وقدموا يل الطعام
واملبيت والت�شجيع ماال وجتبري �سينغ ،را�سيك وپانّا هيماين .و�أع ّدت يل عائلة �صديقتي مينو
ثارور من �آل كورجي�س يف كالكوتا ا�ستقبا ًال حاراً جداً بالفعل ،و�أطلعني �أخوها �سيكهار على
العمل الرائع الذي كان يقوم به يف �أحد الأحياء ال�شعبية الفقرية يف كالكوتا ،وعرفني �إىل
�سنجاي بهان�سال ،وجعلني على توا�صل مع اينا بوري يف دلهي ،التي قدمتني �إىل �شانكار راو،
الذي توىل االعتناء ب�أمر �إقامتي يف مدينة حيدر �آباد� .أي�ضاً من املنا�سب تقدمي ال�شكر �إىل
راكي�ش ت�شوبرا وغول�شان لوثرا .كما �أتاح يل �آر.كي مي�شرا فر�صاً كثرية.
ومنالالئقتوجيه�شكرخا�ص يفباري�س�إىلكري�ستوفغيلموتوو�أنيي�سزوبانوڤاللذين
�أعطياين مفتاحاً ل�شقتهما م�ؤخراً ،بعدما توقفت هناك مرات عديدة يف طريقي من و�إىل
الهند؛ و�إىل غبل كورتوا وجان داميان ثيولييه ،وانغريد ج�ستني  -ثريواث .ويف لندن من
الواجب تقدمي ال�شكر �إىل هيتي�ش وترابتي ميهتا ،و�إىل ايالر وت�شيتان ميهتا .ويف الهند ،ال بد
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يل من �أن �أ�شكر ب�شكل خا�ص ،على �صداقتهم ،وتوجيههم �أو �أفكارهم املفيدة ،ك ً
ال من كانتي
باجپاي ،ديليب ت�شرييان ،جاي .بي دا�سوزا ،ديليب دا�سوزا� ،آنيتا پاتيل دي�شموك ،ميناك�شي
غانغويل ،كاران غروڤر ،رامت�شاندرا غوها ،عابد ح�سني ،براالي كانونغو ،غورميت كانوال،
ن�آزنني كارمايل ،براتاب بهانو ميهتا� ،آجاي ميهرا ،روجر برييريا� ،سري رينغاناثان ،نيليما
روڤ�سن ،ڤارون �ساهني ،موليكا �سارابهاي� ،سمري �ساران� ،ساتڤيك ڤارما ،پاڤان ڤارما،
هارجيڤ �سينغ ،جايوت�سنا �سينغ ،ريتا �سوين ،وجايوت�سنا اوپال.
والداي ي�شجعاين على امل�ضي يف عملي �إىل الأمام كما كانا يفعالن دائماً ،يف
�أخرياً كان
ّ
حني كانت �أُ�سرتي اخلا�صة تتدبر �أمرها مع �سل�سلة من الغيابات الطويلة واملتكررة يل عن
املنزل ،وبعدها مع �أم وزوجة �شاردة الذهن �إىل حد بعيد� .أتوجه �إليهم بال�شكر من �أعماق
قلبي على حم ّبتهم يل وعلى �صربهم وحت ّملهم.
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 -29هل متتلك �شركتك �إ�سرتاتيجية هندية؟./http://www.export.gov/indiamission

 -30الأغنياء والفقراء والهوة املتباعدة بينهم .جملة «االيكونومي�ست»  15حزيران

http://economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=7055911 ،2006

409

مالحظات

 -31امل�صدرنف�سه.
� -32ستيڤن غرينهاو�س وديفيد ليونهارت «الأجور احلقيقية تف�شل يف التال�ؤم مع الزيادة
يف الإنتاجية «�صحيفة نيويورك تاميز»� 28 ،أب.2006 ،

http://nytimes.com/2006 /08 /28/business/28wages.html?ex=1156910400&e
.n=0d0f34207633d3fc&ei=5070

� -33شهادة رونيل هريا ،دكتوراة يف الفل�سفة� ،أمام جلنة امل�شروعات التجارية ال�صغرية
حول ا�ستثمار وظائف اخلربات العالية يف اخلارج  20ت�شرين الأول،2003 ،

.html.102003/http://www.ieeusa.org/policy/POLICY/2003

� -34إد فراونهامي« ،هموم الأجور جتدد املعار�ضة ملنح ت�أ�شرية الدخول CENT News.
 com, «H-1B، 6ت�شرين الأول ،2005

http://news.com.com/Waging+battle+on+foreign+labor/2009_1022_3
5888772.html

 -35باليندر« ،اال�ستثمارات اخلارجية» ،ورون هريا و�آنيل هريا ،كتاب «التعاقد مع
�أمريكية يف اخل��ارج :ما �سبب �أزمتنا القومية وكيف ن�ستطيع ا�ستعادة الوظائف
الأمريكية» (نيويورك :دار ن�شر.)AMACOM Book 44 -48
 -36يتوفر عر�ض ر�سمي اقت�صادي موجز ملوقع م�ؤ�س�سة �إن�صاف العالمات التجارية الهندية
( )IBEFعلى ال�شبكة العنكبوتية .http://www.ibef.org/economy/services.aspx
 -37هناك كتابان حديثان جتري قراءتهما على نطاق وا�سع يلخ�صان هذه االجتاهات
ب�شكل متعمق :توم فريدمان« ،العامل م�سطح» (نيويورك ،فارار� ،شرتاو�س وجريو،
 )2005وكاليد بري�ستوڤيتز «ثالثة مليارات ر�أ�سمايل جديد :التحول الكبري للرثوة
وال�سلطة �إىل ال�شرق (نيويورك :بي�سك بوك�س .)2005
« -38االجنراف �شبه القاري :املزيد من الغربيني يقومون بتح�سني خرباتهم بالعمل يف
الهند لفرتة حمددة» جملة بيزني�س ويك 16 ،كانون الثاين 2006
.http://www.businessweek.com/magazine/content/06_03/b3967085.htm

« -39الأجانب بيننا «�صحيفة «تامي اوت مومباي»� »14– 11« ،آذار .20 ،2005
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الف�صل الثاين :امل�ستقبل كما تتخيله الهند
«-1الأعمالالفنيةالرتفيهيةوو�سائلالإعالم»تقرير�أعدتهم�ؤ�س�سةبراي�سووترهاو�سكوبرز
ل�صالح م�ؤ�س�سة �إن�صاف العالمات التجارية الهندية ( ،IBEFنيودلهي).7
 -2امل�صدرنف�سه.
 -3تغطي الأرقام عام  ،2002من درا�سة عن االجتاهات يف كوكب الأر�ض �أعدتها م�ؤ�س�سة
«وورلد ر�سور�سز»http://earthtrends.wri.org/pdf_library/country_ ،2003 ،
.profiles/pop_356.pdf

 -4هناك م�صدر ممتاز للح�صول على معلومات �إ�ضافية عن العالقة ما بني التلفاز والعمل
ال�سيا�سي يف كتاب �أرڤيند راجاغوبال« ،ال�سيا�سة بعد التلفاز :القومية الهندو�سية،
و�إعادة ت�شكيل العامة يف الهند» (كيمربدج :مطبوعات جامعة كيمربدج .)2001
 -5للمزيد من املعلومات ،راجع كتاب ميلي�سا بوت�شر« ،التلفاز الذي يتخطى احلدود
القومية،الهويةالثقافية،والتغيري:عندماجاءتحمطة«�ستار»�إىلالهند(نيودلهي،
مطبوعات �سايج.)2003 ،
 -6للح�صول على حتليل رائع لدور الإعالنات يف حتديث الهند ،راجع كتاب وليام
ماتزاريال« :ج��رف الدخان�:صناعة الإع�لان والعوملة يف الهند املعا�صرة» درهام
ولندن ،ديوك يونيڤر�ستي بر�س.2003 ،
���« -7ص��ن��اع��ة ال��و���س��ائ��ل الإع�ل�ام���ي���ة وال�ترف��ي��ه��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة :م��ع��رف��ة الإم��ك��ان��ي��ات،
ت��ق��ري��ر م���ن �إع�������داد م���ؤ���س�����س��ة  FICCIوب���راي�������س���ووت���ره���او����س���ك���وب���رز� 12 ،آذار
،2006

http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/

.BE7E56C3FF8E90A6CA257185006A3275/$file/Frames.pdf

 -8تي.ان.نينان «امل�شهد الإعالمي الهندي املتغري» حلقة بحث �( 561أيار .15:)2006
« -9الرتفيه وو�سائل الإعالم» .26
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 -10راجديب �ساردي�ساي «�إبعاد احلدود» حلقة بحث �( 561أيار .)2006
« -11الرتفية و�سائل الإعالم» .26
 -12جوفري اي.فاولر� ،شركة «ديزين �ستتملك قناة تلفزيونية هندية موجهة للأطفال»
�صحيفة «وول �سرتيت جورنال»  27متوز.2006 ،
 -13ميلي�سا مار «�أيها الأطفال ،دعونا ن�ستغل برناجماً تلفزيونياً» �صحيفة «وول �سرتيت
جورنال»� 19 ،أيار.B1 ،2006 ،
 -14التلفزيون الهندي دوت.كوم مقابلة مع املدير التنفيذي ل�شركة وولت ديزين (الهند)
راجات جني � 30آب ،2005
www.indiantelevision.com/interviews/y2k5/executive/rajat_ jain.htm

