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خ:َجل_ ي خؤيجلجمخؤ غضس ئة
التعامل مع في الهند النظام الفدرالي لقد استطاع

عاماً. ٥٠ من خالل أكثر العديد من التحديات

روي نارين آش بقلم

ما أبعد ھو الھند في الفدرالي النظام إن
یوجد وفي الواقع، ال یكون عن الكمال. –

ومازالت كامل. فدرالي نظام أي ھناك
الناجمة مثل االضطرابات أحداثُا مفاجئة
العبادة، أماكن وھدم الطبقات، نظام عن
تستھدف جماعات التي وعملیات القتل

في آسام األخیرة والحمالت معینة، إثنیة
الناطقة البیھاریة الطائفة ضد ومھاراشترا
لم رئیسیة مشاكل إلى تشیر الھندیة باللغة

من في الھند الفدرالي بعد النظام یتمكن
حلھا.

بالفخر السكان فیھا یشعر أمة الھند إن
داخل في ذلك أنھ ھویاتھم المتعددة. بسبب
القومیة، للمواطنة الرسمي الجماعي الكیان
قائمة أخرى ھویات جماعیة توجد تزال ما

والدین، واللغة، أساس الطبقات، على
والمنطقة االثنیة، واألصول

في الجغرافیة. وتبدأ المشاكل
"سیاسات تعمل حیث الظھور

الھویات. ھذه زیادة حدة االنتخابي" على الصوت

طریقة توفر الفدرالیة أن الھندیة تشیر إلى التجربة فإن ذلك، ومع
في والوالءات الھویات من العدید مع للتعامل ودائمة مستقرة

عن التعبیر خاللھ من یمكن إطارًا توفر إذ واحد موحد بلد داخل
في توتر وحل نزاعات ونقاط األشكال متعددة مجموعات طموحات

متنوع. مجتمع داخل

للدميقراطية مرتفعة نقاط تسجيل
والفدرالية؟ –

الدیمقراطیة. تعزیز المستقلة ھو حققتھ الھند إنجاز أھم كان لقد
الھند على لقد حافظت الكاتب البریطاني برنارد لفین، وكما یقول
العالم في الظالم السائد من الرغم على متوقدة الدیمقراطیة "شعلة

أنھ یقترح عندما ذلك من إلى أبعد لفین ویذھب بھا". المحیط
ذاتھا بحد الدیمقراطیة نھایة فإن الھند، في الدیمقراطیة فشلت "إذا

المدیح نقول مالحظات أن نستطیع ال وربما ستكون قریبة." 
في الھند الفدرالي النظام كان لقد الھند. في عن الفدرالیة ھذه

فدرالي "اتحاد "شبھ فدرالیة" إلى ما بین شتى بأوصاف یوصف
ھذا، ومع غیر المتساویة". الوالیات "اتحاد و بدون فدرالیة"

فیھ وقت تعرض في عالیًا الفدرالیة رایة على حافظت الھند فقد
السوفیاتي االتحاد وھما – فدرالیة) أشباه (ربما فدرالیان نظامان
خطأ الھند في الفدرالیة أثبتت االنھیار.لقد إلى یوغوسالفیا – و

بلد أنھا على باحتقار الھند تصف كانت التي العدیدة الشؤم تنبؤات
تمرد". "الملیون

.٢٠٠٤ مارس/آذار ،١ المجلد ٤، العدد ، Federations من المقال ھذا طبع إعادة تمت

الدراسات منسقاً لدى قسم نارین روي  آش يعمل
نيودلهي. االجتماعية، العلوم معهد الدولية في

الزال الديني الصراع بويا. اسمها الهندوس بركة على يحصل مومباي في رجل
الهندية. الفدرالية في مشكلة ميثل
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شدید فدرالیًا نظامًا البدایة، في الھند، كانت لقد
األحزاب االقلیمیة صعود ولكن المركزیة.
یعط لم الفدرالیة التحالف حكومات ونجاح

