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 زؤٙٞ ًطتقبوٚٞ" 0202"اهلِد ًا بعد اهعاَ 

غٚاخ اإلضالَ اهصدٙقٛ اهِدٜٗ                                                             
 

ghayasul17@gmail.comEmail:                          
حتتاز اهلِد اهَٚ٘ إىل ممازضٞ ضٚاضٞ زتددٝ ًٗسكصٝ تسًٛ إىل تِػٚط اهصزاعٞ 

ٗاهصِاعٞ ٗاهتعدّٙ ٗصِاعٞ اهلٌٚٚاٗٙات ٗاهسعاٙٞ اهصشٚٞ ٗاهبِٚٞ اهتشتٚٞ ٗتعصٙص اهٌِ٘ 

ٌٞ اهدٗي املتقدًٞ خالي عقد قادَ ًّ إىل قا٢ اهلِد االقتصادٜ؛ حبٚح ميلّ أْ تِطٍ

اهصًّ. صتد تفاصٚى كى ذهم بص٘زٝ دٚدٝ يف كتاب إُلوٚصٜ عِ٘إُ 

(Beyond2020: A Vision For Tomorrow’s Indiaأّه ) ْفٕ اهعاملاْ اهلبريا

( ز٢ٚظ م5112-1491ًّ عوٌا١ اهلِد ٌٗٓا أب٘ اهفاخس شّٙ اهعابدّٙ عبد اهلالَ )

ٗٙاغِا ض٘اًٛ مجٔ٘زٙٞ اهلِد ضابقا، 

ضُ٘دازا زاداْ ٗٓ٘ ز٢ٚظ ٣ٚٓٞ ًدٙسٜ 

 املعٔد اه٘طين هوتلِ٘ه٘دٚا، ًاُٚف٘ز. 

ًطتفٚطا عوٟ  ض١ً٘ٙوقٛ اهلتاب 

ًطريٝ اهٌِ٘ يف اهلِد يف اهقسْ اذتادٜ 

ٗاهعػسّٙ ٗحتدٙاتٕ، ٗاهفسص ادتدٙدٝ 

ٗاهتلِ٘ه٘دٚات اهِاغ٣ٞ اهيت جتعى 

ًٞاهٌِ٘ أكجس ضسعٞ ٗمش٘ال. ٗٙقدِّ  َ زؤٙ

ًًٞط هإلصالسات املت٘قعٞ يف اهلِد يف زتاي حتطني ٗضع اهتعوٍٚ، ٗخوق اه٘ظا٢ف،  تقبوٚ

. كٌا ٙؤّكد ًّ اجملاالتٗاهتِ٘ع اهبٚ٘ه٘دٛ، ٗإدازٝ اهِفاٙات، ٗاألًّ اهقً٘ٛ ٗغريٓا 

ّْ اهقسْ اذتادٜ ٗاهعػسّٙ ضٚلْ٘ غآًد ّ٘زٝ، إذا  اعوٟ أ عوٟ ص٘زٝ ددٙدٝ هؤِد املتط

عٕ دٔ٘دٖ املت٘اصوٞ هتشطني أٗضاعٕ ٗحت٘ٙى اهلِد إىل بود بري اهػعب اهلِدٜ بأمج

 تتشقق فٕٚ أسالًٕ.

                                                        
 .باسح اهدكت٘زاٖ، قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ، داًعٞ دهلٛ، اهلِد 

 كتاب قسا١ٝ يف

زؤٙٞ  0202اهلِد ًا بعد اهعاَ  : اضٍ اهلتاب 

 ًطتقبوٚٞ 

 أب٘ اهفاخس شّٙ اهعابدّٙ عبد اهلالَاضٍ املؤهف:  

 ٗٙاغِا ض٘اًٛ ضُ٘دازا زاداْٗ

 صٔٚب عاملد. اضٍ املرتدٍ: 

 ستٌد أٙ٘ب اهِدٜٗد.  ًسادعٞ: أ.

