
حصریة قضائیة سلطات نیودلھي  في  الفدرالیة الحكومة  الھندي  الدستور یمنح
الفدرالیة، الحكومة مارست كما الخارجیة. الدفاع والعالقات سیاسة في شئون تقریبًا
.١٩٥٠ عام تطبیق الدستور منذ الھندیة الخارجیة العالقات في قویة سیطرة عملیًا،
الخارجیة العالقات تنفیذ  أو صیاغة في بسیطًا دورًا المكونة الوالیات  لعبت وقد
بدأت المركزیة السیطرة ھذه أن إال االستثنائیة. الحاالت بعض عدا ما للدولة
المختلفة، العوامل من عدد إلى ذلك في السبب یعود الماضي. العقد خالل تضعف
خالل سیستمر القانون، بحكم یكن إن لم بحكم الواقع الخفیف، التآكل ھذا أن ویبدو
السیاسة على المركزیة للسیطرة التدریجي التراخي ھذا أن ویبدو التالي. العقد

االتحاد. حكومة قبل من مقصود أو طوعي غیر عمل ھو الخارجیة
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جاكوب٣٤ ھابیمون ماتو/ أمیتاب

أن نجد فإننا الھندي  للدستور السابع الجدول على سریعة نظرة  نظرنا لو
البلد سیاسات قرارات  وتنفیذ لصیاغة مطلقة  بصالحیات تتمتع  االتحاد حكومة
بین أیدینا یضع الھندي الدستور من الجدول ھذا إن والخارجیة. مجال الدفاع في
وقائمة الوالیة االتحاد قائمة ھي: قوائم ثالثة على ویحتوي الصالحیات تقسیمات
التي القضایا في التشریعات سن على الفدرالیة الحكومة تعمل والقائمةالمتزامنة.
في الواردة التشریعات المكونة الوحدات تسن بینما االتحاد قائمة ضمن تأتي
الفدرالیة الحكومة تشترك التي البنود على المتزامنة القائمة تشتمل الوالیة. قائمة
القائمة أو الوالیة قائمة تحتوي وال القانونیة. سلطاتھا في الوالیات وحكومات
الخارجیة أو  الدفاعیة السیاسة قضایا  مباشرة تتناول  بنود أیة على المتزامنة 
إطار خارج دلیل عن البحث الظروف، ھذه ضمن الضروري، من سیكون الھندیة.
على التأثیر خاللھا من المكونة الوحدات استطاعت حاالت ھناك ھل الدستور.
وسائل بواسطة وذلك للدولة الخارجیة والسیاسة الدفاع مجال في المتخذة القرارات

وممارسات خارج نطاق الدستور؟

الشؤون في مباشرة دستوریة قضائیة سلطات إلى الوالیات تفتقر بینما
أوائل منذ أنھ ذلك الشيء. بعض مختلفة تبدو  عملیًا الحقیقة أن نجد الخارجیة،
السیاسة على الفدرالیة الحكومة قبضة في تدریجي ضعف حدث التسعینات،
على المتزاید التأثیر لھذا  متداخلة أسباب أربعة ھناك أن یبدو  للدولة. الخارجیة
الدستوري الوضع أوًال، المكونة. الوحدات تمارسھ الذي الخارجیة السیاسة صنع
بھ تتمتع الذي الذاتي الحكم مثل معینة لوالیة الخاص
السیاسیة القیادة یعطي  والذي وكشمیر  جامو والیة
لقد للدولة. الخارجیة السیاسة صناعة في دورًا للوالیة
مفتي وكشمیر، جامو  لوالیة األول الوزیر استطاع
سیاسة على الماضي القریب یؤثر في أن سید، محمد
الرئیسي المھندس سید ھو باكستان. ویعتبر تجاه الھند
بھدف البلدین تم تطبیقھا بین اإلجراءات التي لعدد من
خدمات نقل استئناف اإلجراءات ھذه تشمل الثقة. بناء
الحدود خط على (سرینغار-مظفرأباد) الحافالت
لھ یسبق لم تعاون باإلضافة إلى وباكستان، الھند بین ما وكشمیر جامو یفصل الذي
جامو ضربت التي العنیفة األرضیة أثر الھزة على ونیودلھي بین إسالم أباد مثیل

عام ٢٠٠٥. خریف وكشمیر في

وإن الخارجیة، السیاسة الوالیات على زعماء ألحد السیاسي یؤثر الوزن ثانیًا،
األول وھو الوزیر سینغ أمریندر ھو ذلك على األمثلة أحد رسمي. غیر بشكل یكن

الوالیات تفتقر بینما
قضائیة سلطات إلى
في مباشرة دستوریة
الخارجیة، الشؤون
عملیًا الحقیقة أن نجد
بعض مختلفة  تبدو 

الشيء.



