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السفري الهندي بتونس لـ«الصباح األسبوعي» :

الطبقة املتوسطة يف اهلند ..سوق واعدة لتونس
تونس -الصباح االسبوعي

في مكتبه مبقر الس��فارة الهندية بتونس ،اس��تقبلنا الس��فير الهندي بتونس «براشنت بيس��ى» في حوار خاص جمعنا به حول العالقات االقتصادية
والثقافية التونس��ية الهندية .الس��فير ال��ذي تولى مهامه بداية الع��ام احلالي طرح أمامنا جملة م��ن املعطيات الهامة من وجهة نظر املس��تثمرين الهنود
بخص��وص العالق��ات االقتصادية بني البلدي��ن وأوضح الفرص املختلفة التي ميكن أن يس��تفيد منها االقتصاد التونس��ي في الهن��د...كل هذه احملاور
وغيرها يتضمنها احلوار التالي:
حوار :أروى الكعلي

● مل��ف الفس��فاط مل��ف ح��ارق اآلن ،كيف
يؤثر تراجع اإلنتاج على أول مورد للفس��فاط
التونسي وهي الهند؟

تونس مصدر أساس��ي للفس��فاط بالنس��بة
إلى الهند ،وهنالك ش��ركة تونسية هندية وهي
شركة «تيفر»ت» iTunisian Indian Fert
 )lizers (TIFERTوهذه الش��ركة موجودة
من��ذ أرب��ع س��نوات .ف��ي البداية كان��ت األمور
على ما ي��رام ..ولكن الس��نتني األخيرتني كانتا
سيئتني جدا ..الس��نة املاضية لم يكن باإلمكان
العم��ل ضمن خطة الش��ركة نتيجة ع��دم توفر
مواد خام ملدة ستة أش��هر بسبب االحتجاجات
واالعتصام��ات ..وف��ي بداي��ة الس��نة احلالية
عادت الش��ركة للعمل بش��كل جيد ولكنّ عودة
االحتجاج��ات أثرت ف��ي اإلنتاج بش��كل كبير..
وطاق��ة إنتاج الش��ركة الي��وم ال تتجاوز 30%
من قدراتها.
ونح��ن نأم��ل أن يرتف��ع اإلنتاج إل��ى  60أو
 70%عل��ى األق��ل خ�لال ه��ذه الس��نة ..أس��يد
الفس��فاط ه��ام جدا بالنس��بة ال��ى الهند ونحن
نستخدمه كسماد لألرض ،فالهند دولة زراعية
كبيرة لذلك نحتاج كميات كبيرة من السماد.

● كما وضحتم مادة الفسفاط هامة بالنسبة
إل��ى الزراع��ة الهندية ،ه��ل اعتم��دمت مصادر
جدي��دة للحص��ول على الفس��فاط م��ع تراجع
اإلنتاج التونسي؟

نع��م ..نعم ..بالفع��ل ..فال ميكنن��ا أن نعول
على مص��در واحد..خاص��ة اذا كان االنتاج في
تونس يش��هد تراجعا مس��تمرا منذ السنتني أو
الث�لاث األخيرة ..وهن��اك مصادر أخ��رى مثل
املغ��رب واألردن واململكة العربية الس��عودية
ودول أخ��رى ولك��ن ف��ي نف��س الوق��ت مازلنا
بحاج��ة إلى كميات كبيرة من الفس��فاط ونأمل
أن يعود اإلنتاج في تونس إلى سابق عهده.

● كيف أ ّثر تراجع اس��تيراد الفس��فاط على
العالقات التجارية بني البلدين؟

حج��م التج��ارة البيني��ة تراج��ع بحك��م
تراج��ع توري��د الفس��فاط م��ن تون��س .ولك��ن
ف��ي ذات الوقت..هن��اك مج��االت أخ��رى قائمة
فنح��ن نص��در العرب��ات
والس��يارات الهندي��ة إلى
تون��س وعالمت��ا «تات��ا»
و»مانه��درا» موجودت��ان
ف��ي تون��س وهن��اك إقبال
جي��د« ..تات��ا» باعت نحو
 1200س��يارة ..وهن��اك
ق��درة عل��ى إنت��اج نح��و
 3000سيارة« .ماهندرا» موجودة في تونس
منذ وقت طويل ويتم جتميع عرباتها هنا وهي
حتظ��ى بش��عبية كبيرة خاصة ل��دى الفالحني
وفي املناطق الريفية.