 بريٗت –ًؤضطٞ اهفلس اهعسبٛ :  اهِاغس

 َ   0228اهطبعٞ  األٗىل:  
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، بعِ٘اْ "اهلِد اهعسبٚٞ اهدكت٘ز صٔٚب عاملُٗعسا ألٌٓٚٞ ٓرا اهلتاب ُقوٕ إىل اهوػٞ 

زؤٙٞ ًطتقبوٚٞ"، ٗٓ٘ أسد أضاترٝ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔا  5151ًا بعد اهعاَ 

ًسادعتٕ األضتاذ اهدكت٘ز ستٌد أٙ٘ب ٚ٘دهلٛ، ٗت٘ىل بادتاًعٞ املوٚٞ اإلضالًٚٞ بِ

ًؤضطٞ اهفلس اهعسبٛ  اهِدٜٗ أسد أضاترٝ اهقطٍ ُفطٕ ساهٚا، ٗز٢ٚطٕ ضابقا. ُٗػستٕ

   .5113َ – ـ1441ٓبريٗت، يف إطاز بسُاًر "سطازٝ ٗاسدٝ" عاَ  –
ُٙعدُّ " اهرٜ 5151َ بعِ٘اْ "اهلِد 1443عاًا يف  51ا قبى كاْ ُػس املؤهِّفاْ كتاًب

ٗثٚقٞ زؤٙٞ هألهفّٚٞ ادتدٙدٝ هسضٍ ص٘زٝ اهلِد، ٗٙٔدٜ إىل طسق كُ٘ٔا ٗاسدٝ ًّ أكرب 

، 5151عاًًا، ًٗع اقرتاب عاَ  11، ٗبعد 5151ق٠٘ اقتصادٙٞ يف اهعامل حبو٘ي عاَ  2

" اهرٜ ٙقَ٘ بتقٍٚٚ ًا سّققتٕ اهلِد ستٟ 5151أصدزا ٓرا اهلتاب "اهلِد ًا بعد اهعاَ 

 ًا عوٚٔا حتقٚقٕ.اآلْ، ٗحتدٙد 

يف اثِيت عػسٝ صفشٞ قد ضذؤا املؤهف عبد اهلالَ، ٗحتدخ  ٙطتٔى اهلتاب مبقدًٞ

فٚٔا بإطِاب عّ امل٘ازد اهطبٚعٚٞ، ٗاهتقازب اهتلِ٘ه٘دٛ، ٗاملعوً٘ات ٗاالتصاالت، 

ٗاهٌِ٘ذز اهتذازٜ اجملتٌعٛ، ٗاهتٌِٚٞ االدتٌاعٚٞ. ٗٙ٘ضح فٚٔا أْ امل٘ازد اهطبٚعٚٞ 

شس ٗاألُٔاز ٗادتباي ٗاهػابات ٗاهتػري املِاخٛ أضاع اهتٌِٚٞ املطتداًٞ، كاهرب ٗاهب

لِ٘ه٘دٛ أٜ االبتلازات اذتٚ٘ٙٞ كى ذهم. ٗكرهم بطبب اهتقازب اهت ٗمتتوم اهلِد

ٗاملعوً٘اتٚٞ ٗاهِاُ٘ٙٞ ٗاالقتصادٙٞ، متتوم اهلِد اهتلِ٘ه٘دٚات اهتطبٚقٚٞ اهصاذتٞ هوب٣ٚٞ 

هوٌٚاٖ ٗاهطاقٞ ٗاهب٣ٚٞ ٗاهتو٘خ ٗإدازٝ اهِفاٙات ٗاهتِ٘ع  ٗهوٌِت٘دات ٗاألُعٌٞ املتعددٝ

اهب٣ٚٛ ٗزعاٙٞ اهصشٞ. فٚذب إٙصاي كى ٓرٖ اهتلِ٘ه٘دٚات إىل ًّ ٙطتفٚد ًِٔا 

 متاًا. 