 -15فاولر «�شركة ديزين �ستتملك».
 -16جولييت بي�.شور «خُ لق لل�شراء» (نيوروك� :سكريبرن.9 )2004 ،
« -17الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»  USAIDجتيء بالربنامج التلفزيوين �شارع
�سم�سم �إىل الهند» ،الن�شرة ال�صحفية للوكالة � USAID، 26آب .2005 ،راجع �أي�ضاً
«�شركة ترينر �سوف تهيء �أطفال الهند لال�ستعداد لبوغو» الن�شرة ال�صحفية ل�شركة
تامي وورنر 24 ،ت�شرين الثاين .2003
 -18غايل غايل ِ�سم ِ�سم (برنامج �شارع �سم�سم الهندي) الن�شرة ال�صحفية للوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية � USAID، 8آذار،
http://www.usaid.gov./in/newsroom/press_releases/fs_ galli.htm 2006

« -19ور�شة عمل برنامج �سم�سم و�شركة ترينر تتفقان على التعاون يف �إنتاج برنامج �شارع
�سم�سم يف الهند «الن�شرة ال�صحفية لور�شة عمل برنامج �سم�سم 17 ،كانون الثاين2004 ،
?http://www.sesameworkshop.org/aboutus/inside_press.php
contentld=13411483
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 -20التلفزيون الهندي دوت .كوم« .مقابلة مع مدير برنامج «�شارع �سم�سم الهند،
�شا�سواتي بانرجي» 27 ،متوز2006 ،

http://www.indiantelevision.com/interview/y2k6/executive/sashwati_b.htm

 -21البنك الدويل «الهند يف ملحة»  21حزيران،2006 ،

http://devdata.worldbankorg/AAG/ind_aag.pdf.

 -22رايان ديلي «هل ايلمو هو ال�سالح ال�سري لبو�ش؟» جملة «بي.بي�.سي» نيوز ماغازين،
� 3أيلول .http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/3200699.stm ،2003
 -23ديبورا �سونتاج «اريد هويتي املركبة يا حمطة ام.تي.ڤي» «نيويورك تاميز» ،متوز.2005 ،
« -24انطالق م�شروع ال�صرف ال�صحي ل�سكان الأحياء الفقرية يف مومباي يف �أنحاء
البالد» ن�شرة منظمة ال�صحة العاملية (:)2002

http://www.who.int/bulletin/archives/80 (8)News.pdf ،684

� -25آالن دوتي�شمان «هجوم �أفالم الأطفال التي تنتجها �شركة پيك�سار» فا�ست كومباين
( 101كانون الأول .61 :)2005
 -26امل�صدرنف�سه.
�« -27صناعة الألعاب والر�سوم املتحركة تتيح للهند منواً مرتقباً» «درا�سة NASSCOM

(نا�سكوم)،2006،

http://www.nasscom.in/Nasscom/templates/Normal page.aspx?id=2004
 -28روين �سكروڤاال« ،بيان رئي�س جمل�س الإدارة» ،UTVnet.com

http://www.prdomain.com/companies/N/NASSCOM/newsreleases/
.200611229795.htmj

� -29آرتي رازدون�« ،صناعة الر�سوم املتحركة الهندية  -حتليل»

exchange 4 ،media.com,2004

http://www.exchange4media.com/e4m/izone1/izone_focus.asp?izonefocus_id=4
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� -30سوكانيا ڤريما «هانومان متعة مفيدة» �أفالم  rediff.com،21ت�شرين الأول2005،

http://in.rediff.comoct/21hanuman.htm./movies//2005.
i

 -31مادامنوهان راو «الت�سويق لل�شباب؟ اجته نحو الهاتف اخلليوي!»

.http://www.techsparks.com/Marketing-to-youth-get-mobile.html .

� -32إح�صاءات رابطة عمال مقا�سم الهواتف اخلليوية يف الهندhttp://www.coai. ،

 .in/archives_statistics_2006-q2.htmراجع �أي�ضاًتقريرجمموعة�أبحاثمنطقة
البا�سفيكالآ�سيوية;/http://www.aprg.com2006،وتقريرربطات�صاالتالهواتف
اخلليوية للهند مع قارة �آ�سية :نظرة �إىل عام .»2007

html.0026-http://www.mindbranch.com/products/R330.

�« -33شباب الهواتف اخلليوية « »06تقرير املنتدى العاملي لالت�صاالت الال�سلكية».

http://www.w2forum.com/i/mobileYouth06-part-one.

� -34أرقاممندرا�سةتبنيا�ستخدامالهواتفاخلليوية �أجرتهام�ؤ�س�سةبرياميدري�سرت�ش
BRICs،2005،www.pyr.com

 -35تقرير اقت�صاد املعلومات  2005منظمة يونكتاد ،UNCTAD

http://www.unctad.org/en/docs/sdteedc20051_en.pdf .

« -36ا�ستخدام الإنرتنت يف قارة �آ�سية»www.internetworldstats.com .

�-37شركةريالين�س انفوكوم تتعاون مع�شركةال.جيلاللكرتونياتلت�سريععمليةا�ستيعاب
الإنرتنت يف الهند» الن�شرة الإعالمية ل�شركة ريالين�س انفوكوم  23متوز.2006 ،

http://www.relianceinfo.com/webapp/Infocomm/jsp/media/PressRelease.
jsp?id=120

« -38الن�ساء يت�صدرن الإقبال الكبري على الإنرتنت يف املناطق الريفية يف الهند» موقع
بي.بي�.سي على الإنرتنت  7متوز ،2006

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3871529.stm.
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« -39الهند على الإنرتنت  »2006تقرير م�ؤ�س�سة جاك�ست كون�سالت اال�ست�شارية ،ورد
ذكره يف كتاب �سيفانتي نينات« ،التفاعل التباديل» �صحيفة «هندو» 16 ،متوز ،2006
http://www.hindu.com/mag/ 2006 / 07/ 16

 -40مارك غال�سر «مدن هندية على و�شك تقييد الدخول �إىل مقاهي �سايرب «ن�شرة
انينبريغ  USCلل�صحافة الإلكرتونية»  4كانون الأول ،2003

www.ojr.org/ojr/glaser/1070576918.php.

« -41فر�ض غرامة على �إ�سرائيليني لتبادلهما القبل مبنا�سبة زواجهما «بي .بي�.سي نيوز»
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4268058.stm.
� -42سوري�ش نامباث «احلرية يف خطر� »...صحيفة «هندو»  27ت�شرين الثاين .2005

http://www.hindu.com/mag/2005 /11 /27/stories/2005112700360100.htm.

