رجب 1440هـ  -مارس 2019م

«الطريق الطويل نحو الديمقراطية في الهند»
تأليف جماعي
علي الرواحي *
يأتي هذا العمل الجماعي بمناسبة استعداد الهند لالنتخابات السابعة عشر والتي تحين في أبريل ومايو من عام 2019م ،والتي تجري فيها انتخابات "لوك
سابها" باللغة الهندية أو بيت الشعب كما هو معروف؛ ألنه يعتبر البيت التحتي أو السفلي للهند أو للمجلس المكون من غرفتين أو من مجلسين
تشريعيين ،حيث تقام هذه االنتخابات على كل خمس سنوات .في هذا العمل والمكون من أربعة فصول و 27بح ًثا ،شارك فيه الكثير من الشخصيات
مزودا بثالثة مالحق ال تقل أهمية عن فصول الكتاب وأبحاثه.
المختلفة من حيث التوجهات والخلفيات الدينية والعرقية والوظيفية،
ً

من خالل ف�صول هذا العمل ،ن�ستطيع االق�تراب من منوذج
دمي�ق��راط��ي ميثل �أك�ب�ر ن�سبة منتخبني يف ال�ع��امل حيث بلغ
ع��دد املنتخبني يف ع��ام 2014م ما يزيد عن  834مليون ناخب
مما جعلها �أك�بر ن�سبة ناخبني يف العامل متفوقة بذلك على
الواليات املتحدة ودول االحتاد الأوروبي جمتمعة� ،إذا �أخذنا يف
احل�سبان ب�أن عدد ال�سكان يزيد عن مليار ن�سمة ،كما يو�ضح
لنا ه��ذا العمل التداخل الكبري بني الثقافة الهندية املحلية
والقوانني امل�ستجدة يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل ٍ عام ،وما رافق
ذلك من حتديثات هيكلية ،وبنيوية ال ميكن جتاهلها �أو غ�ض
النظر عنها .كما يو�ضح � ً
أي�ضا التجارب الدميقراطية املجاورة
للهند والتي ا�ستفادت من التجربة الهندية يف هذا امل�سار كما
هو حال النيبال ،وبوتان.
يف تقدمي هذا العمل يكتب برناب خمرجي رئي�س الهند الثالث
ع�شر ،ووزير املالية الهندي ال�سابق وع�ضو احلزب احلاكم فيها
والذي يعترب �أول رئي�س هندي من �أ�صول بنغالية ،يكتب عن
هذه االنتخابات و�أهميتها من حيث �أنها جعلت ال�شعب الهندي
ميتلك �سيادة اجلمهورية الدميقراطية والتي ت�ضمن تقدمي
العدالة ،واحلرية ،وامل�ساواة جلميع املواطنني .فالدميقراطية
 يقول خمرجي  -ب�أنها لي�ست هدية ب��ل ه��ي ثقة مقد�سة،فالد�ستور الهندي يحتوي على  395مادة ،يف حني �أن اثني ع�شر
لي�ست �أدوات �إداري��ة� ،أو وثائق قانونية ،بل هي «ماجنا كارتا»
ت�ساعد على االنتقال ال�سيا�سي واالقت�صادي للبالد .فهي -
والكالم ُ
ملخرجي ُ -ت ّثل الأم��ل ،والطموح ملا يزيد عن مليار
ن�سمة يف اجلمهورية الهندية.
يف مقدمة ه��ذا ال�ع�م��ل ،ي�ق��ول ���س.واي.ق � ُر� �ش��ي وال ��ذي ي�شغل
رئي�س جلنة االنتخابات الهندية ال�سابعة ع�شر ،يف تو�صيفه
للدميقراطية الواقعية ب�أنها تلك التي جتعل املواطن يتحدث
ب�ح��ري��ة دون خ ��وف ،ف�ه��ي مت�ن��ح امل��واط �ن�ين احل �ق ��وق امل��دن�ي��ة
وال�سيا�سية التي متكنهم من حما�سبة ناخبيهم ،فهي رمبا ال
حتقق امل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية بني املواطنني لكنها
ت�ساعد على البدء يف العدالة ،وامل�ساواة ،وتعيني حكومة جيدة.
فهذه االنتخابات تعترب جوهرية للعدالة ،واحل��ري��ة ،وقيادة
التنمية؛ فاالنتخابات يف الهند لي�ست جديدة بل تعود �إىل عام
1895م ،وال��ذي يعترب املحاولة غري الر�سمية الأوىل ملا ميكن
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و�صفه ب��أن��ه م�سودة للد�ستور ،حيث �أعلنت ب ��أن ك��ل مواطن
يعي�ش يف الأرا��ض��ي الهندية له كل احلق يف اتخاذ موقف من
�ش�ؤون البالد.