٣٥ الھـــنـد

أساس على الباكستان في منطقة البنجاب یتواصل مع أن سینغ استطاع للبنجاب.
في كبیرًا شعبیًا دعمًا السیاسة ھذه وقد نالت بنجابیات، تدعى مشتركة، ثقافیة تقالید
إلى ذھب الذي اهللا الشیخ عبد الكشمیري القائد وھو آخر ھناك مثال الھندي. البنجاب
نوع إلى توصل أنھ ویعتقد عام ١٩٦٤، الوزراء نھرو لرئیس كمبعوث الباكستان
منذ الواقع أرض على لم یترجم التفاھم ھذا أن إال خان. أیوب الرئیس التفاھم مع من
السیاسیون القادة لعب كما الباكستان. في یزال ما الشیخ كان عندما حتى نھرو وفاة
نیودلھي سیاسة على الجنوب دورًا مماثًال في التأثیر في نادو تامیل والیة الكبار من

الخارجیة تجاه سریالنكا.

المجال إعطاء  على الفدرالي المستوى على االئتالف حكومات عملت ثالثًا،
كانت فقد الخارجیة. السیاسة قضایا في أكبر دوٍر للعب وقادتھا الوالیات لحكومات
شاندرابابو برادیش، أندرا لوالیة األول الوزیر  تستشیر عادة الفدرالیة  الحكومة
كان الحزب حیث الھامة الخارجیة السیاسة بمبادرات المتعلقة القضایا نایدو، في

الفدرالي. المستوى في االئتالف على شریكًا ھامًا إلیھ نایدو ینتمي الذي

أدت العولمة قد قوى أن إال الموقف الدستوري عدم تغییر بالرغم من أخیرًا،
أكبر دورًا المكونة الوحدات تمنح قد  جدیدة  وإمكانیات ممارسات ظھور إلى
االقتصادیة السیاسة عملیة صنع في بشكل خاص  ھذا رؤیة  یمكن المستقبل. في
بشكل تتفاوض مثًال الدولیة  المالیة والھیئات المؤسسات من فالعدید  الخارجیة.
بین مستقلة ومفاوضات إجراء نقاشات ویتم في الھند. الوالیات حكومات مع مباشر
الطفولة رعایة وصندوق التنمیة اآلسیوي، الدولي وبنك البنك مثل المؤسسات ھذه
وبین UNDP اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج (الیونیسیف)، المتحدة لألمم التابع
لمنظمة تابعة خلیة أندرا برادیش والیة في یوجد كما المختلفة. الوالیات حكومات
فیھ أصبحت الذي الوقت وفي المنظمة. تخص التي القضایا تتناول العالمیة التجارة
لالستثمار تركیز ونقطة الكمبیوتر  برامج لتطویر محورًا الجنوبیة  الھند والیات
لھذه السیاسة رغبات االعتبار في تأخذ أن الفدرالیة الحكومة على فإن األجنبي
بین المنافسة زیادة ظل الخارجیة. وفي االقتصادیة عند صیاغة السیاسة الوالیات
المسئولین كبار أن نجد المباشر االستثمار األجنبي على الوالیات الھندیة للحصول
وبنود شروط حول للتفاوض الخارج إلى للسفر یبادرون الوالیات حكومات في
لعب على للعولمة المناھضة الحركات عملت كما المعنیة. المؤسسات مع االستثمار

محددة. مناطق في واإلنتاج االستثمار شروط وبنود التأثیر على في دور

تلعب المكونة أن للوحدات سمح مجاًال أیضًا اإلقلیمي التكامل قوى لقد خلقت
الروابط فتح اإلسراع في على Sikkim سیكیم حكومة من الضغط ساعد كما دورًا.



جاكوب٣٦ ھابیمون ماتو/ أمیتاب

كما .Nathula ناثوال ممر عبر سیكیم الھندیة والصین التقلیدیة بین والیة التجاریة
مجموعة ،Pawan Chamlingتشاملنغ باوان سیكیم، لوالیة األول الوزیر أقام
مبادرة الغربیة البنغال والیة دعمت كما الممر. قویة بفتح توصیة دراسیة أوصت
الذي (BIMSTEC) القطاعات متعدد االقتصادي الفني للتعاون البنغال خلیج 
البنغال مجموعة خلیج  إنشاء أجل آسیا من شرق وجنوب آسیا بین جنوب  یربط
ثانیة مرة البنغال الغربي) والیة كولكاتا(عاصمة من سیجعل ھذا إن االقتصادیة.

العشرین. القرن أوائل في علیھ كانت كما واالقتصاد التجارة محور

یلقى ترحیبًا في الخارجیة البالد سیاسة تشكیل في المتواصل البطيء التغییر ھذا
في أسلوب صنع تغییرًا بالتنوع والتعدد، تتمیز الھند، التي تحتاج جمیع أرجاء الھند.
أسلوب استشاري وجود الخواص. إن متنوع واقعھا التكیف مع أجل السیاسات من
احتیاجات مع انسجامًا  أكثر سیكون الخارجیة السیاسة لصنع وإبداعي  عضوي

حقیقي. وطني إلجماع أساسًا یشكل وقد الناس