َ" ٗقد دا١ فٕٚ 5114ثٍ ٙػتٌى اهلتاب عوٟ مخطٞ عػس فصال؛ أٗهلا "اهلِد يف اهعاَ 

إصتاش ععٍٚ هؤِد مل ٙوشعٕ أسد  اضتعساض هتط٘زات اهلِد عرب اهطِني. ٗٙبتدئ بركس

ٗٓ٘ اهقطا١ عوٟ ًسض اهػوى ستٟ أعوِت ًِعٌٞ اهصشٞ اهعاملٚٞ عّ خو٘ اهلِد ًّ 

عدٝ دٗي غري قادزٝ عوٟ مل تصي يف سني َ، 5114 ًازع عاَ 52ًسض اهػوى يف 

اضت٣صاهٕ ًّ أزاضٚٔا. ٗباهتاهٛ ِٙاقؼ اهلتاب تقدَ اهلِد ٗختوفٔا، ًٗلاُتٔا يف 

عوٟ اهِاتر  د املعدات ٗاآلالت، كٌا ٙوقٛ ض١ً٘سٚح اإلُتادات اهصزاعٚٞ ٗإٙسااهعامل ًّ 

احملوٛ اإلمجاهٛ، ٗاالقتصاد بعد اهتلِ٘ه٘دٚا. ٗبعد االضتعساض ٗاملِاقػٞ خياطب 
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اهلتاب قاز٢ٕ: "إذا ٓى ضتّ ًطتعدْٗ هوٌطتقبى؟ اختازٗا طسٙقلٍ.... اضتعدٗا 

 ٗاُطوق٘ا!".

وٍ ًّ اهفسص اهطا٢عٞ" ٗٙتشدخ عّ اجملاالت اهيت فاتت أًا اهفصى اهجاُٛ فٔ٘ "اهتع

اهػعب اهلِدٜ فٚٔا فسص اهتقدَ ٗاالشدٓاز. ٗقد مت إٙطاح ذهم بعِاّٗٙ عدٙدٝ مبا فٚٔا: 

قصٞ اإلهلرتُٗٚات، ٗاالفتتاْ بتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات، ٗإٌٓاي اهتصِٚع، ٗاهتصِٚع 

ددٙد؟ ِٗٙتٔٛ اهفصى اهساكد، ٗاهصزاعٞ، ٗٓى ساْ ٗقت اإلعساض أٗ هِبدأ ًّ 

 بتأكٚد أْ اه٘قت قد ساْ هوبد١ ًّ ددٙد هِتٔٚأ ُٗطتعد ُِٗطوق.

ضاطعا عوٟ ًا ٓ٘  ثٍ ٙوقٛ ض١ً٘ ِٙاقؼ اهفصى اهجاهح ً٘ض٘ع تطسٙع اهٌِ٘ اهصزاعٛ

اهتقدَ، ٗكٚف ميلِِا أْ ضتسن أُفطِا ُٗتقدَ إىل األًاَ بق٘ٝ. فٚتطع اهبشح إىل 

عدهٞ ٗزاثٚا: ُعٌٞ هوفالسني، ٗتػريات ٓٚلوٚٞ عِاّٗٙ عدٙدٝ ٗٓٛ: احملاصٚى امل

 هوش٘كٌٞ يف اهصزاعٞ، ٗعٔد ددٙد الشدٓاز اهصزاعٞ. 
ٙٔتٍ اهفصى اهسابع مب٘ض٘ع اهصِاعٞ ٗٙصفٔا بعٌ٘د فقسٜ ألٜ بود ذٜ سذٍ. ٗٙبني أْ 