بل فحسب، جدیدًا معنى الھندي الفدرالي النظام
والحیویة. للقوة جدیدًا مقیاسًا أیضًا

الدیمقراطي نظامھا النجاح في الھند صنعت لقد
حد إلى ذلك، في الفضل ویعود والفدرالي،

علیھ، تحسد الذي الدیمقراطي سجلھا إلى كبیر،
السیاسیة وثقافتھا القوي، المدني ومجتمعھا

أن على مبدأ الفدرالیة الھند لقد ساعد الحیویة.
داخلھا. في الفوارق الملحوظة مع بسالم تعیش
سنوات منذ غالبریث، كینیث جون وصف لقد
أنھا "فوضى على الھندیة عدیدة، الدیمقراطیة
یمكن وصف مشابھ، وبتعبیر تعمل بنجاح".

ودیة. فوضى أنھ في الھند على الفدرالي النظام

المعمورة أنحاء في مختلف الناس یتطلع وعندما
إلدارة أشكال مربكة من مثالي نموذج إلى

فإن – والثقافیة واللغویة، الدینیة، – التعددیة
ینظروا إلى الھند. األجدى بھم أن

بني الطوائف: العنف
القاعدة وليس االستثناء

نصیبھا لدیھا الھند لیس بالطبع أن الیعني ھذا
في بابري مسجد تدمیر إن المتاعب. من

في كوجورات في المأساویة والمذابح أیودیا
في الناس أذھان في عالقة مازالت ٢٠٠٢ العام
كوجورات في المسلمین ضد المذابح إن الھند.
العلمانیة في صفحة على لطخة تعتبر تلك السنة

الھند.
یكن مجرد لم كوجورات شھدتھ والیة ما إن

الوحشیة، طائفیة اتخذت طابع اضرابات
المسلمین تستھدف منظمة محاولة إنھا بل

رئیس حكومة تكتف ولم معیشتھم. ومصادر
مودي، بعدم نارندرا وزراء كوجورات،

لضحایا الوقت المطلوب المساعدات في تقدیم
على التأثیر أیضًا حاولت إنھا بل االضطرابات،
العلیا اضطرت المحكمة المحاكمات. وقد سیر

من في عشرة المحاكمات وقف الھند إلى في
ھذه ونقل باالضطرابات، المتعلقة أھم القضایا

كوجورات. إلى خارج والیة المحاكمات

إلى ذلك العلیا في استجابت المحكمة لفد
االنسان حقوق لجنة بھا تقدمت عریضة

في الممكن، غیر من أنھ ذكرت التي الوطنیة
ویحاول عادلة. محاكمة ضمان الوالیة، تلك

السیاسة صیاغة الھنود إعادة األصولیین بعض

[ئوخبخت[ئُّّ عً [ئر�ًخت دئشّى,ج
Forum طاقم بوارييه، مقابلة مع يوهان

وكأن یحدث التغییر فجأة ولم فدرالي. لنظام مخططًا البدایة، لدى بلجیكا، في یكن لم
بصورة ذلك تم لقد الفدرالي. إلى النظام بلجیكا علیھم تحویل أن ما، یومًا قرروا، السیاسیین

تقریبًاً. عامًا ٣٠ إلى امتدت فترة خالل تدریجیة

یفقد أن المؤكد فدرالي، فإنھ من نظام إلى واحدة وحدة من بتحویل دولة مكونة تقوم وعندما
في المشاركة الفدرالي یعني النظام والمكانة المرموقة ألن السلطة من معینًا حدًا البعض

ھذا خشي البعض أن لقد لھذا القرار.  المقاومة من وجود شيء السبب في وھذا ھو السلطة. 
االنشقاق. أو الفوضى یؤدي إلى دولة فدرالیة سوف أحادیة إلى دولة من التحویل

السكان من ٪٦٠ حوالي ویقیم نسمة. ملیون ١٠ سكانھ عدد یتجاوز ال بلجیكا بلد صغیر إن
ولكن الجنوب. في ٪٣٠ حوالي ویعیش الفالمنكیة. أو الھولندیة باللغة الناطقة المنطقة في
صغیرة محاطة من جمیع مساحة عن إنھا عبارة تعقیدًا – أكثر الوضع في مدینة بروكسیل