خصوصا في ش��مال افريقيا وغرب إفريقيا في
بلدان إفريقيا الفرنكوفونية..
وأعتق��د أن تون��س تري��د أن تص��در التمور
وزيت الزيت��ون إلى الهند .فنح��ن نحصل على
زي��ت الزيت��ون م��ن أوروبا باخلص��وص وهو
بشكل عام زيت زيتون تونسي..
م��ا يح��دث اآلن في الهن��د هو توس��ع الطبقة
الوس��طى التي تقدر بـ 500مليون نسمة وهي
طبقة تبحث ع��ن مواد التجمي��ل املصنوعة من
مواد طبيعية وعضوي��ة للتجميل وأيضا تهتم
بالطعام املتوس��طي ألن اجلميع يريد اليوم أن
يأكل بش��كل صح��ي..وكل ذلك ميك��ن أن يوفر
فرصا واعدة لالقتصاد التونسي.
والي��وم الهند هي االقتصاد األس��رع منوا في
العالم وه��ذا يتيح عديد الفرص بالنس��بة إلى
تون��س فالهند س��وق صاع��دة وعدد س��كانها
ضخم فلماذا ال يتوجه التونس��يون إلى السوق
الهندية ويس��تفيدوا من الف��رص التي ميكن أن
تتيحها لهم واألمر ال يستغرق أكثر من  9أو 10
ساعات للوصول إلى الهند أو تونس.

انتاج الس��يارات موجه للس��وق التونس��ية
فقط..كما أننا نرغب في تصدير األدوية واملواد
الصيدلي��ة الى تونس وهناك بعض الش��ركات
الهندية املهتم��ة بجعل تونس مرك��زا لتصدير
األدوي��ة الهندي��ة إل��ى بل��دان إفريقي��ة أخ��رى

● عل��ى موق��ع الس��فارة تتحدث��ون
عن جمل��ة م��ن املعوق��ات الت��ي يواجهها
املس��تثمرون ورجال األعمال التونسيون
في الهن��د ،ما هي ه��ذه املعوقات؟ وكيف
ميكن جتاوزها؟

أعتقد أن األمر املهم ه��و تبادل الزيارات
ب�ين البلدي��ن ..وق��د زار تونس وفد م��ن رجال
أعم��ال هن��ود من��ذ أس��ابيع وس��يكون هنال��ك
وف��د آخر ي��زور تون��س ف��ي أكتوبر وس��يهتم
باخلص��وص باملنتوج��ات البالس��تيكية..
ووفد آخر ف��ي نوفمبر يهتم مبج��االت مختلفة
وس��يحاولون االس��تفادة واس��تثمار الس��وق
التونسية والشركات الهندية ميكن أن تستفيد
من املوقع اجلغرافي املميز لتونس..خاصة مع
م��ا تروج له احلكومة التونس��ية من أن تونس
ميكن أن تكون مركزا اقتصاديا في إفريقيا.

● وماذا عن املعوقات؟

قضية االستقالل التونسية..ولكن ليس بنفس
مس��توى معرفة التونس��يني بالهند عن طريق
بوليود وشاروخ خان وس��لمان خان ..تونس
بلد جميل ويس��تحق أن يزار طبع��ا ..في الهند
قمن��ا بحم�لات ترويجي��ة للوجهة الس��ياحية
الهندية حتت عن��وان «»Incredible India
وميكن لتونس أن تبادر بحملة مماثلة..

ميكن لوكاالت األس��فار التونسية أن تتوجه
أيض��ا ال��ى الهن��د وت��روج للوجهة التونس��ية
وأيضا بإمكانهم جلب وكاالت األسفار الهندية
إلى تون��س ليطلعوا عل��ى املناطق الس��ياحية
التونس��ية مث��ل جرب��ة وطبرق��ة واملهدي��ة
وغيرها.