 -43هل �سعر �أ�سهم �شركة ريديف.دوت كوم مربر؟ «الهند على الإنرتنت »2006
« .www.india.seekingalpha.com/article/14258الهند على الإنرتنت »2006
تقرير جوك�ست كون�سالت ،ورد ذكره يف درا�سة ا�ستطالعية :ياهو البوابة الأف�ضل،
�شادي وبي.ام يقرتنان معاً».
http://www.contentsutra.com/juxtconsult-user-preference-survey-yahoo.top-portal-shaadi-and-bm-tie-in-matrimony

 -44درا�سة حول املهاجرين الهنود  -الأمريكيني �أجراها عام  2004و 2005بول �آدامز
واميلي �سكوب« ،ا�ستخدام الإنرتنت واملواقف جتاه املحافظة على الرتاث بني الهنود
الآ�سيوينييفالوالياتاملتحدة».جامعةتك�سا�سفرعاو�ستني.ق�سماجلغرافياوالبيئة،
.www.utexas.edu/depts/grg/adams/356T/indianinternetsurvey.ppt

 -45لدرا�سة ممتازة عن م�شاعر القلق التي ت�ساور الهنود الأمريكيني �إزاء امل�س�ألة العرقية
يف الواليات املتحدة ،راجع كتاب فيجاي برازاد« ،قدر النا�س ذوي ال�سحنة ال�سمراء»
(مينيا بولي�س :مطبوعات جامعة ميني�سوتا.)2000 ،
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� -46سارة ماكربايد وجو فري اي .فاولر «اال�ستديوهات ت�شهد ارتفاعاً كبرياً يف �أرقام
اخل�سائراملتوقعةنتيجةقر�صنةالأفالمال�سينمائية»�صحيفة«وول�سرتيتجورنال»،
� 3أيار B1 ،2006
� -47شرييا بوبنا فيلم «قرا�صنة الكاريبي ينال مقداراً من القر�صنة»� ،صحيفة بيزن�س
�ستاندرد» 24 ،متوز،2006 ،

http://www.business-standard.com/common/storypage.php?autono=9913.
.=7&leftnm=8&subLeft=0&chkFlg

 -48نيت اندر�سون�« ،ستوديوهات الأفالم تو�سع عملية التوزيع عرب الإنرتنت ،وتوا�صل
حظر حرق �أقرا�ص الـ دي.ڤي.دي�( ».آر�س تيكنيكا 11 ،متوز،2006 ،

http://arstechnica.com/news.are/post/20060711 -7235.html.

 -49اريكا موريف «هيولوود تقبل توزيع الأفالم ال�سينمائية عن طريق الإنرتنت» جملة
«تيك نيوز وورلد» 3 ،ني�سان 2006

www.technewsworld.com/story/media-convergence/49729.html.

�« -50شركة ڤريجن تو�سع مبادراتها الرتفيهية بت�شكيل ڤريجن للمجالت امل�صورة
وڤريجن للر�سوم املتحركة» الن�شرة ال�صحفية ملجالت «فريجن امل�صورة  6كانون
الثاين .2006
«-51الأعمالالفنيةالرتفيهيةالعامليةونظرةو�سائلالإعالم�إليها»(2006،2010،وطبعة
  )2005تقرير م�ؤ�س�سة براي�سووترهاو�سكوبرز.http://www.pwc.com/extweb/industry.nsf/docid/E7376CAA22C3764085
;25662700504BD4

ومقتطفات مقتب�سة من كتاب �شيكار كابور «ال�صناعة الرتفيهية الهندية :ق�صة النجاح
الآتي»  24ت�شرين الثاين.2003،

http://weforum.org/en/knowledge/KN_SESS_SUMM_10232?url=/en/
knowledge/KN_SESS_SUMM_10232
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الف�صل الثالث :نظام البيع بالتجزئة يف الهند
� -1آنيوبام غو�سوامي «امل�ستهلكون امللفتون للأنظار �صحيفة «بيزن�س انديا»  9ني�سان،
.2006،119
 -2ماليني بهوبتا «جنون املجمعات التجارية «�صحيفة «انديا توداي» IndiaToday 7

ت�شرين الثاين .2005

 -3نف�س امل�صدر .1
 « -4باملجمل» ني�سان .2006،123
� -5ستيفن روت�ش «هاقد �أتى امل�ستهلك الهندي» �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» 9،ت�شرين
الثاين.2005 ،
� -6ستيفن روت�ش« ،بحثاً عمن ينفقون الأموال الطائلة» جملة «نيوزويك انرتنا�شونال»،
� 13أيلول،2006 ،
/http://www.msnbc.msn.com/id/1463748/site/newswddk/print/1
/displaymode/1098

 -7بيرت ووناكوت« .انفتاح حمافظ النقود على ال�شراء يف الهند» �صحيفة «وول �سرتيت
جورنال»  3كانون الثاين.2006 ،
 -8نف�س امل�صدر :احتاد غرفة التجارة وال�صناعة الهندية.
 -9ووناكوت «انفتاح حمافظ النقود».
« -10موتوروال تقرر اعتماد الهند مركزاً لأ�سواق النمو االقت�صادي ال�سريع» على موقع
ال�شركة على ال�شبكة العنكبوتية.

http://www.motorola.com/content.jsp?globalObjectld=6988.

� -11سو�شميتا ت�شودري «الهاتف اخلليوي الهندي (الرتكيبة املتحركة للهند) �صحيفة
انديا توداي� 22 ،آب � 2005ص.29.
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� -12صناعة الهاتف اخلليوي« :الهند حتذو حذو ال�صني» م�ؤ�س�سة �إن�صاف العالمات
التجارية الهندية http://ibef.org/download/mobiles.pdf
 -13ارتفاع مبيعات الهند من جهاز احلا�سوب املحمول «وكالة �أنباء يونايتدبر�س
انرتنا�شونال على موقع
http://www.physorg.com/printnews.php?newsid=10165 PhysOrg.com،1

� -14سيدهارث �سريڤا�ستاڤا�« ،سوق احلا�سوب ال�شخ�صي يف الهند ي�شهد �إقبا ًال �شديداً»،
�صحيفة «�آ�سية تاميز» 21 ،حزيران،2006،
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/HF21Dfo2.html.
« -15ارتفاع مبيعات الهند من �أجهزة احلا�سوب املحمول».
� -16ساريثا راي «�شركة ديل ت�سعى �إىل م�ضاعفة قوة العمل الهندية والبحث عن موقع
لإقامة معمل» �صحيفة انرتنا�شونال هريالد تريبيون� 21 ،آذار .2006

http://www.iht.com/articles/2006 /03 /20/business/jobs.php.

 -17زيادة املبيعات ال�سنوية من احلوا�سيب ال�شخ�صية ترتفع بن�سبة  ،%37وت�صل �إىل
 2.3مليون وحدة» .عر�ض للأداء ال�صناعي مل�ؤ�س�سة � ،MAITأجراه مكتب �أبحاث
ال�سوق الهندية 29 ،حزيران  ،2006التقرير الكامل متاح) على

http://www.imrbint.com/media/second-half.html.

� -18سومرن ليمون «�شركة لينفو ت�ستعد للطفرة الهندية الكربى ،دائرة خدمة �أنباء IDG،
� 30أيلول،2005 ،

http://www.infoworld.com/article /05 HN1enovoindiapush_1.html/ 30/09/
 -19اليزابيت كوركوران «بدء تهيئة الهند» فورب�س .دوت كوم  19حزيران،2006 ،

http://www.forbes.com/business/global/2006 /0619 /020.html.

 -20كيث براد�شر «�صعود طاقة الرياح» �صحيفة «نيويورك تاميز»� 28 ،أيلول ،2006

http://www.nytimes.com/2006 /09 /28/business/worldbusiness/28wind.html.
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 -21نازنني كارمايل «رجل الرياح» فورب�س 6 ،حزيران،2006 ،

http://www.forbes.com/business/global/2006 /0605 /042.html.

 -22عبد الكالم ،خطاب مبنا�سبة افتتاح م�ؤمتر الطاقة املتجددة لدول جنوب �آ�سية»
نيودلهي  18ني�سان ،2006

http://mnes.nic.in/president/splangnewPDF%2520format758.pdf.

 -23كارمايل «رجل الرياح».
� -24سريڤا�ستاڤا «�سوق احلا�سوب ال�شخ�صي ي�شهد �إقبا ًال �شديداً يف الهند» الكثري مما
�سلف م�أخوذ من هذا املقال الذي يقدم الكثري من التفا�صيل عن �سوق احلا�سوب
ال�شخ�صي التي تتو�سع �سريعاً يف الهند.
« -25مبيعات �شركة فورد �ستت�ضاعف يف عام 2006؛ و�أيقونة الغاز الطبيعي امل�ضغوط
بحلول �شهر �أيلول» �صحيفة «هندو�ستان تاميز» � 14آب ،2006
http://www.hindustantimes.com/news/181_1764341,0002.htm.

 -26مبيعات �شركة جرنال موترز ت�سجل قفزة هائلة بن�سبة  37باملئة.

http://www.hindu.com/2006 /08 /04/stories/2006080403961810.htm.

وجرنال موترز ت�ستثمر  300مليون دوالر يف م�صنع ال�سيارات يف والية مهارا�شرتا
«�صحيفة هندو� 4 ،آب ،2006

http://www.hindu.com/2006 /08 /04/stories/2006080410301900.htm.

�« -27شركة ماهيندرا توقع اتفاقية �شراكة مع �شركة رينو لل�سيارات -م�شروع م�شرتك
لت�صنيع ال�����س��ي��ارات م��ن ط���راز ل��وغ��ان يف ال��ه��ن��د» -هندو�ستاين بيزين�س الي��ن 2
�شباط.2005،
 -28راڤي كري�شنان «طاقة الإنتاج الق�صوى لل�سيارات �سوف تتجاوز اململكة الربيطانية
وكندا» �صحيفة «فاينن�شال اك�سرب�س»� 12 ،آب ،2006
http://www.financialexpress.com/latest_full_story.php?content_id=137134.