اهصِاعات اهقدميٞ تط٘زت يف اهلِد س٘ي ًصاُع األزش ٗادت٘ت ٗاهطلس ٗادتود 

فإْ صِاعٞ اهِطٚر ٓٛ ثاُٛ أكرب ًصدز هوت٘ظٚف بعد اهصزاعٞ يف  ٗاهِطٚر. ٗستٟ اهَٚ٘

اهلِد. ٗباهتاهٛ ٙقَ٘ اهفصى باضتعساض ضسٙع هوتِبؤات املقدًٞ يف كتاب ضابق هِفظ 

عوٟ صتاح اهػسكات اهلِدٙٞ يف ارتازز سٚح  ". ثٍ ٙوقٛ ض5151١ً٘املؤهفني ٗٓ٘ "اهلِد 

( Demingٓٛ دا٢صٝ دميِؼ )أعوٟ ادت٘ا٢ص ٗ غسكٞ ِٓدٙٞ عوٟ إسد٠ 51سصوت 

غسكٞ ِٓدٙٞ دا٢صٝ  129هوذ٘دٝ، ٗمل حتصى عوٚٔا أٙٞ غسكٞ ض٘آا. ٗكرهم ُاهت 

د٘دٝ صٚاُٞ اإلُتاز اإلمجاهٛ. ٗباإلضافٞ إىل ذهم ٙقدَ اهفصى تفاصٚى أخس٠ تتعوق بٔرا 

ّْ ص٘تٕ يف مجٚع  اهصدد، ٗٙتٍ بعِ٘اْ "إُراز ٗاضتِفاز" ٗٙ٘ضح أْ ِٓان إُراز خطس ٙس

ا١ اهلِد ٗٓ٘ إُٔ قد ساْ ٗقت االضتٚقاظ ٗاختاذ إدسا١ات ًال٢ٌٞ. ٗال ٙلْ٘ ٓد  أضت

بى تٔد  إىل أْ  ٓرٖ اإلدسا١ات إٙقا  غسكاتِا اهتذازٙٞ ًّ االضتجٌاز خازز اهبالد

هوٌطتجٌسّٙ يف اهصِاعٞ هٚظ يف قطاع اهطٚازات فقط بى يف  جتعى اهلِد ٗدٔٞ كبريٝ

 آت اهصػريٝ ٗاملت٘ضطٞ أٙطا.قطاع أدٗات املاكِٚات يف املِػ

ٗباهتاهٛ ٙعسض ٓرا اهفصى خطٞ اهعٌى هوتصِٚع ًع عػسّٙ ُقطٞ ًٌٔٞ جيب أْ تسكص 

عوٚٔا اذتلً٘ٞ املسكصٙٞ ٗسلً٘ات اه٘الٙات أٙطا. ٗعوٟ سد تعبري األضتاذ املرتدٍ 
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"إذا مت اهقٚاَ بٔرٖ األعٌاي مجٚعٔا باجتاٖ صشٚح، ضتشسش اهلِد قصب اهطبق يف عٌى 

صِٚع اهعاملٛ، ُٗتٚذٞ هرهم، ضٚشصى ًالٙني اهلِ٘د عوٟ ٗظا٢ف ًطتقسٝ ٗذات دخى اهت

 أفطى".

ٗاهفصى ارتاًظ ًّ ٓرا اهلتاب ِٙاقؼ امل٘ض٘ع "اهتعدّٙ: إضافٞ اهقٌٚٞ إىل ً٘ازدُا 

عوٟ اضتدساز املعادْ يف اهلِد، كٌا ٙتشدخ عّ بعض  ، ٗٙوقٛ ض١ً٘اهطبٚعٚٞ"