هناك العديد من رج��ال األعمال الهنود اليوم
● وم��اذا ع��ن برام��ج التع��اون التقن��ي ف��ي ليبي��ا واجلزائر واملغ��رب فل��م ال تونس؟
● م��ا هي األنش��طة الثقافية التي س��تنظمها
ف��ي ح�ين أن تون��س السفارة خالل األسابيع واألشهر القادمة؟
واالقتصادي؟
أق��رب ألوروب��ا وتضم
الثقافة هامة جدا..خالل هذا العام جاء العديد
لدينا برنامج التعاون
طبقة مثقف��ة ومتعلمة
اعتمدنا مصادر أخرى
واس��عة وهن��اك مناخ من فرق رقص وموسيقى من الهند وأيضا فريق
التقن��ي واالقتص��ادي
صناع��ات تقليدي��ة ..وال نري��د أن تأت��ي الفرق
الهن��دي ال��ذي ندع��و من الستيراد الفسفاط مثل األردن اعمال جيد هنا..
ولك��ن امله��م ه��و ان الهندية الى تونس فقط بل أن تتنقل في واليات
خالل��ه التونس��يني م��ن
احلكومة القطاع اخلاص واملغرب ..ونأمل أن يعود اإلنتاج تكون هناك سياس��ات مختلفة في البالد ..وفي أكتوبر املقبل س��يأتي
مفتوح��ة م��ن خ�لال فري��ق رقص هندي كبير يدعى «كتاك دانس»..
إل��ى الهند للمش��اركة في
التونسي إلى مستواه
تس��هيل اإلج��راءات كما أننا بدأنا تدريس اللغة الهندية في السفارة
دورات تدريبي��ة مختلفة
املتعلقة بالديوانة على والش��باب التونس��ي متحمس جدا لتعلم اللغة
ف��ي مج��ال التكنولوجيا
والتصرف واملجال املصرفي والبيوتكنولوجي سبيل املثال والتأمني وكل هذه األمور البسيطة الهندية..كم��ا أنن��ا سنس��تقبل مدرس��ي رقص
وتطوير قدرات املرأة ..وهي باألس��اس برامج والهامة جدا بالنس��بة إلى أصح��اب األعمال ..هندي وموس��يقى ليقدما دروسا وقد طلبنا من
بن��اء ودع��م امله��ارات ف��ي مج��االت مرتبط��ة إذا كان هن��اك من يص��در منتوجات إلى تونس وزارة الثقافة التونسية أن تخصص لنا فضاء
باجلانب التقني واالقتصادي مت ّولها احلكومة مثال ..يجب أن تتم إجراءات دخولها بس��رعة ..لتقدمي هذه الدروس وس��تبدأ الدروس قريبا..
الهندية (وق��د مت يوم األربع��اء املاضي تنظيم االج��راءات الديوانية في تونس صعبة للغاية كم��ا نخط��ط ملهرجان أف�لام هندي ف��ي تونس
حف��ل اس��تقبال لع��دد م��ن املش��اركني ف��ي هذا كم��ا الحظت من خ�لال جتربتي الش��خصية ..وس��نعرض أفالما هندية وس��نطلب من وزارة
البرنام��ج الذي��ن حتدث��وا ع��ن جتربته��م ف��ي فحاوي��ة أمتعتي الش��خصية القادمة من لندن الثقاف��ة ان كان��ت هنال��ك امكاني��ة لعرض هذه
الهند وما اس��تفادوا منه خالل رحالت تدريبهم عندم��ا أت��ت إل��ى تونس بقي��ت  3أس��ابيع في االف�لام للعموم في الطرقات وف��ي القاعات في
املختلف��ة) وابت��داء م��ن ه��ذا الع��ام سيش��مل رادس ..بالنسبة الى رجل أعمال ثالثة أسابيع غضون ش��هرين..والثاني من أكتوبر هو اليوم
العاملي للالعنف وسنقوم بتقدمي متثال ملهامتا