بروكسیل غالبیة السكان في وتتكلم لغویًا. المختلفة الجماعات وتضم العدید من الجھات
كبیر. إلى حد الثقافي بالتعدد یتمیز مجتمع ولكنھا اللغة الفرنسیة، اآلن

تاریخھ السیطرة األجنبیة طوال معظم تحت واقعًا كان بلد للغایة، إنھا معقد بلجیكا مجتمع
متعددًا خلیطا تتكلم الحین في ذلك السكان غالبیة وكانت  .١٨٣٠ في إال االستقالل ینل ولم
كانت كما الفرنسیة تتكلم كانت النخبة ولكن الھولندیة، باللغة شبیھة الفالمنكیة، اللھجات من

لقد المركزیة. كونھا شدیدة إلى باإلضافة الفرنسي بآخر النمط أو بشكل تتبع المؤسسات
الحقیقیة. أما عن جذورھا النظر بغض الفرنسیة تتكلم سیطرة نخبة تحت كانت الحكومة
الحقیقة. ھذه تعكس تكن لم الدولة مؤسسات ولكن الفالمنكیة، تتكلم فكانت السكان غالبیة

اللغة تستعمل التي االعتراف بالمؤسسات أجل من تدریجیًا وبدأت الضغوط ُتمارس
ھذا وأدى البلد.  في التعددیة واقع المركزیة المؤسسات تعكس أن أجل الفالمنكیة ومن

التي المؤسسات اعتراف ببعض حدث لقد األحادیة. الدولة داخل في التحوالت إلى بعض
أدى وقد كافیًا. لیس وحده ھذا أن تدریجیًا، یدرك، الجمیع بدأ ثم الفالمنكیة، اللغة تستعمل
مشاركة یعني وھذا الفدرالي، بالطابع أكثر یتسم بناء في البلد تركیب إعادة إلى بدوره ھذا

ویتم مختلفة. مھمات عن مسئولة تكون التي الحكومة، مستویات مختلف بین السلطات
دیمقراطیة بقاعدة تحظى بحیث مباشرة المختلفة المستویات لھذه الشعب ممثلي انتخاب

دیمقراطیة. وشرعیة

جعل في تتمثل بلجیكا في للمواطنین بالنسبة الفدرالي النظام في الرئیسیة النقطة كانت لقد
یعني إتاحة وھذا معقد. مجتمع داخل في یریدونھ عما تعبیرًا أكثر من القرارات عدد

اھتمامات ومتابعة مختلفة، لغات الستعمال والفرنسیة الفالمنكیة المجموعات أمام الفرصة
منھا. لكل تعلیمي خاص نظام مختلفة ومتابعة ثقافیة

ممارسة السلطة، من معین، حد وإلى أكثر، اقترابھم للمواطنین، بالنسبة ھذا یعني، وكان
وأن الخاص برلمانھا لھا یكون أن بلجیكا في الصغیرة للمجموعة األلمانیة مثًال والسماح
وآخر الفالمنكیة للمجموعة برلمان وھناك أیضًا والتعلیم.  الثقافة مجال في تتخذ قرارات

للفرنسیین.

وھم فیھ. مواطن كل إلى ونافذًا المجتمع داخل متغلغًال اآلن لقد أصبح مفھوم الفدرالیة
فالمنكیة، محلیة حیث توجد حكومة السلطة، اقتسام على في نظام قائم یعیشون أنھم یدركون

فدرالیة. وحكومة فرنسیة، محلیة وحكومة

.٢٠٠٤ ٤، العدد ١، مارس/آذار المجلد الفدراليات، دوریة من المقال نشر یعاد

في الحرة الجامعة العام، القانون الدستور في مركز قضایا في محامیة بوارییھ یوھان
ما بین الحكومات. والشؤون المقارن الفدرالي النظام في بروكسیل. وھي متخصصة
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في بعض النجاح حققوا لقد خطر. "طائفي" في قالب الھندیة
في إلى أنھم فشلوا كلھا تشیر األخرى المعطیات ولكن كوجورات. 
ما زالت العلمانیة إن آخر.  مكان في أي كوجورات تكرار تجربة
والقضاء، وما زالت مؤسسات الدولة، في الھند.  وقائمة متماسكة

