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رئي�س جمعية جتار ثاتاي هندو:

�أجـــواء الأمــــــن واال�ستقــــــرار
يف البحـرين ت�شجع على اال�ستثمــــار

مخاطرة رحلة األجداد غ ّيرت حياتهم

 100عام و 5أجيال من عائلة كيلورام في البحرين
�سارة جنيب:
«تعي�ش عائلتي ب�أكملها هنا يف البحرين ،وقد تعاقبت
خم�سة �أجيال منذ ثمانينات القرن التا�سع ع�شر� ،أي قبل حوايل
�أكرث من � 100سنة» ،هذا ما قاله رجل الأعمال الهندي كي�شور
كيلورام ،م�شريًا �إىل �أن �أجداده جا�ؤوا �إىل البحرين من كرات�شي
عن طريق البحر يف مركب بخاري ،وقد ا�ستغرق الأمر حوايل
� 10أيام لي�صلوا �إىل هنا ،ثم انتقلوا عرب قوارب ال�صيادين �إىل
جزيرة البحرين التي مل تكن �شوارعها مر�صوفة �آنذاك.
كي�شور الذي حتدث عرب «الأيام» قال �إنه من اجليل الثالث،
و�أو�ضح �أن رحلة العائلة بد�أت عندما ق ّرر عدد من الأفراد يف
الهند �أن الوقت قد حان للم�ضي قدمًا يف حتقيق فر�ص �أف�ضل،
و�أخذت عائلتي اخلطوة الأوىل مع عدد قليل من الأ�صدقاء يف
ً
وا�صفا ما ح�صل ب�أنه كان «خماطرة» حينها� ،إال
تلك الفرتة،
�أنها �أتاحت للعائلة ب�أجيالها �أن تنتقل للعي�ش يف هذا البلد
اجلميل .ويوا�صل «قبل �أكرث من � 100سنة ،وحتديدًا يف العام
 ،1910و�صل جدي هاريدا�س كيلورام �إىل البحرين ،وبد�أ
العمل بالتعاون مع الطواوي�ش يف جمال الل�ؤل�ؤ».
ويتابع «يف ذلك الوقت كان املكان �صغريًا جدًا ،وكان
جميع الأهايل من املواطنني وال�سكان يعرفون بع�ضهم البع�ض،
وكان ال�سكان املحليون منفتحني جدًا على التجارة اخلارجية.
بد�أ جدي تاج ًرا لل�ؤل�ؤ ،وانتقل �إىل جتارة املواد الغذائية،
وجتدر الإ�شارة �إىل �أننا �أول من افتتح متج ًرا لبيع الأقم�شة
واملن�سوجات يف �شارع باب البحرين ،وجاء كل من والدي
وعمي بابو �إىل البحرين بعد �أن �أنهيا تعليمهما يف الهند يف
العام  ،1952ما يعني �أين من اجليل الثالث من العائلة

املوجودة يف البحرين.
لقد كان منو الأعمال حتديًا كبريًا ،لكن والدي وعمي
و�ضعا حجر الأ�سا�س لنا ،ما �سمح لتجارتنا بالنمو واالزدهار
يف ال�سوق النا�شئ».
و�أ�ضاف «مت افتتاح �أول متجر �إلكرتوين خا�ص بنا يف
اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،وكان ذلك مبنزلة معلمنا التايل،
وبعد ب�ضع �سنوات ،افتتحنا متجرنا للأقم�شة على طريق
املتنبي ،والذي ال يزال قائمًا حتى اليوم».
و�أكد �أنه يف بداية ال�ستينات من القرن املا�ضي ،مت افتتاح
فروع لهم يف دبي ،و ُتعد تلك عالمة فارقة بالن�سبة لتجارتهم،
�إذ كان ذلك �أول �شكل من �أ�شكال
التو�سع خارج البحرين يف
ّ
ال�شرق الأو�سط .و�أ�شار �إىل �أنه يف العقدين املا�ضيني ،انتقلت
العائلة للعمل يف جماالت �أخرى من الأعمال التجارية ،مثل
املجوهرات والعقارات والأجهزة املنزلية.
و�أ�شار �إىل �أن حلم والديه الراحلني كان �أن يكون لدينا
م�ؤ�س�سة تعليمية ،وقد حتقق ذلك مع مدر�سة جودة التعليم
التي ت�أ�س�ست عام .2003
ف�ضالً عن ذلك ،لفت كيلورام �إىل �أنهم انتقلوا للعمل يف
جماالت امليكانيكا والكهرباء و�أنظمة الأمن واحللول ،وهناك
ر�ؤية لدى اجليل القادم قائمة على طرح املزيد وامل�شاركة ب�شكل
�أكرث فعالية يف الأن�شطة التجارية املتنوّعة.
وقال« :لطاملا كانت امل�ساهمات الرئي�سة ل�شركتنا يف
حتقيق النمو االقت�صادي جزءًا حيويًا من �أعمالنا .نحن نحاول
ا�ستك�شاف �أ�سواق خمتلفة ،ون�سعى �إىل حتقيق النجاح من
خالل املزيج من القوى العاملة ،والذي يجعل ال�شركة تنفتح