البرنامج  70تونس��يا ،إل��ى جانب التعاون في م��دة طويل��ة ج��دا وميكن أن
غان��دي جلامع��ة منوبة
املج��ال الطب��ي إذ هناك أطباء هن��ود يأتون إلى تنج��ر عنه��ا خس��ائر مادية.
إجراءات تسجيل
وس��يتم وض��ع متث��ال
تون��س إلج��راء عملي��ات يج��ب أن تتم ه��ذه املعامالت
غان��دي في كلي��ة اآلداب
جراحية خاص��ة في مجال بس��رعة وأال تتج��اوز
م��دة الشركات يمكن أن تتم
والعل��وم االنس��انية
زراع��ة األعض��اء وزراع��ة إمتام اإلجراءات  24ساعة أو
 48س��اعة..كما أن الشركات عن بعد لتسهيل األمر أمام وس��يأتي جامع��ي م��ن
القرنية وغيرها..
الهند إلعطاء محاضرات
لدين��ا أيض��ا تع��اون الهندي��ة يج��ب أن تك��ون
ف��ي منوب��ة وأماك��ن
جي��د ف��ي مج��ال العل��وم مس��جلة ف��ي تون��س وان لم املستثمرين الهنود
أخ��رى وس��يتحدث ع��ن
والتكنولوجي��ا م��ع تونس تكن مس��جلة فان��ه ال ميكنها
الالعنف..
خاصة م��ع معهد باس��تور أن تبي��ع منتوجه��ا ..لذا فإن
وهن��اك تع��اون ف��ي مج��االت ع��دة م��ع املعهد تبس��يط عملي��ة التس��جيل
● تس��لمت مهامك منذ أش��هر ،كيف وجدت
خاصة في الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجيا يس��رع األمر بالنسبة إلى هذه الشركات ورمبا
إمتام هذه اإلجراءات عن بعد فاليوم كل ش��يء احلياة في تونس؟
وهو مجال ه��ام لتطوير التع��اون بني البلدين
وس��يكون هن��اك لقاء ب�ين اجلانبني ف��ي مجال يتم عب��ر االنترنات وال يج��ب أن يتنقل الناس
تون��س بلد جميل..هناك الكثير من الش��مس
العل��وم والتكنولوجي��ا قريب��ا .وهن��اك أيض��ا بأنفسهم إلمتام إجراءات مماثلة.
والطاقة وه��ي مكان جمي��ل للعيش..وعائلتي
● التونس��يون منفتح��ون بش��كل كبير على مس��تقرة بش��كل جي��د هنا ..أش��ارك ف��ي نادي
رحالت علمية وأكادميية تنظم لعلماء وباحثني
تونس��يني في مجاالت عدة إلى الهند وتس��تمر الثقاف��ة الهندي��ة وهن��اك رح�لات منظمة من رك��ض وأتعامل مع ع��دد كبير من التونس��يني
ملدة س��نة وهناك سبعة س��يتحولون إلى الهند تون��س نح��و الهند ،م��اذا ع��ن اجله��ة املقابلة وش��اركت في ع��دة س��باقات وماراثونات مثل
املاراث��ون ال��ذي نظم��ه اجليش التونس��ي وقد
هذا العام .وهو برنامج موجه للقارة اإلفريقية والسياح الهنود في تونس؟
س��افرت الى عدة مناطق في تونس مثل املهدية
لكن تونس تساهم بأكبر عدد من املشاركني من
لدينا عالقات ثقافي��ة قوية فالهنود يعرفون ونابل وزغوان وتوزر ..ومؤخرا زرت قرقنة..
علماء وباحثني.
تونس وبورقيبة جيدا وكنا متعاطفني جدا مع وهي كلها مناطق جميلة جدا.

❞

❝

❞ من املهم الترويج
للوجهة السياحية
التونسية في الهند

● هل اإلنتاج موجه للس��وق التونسية فقط
أم للسوق اإلفريقية؟

براشنت بيسى
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