تبدو العلمانیة إن العظم. حتى علمانیًا المدني والمجتمع والصحافة
المعلن. مصیر الھند أنھا على

االثني. من حاالت النزاع العدید ھناك بالطبع زالت ولكن، ما

قطاعات ھنا، الشرقیة. الشمالیة المنطقة ھي الحاالت ھذه إحدى
التطور مسار نتیجة االھمال ضحیة أنھا تشعر السكان مختلفة من
وذلك الھندیة بالدولة ثقتھا عدم عن أعلنت فقد وبالتالي المنطقة في
المنطقة في تركت المشاكل وقد حركات مسلحة. إنشاء خالل من
وكشمیر لتتفاعل مثل جامو أخرى وفي مناطق الشمالیة الشرقیة
التبعیة ضد نظام أساسًا بدأ التمرد الذي إن طویًال. وتتفاقم زمنًا

نموذج تنمیة من األمل والسیاسات الباھتة وخیبة القدم، في الموغل
والتدخل الحكومة المركزیة ارتباك بسبب قد تفاقم عن األداء عاجز

جانب قوات خارجیة. من

صراع یبدو على أنھ ال كشمیر في والباكستان الھند بین النزاع إن
تمامًا من مختلفین نموذجین بین صراع ھو ما بقدر األرض على

حكومة مقابل الدین رجال لسلطة خاضعة حكومة الحاكمة: األنظمة
العام كشمیر في جرت في التي االنتخابات قطعت لقد علمانیة. 
األجانب، المراقبین باعتراف وعادلة حرة كانت والتي ،٢٠٠٢
السیاسي. ولكن بالنظام الناس ثقة استعادة باتجاه مسافة طویلة

في المشاكل العالقة تحل سوف وحدھا االنتخابات بأن التخیل مجرد
السذاجة. بالغ أمرًا یعتبر كشمیر

اللغة في انسجام

إیجابیة، بل أكثر اللغویة مشكلتھا حل في الھند تجربة لقد كانت
في اللغة مشكلة ھددت فقد والتعلم. للعبرة مصدرًا اعتبارھا ویمكن

الوطني النسیج بتمزیق القرن الماضي من والستینات الخمسینات
اللغة. بسبب أھلیة حرب حافة على وكأنھا البلد وبدت الھند. في

نادو تامیل في منطقة حركة انفصالیة واضحة أول نشأت وقد
ولكن الھندیة. اللغة لفرض محاولة البعض اعتبره ما على كرد

األقالیم وأظھرت في المحلیة اللغات بأھمیة اقرت الھندیة، الحكومة
إعادة تنظیم تم وعندما اللغویة. القومیة المشاعر حساسیة تجاه

ذلك یؤدي أن یخشى البعض كان اللغة أساس على الھندیة الوالیات
ال واآلن أبدًا. صحتھا تثبت لم المخاوف ھذه ولكن الھند. انھیار إلى

مشتعلة. اللغة، بشكل عام، قضیة تعتبر

لم ولكنھا للمحاكمة. خاضعًا مازال بالطبع، الفدرالي، النظام إن
بالنار. محاكمة تعد

ذلك على لیس الھند في الفدرالي النظام أن إلى تشیر التجارب إن
عھد لقد انتھى البعض یعتقد. كما كان من السطحیة المستوى

حزب المؤتمر". یعرف بـ "نظام أو ما كان الحزب الواحد سیطرة
على المشھد ضخم كتمثال سیطر الذي المؤتمر، حزب اآلن فقد لقد
السلطة، الكثیر عن مركزیة مسئوًال كان والذي الھند في السیاسي

سلطتھ. لتثبیت علیھا یعتمد التي كان وشعبیتھ الحزبیة القاعدة من
فیھا جرت الخمسة التي الوالیات أربعة من في وأدت خسارتھ
٢٠٠٣ الثاني نوفمبر/تشرین في المحلیة للبرلمانات انتخابات