419

مالحظات

� -29آر�.سريدهاران «مازال يف موقع القيادة» �صحيفة «انديا توداي  10ت�شرين الأول،
.2005،14
 -30تقرير �أع��ده معهد �آي.ب���ي.ام للقيمة التجارية .وا�ست�شهد به �صندوق �أن�صاف
العالمات التجارية الهندية ( )IBEFيف «�أ�سواق امل�ستهلكني»

http://www.ibef.org/economy/consumermarket.aspx

 -31روت�ش «هاقد �أتى امل�ستهلك الهندي».
 -32كاال راو «ت�أمالت يف خماطر االئتمان امل�صريف» جملة «بانكر»  3متوز ،2006

_http://www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/4090/Reflections_on
credit_risk.html

� -33سارباجيت �سني «امل�صارف ت�سارع لو�ضع حد للتخلف عن �سداد ديون التعليم -
مالحظات على �أوراق مرمزة ،احتمال تطبيق نظام �شريط الباركود على جوازات
ال�سفر« ،بيزني�س الين» 4 ،كانون الأول ،2005

http://thehindubusinessline.com/2005 /12 /05/stories/2005120502660100.htm

« -34بناء الهند� :آفاق �أ�سواق العقارات يف الهند» تقرير �أعده ق�سم البحوث يف م�صرف
دويت�شه بانك � 8أيار http://www.dbresearch.com .2006
 -35نف�س امل�صدر.
« -36مفاهيم وتعاريف» الهيئة الهندية للإح�صاء

http://www.censusindia.net/2001housing/metadata.pdf#search=%22good
.%20livable%20dilapidated%20dwellings%20india%20definition%22

 -37يا�سري �أي بيتالواال «العقارات الهندية :انتعا�ش �أم افال�س»؟ CNNMoney.com 5

متوز ،2006

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/07/10/8380919/
index.htm
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 -38جممع �آتريا التجاري :املحكمة ترغب يف احل�صول على �أجوبة من الوالية ،واملراقب
الإداري للمجل�س� .صحيفة «ديلي نيوز �آند انالي�سي�س»  18متوز،2006 ،

http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=193416

�« -39شركة طريان ديكان تعر�ض �أجور �سفر �أقل»� .صحيفة هندو 23 ،كانون الثاين ،2005
http://www.hinduonnet.com/2005 /01 /23/stories/2005012303410300.htm

�«-40شركةطريانديكانتبد�أبت�سيريخدمةالرحالتاليومية�إىلكوت�شي»هندو�27،أيلول،
http://www.hindu.com/2005 /09 /27/stories/2005092717640300.htm .2005
�« -41شركة طريان ديكان ت�سري رحالتها �إىل كوت�شي قريباً»� .صحيفة هندو� 15 .أيلول،
http://www.hindu.com/2005 /09 /15/stories/2005091503901900.htm ،2005
 -42زبري �أحمد« ،بران�سون يف الهند  -عر�ض للرحالت املتنوعة» ن�شرة �أخبار «بي بي
�سي»  /جنوبي �آ�سية� 31 ،آذار ،2005
http://news.bbc.co.uk/2/low/south_asia/4397133.stm.
 -43برافول باتيل« ،قطاع الطريان  -نظرة عامة» ،املكتب ال�صحفي للمعلومات ،حكومة
الهند� 1 ،آب .2006
« -44تقرير الرثوة العاملية� ،»2005 ،إعداد م�ؤ�س�سة مرييل لين�ش وكابغيميني :تقرير
العقود اخلارجية لال�ست�شارات التكنولوجية ،متوفر على الإنرتنت،
http://www.ml.com/media/48237.pdf .
« -45يف القمة :تزايد عدد الهنود يف قائمة �أغنى الأغنياء « �صحيفة بيزن�س انديا9 ،

ني�سان .46-42 ،2006

� -46سونيل جني « 53.000مليون روپية بحلول العام القادم» رديف دوت كوم 17 ،متوز
.http://www.rediff.com/money/2004/jul/17rich.htm ،2004

 -47هيئة �أ�سواق امل�شروبات� :شركة كوكاكوال ،تقرير عام ،2005

http://www.beveragemarketing.com/multiplebeverageasiagr.htm
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�« -48أمة من �آكلي الوجبات اخلفيفة :الوجبات اخلفيفة ذات العالمة التجارية هي الآن
ال�صنف الأ�سرع تطوراً بني ال�سلع اال�ستهالكية ال�سريعة االنتقال  FMCGيف الهند.
«تقرير م�ؤ�س�سة اكنايل�سن حول اجتاهات وت�صورات ال�سوق الإقليمية ،حزيران ،2005
.http://www2.acnielsen.com/news/20050600_in.shtml.
 -49راتنا بوه�شان�« ،شركة فريتو -الي �ستقدم خدماتها �إىل �شركة دي�شي للوجبات
اخلفيفة»« ،هندو بيزن�س الين» 2 ،ت�شرين الثاين،2002 ،

http://www.thehindubusinessline.com/2002/11/08/stories/2002110802780100.
htm

� -50سو�شمتيا ت�شودري «م�ستقبل مثري لل�شهية» �صحيفة «انديا توداي» � 15أيار.2006 ،
 -51جون الركن واريك بيالمي «�شركة ريالين�س ت�ستثمر ( )750مليون دوالر يف عمليات
البيع بالتجزئة يف الهند» �صحيفة وول �سرتيت جورنال 24 ،كانون الثاين،2006 ،
http://online.wsj.com/article_print/SB113805841617554065.html.
 -52مايكل باربارو� :أرباح وول مارت تنخف�ض بن�سبة � 26%أول انخفا�ض لها يف ع�شر
�سنوات «�صحيفة نيويورك تاميز» � 16آب.2006،
 -53نف�س امل�صدر.
« -54وول-مارت تكثف تركيزها على الهند» «ايكونوميك تاميز» � 14آب،2006 ،

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/1891029.cms.

� -55ستيفن غرينهاو�س «الدعوى تقول �أن وول مارت متهاونة ب�ش�أن �إ�ساءة ا�ستخدام
العمالة يف اخلارج»� .صحيفة «نيويورك تاميز»� 14 ،أيلول.2006 ،
� -56آدم ناغورين ومايكل باربارو «عني على االنتخابات ،الدميقراطيون يرت�شحون
ب�صفتهم عدواً ل�شركة ووملارت» ،نيويورك تاميز � 17أب،2006 ،
http://www.nytimes.com/2006 /08 /17/washington/17dems.html?ex=1157
.860800&en=f81347ea7c40f3bc&ei=5070
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 -57امل�صدر نف�سه.
« -58تقرير جديد يورد تفا�صيل عن جلوء وول مارت �إىل �إ�ساءة ا�ستخدام العمالة
والتكاليفاخلفية«ن�شرة�صحفية،ع�ضوالكونغر�سجورجميللر،جلنةالرتبيةوالقوة
العاملة ،جمل�س النواب الأمريكي� 16 ،شباط ،2004

http://edworkforce.house.gov/democrats/releases/rel21604.html.

الف�صل الرابع 600,000 :قرية
� -1أ�سباب حوادث االنتحار :املزارعون الهنود اليائ�سون «فرونتالين/وورلد PBC، 26

متوز ،2005

http://pbs.org/frontlineworld/rough/2005 /07/seeds_of_suicid.html.

.http://andolan.blogspot.com -2

�« -3شركة مون�سانتو �ستتملك �شركة دلتا وباين الند مقابل  1,5مليار دوالر نقداً بي� .آر.
نيوزواير� 15 ،آب،2006،

http://www.monsanto.com/monsanto/layout/media/06 /08 -15 -06.asp.