على املزيد من الثقافات».
وفيما يتعلق بحياتهم يف البحرين� ،أكد �أن اململكة منفتحة
على اجلميع ،و ُتعد �سهولة و�سال�سة التعامل مع ال�شعب
البحريني دائمًا جانبًا جذابًا للغاية.
و�أ�ضاف «من ال�صعب العثور على الدفء والود الذي
نتلقاه هنا يف �أي مكان يف العامل ،لطاملا كانت البحرين وما
ترحب باجلميع ،وال ميكن �إغفال اجلانب املتعلق ب�سهولة
زالت ّ
االنخراط يف �سوق العمل الذي يعطي دائمًا فر�صة عظيمة
للجميع» .وحول احلرية الدينية� ،أكد �أن «عمر املعبد يف املنامة
يبلغ حوايل  200عام ،وهو مفتوح جلميع الذين يتطلعون �إىل
تقدمي التوجيه الروحي» ،الف ًتا �إىل �أنهم يحتفلون بالعديد من
املهرجانات مثل هويل وديوايل ،وهناك العديد من النا�س من
خمتلف الأديان الذين ي�شاركون يف تلك املنا�سبات ،مبا ي�ؤكد
ويظهر بو�ضوح مدى الت�سامح الديني والثقايف للبحرين.
ويف املقابل ،قال �إنهم خالل املنا�سبات الإ�سالمية ،مثل �شهر
رم�ضان املبارك �أو الأعياد ،ي�ست�ضيف جميعنا املجل�س الذي
نقوم بزيارته ،ويتم الأمر نف�سه يف �أثناء زيارة ديوايل� ،إذ يقوم
جميع �أ�صدقائنا بزيارتنا.
و�أكد �أنهم يف جمل�س العائلة ت�ش ّرفوا با�ست�ضافة �سمو
ويل العهد ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة ،ووزير اخلارجية
ال�شيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة ،وال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل
خليفة ،وال�شيخ حممد بن �سلمان �آل خليفة ،جنلي ويل العهد،
ما ي�ؤكد �إميان العائلة امللكية البحرينية باحلريات الدينية.
وختم كيلورام حديثه ب�أنهم -عائلة -بالفعل حمظوظون
وي�ش ّرفهم �أن يعي�شوا يف هذا البلد اجلميل.

مؤكدا أنها انتقلت من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة
ً

الشعلة :العالقة مع الهند ضمانة اقتصادية
�سارة جنيب:
�أكد رجل الأعمال عبدالنبي ال�شعلة �أن زيارة رئي�س وزراء الهند ناريندرا
مودي �إىل مملكة البحرين تُعد عالمة بارزة على طريق العالقات البحرينية
الهندية ،وبالأخ�ص من حيث توقيتها؛ لأنها ت�أتي يف غ�ضون مرحلة من
املتغيرّ ات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي م ّرت بها الهند يف الفرتة الأخرية،
والتي دفعت بها �إىل م�صاف الدول املتقدمة وانتزعتها من ت�صنيفها دولة
من العامل الثالث.
وقال ال�شعلة �إن الهند �أ�صبحت مه ّي�أة
لت�صبح القوة االقت�صادية الثانية يف العامل
بعد ال�صني ،ف�ضالً عن تزايد قوتها الع�سكرية
وي�شمل ذلك النواحي النووية.
و�أ�شار �إىل �أن الظروف وامل�ستجدات
الراهنة التي مت ّر بها منطقة اخلليج العربي
ب�شكل عام ،ومملكة البحرين حتديدًا من
حيث التحديات املختلفة على الأ�صعدة
كافة ،خا�صة الأمنية ،عالوة على التغيرّات
الإقليمية على م�ستوى العالقات ،واملحاذير
االقت�صادية الناجتة ع ّما تواجهه �أ�سواق