وتشاتیسغارث برادش، وماذیا وراجستان، ودلھي، میزورام، –
والقدیم، العظیم الھند حزب یتمكن بأن آمال أیة تحطیم إلى –

للبرلمان االنتخابات لوحده في استالم السلطة من المؤتمر، حزب
خاضع نظام من الھند ٢٠٠٤. وقد أدى تحول العام في الفدرالي

الفدرالیة. تقویة إلى األحزاب متعدد نظام إلى واحد حزب لسیطرة
تمكن وقد حقیقة دائمة. اآلن االئتالف طریق الحكم عن أصبح لقد

بھاراتیا جاناتا حزب الدیمقراطي، الذي یقوده التحالف الوطني
بفضل االنتخابات تلك في ساحق نجاح تحقیق من الھندي، الوطني

٢٠ حوالي مع واسع على تشكیل تحالف كبیر، حد إلى قدرتھ،
الصغیرة. األحزاب من حزب

المتذبذب تجاه موقفھ نتیجة الھائلة المؤتمر حزب وكانت خسارة
إن لوحده. االنتخابات خوض على وإصراره ائتالفیة حكومة
بحد ذاتھا. وتعكس ائتالفا تعتبر القارة، بحجم بلد الھند، وھي

فیھا المستویات متعدد التنوع أفضل، بشكل االئتالفیة، الحكومات
وطموحاتھا المتنوعة.

ربما والتي الصامتة، الثورة بتجربة السنین، عبر الھند، مرت لقد
الرئیسیون الالعبون الجدد أصبح لقد الحد. ھذا إلى صامتة تكن لم

"المنبوذون"، سابقًا تسمى كانت التي الوضیعة، الطبقات ھم اآلن
اآلن وتشارك االقلیمیة. واألحزاب والفالحون والطبقات الوسطیة،

اآلن وبرزت الوطنیة. الثروة (كعكة) في كلھا المجموعات ھذه
ملحقة) كطبقات الدستور الھندي في (یشار إلیھا "الدالیت" طبقات
السیاسة في والقوي أنھا العامل المستقل على المھمشة والجماعات

السابق الھند وزراء رئیس تعبیر بحسب الوضع، وھذا الھندیة.
السیاسة الھندیة". صلب تركیب تغییرًا في سینغ "یشكل ف.ب.

السياسية األحزاب جديد من نوع
النظام  تحویل إلى االقلیمیة لألحزاب الجدید النفوذ لقد أدى

االقلیمیة، األحزاب لقد أصبحت تحویًال جذریًا. الفدرالي الھندي
قوى االنھیار أنھا على السابق بازدراء في إلیھا كان ینظر التي
اآلن تلعب المألوف، عن وشذوذ انحراف أنھا على أو والتفسخ

البرلمانیة االنتخابات أدت لقد الھندي. الحكم نظام في جدیدًا دورًا
النظرة تغییر إلى -١٩٩٩ و ١٩٩٨ ،١٩٩٦ – الثالث األخیرة

في رئیسي العب إلى تحولت بعد أن األحزاب االقلیمیة بشأن
نیودلھي. متعددة األطیاف في االئتالف حكومات عملیة تشكیل

(١٩٩٨ الفدرالیة (١٩٩٦ – الموحدة جاءت حكومة الجبھة لقد
السلطة القوى بین عالقات في الجذري التحول معالم لتحدد

قائم مختلف حكم نظام إلى الھند.  ودعت في والوالیات الفدرالیة
للقانون والخضوع والمسئولیة، والالمركزیة، الفدرالیة، على

الحكم إعطاء من للمزید الطریق مھدت لقد االجتماعیة. والعدالة
للوالیات. والسلطة الذاتي

نیودلھي في الدیمقراطي الوطني التحالف ائتالف لم یدفع ربما
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حث حققھ الذي النجاح األمام، ولكن إلى بعیدًا الفدرالي بالبرنامج
الحدیث على الفدرالي النظام تمارس التي واألطراف المحللین

مرن)"، (أو ضعیف ومركز قویة، والیات یتألف من "تركیب عن
ھذه تعاونیة". و"فدرالیة مالیة"، "فدرالیة حقیقیة"، "فدرالیة

السیاسي الحوار في أصبحت متداولة ومثیالتھا االصطالحات
الوطني.