يف اجلزء الأول من هذا العمل واملعنون ب�أفكار �أ�سا�سية (�ص،)3
يتحدث بهيخو باريخ املنظر ال�سيا�سي الهندي ال�شهري وع�ضو
جمل�س ال�ل��وردات الربيطاين ،عن جدلية االنتخابات ،حيث
ي��رى ب��اري��خ ب ��أن الدميقراطية لها ث�لاث مكونات �أ�سا�سية:
االنتخابات ،والتداول العام ،وحق التظاهر �أو التجمع .فاملكون
الأول ي�شري �إىل �أن ال�سلطة ال�سيا�سية ُت��ار���س �أو ت�ستخدم
عن طريق الذين منحهم ال�شعب ال�سلطة .يف حني �أن املكون
لغر�ض يخ�ضع للنقا�ش العام بني
الثاين ي�شري �إىل �أنها متار�س
ٍ
وجهات نظر خمتلفة .بينما اجلانب الثالث يذهب �إىل �أن حق
التظاهر العام هو احل�صن املنيع �ضد �سوء ا�ستخدام ال�سلطة
ال�سيا�سية مبا ي�ؤدي �إىل �إهمال الق�ضايا الوطنية الهامة .ففي
ريا،
العقود القليلة املا�ضية واجه العامالن الأوالن تراج ًعا كب ً
فاالنتخابات الربملانية مل تكن تداولية كما كانت ،فهي تلتقي
يف املدى الق�صري مع نظريتها الغربية ،كما �أنه يتم تعطيلها
ب�شكل اعتيادي ب�شكل م�ستمر .يف اجلانب الآخ��ر ،ف��إن تنظيم
ريا
الإرادة العامة واملتمثلة يف امل�ظ��اه��رات وال�ت��ي ت�ط��ورت كث ً
خ�لال معاناة اال�ستقالل مما �سمح لها بالت�آكل ،وا�ستبدالها
ب�شكل ٍ عر�ضي ،غري من�سق ،وبتخطيط �ضعيف ،مما قاد �إىل
انفجارات غ�ضبية؛ حيث بدا وا�ضحا �أنه مت �شرا�ؤها يف معظم
الأوق��ات� ،أو مت جتاهلها �أو قمعت بوح�شية يف معظم الأوق��ات،
حيث ك��ان �أول �ئ��ك امل���ش��ارك��ون م�ت��ورط�ين �أو متهمني بالعنف
�أو بالزيف �أو بتخطيط م�شكوك فيه .ففي نتيجة كل ذلك،
�أ�صبحت االنتخابات �إىل حدٍ كبري ،هي املحرك الأول والكبري
ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة ،ف�ه��ي ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى ق��د اح�ت�ل��ت احل �ي��ز الأك�ب�ر
للدميقراطية ،وحملت العبء الأك�بر عن الأ�شخا�ص الذين
يرغبون يف �صياغة وحتديد م�صريهم.
يف امل �ق ��اب ��ل ،ف � � ��إنّ اخ� �ت ��زال ال��دمي �ق��راط �ي��ة �إىل االن �ت �خ��اب��ات
واالن�شغال احل�صري والوحيد بها م��ن املمكن �أن ي ��ؤدي �إىل
عواقب خمتلفة؛ فال�سلطة ال�شرعية تعترب يف هذه احلالة ب�أن
م�صدرها االنتخابات وب ��أن ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املخولني
للحديث �إىل النا�س هم فقط املنتخبون .م�ؤ�س�سات املجتمع

املدين و�أن�شطة املنظمات غري الربحية ال ميكنها احلديث با�سم
املواطنني لأنه مل يتم انتخابها .وبهذا املنطق ف�إن حتى املهامتا
غاندي يعترب حمتاال ،وخمادعًا ،فعندما تنف�صل االنتخابات
عن البنية املعقدة لل�سيا�سة الدميقراطية وامل�ؤ�س�سات ،فهي
ت�ساند وب�شكلٍ يبدو بديه ُيا اال�ستبداد وال�شمولية؛ ففي حني
�أنّ االنتخابات تعترب بهذا املعنى عائقا ،ف�إ ّنها يف املقابل ميكن
اعتبارها ب ��أنّ لديها ق��وة دف��ع ل�ل�أم��ام يف ال�سيا�سة الهندية.