 -4مادهاف غادغيل ورامات�شندرا غوها «علم البيئة والإن�صاف» (لندن :روتليدج،
.4،)1995
 -5ڤيڤك دي�شباند «�أنا �أعلم مدى معاناتك» �صحيفة «انديان اك�سرب�س 1 ،متوز،2006 ،
.http://www.indianexpress.com/story/7638.html

� -6سوميني �سينغوبتا« ،يف مزارع الهند ،وباء من حاالت االنتحار» نيويورك تاميز19 ،

�أيلول ،2006

=http://www.nytimes.com/2006 /09 /19/world/asia/19india.html?_r=1&n
Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fPeople%2fS%2fSengupta
%2c%20Somini&oref=slogin
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 -7اليك�س كوفرن�« ،أزمة املياه تعمق ال�شرخ بني املناطق احل�ضرية والريفية يف الهند»،
�صحيفة «بروفيدان�س جورنال»� 20 ،آب .2006
 -8براتاب راڤيندران «اقت�صاد املياه يف الهند  -منهج العمل الذي و�ضعه البنك الدويل
ال ي�ؤدي �إىل املحافظة على املياه» « -هندو بيزن�س اونالين» 10 ،ت�شرين الأول،2005،
/http://www.thehindubusinessline.com/2005/ 10 /11/ stories/
.htm.2005101100691000

 -9ام .ديني�ش كومار وتو�ش�آر �شاه «تلويث املياه اجلوفية والتلوث يف الهند :التحدي
البارز» IWMI .الربنامج الإقليمي جلنوب �آ�سية.
 -10نفي�سة باروت ،ق�ضايا خمت�صرة :مقاربة غاندية (حما�ضرة �ألقيت يف م�ؤمتر احلوار
الدويل حول «املياه من �أجل الغذاء والبيئة» هانوي ،فيتنام .حما�ضرة غري من�شورة
موجودة يف حوزة امل�ؤلفة).
 -11نف�س امل�صدر.3،
 -12غابي هين�سليف 3.68« ،تريليون جنيه ا�سرتليني ،ثمن الف�شل يف التحرك ملواجهة
التغريات املناخية :تقرير بارز يك�شف الثمن الهائل لالحتبا�س احلراري يف العامل
«جملة الأوبزرفر 29 ،ت�شرين الأول ،2006
http://observer.guardian.co.uk/print/0,,329613556 -102285,00.htm.

« -13حرارة الكرة الأر�ضية ،الأعلى منذ �آالف ال�سنني» وكالة ا�سو�شيتدبر�س ،يف �صحيفة
«وا�شنطن بو�ست»� 25 ،أيلول،2006 ،
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006 /09 /25
AR2006092500786 _ pf.html

� -14آل غور :احلقيقة املزعجة :حالة الطوارئ الكونية لالحتبا�س احلراري يف العامل وما
الذي ب�إمكاننا �أن نفعله يف هذا ال�ش�أن» (اميو�س ،بن�سلفانيا :روديل.206 ،)2006 ،
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« -15الطق�س ،املناخ ،املياه والتنمية امل�ستدامة» ر�سالة من ال�سيد ام .جريو ،الأمني العام
ملنظمة الأر�صاد اجلوية العاملية،
http://www.wmo.ch/web/Press/wmd-mes2005_E.doc.
«-16الطق�ساحلارم�ستمر:تقريرخا�صحولالتغرياتاملناخية».جملة«االيكونومي�ست»
� 15-9أيلول.2006،6 ،
« -17روبني ماكي :املاليني يواجهون كارثة جليدية ،االحتبا�س احلراري العاملي ي�صل
هيمااليا» جملة «�صنداي اوبزرفر»« ،الغارديان»  20ت�شرين الثاين،2005 ،

http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1646656,00.html
 -18التلوث باملبيدات احل�شرية:االجتاهات ووجهات النظر «ن�شرة  ،ICMR، 31رقم 9
(�أيلول .http://www.icmr.nic.in/bulletin.htm ،)2001

 -19جيتندرا جو�شي «الواليات املتحدة حتذر الهند من خروج اال�ستثمارات نتيجة النزاع
ب�ش�أن �شركتي كوك وبيب�سي» موقع ياهو! � 13آب ،2006
http://uk.news.yahoo.com/13082006 /323warns-india-investment
fallout-coke-pepsi-row.html-

 -20اميليا جنتلمان «تهمة ا�ستخدام املبيدات احل�شرية يف الهند تلحق الأ�ضرار ب�شركتي
بيب�سي وكوك» �صحيفة «نيويورك تاميز»� 22،آب،2006،

http://www.nytimes.com/2006 /08 /22/business/22cnd- coke.html?ex=115
.8120000&en=766036efc9086255&ei=5070

� -21شيلپا كانّان�« ،شركتا بيب�سي وكوك تتعر�ضان للهجوم» ،بي.بي�.سي.
�آب.http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/523978.stm ،2006،

اونالين2،

 22كانت �شركة «انرون» متورطة منذ �سنوات يف عملية بناء حمطة للطاقة الكهربائيةبالقرب من دهابول بوالية مهارا�شرتا قوبلت مبعار�ضة �أ�شد ،وتبني �أنها مل تكن
جمدية نوعاً ما .وزعمت ال�شركات املعنية وهي جرنال موتورز وبيكتل �أنها ت�ستحق
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تعوي�ضات من احلكومة الهندية� .ساريتا راي« ،الهند :مزاعم دهابول» ،عر�ض موجز
للم�شروعات العاملية�:آ�سية� ،صحيفة «نيويورك تاميز»� 23 ،أيلول،2003،

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B02E3D61F3AF930A1
575AC0A9659C8B63
« -23غيوم الظلم كارثة بهوبال بعد ع�شر �سنوات» منظمة العفو الدولية ،2004

.http://web.amnesty.org/pages/ec-bhopal-eng

 -24ديڤندر كي.بومبال «العادات الزراعية وتلوث املياه مبادة النرتات» ق�سم اخلدمة
اخلارجية جلامعة فريجينيا الغربية،

http://www.caf.wvu.edu/~forage/nitratepollution/nitrate.htm.

« -25الغاز الطبيعي� :إنتاج �سماد النرتوجني املحلي يعتمد على الغاز الطبيعي» «مكتب
املحا�سبة العامة يف الواليات املتحدة� ،أيلول ،2003
http://www.gao.gov/new.items/d031148.pdf.
« -26ال�صورةيفالهند»منظمةاليوني�سيف.http://www.unicef.org/india/nutrition.html.

�-27ساريتاراي«:الهندت�ستوردالقمحبعد� 6سنواتمناالنقطاع»�صحيفة«انرتنا�شونال
هريالد تريبيون» 30 ،حزيران.2006 ،
 -28غارغي بار�ساي «وول -مارت ،مون�سانتو يف جمل�س �إدارة املبادرة الزراعية الأمريكية
الهندية»� 10 ،شباط ،2006

http://www.hindu.com/2006 /02 /10/stories/2006021007771200.htm.

 -29كي,ا�س,جايارامان ،االتفاقية املوقعة بني الهند و�شركة  UWال�ستخدام التكنولوجيا
احليوية يف الزراعة تخ�ضع لدرا�سة دقيقة ،جملة «نيت�شر بيوتكنولوجي» � 1أيار ،2006
.http://www.nature.com/news/2006 /060501/full/nbt0506 -481.html

« -30مزارعو الأرز يف الواليات املتحدة يقا�ضون �شركة باير العلمية للمحا�صيل الزراعية
يف ق�ضية الأرز املعدل وراثياً «رويرتز� 28 ،آب ،2006
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=N8S372113.
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 -31من موقع  MSSRFعلى ال�شبكة العنكبوتية يف:

http://mssfr.org/about_us/about_us.htm.

« -32الثورة الدائمة اخل�ضرة للمجال�س ال�شعبية ملعلمي الدين الهندو�س»� ،صحيفة
«ديكان هريالد 5 ،كانون الثاين .2006
� -33آ�شار كري�شناكومار «مفهوم ب�شري مركزي» «فرونتالين» 17 ،العدد�( 5آذار،)2000 ،7-4
http://www.hinduonnet.com/fline/fl1705 /17051170.htm.
 -34ال�سوامي [معلم الدين الهندو�سي] يعمل لقيام ثورة خ�ضراء �أخرى يف الأرا�ضي
اجلافة»« ،فاينن�شال اك�سرب�س» (مومباي)  16متوز،2006 ،
http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=134182.
 -35راجع الدرا�سة املمتازة التي �أعدها جيفري ويتزو «الثورة اخل�ضراء الثانية للهند؟»
الآثار االجتماعية ال�سيا�سية للنمو الزراعي الذي تقوده ال�شركات التجارية« ،الهند
يف طور التحول» :اقت�صادات و�سيا�سات التغيري ،طبعة ديري�ش كابوا ،املركز الهندي
للدرا�سات املتقدمة ،جامعة بن�سلفانيا ،خريف عام .2006
 -36راڤي �آنيوبندي وا�س� .سيڤاكومار «�أك�شاك الإنرتنت التي �أقامتها �شركة تبغ الهند:
خطة �إ�سرتاتيجية لعملية التحول يف املناطق الريفية» (ورقة بحث قدمت �إىل م�ؤمتر
احللول التي تطرحها امل�ؤ�س�سات التجارية للق�ضاء على الفقر )BSAP( ،معهد
امل�شروعات االجتماعية ،كلية الإدارة التابعة جلامعة هارفرد 3 ،كانون الأول2005 ،
قدمها يل ا�س�.سيفاكومار).
 -37امل�صدر نف�سه.2 ،
 -38اناند غرييدهارادا�س «ينمو يف الهند :غذاء من �أجل العامل»� .صحيفة «انرتنا�شونال
هريالد تريبيون� 31.أيار.2006 ،
 -39امل�صدر نف�سه.
 -40امل�صدر نف�سه.