یبھت بدأ نفوذھا ولكن قویة، فدرالیة حكومة ھناك زالت ما
على اآلن التفاوض علیھا ویتوجب في االنكماش. آخذة وسلطتھا
وأصبحت اآلن بالقوة.  فیھا رأیھا تفرض في السابق أمور كانت

مراكز ومومباي وحیدرأباد، بنغالور، مثل الوالیات، عواصم بعض
العالم زعماء ولم یعد المركزیة. تمامًا للعاصمة موازیة قوى

برنامج من ھذه العواصم استثناء على الھند قادرین یزورون الذین
رئیس نایدو، تشاندرا بابو مثل زعماء أن الرسمیة. كما زیارتھم

الحاضرین بین من اآلن أصبحوا برادیش، أنذرا والیة وزراء
دافوس. في العالمي منبر االقتصاد الدائمین في

للجماهير السلطة
الممارسة في األخیرة الفترة في أھمیة األكثر كان التطور لقد

یسمى ما الحكم، من مستوى ثالث نشوء الفدرالي ھو للنظام الھندیة
توسیع إلى نسبیًا الحدیثة المؤسسة ھذه أدت لقد محلیة. بانشایات

كبیرًا. توسیعًا الدیمقراطیة القاعدة إطار

سنوات كل خمسة الھند في نسمة مالیین انتخاب ثالثة یتم والیوم،
حسب مخصصة مقعد ملیون بینھا من البانشایات مقاعد إلى

التي الجماعات من كبیرًا عددًا أن یعني وھذا للنساء. الدستور

ھیئات صنع جزءًا من تشكل أصبحت اآلن مستثناة حتى كانت
فدرالیة وحدة ما، بشكل والیة، كل أصبحت الھند. لقد في القرار

والكتلة، – المقاطعة، الحكم من ممیزة ثالثة أنظمة داخلھا في تضم
والقریة.

ما والمقاطعة والكتلة القریة، مستوى على المحلیة الھیئات ھذه إن
غیرت ولكنھا الذاتي، للحكم مؤسسات تصبح أن عن بعیدة زالت

في األكبر تأثیرھا وكان الھندیة. للسیاسة الكیماوي التركیب
(التعبیر راج البانشایات مرحلة قدوم إن الحكم. ممارسة أسلوب

لنقل الحكم المجال أتاح المحلیة") الحكومات "سلطة الھندي لـ
لقد الوالیة. وحكومة المركزیة للحكومة المطلقة السیطرة من
یتجاوز الحكومات. ما إلى الواقع، في سلطة الحكومة، انتقلت
شموًال وأكثر أعمق الھند في ممارسة الحكم اآلن أصبحت لقد

النظام سابق. وبالتالي، أصبح وقت أي علیھ في مما كانت وترابطًا
ارتباط مع للقانون، أكثر شفافیة وخضوعًا اآلن الھند في الفدرالي

وتحسینھ. وإدارتھ لتشغیلھ بھ الناس من العدید

مصدر ثم األنظار، خافیًا عن البدایة التحول، في كان ھذا لقد
بدأت لقد االنھیار. سبب مفاجيء وبشكل وأخیرًا الواضحة الشقوق
السیطرة تأثیرات كل، یكن بعض إن لم اتجاه عكس في البانشایات
الوالیات الھندیة تقلیدیًا، تمارسھا، كانت التي القاعدة إلى القمة من

القویة.

یمتلك فدرالیًا دیمقراطیًا نظامًا فإن النموذج الھندي، أظھر وكما
المتعددة، وضغوطات المطالب أعباء على مواجھة المالیة القدرة

یكن لم الفدرالي، النظام بدون الھند، إن أحیانًا. والمتنافسة بل
اآلن. علیھ ھي ما تصبح أن بإمكانھا