فبف�ضلها برزت �أ�سماء كثرية ،وجمموعات متنوعة يف النظام
ال�سيا�سي ،وب�شكلٍ خا�ص الفقراء واملهم�شني .فربغم �شعور
الالمباالة جتاه املظاهرات وع��دم ت�أثريها يف ت��داول ال�سلطة
العمومية ،ف�إن املواطنني وجدوا �أن �صندوق الت�صويت طريق
�سهل لل�سلطة والت�أثري ال�سيا�سي؛ فعن طريق متكني جمهور
الناخبني من القيام بهذه العملية ت�صبح م�صدر القوة الوحيد
عندما يكون املواطنني منظمني ب�شكلٍ جيد .ال�صوت الواحد
م��ن �ضمن ماليني الأ� �ص��وات املختلفة يبقى ع��اج� ًزا ،وه��و ما
يجعل التنظيم �ضرور ًيا لتحقيق النتائج املرجوة وموا�صلة ثقة
املواطنني يف النظام ال�سيا�سي.
ولأجل تو�ضيح ذلك ،ف� ّإن العودة �إىل املا�ضي الكولونيايل للهند
لفهم ه��ذه ال�ع�لاق��ة املتميزة ب�ين ال�ق��ان��ون وال�سيا�سة ت�صبح
�ضرورية جداً ،فاالنتخابات املحلية حدثت يف �سياقات ومناخات
خمتلفة يف بداية القرن التا�سع ع�شر؛ فبداية القانون ال�شامل
لالنتخابات الهندية يعود �إىل �إ�صالحات اال�ستعمار الربيطاين
يف ع��ام 1919م وم��ا بعد ذل��ك ،وذل��ك بالرغم من ال�صالحيات
الب�سيطة وامل�ت��وا��ض�ع��ة ،وال�ت��ي اب �ت��د�أت تلعب دورا م��رك��ز ًي��ا يف
�إدارة و�سيا�سة ال�ب�لاد .ومنذ البداية قد ول��دت يف تناق�ضات،
فمن اجلهة الأوىل ر�أت بريطانيا ب�أن االنتخابات و�سيلة مهمة
لتحريك �أو غربلة الو�سطاء الذين ميتلكون القوة ويحكمون
قب�ضتهم على البالد ب�شكلٍ كامل من خاللها ،كرجال الدين،
وال �ط ��وائ ��ف ،وال�ت�ق���س�ي�م��ات االث �ن �ي��ة .ب��الإ� �ض��اف��ة ل��ذل��ك ف ��إن
بريطانيا ا�ستخدمت االن�ت�خ��اب��ات و�سيلة م��ن و�سائل حماية
الدولة وال�سيطرة عليها ،وذلك من خالل البدء يف �إن�شاء هيكل
ق��ان��وين للت�صويت يتيح م��ن خ�لال��ه ت��زوي��د الناخبني ب��ر�ؤي��ة
قانونية لالنتخابات باعتبارها خيا ًرا فرد ًيا ،تلك الر�ؤية التي
�أثرت على ت�أ�سي�س تطور قانون االنتخابات يف الهند.
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فيما بعد عام 1947م ،عادت االنتخابات للكثري من العنا�صر
والتمييزات املختلفة ،كالدين ،والطائفة ،وال�ع��رق ،واللغة
وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر ال �ت��ي ح� ��ددت ال�ك�ث�ير م ��ن خ �ي��ارات
الناخبني وتوجهاتهم ،ومع ذلك ف�إن القانون قد لعب دو ًرا
يرا يف ت�ط��ور الد�ستور ال�ه�ن��دي ع��ن ط��ري��ق ع��دم مت�سكه
ك�ب� ً
باخليارات القدمية للأ�شخا�ص والتي ر�أى الكثريون ب�أنها
متثل عائقًا يف هذا املجال .ذلك �أن فكرة احلرية ومتحورها
يف احل �ي��اة ال�شخ�صية ،ك�م��ا �أنّ ف�ك��رة اخل �ي��ار ال�شخ�صي يف
االنتخابات �أ�صبحت حممية بحكم القانون ،حيث �أ�صبحت يف
مركز ال�سيادة ال�شعبية التي يجب احلفاظ عليها.