 عساقٚى؟، ًٗا ٓٛ ارتط٘ات املطتقبوٚٞ؟اهتفاصٚى عّ املِادٍ، ًٗا ٓٛ اه

ٗعوٟ ٓرا املِ٘اي صتد اهفصى اهطادع ًّ ٓرا اهلتاب ٙتشدخ عّ اهبِٚٞ اهتشتٚٞ، 

ٗاهفصى اهطابع ٙتشدخ عّ اهتِ٘ع اهبٚ٘ه٘دٛ ٗاهت٘اشْ بني االقتصاد ٗمحاٙٞ اهب٣ٚٞ، 

لات ٗاهفصى اهجاًّ عّ صِاعٞ امل٘اد اهلٌٚاٗٙٞ اهلِدٙٞ، ٗاهفصى اهتاضع عّ اهػب

اهعصبٚٞ هالقتصاد املعسيف، ٗاهفصى اهعاغس عّ إدازٝ اهِفاٙات ادتاًدٝ، ٗامل٘اد 

اهلٌٚاٗٙٞ اهيت أضاضٔا املعسفٞ، ًٗا اهرٜ جيب عوٟ اهلِد اهقٚاَ بٕ اضتعدادا 

هوٌطتقبى، ٗاهفصى اذتادٜ عػس عّ اهسعاٙٞ اهصشٚٞ هوذٌٚع، ٗاه٘ص٘ي املتِقى إىل 

فري فسص اهت٘ظٚف، ٗاهفصى اهجاُٛ عػس عّ األًّ اهسعاٙٞ اهصشٚٞ، ٗخدًاتٔا يف ت٘

اهقً٘ٛ، ٗاهفصى اهجاهح عػس عّ ضسٗزٝ اهتعوٍٚ هلى فسد يف اهلِد"، ٗعدَ املطاٗاٝ يف 

اذتص٘ي عوٟ امل٘ازد اهتعوٌٚٚٞ، ًٌٗٔٞ اهتعوٍٚ، ٗاهتدطٚط هوتعوٍٚ ادتٚد، ٗإبقا١ 

صش باهتلِ٘ه٘دٚا، ٗت٘فري األطفاي يف املدزضٞ، ٗإصالسات يف االًتشاُات، ٗاهتعوٍٚ املع

فسص اهعٌى، ٗاهفصى اهسابع عػس عّ اهتلِ٘ه٘دٚات اهِاغ٣ٞ، ٗاهوشاق باهسكب 

ٗاهتقدَ إىل األًاَ، ٗاهصزاعٞ، ٗاهتصِٚع، ٗامل٘ازد اهطبٚعٚٞ، ٗاهبِٚٞ اهتشتٚٞ، ٗاهتِ٘ع 

اهبٚ٘ه٘دٛ، ٗامل٘اد اهلٌٚاٗٙٞ، ٗاالقتصاد عوٟ أضاع املعسفٞ، ٗإدازٝ اهِفاٙات، 

عاٙٞ اهصشٚٞ، ٗاألًّ، ٗاهتعوٍ، ٗاجملاالت اهِاغ٣ٞ، ٗاهفصى ارتاًظ عػس عّ ٗاهس

إًلاُات اهلِد يف حتقٚق األٓدا ، ٗأدٗاز هوذٌٚع مبّ فٍٚٔ شعٌا١ اجملاهظ اهقسٗٙٞ، 

ٗأعطا١ اجملاهظ اهتػسٙعٚٞ يف اه٘الٙات، ٗأعطا١ اهربملاْ، ٗاملػسفْ٘ عوٟ ًطت٠٘ 

ا١ يف اذتلً٘ٞ املسكصٙٞ، ٗاملعازضٞ يف اه٘الٙات ٗيف املقاطعٞ، ٗٗشزا١ اه٘الٙات، ٗاه٘شز

 املسكص.
ا هوتفلس ٗاهعٌى يف كى فصى ًّ فص٘هٕ ٗٙ٘فس ا ددًٙدصتد اهلتاب إُٔ ٙفتح باًب

ًٞ تتعوق مبدتوف زتاالت اذتٚاٝ ٗاهتقدَ. كٌا ٓ٘ ًفعٍ باملعوً٘ات  هقاز٢ٕ ًعوً٘ات عٌٚق
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، ٗاإلعالَ، ٗاهصِاعٞ، ٗاهطب، عّ زتاالت اهتذازٝ، ٗاهصشٞ، ٗاهتعوٍٚ، ٗاهصزاعٞ