427

مالحظات

 -41كان هذا �أحد املو�ضوعات التي عاجلها كتابي و�شوم موتيبا« :رحلة حفيدة من
�أمريكة �إىل داخل ما�ضي �أ�سرتها الهندية» (نيويورك ،بلوم .)2001

الف�صل اخلام�س :املدن
 -1ق�سم ال�سكان التابع لدائرة الق�ضايا االقت�صادية يف الأمانة العامة للأمم املتحدة،2004،
http://www.unpopulation.org

 -2اهتا�شام خان «الأمم املتحدة توجه انتقادات قا�سية �إىل الهند لقيامها بهدم الأحياء
ال�شعبية الفقرية «ريديف .دوت كوم� 30 .آذار،2005 ،
http://in.rediff.com/cmc/print.jsp?docpath=//news/2005/mar/30un.html.
-3تتوفرن�سخةمنكلمةرئي�سالوزراءعلىال�شبكةالعنكبوتيةعلىموقعبرنامججواهراللنهرو
الوطنيلتحديثاملناطقالريفية.http://pmindia.nic.in/speech/content.asp?id=235:
« -4الهند :ق�ضايا بيئية» ،عر�ض موجز للدرا�سات التحليلية للبالد ،الإدارة الإعالمية
للطاقة ،وزارة الطاقة.http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/indiaenv.html ،
 -5تارا �ساهغال« ،حالة الطوارئ العمرانية» �صحيفة «تامي اوت» مومباي� 26 ،آب،
.2005،25
 -6جو جون�سون« .مدينة ق�صوى» عند حدودها النهائية« :ملاذا يكمن �أف�ضل �أمل للهند يف
عملية �إعادة البناء»� ,صحيفة «فاينن�شال اك�سرب�س � 26آب .2006
� -7آر.بادمانابان «�إدانة �شركة �شيفا �سينا «فرونتالين  15رقم العدد � 18-15( 17آب،
.htm.15170200/http://www.hinduonnet.com/fline/fl1517 .)1998
 -8ديليب بادغونكار «عندما احرتقت بومباي  »UBSCDكانون الثاين .1993
� -9آنوباما كاتاكام «كله من �أجل عامل البناء» فرونتالين  23رقم العدد�( 6آذار 25
 -ني�سان )7،2006

http://www.hinduonnet.com/fline/fl2306/stories/20060407003003800.htm
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« -10بومباي تواجه طفرة �سكانية» «بي.بي�.سي نيوز  30كانون األول،2000،

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1093424.stm.

� -11أف�ضل �صورة عن بومباي بكل تناق�ضاتها املحبوبة واملكروهة يعك�سها كتاب �سوكيتو
ميهتا «املدينة الق�صوى :بومباي املفقودة وامل�سرتدة» (نيويورك:نويف.)2005 ،
� -12سوميت بهاتات�شاريا «مومباي  ،2020حلم �أم كابو�س؟» رديف دوت كوم 7 ،كانون
الثاين.2005 ،
 -13فاينن�شال اك�سرب�س  7ت�شرين الثاين  .2004وردت يف ورقة بحث �أعدها نيكيل اناند:
«ف�صل اخلربة� :إن�شاء طرقات عاملية يف مومباي» قدمت �إىل ندوة بري�سالور :احلق
يف املدينة و�سيا�سات املكان ،جامعة كاليفورنيا ،بريكلي 14 ،ني�سان.2006 ،
«-14ال�شراكةاالقت�صاديةالإ�سرتاتيجيةالهندية-الأمريكية»منتدىاملدراءالتنفيذيني
يف الهند والواليات املتحدة� ،آذار  ،2006التقرير متوفر على موقع هيئة التخطيط
الهندية احلكومية على ال�شبكة العنكبوتية:
http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/USIndia.pdf#search=%2
2mumbai%20hnancial%20capital%20us%20india%20ceos%22

 -15كافيثا �أير «�شركات دبي وكوريا تراقب فطرية دهاراڤي اجلديدة» ،اك�سرب�س انديا
دوت .كوم 10 ،حزيران ،2006
http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=188563.
� -16سميتا دي�شموك «حي دهارايف ال�شعبي الفقري هو الآن منجم ذهب حقيقي» ديلي
نيوز �آند �أنا لي�سي�س 30 ،كانون الثاين ،2006
http://www.dnaindia.com/dnaPrint.asp?NewsID=1010214&CatID=1.

 -17من مقطع «متيز املناطق االقت�صادية اخلا�صة يف الهند «على موقع (�شركة مهارا�شرتا
للتنمية العمرانية وال�صناعية املحدودة).http://cidcoindia.com/sez.htm .
 -18جو جون�سون «توجيه �إنذار �إىل الهند حول املهل ال�ضريبية املمنوحة لل�صناعة»
«فاينن�شال تاميز» � 3-2أيلول .2006،5
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 -19راجع موقع ( Prathamپراثام) على ال�شبكة العنكبوتيةwww.pratham.org ،

 -20نانديني راغاڤيندرا وغوري �شاه «اجعل طريقك �إىل جامعة هارفرد �أكرث �سهولة»
ايكونوميك تاميز اونالين  19ني�سان ،2005

http://economictimes.indiatimes.com/articheshow/msid-1081428,prtpage.1.cms

« -21احلملة العاملية للتعليم :احلاجة �إىل مزيد من املدر�سني» منظمة اليوني�سيف،
الهند.http://www.unicef.org/india/education_1551.htm ،
 -33الن�شرة الدورية لل�سياحة الهندية حزيران ،2006

http://evalu8.org/staticpage?page=review&siteid=10207.

« -23دلهي �ست�صبح مدينة من طراز عاملي يف ال�سباق �إىل دورة الألعاب الريا�ضية لدول
الكومنولث« CM :تريبيون نيوز �سريفي�س 25 ،كانون الثاين،2006 ،
www.tribuneindia.com/2006 /20060126/delhi.htm#3.
-24للح�صولعلىتقريرعنه�ؤالءالقادمني�إىلدلهيواملدنالكربىللعاملالناميالتي
ت�شهد تطوراً �سريعاً ،راجع كتاب مايك ديڤرن «كوكب الأحياء الفقرية» (نيويورك:
ڤري�سو ،)2006
 -25رانديب رامي�ش «خطة الأحالم يف بومباي تبتز الفقراء» �صحيفة «غارديان» 1

�آذار ،2005 ،تقرير �أعده ميلون كوتهاري ،املقرر خلا�ص للأمم املتحدة حول الإ�سكان
الالئق� .صحيفة «يو.ان.كرونيكل»  ،UN chronicleتتوفر ن�سخة الإنرتنت على:

http://www.un.org/Pubs/chronicle/2006/issue1 /0106p44.html.

 -26ويليام دالرميبل :املغويل الأخ�ير� :أف��ول �ساللة حاكمة ،دلهي ( 1857لندن:
بلومزبريي )2006،للح�صول على مذكرات رائعة عن ق�ضاء عا ٍم يف دلهي تتداخل
مع رحلة خيالية يف �أعماق تاريخ دلهي ،راجع كتاب دالرميبل «مدينة اجلن :عام يف
دلهي» (لندن :هاربر كولينز ،1994 ،لندن .بنغوان.)2003 ،
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� -27سنجاي .كي �سينغ «عر�ض لو�سائل النقل يف املناطق العمرانية يف الهند» «�صحيفة
(جورنال اوف ببليك ترا�سبورتي�شن)  8العدد85:)2005( 1
 -28جي.بي.د�سوزا «بومباي اجلديدة» �صحيفة «تامي �آوت بومباي»  29متوز � -11آب
.2005،24
 -29جون�سون «مدينة ق�صوى».