النفطُ ،تعد ت�أكيدًا على �ضرورة توثيق
التعاون وتدعيم العالقة مع الهند؛ لأنها
قادرة على مواجهة تلك التحديات.
تر�سخت
و�أ�ضاف «العامل الآن يف مرحلة ّ
فيه القناعة بعدم وجود التزام يف ال�سيا�سة،
ما يعني عدم �إمكانية االعتماد على قوة
واحدة فقط ل�ضمان �سالمة املنطقة ،وبطبيعة
احلال ف�إن امل�صالح حتدد �سيا�سات الدول،
وت�ؤدي لتغري املواقف ،ما ي�ستوجب مد
اجل�سور مع الأ�س�س الفاعلة كافة».
وتابع «يف ظل هذه الظروف ،ت�أتي زيارة

عبدالنبي ال�شعلة

رئي�س وزراء الهند �إىل البحرين ،ونحن
على ثقة ب�أن القيادة احلكيمة على �إدراك
تام ب�أهمية هذه الزيارة ،ولن تدخر و�سعًا
لال�ستفادة منها من �أجل توثيق العالقة التي
ت�ستند �إىل روابط تاريخية قدمية قائمة بني
البلدين يف خمتلف الأ�صعدة وامل�ستويات ،مبا
فيها الثقافية واالجتماعية».
و�أكد ال�شعلة �أن الروابط بني البحرين
والهند مت�شعّبة ،وامل�صالح م�شرتكة،

والتاريخ ي�ؤكد وي�شهد على ذلك ،ومل ي�سبق
�أن كان هناك �أي خالف بني دول اخلليج
والهند� ،إال �أن للعالقة بني البحرين والهند
خ�صو�صية متيزها عن بقية الدول.
وقال« :نحن على ثقة ب�أن الهند �ستكون
دائمًا الدولة امل�ساندة لق�ضايانا ،و�ست�شهد
الفرتة القادمة زيادة مطردة يف حجم التبادل
التجاري ،خا�صة �أن هذا امل�ستوى م�ؤهل
لذلك ،وهناك فر�ص �أخرى � ً
أي�ضا للتعاون
امل�شرتك على م�ستوى املنطقة».
وذكر �أن لدى الهند باعًا طويالً يف
املجاالت العلمية والبحوث وال�صناعات
الفكرية ،ونتطلع �إىل تعزيز التعاون على
هذا امل�ستوى لال�ستفادة من جتربتهم الرائدة
والعريقة يف تلك املجاالت ،الف ًتا �إىل �أن اململكة
العربية ال�سعودية وقعت اتفاقيات تعاون
م�ؤخ ًرا مببالغ تزيد على  75مليار دوالر
لال�ستثمار يف جمال الطاقة بالهند ،و ُتعد تلك
املبادرة � ً
أي�ضا ذات �أهمية على م�ستوى تعزيز
التعاون اخلليجي.