ٗكجري ًّ املصطوشات اهعوٌٚٞ ٗاهتلِ٘ه٘دٚٞ ٗاهطبٚٞ ًٗا إىل ذهم. ِٗٙتٔٛ اهلتاب 

ٌّٞ اهيت تتوّدص يف خّطٞ عٌى ًّ أزبع ُقاط تػٌى: تأًني املٚاٖ هلّى ًّ  بسضٍ املٔ

املِاطق اذتطسٙٞ ٗاهقس٠، ٗت٘فري فسص اهعٌى هلّى أضسٝ ٗال ضٌٚا هألغداص اهرّٙ 

عٚػْ٘ حتت خط اهفقس، ٗاهعٌى ًّ أدى اهسخا١ االقتصادٜ املطتداَ، ٗتصٗٙد امل٘اطِني ٙ

 بصالح اهقوب ٗاهقٍٚ اهِبٚوٞ.

قد سعٚت بقب٘ي ٗاضع ٗتسسٚب ساز يف األٗضاط ٗددٙس باهركس أْ ٓرٖ اهرتمجٞ 

اهعوٌٚٞ يف اهلِد ٗخازدٔا. فٌا إْ مت ُػسٓا ستٟ دست ضوطوٞ اضتعساضٔا ًّ شتتوف 

إصداز ددٙد ملؤضطٞ اهفلس  5151اهلِد ًا بعد تعساض بعِ٘اْ ". ًِٔا اضادتٔات

َ، ًِٗٔا "اهلِد 5114ًازع  12اهسٙاض  يفاهعسبٛ" ُػس يف "اه٘طّ" اهصشٚفٞ اهصادزٝ 

 19".. كتاب ٙطتعسض ًطريٝ اهٌِ٘ يف ُٚ٘دهلٛ" ُػس يف اهعني اإلخبازٙٞ 5151ًا بعد 

ّٚٞ ألٗضاع اهلِد ًا بعد َ ًّ أب٘ظيب، ًِٗٔا "زؤٙٞ ًطت5114ًازع  َ" ُػس 5151قبو

 َ.5114ًازع  19عوٟ ً٘قع اهفلس اهعسبٛ 

 :ًودص اهق٘ي

عقب دزاضٞ ٓرا اهتأهٚف، جيد اهباسح إُّٔ إضافٞ ًوٌ٘ضٞ إىل ثسٗٝ امللتبٞ اهعسبٚٞ، 

ٗأداٝ قٌٚٞ هالضتطالع إىل ًطتقبى اهدٙاز اهلِدٙٞ، كٌا ٓ٘ إطالي عوٟ اه٘ضع اهلِدٜ 

خ عّ ًا اذتدٙح، ٗمبجابٞ دهٚى قٍٚ إىل اهتٌِٚٞ االدتٌاعٚٞ. إُٕ ٙتشد يف زتاي اهعوٍ

ا يف ا كبرًيٗال غم أْ اهلِد قد قطعت غً٘ط ٚٞ.لِ٘ه٘دسققت اهلِد ًّ إصتاشات ت

ًٞ ًٞ اهتقدَ اهصِاعٛ ٗاهتط٘ز اذتطازٜ، ٗحتتى اآلْ ًلاُ يف بعض اجملاالت.  ًسً٘ق

ب. إُٕ قد اضتقصٟ ً٘ض٘عٕ إىل سد كّى ذهم جيد اهقازئ ًّ خالي دزاضٞ ٓرا اهلتا

ذعى تكبري، ٗصّبٕ األضتاذ املرتدٍ يف اهقاهب اهعسبٛ بأضو٘ب عوٌٛ ٗهػٞ ضٔوٞ. ف

 لِ٘ه٘دٛ ٗضريٓا ضت٘ اهتط٘زات. اهقازئ ًطوعا عوٟ ٗاقع اهلِد اهتدزاضتٕ 
 