الف�صل ال�ساد�س :الهند الأخرى
 -1للح�صول على حتليل رائع عن املجتمع الهندي مبا يف ذلك ق�ضية املكانة االجتماعية
راجع كتاب باڤان كي.ڤارفا�« ،أن تكون هندياً» :حقيقة الأ�سباب التي �ستجعل من
القرن احلادي والع�شرين القرن الهندي (نيودلهي ونيويورك :بنغوان.)2004 ،
 -2كري�ستوف جافرلو «ت�أثري العمل الإيجابي يف الهند� .سيا�سي �أكرث منه اجتماعي
– اقت�صادي «انديا ريڤيو»  ،5العدد( 2ني�سان .89-173:)2006
 -3پرافول بيدوي «�إدخ��ال الطوائف املنبوذة يف املجتمع� ،صحيفة «�آ�سية تاميز»،
حزيران،2006 ،

2

http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/HF02Df01.html.

� -4سودها راما ت�شاندران «نظام الطوائف االجتماعي هو احلكم بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
الهندية» �آ�سية تاميز  29ني�سان،2006 ،
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/HD29Df04.html.
« -5لي�س لدينا �أوامر ب�إنقاذكم :م�شاركة حكومة الوالية وتواط�ؤها يف العنف الطائفي يف
غوجارات الهندية» منظمة هيومان رايت�س ووت�ش  14العدد ( 3ني�سان.)2002 ،
 -6دانييل غولدن «�ساحة معركة جديدة يف حروب الكتب املدر�سية :الدين يف التاريخ»
«وول �سرتيت جورنال» 25 ،كانون الثاين ،2006
http://online.wsj.com/public/article/SB113815619665855532-q_QXocYr
;PdQxU5EI71CdSziI1xw_20060203.html?mod=blogs
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و�سودار�شان بادمانابان «مناظرة ح��ول تاريخ الهند� :إع���ادة النظر يف الكتب يف
كاليفورنيا» �صحيفة «ايكونوميك �آند بوليتيكل ويكلي»� 6 ،أيار،2006 ،

http://www.epw.org.in/showArticles.php?root=2006&leaf=05&filename
.=10046&filetype=html

�-7آليك�س پريي« ،االثنني الدامي ،فيما تعاين بومباي من �آخر انفجار يف �سل�سلة من
انفجارات القنابل املميتة ،ال�شبهات ترتكز حول الإرهابيني امل�سلمني املحليني �أثارت
غ�ضبهم القومية الهندو�سية» جملة «تامي �آ�سية»� 1 ،أيلول،2001،

 http://www.time.com/time/asia/magazine/printout/0,13675,501030908.480330,00.html

« -8الهند :الإفالت من العقوبة ي�شعل فتيل النزاع يف جامو وك�شمري؛ ا�ستمرار االنتهاكات
التي يرتكبها اجلي�ش الهندي وامليلي�شيات ،ب�سبب عدم �إنزال العقوبة بحق مرتكبي
اجلرائم» ،منظمة هيومان رايت�س ووت�ش� 12 ،أيلول،2006 ،
http://hrw.org/english/docs/2006/ 09 /08/india14159.htm.
� -9سوميني �سينغوبتا« .عقوبة الإعدام يف الهجوم الإرهابي ي�ضع الهند على املحك
«نيويورك تاميز 10 ،متوز،2006 ،

http://travel2.nytimes.com/2006 /10 /10/world/asia/10india/html?fta=y

 -10فيليب �شري�سون ومارك مازيتي «درا�سة عن احلرب يف العراق والإرهاب تثري رد
فعل �سيا�سي قوي» نيويورك تاميز� 25 ،أيلول ،2006

http://www.nytimes.com/2006 /09 /25/world/middleeast/25terror.html

معنى» (نيويورك� :آنكور بوك�س9،)2002،
 -11كري�س هيدجز «احلرب قوة تعطينا ً

 -12الأرقام التقديرية لعدد العمال الأطفال تختلف كثرياً من  14مليون �إىل  100مليون
وذلك يعود �أ�سا�ساً �إىل كون عملية ح�سابها �صعبة جداً ،راجع كتاب فيبني بيهاراتي
«بالء عمل الأطفال يف الهند» .املعهد الفنلندي لل�صحة املهنية.

http://www.ttl.h/Internet/English/Information/Electronic+journals/Asiahtm.04/02-Pacific+Newsletter/2000
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راجع �أي�ضاً تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حول الهند على:

http://www.undp.org.in/report/POSITION/CCA.htm.

 -13جل�أت �إىل تغيري ا�سم �سوماتي حماية خل�صو�صيتها وقد زودتني بق�صتها رميا
ناندا مديرة برنامج ال�صحة العامة  -االيدز ،نيويورك ،م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية،
من تقارير غري من�شورة لأمثلة تقوم فيها برامج تدعمها امل�ؤ�س�سة بالت�أثري يف حياة
النا�س� .إنني ممتنة جداً لرميا مل�شاركتي هذه الرواية.
 -14جمل�س املعلومات القومي الأمريكي «املوجة القادمة من ڤريو�س ات�ش �أي يف/االيدز:
نيجرييا ،اثيوبيا ،رو�سية ،الهند ،وال�صني».2002 ،
 -15نيقوال�س ايرب�شتات «م�ستقبل الإيدز» جملة «فورين افريز» .ForeignAffairs
 -16اميليا جنتلمان «الهند :التقرير يقول �أن مر�ض الإيدز قد يعيق االقت�صاد» نيويورك
تاميز 21 ،متوز .2006
« -17الإي��دز يف الهند «بيان معلومات حول ال�سيا�سة املتبعة للت�صدي ملر�ض الإيدز»
م�ؤ�س�سة هرني جي .كايزر� ،أيلول.2006 ،
 -18الدكتور �ساجناي بوجاري يف �صفحة موقع « : »TreatAsiaعيادة روبي هول ،پيون،
الهند»� ،شبكة العيادات وامل�ست�شفيات والأبحاث التي تعمل مع منظمات املجتمع املدين؛
[ا�سم ال�شبكة  :TreatAsiaم�شتق من الأحرف الأوىل خلم�س كلمات تعني فن املداواة
 ،Therapeuticsالبحوث  ،Researchالتعليم  ،Educationااليدز  ،Aidsالتدريب
( Trainingاملرتجمة)] .تقرير �شبكة « ،»TreatAsia 4العدد�( 1شباط .)2006
 -19حما�ضرة �ألقيت يف مقر «م�ؤ�س�سة الهند الأمريكية» نيويورك 20 ،متوز.2006،
� -20ساميتا جاين «�إح�ضار الڤريو�س �إىل البيت» �صحيفة هندو 27 ،ت�شرين الثاين.2005 ،
 -21جوناثان �آلن ،ال�شركات الهندية تتنبه لتهديد ڤريو�س ات�ش�.آي.ڤي .وكالة رويرتز،
 14متوز،2006،

http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=healthNews&storyID=2
.14T121203Z_01_DEL89591_RTRUKOC_0-US-INDIA-HIV.xml-07-006

433

مالحظات

� -22سوامي اغنيفي�ش ،راما ماين ،واجنيليكا كو�سرتلو�ساك .مفقودة 50« :مليون فتاة
هندية» �صحيفة انرتنا�شونال هريالد تريبيون 25 ،ت�شرين الثاين .2005

www.iht.com/articles/2005 /11 /24/opinion/edswami.php

اخلبري ال�سكاين الفرن�سي كري�ستوف غيلموتو يجادل يف �صحته ،ويحدد العدد برقم
مثري للقلق ي�صل �إىل  40مليوناً.
 -23باتري�شيا اليدل «الربيع ال�صامت :م�أ�ساة بنات الهند اللواتي مل يب�صرن النور
�إطالقاً» موقع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان على ال�شبكة العنكبوتية:
http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=690.
-24وزارةالعملالأمريكية .مكتب �ش�ؤونالعملالدويل «الهند :مدى ت�أثريوطبيعةعمل
الأطفال» .http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/tda2004/india.htm
 -25معار�ضة االجت��ار غري امل�شروع – حركة انقذوا �أخواتنا (ا���س�.أو.ا���س) منظمة
«انقذوا الأطفال ،الهند»
http://www.savethechildrenindia.com/antitrafficking.htm.

 -26نيقوال�س.دي كري�ستوف« .العبودية يف ع�صرنا» �صحيفة نيويورك تاميز  22كانون
الثاين.http://select.nytimes.com/2006 /01 /22/opinion/22kristof.html،2006
« -27حت�سني �صحة الن�ساء يف الهند» خال�صة ملا ين�شره البنك الدويل»

http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/population/iwhindiaa.htm.