�أ�شاد بوب ثاكر رئي�س جمعية جتار ثاتاي هندو يف البحرين
بالت�سهيالت التي تتلقاها اجلالية الهندية يف مملكة البحرين ،م�ؤكدًا
�أن التجار الهنود ميار�سون جمموعة وا�سعة من الأن�شطة التجارية
يف اململكة التي تتميز ب�أجواء الأمن واال�ستقرار والبيئة اجلاذبة
لال�ستثمار.
وو�صف يف مقابلة مع «الأيام» املعاملة التي يلقاها الهنود
ب�أنها ممتازة ،وقد تعاي�شت �أجيال من الهنود هنا ونحن ن�شعر
باال�ستقرار كما لو كنا يف بلدنا الأم ،م�شريًا اىل �أن اجلالية الهندية
تلقى كل الدعم وامل�ساندة من احلكومة املوقرة ،ما �شجعها على
التو�سع يف �أن�شطتها التجارية وتنميتها.
ّ
و�أ�شار �إىل �أن اجلالية الهندية تخطط لبناء معبد كبري بكلفة
 1.5مليون دينار ،م�شيدًا مبناخ احلرية الدينية يف اململكة.
وفيما يلي ن�ص املقابلة:
 .1هل ب�إمكانكم �أن حتدثونا عن تاريخ اجلالية الهندية،
وحتديدًا الهندو�س يف البحرين؟
لقد عززت اجلالية الهندية روابطها العميقة مع مملكة البحرين
منذ ح�ضارة دملون .ويف ذلك الوقت كان التجار الهندو�س يقومون
بت�صدير احلبوب والتوابل للمملكة منذ مئات ال�سنني ،وي�شرتون
الل�ؤل�ؤ من البحرين.
 .2كيف انطلقت العالقات بني الهند والبحرين؟ ومتى بد�أت
ويف �أي جمال؟
لقد اعتادت مملكة البحرين على ا�سترياد التوابل واحلبوب من
�شبه القارة الهندية ،ويف الوقت ذاته تقوم اململكة بت�صدير الل�ؤل ؤ�
�إىل الهند ،ويقوم التجار ب�شراء الل�ؤل�ؤ.
 .3متى مت بناء املعبد الهندو�سي يف البحرين؟
لقد مت بناء املعبد الهندو�سي يف البحرين منذ �أكرث من 200
�سنة ،ونحن ممتنون ململكة البحرين مل ًكا وحكومة و�شعبًا لأنهم
�سمحوا لنا مبمار�سة معتقداتنا بحرية .وقد كان الكثري من �أ�صدقائنا
البحرينيني ي�شاركوننا احتفاالتنا الدينية.
 .4كيف ا�ستطاعت العائالت الهندية الإ�سهام يف اقت�صاد
متخ�ص�صون؟
البحرين؟ ويف �أي قطاع هم
ّ
التجار الأوائل من عائلة بهاتيا كانوا يبيعون احلبوب والتوابل
والب�ضائع والل�ؤل�ؤ ،وكان بع�ضهم يقومون ب�إقرا�ض املال � ً
أي�ضا.
كانت م�ساهماتهم كبرية للغاية؛ لأنه مل يكن من ال�سهل ت�سيري
التجارة دون ذلك ،فقد كانت جتارتهم متن ّوعة.
 .5ما هي �أهم املنا�سبات للجالية يف البحرين؟
بالن�سبة جلالية بهاتيا ،فهم يحتفلون باملنا�سبات الكربى مثل
الديوايل ( ُيعرف � ً
أي�ضا مبهرجان الأ�ضواء) ،وهو الأهم ،والـ«هويل»
(مهرجان الألوان) هو �أحد االحتفاالت امل�شهورة وامليمونة � ً
أي�ضا
جلاليتنا واملجتمع البحريني.
 .6كيف ت�صفون تعاون البحرين مع اجلالية الهندية؟
ممتاز للغاية .لقد عا�ش �أجيال منا هنا ،وجعلونا ن�شعر كما
ولو كنا يف منازلنا .لقد كانت احلكومة يف البحرين متعاونة
للغاية
و�شجعونا على تو�سعة �أن�شطتنا التجارية .لقد عاملتنا
ّ
مرحبني بنا
احلكومة البحرينية دائ ًما مبودة وكانوا على الدوام
ّ
للعمل ،والعي�ش وتنمية �أعمالنا .جالية «البانيان» لديها جمعية
يطلق عليها «جمتمع جتار الهندو ذاتاي» ،وهي متتلك عقا ًرا يف
قلب املنامة .نحن نخطط �إىل �أن نقوم ب�إعادة تطوير هذا العقار
من خالل بناء معبد �أكرب� ،إذ �سي�ضم قاعة عر�ض متط ّورة متعددة
اال�ستخدامات ،ومتح ًفا يوثق تاريخ جالية البهاتيا وعالقتنا
بالبحرين ،و�سي�ضم � ً
أي�ضا العديد من املرفقات الأخرى التي بالإمكان
�أن ي�ستفيد منها �أفراد اجلالية� .سيكلف امل�شروع  1.5مليون دينار
بحريني ،و�سيتم افتتاحه من قبل رئي�س وزراء الهند ،و�سيكون ذا
فائدة جلميع �أفراد جالية البهاتيا يف البحرين.
 .7يف �أي جمال ترتكز ا�ستثمارات اجلالية الهندية يف البحرين؟
ال�صناعة ،والتعليم ،والعقارات ،واخلدمات ،وال�ضيافة ،وبكل
ت�أكيد التجارة.

ترحب شركة
بي.اف.سي .بفخامة
رئيس وزراء الهند السيد
ناريندرا مودي بزيارته
إلى مملكة البحرين
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