 -28من اروغيا راك�شا يوجانا�« :ضمان الرعاية ال�صحية املي�سرة» من من�شورات م�ؤ�س�سة
�أروغيا راك�شا يوجانا ،بنغالور ،الهند.
� -29آميتاب �آڤا�ستي« ،يقول العلماء �أن �شلل الأطفال يحقق عودة �سريعة؛ ويطرح خطر
حتوله �إىل وباء» «نا�شونال جيوغرافيك نيوز»� 12 ،أيلول،2006 ،
http://news.nationalgeographic.com/news/2006 /09 /060912-polio.html

 -30انفلونزا الطيور بيانات حمدثة� 18 ،أيار� ،2006 ،سفارة الواليات املتحدة نيودلهي،
املوقععلىال�شبكةالعنكبوتية.http://newdelhi.usembassy.gov/acsinfluenze.html،
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 -31كري�ستان كروفورد «وكاالت ال�سياحة الطبية تنقل العمليات اجلراحية �إىل ما وراء
البحار «برنامج �شبكة �سي .ان.ان املال» � 3آب،2006 ،
http://money.cnn.com/2006/08/02/magazines/business2/medicaltourism.
.biz2/index.htm

الف�صل ال�سابع :النفوذ
 -1للح�صول على مقالة متميزة عن اختبارات عام  1998راجع كتاب �أميتاڤ غو�ش «العد
العك�سي» (دلهي :راڤي دايال.)1999 ،
« -2معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم»Stockholm International Peace :

 Research Instituteالكتاب ال�سنوي للمعهد ( :)SIPRI 2006عمليات الت�سلح ،نزع
ال�سالح والأمن الدويل (لندن ،مطبوعات جامعة �أوك�سفورد .80-477،)2006
 -3ثوم �شانكار« ،رو�سية ق��ادت مبيعات ال�سالح �إىل العامل النامي يف � »،05صحيفة
نيويورك تاميز 29 ،ت�شرين الأول ،2006
http://www.nytimes.com/2006/10/29/world/europe/29weapons.html?th&emc=th

 -4راجع كتاب �سوميت غانغويل :نزاع الينتهي :العالقات الهندية  -الباك�ستانية منذ
عام ( 1947نيويورك ،مطبوعات جامعة كولومبيا .)2002
 -5للح�صول على تقرير �أويل عن هذه الفرتة راجع كتاب �سرتوب تالبوت�« ،إ�شغال الهند:
الدبلوما�سية ،الدميقراطية ،والقنبلة» (وا�شنطن دي�.سي:معهد بروكينغز .)2004
-6الرئي�سبيلكلينتون،مالحظاتللرئي�سالأمريكيبيلكلينتون�أماماجلل�سةامل�شرتكة
للربملان الهندي � 22آذار ،عام  2000نيودلهي ،الهند،
_http://www.indianembassy.org/indusrel/clinton_india/clinton_parliament
march_22_2000.htm
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� -7أدين بالكثري من القدرة على معرفة �أمور ال�سجل املبكر لإدارة جورج دبليو بو�ش
والهند� ،إىل جونا بالنك ع�ضو الهيئة الإدارية ،جلنة العالقات اخلارجية ،جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي.
-8عزيزحنيفة«ع�ضوالكونغر�سالأمريكييتعهدبتعطيل�إقراراتفاقيةالأ�سلحةالنووية
«ريديف دوت كوم� 3 ،آذار،2006،
http://www.rediff.com/news/2006/mar/03bush10.htm.
 -9جورج بريكوفيت�ش القنبلة النووية الهندية :ت�أثريها على انت�شار الأ�سلحة النووية يف
العامل (بريكلي :مطبوعات جامعة كاليفورنيا.)1999،
 -10جورج بريكوفيت�ش «وعود زائفة :االتفاقية النووية الأمريكية الهندية» .م�ؤ�س�سة
كارنيغي لل�سالم الدويل� ،أيلول ،2005
www.carnegieendowment.org/fieles/PO21.Perkovich.pdf.
 -11غلني كي�سلر« ،نان يحث الكونغر�س على فر�ض �شروط حول املعاهدة النووية الهندية
الأمريكية»� ،صحيفة «وا�شنطن بو�ست» � 21آذار .A09 ،2006
-12تي.ڤيبادما«العلماءالهنوديعار�ضونالتعديالتالأمريكيةعلىاالتفاقيةالنووية»
� SciDev.net،15آب ،2006
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readNews&itemid=304

.9&language=1

 -13كارول جياكومو «الواليات املتحدة تفر�ض عقوبات على �شركتني هنديتني لقيامهما
بنقل �أ�سلحة �إىل �إيران «وكالة رويرتز ،وا�شنطن بو�ست دوت كوم 27 ،متوز ،2006

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006 /07 /27
AR200672701152_pf.html

� -14سوميني �سنغوبتا� ،ساهم هاري يف كتابة تقرير �إخباري بعنوان «امتحان �صداقة
للزعيم الهندي» �صحيفة نيويورك تاميز 24 ،متوز ،2006
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http://select.nytimes.com/search/restricted/article?res=F40D10F83F5B0C
778EDDAE0894DE404482

 -15امل�صدر نف�سه.
 -16الهند حت ّمل الواليات املتحدة م�س�ؤولية ف�شل حمادثات منظمة التجارة العاملية
(�« ،)WTOصحيفة «هندو» 26 ،متوز،2006 ،

http://www.hindu.com/2006 /07 /26/stories/2006072607061200.htm

 -17مامنوهان �سينغ بيان لرئي�س الوزراء يف القمة الرابعة ع�شرة لر�ؤ�ساء دول عدم
االنحياز ،هافانا ،كوبا� 15 ،أيلول ،2006 ،ن�شرة �صحافية� ،سفارة الهند،
http://www.indianembassy.org/newsite/press_release/2006/Sept/5.asp.
 -18مامنوهان �سينغ «اخلطاب الذي �ألقاه رئي�س الوزراء يف اجلل�سة العامة ملنظمة �إب�سا
 ،IBSAمدينة برازيليا� 13 ،أيلول،2006 ،
http://www.indianembassy.org/newsite/press_release/2006/Sept/4.asp.
 -19وون  -جي بارك «الهند تتقدم يف املناف�سة على النفط الرو�سي» ن�شرة الطاقة4 ،
�شباط .http://www.energybulletin.net/4246.html ،2005

 -20جيهانغري ،ا�س.بوت�شا «ال�صني والهند على و�شك �إبرام �صفقة نووية» �صحيفة
«بو�سطن غلوب» 20 ،ت�شرين الثاين،2006،
_http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2006/11/20/china_and
;/india_on_verge_of_nuclear_deal

ومقال مارك �ساپنڤيلد وديڤيد مونتريو «ال�صني تتودد �إىل الهند وباك�ستان» باخلربة
النووية «�صحيفة كري�ستيان �ساين�س مونيتور»  21ت�شرين الثاين ،2006

http://www.csmonitor.com/2006 /1121/-012 -2-woap.html.

� -21ساپنڤيلد ومونتريو «ال�صني تتودد �إىل الهند وباك�ستان باخلربة النووية».
 -22ت�شيدهاناند راجغاتا�« ،سالح اجلو الهندي القدمي ي�سقط �أحدث �أ�سلحة �سالح اجلو
الأمريكي� .صحيفة «تاميز اوف انديا» 18 ،حزيران،2004 ،
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اخلال�صة :م�صري العامل من م�صري الهند
 -1لي�سلي واين «املبيعات اخلارجية ل�شركات �صناعة الأ�سلحة الأمريكية تت�ضاعف خالل
عام»� ،صحيفة «نيويورك تاميز» 11 ،ت�شرين الثاين،2006 ،

http://www.nytimes.com/2006/11/11/business/11military.html?ex=13209
0.1200&en=89a9de2e9f22613b&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss

كما �أود �أن �أ�شكر زميلي القدمي يف «معهد ال�سيا�سات العاملية» ،بيل هارتونغ ،الذي جرى
اال�ست�شهاد بكالمه يف هذا املقال ،على �آرائه املتميزة حول مبيعات الأ�سلحة الأمريكية.
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ملحة عن امل�ؤلفة

مريا كامدار ،زميل م�شارك يف «اجلمعية الآ�سيوية» ،قدمت تعليقات عديدة عن الهند
ل�صالح منافذ �إعالمية خمتلفة مثل هيئة الإذاعة الربيطانية بي.بي�.سي� .شبكة CNN
للتلفزة،الإذاعةالر�سميةالوطنية�،NPRصحيفة«انرتنا�شونالهريالدتريبيون»،و�صحيفة
«لو�س اجنلو�س تاميز» .حازت على جائزة الت�أليف عن كتابها «و�شوم موتيبا» الذي يروي
�سرية حياة �أ�سرتها الهندية ،وهي تعي�ش يف نيويورك مع زوجها وولديها.
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