ول�ك��ن م��ا ال ��ذي مييز االن�ت�خ��اب��ات ال�ه�ن��دي��ة؟ ب�ه��ذا ال���س��ؤال
يفتتح ي��وج �ن��درا ي� ��اداف مبحثه وه ��و �أك ��ادمي ��ي يف جامعة
دلهي ونا�شط �سيا�سي ،حم� ً
�اول الإجابة عن التحديات التي
تواجهها ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،م�ث��ل :ه��ل جن��ح ن�ظ��ام التناف�س
االنتخابي يف التعبري ع��ن مطالبات ،ورغ�ب��ات واحتياجات
ال�شعب الهندي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ينبغي الأخذ بعني
االعتبار امل�سافة الفا�صلة ب�ين الأف�ك��ار واملعايري م��ن جهة،
وال��واق��ع الثقايف ال��ذي يتحكم يف الكثري م��ن الأ��ش�ي��اء ومن
�ضمنها العملية الدميقراطية من اجلهة الأخ��رى .ي�ضمن
هذا الواقع الثقايف جملة كبرية من امل�ح��ددات ،من �أهمها:
نوعية وم�ستويات ال�ق�ي��ادات ال�سيا�سية ،وطبيعة الأح ��زاب
ال�سيا�سية ،وطبيعة املناف�سة احلزبية يف مقابل االعتقادات
ال�شعبية واملواقف والقيم املختلفة� .إذا كانت الدميقراطية
تعني يف ه��ذا ال�سياق  -بح�سب ي ��اداف � -شكل احلكم ال��ذي
ي�شرع عن طريق ال�شعب يف انتخابات تناف�سية من االعرتاف
الكامل ب�إمكانية خ�سارة ال�سلطة يف هذه االنتخابات العادية،
ف� ��إنّ ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن امل�ع��اي�ير املختلفة ت�صبح ��ض��روري��ة
للحديث عنها ،مثل )1 :االنتخابات تكون تناف�سية مع وجود
�أك�ثر من مناف�س فعلي )2 .للمعار�ضة فر�صة عادلة للفوز
والدعم ال�شعبي )3.ال ميكن �إلغاء التفوي�ض االنتخابي من
قبل اخلا�سر يف االنتخابات ،وكذلك ال ميكن فر�ضها من قبل
الفائز )4 .تعقد االنتخابات ب�شكلٍ منتم بغ�ض النظر عن
�أمنيات وطموحات �صاحب ال�سلطة.
بهذا املعنى ف�إنّ الهند  -ح�سب الكاتب  -تعترب دميقراطية،
غري �أنه يف املقابل هناك بع�ض املعايري التي مت انتهاكها يف
ه ��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،م��ن ذل ��ك ت�ل��ك ال �ف�ترة غ�ير الد�ستورية
للزعيمة ال�سيا�سية ان��دي��را غ��ان��دي م��ن ال �ف�ترة 1975م -
1977م والتي �أعلنت فيها حالة ال�ط��وارئ الوطنية .كما �أنّ
اجلانب الثاين يتمثل يف عدد ال�سكان الكبري الذي يعي�شون
يف م�ستوى متدنٍ من احلياة واخلدمات حلياة جيدة.
وال � �� � �س � ��ؤال امل �ف ��اج ��ئ ه� �ن ��ا :مل� � ��اذا ن �ت �ف ��اج ��أ ب��ال �ت �ع��اي ����ش ب�ين
الدميقراطية والفقر الكبري يف البالد؟ مبعنى �آخر؛ ملاذا ال
ي�ستخدم املُ�ش ِّرعون �أو الذين مت انتخابهم ال�سلطة يف حت�سني
ال�شروط املعي�شية لناخبيهم؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة من ال�ضروري القول ب�أنّ العالقة
ب�ين الفقر والدميقراطية يف الهند معقدة ج �دًا �أك�ثر من
بقية املجتمعات الأخرى ،ففي املقام الأول جند �أن امل�ؤ�س�سات

ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف الهند م�ث��ل :ال�ن�ظ��ام ال�برمل��اين ،والنظام
الفيدرايل ،ومرونة تعديل الد�ستور ،ال تعترب عوائق فعلية
للإرادة ال�شعبية الفعلية ،لأنه ال توجد نقاط اعرتا�ض من
املمكن و�ضعها كعقبة �أم ��ام �سيا�سة ال��رع��اي��ة االجتماعية.
عالوة على ذلك ،جند �أنّ م�ستوى االنتهاكات قد تراجع يف
الفرتات الأخرية مقارنة مع ال�سابق.
يف الق�سم الثاين من هذا العمل واملعنون برحالت م�شاغبة
�أو �صاخبة (�� ��ص )79وم��ا ب�ع��ده��ا ،تتطرق �إي�ل�ا ��ش��ارم��ا من
جل�ن��ة االن�ت�خ��اب��ات النيبالية �إىل بع�ض ال ��درو� ��س املتبادلة
بني االنتخابات النيبالية والهندية ،حيث ت��رى �شارما �أنّ
هناك ع��وام��ل ك�ث�يرة :دينية ،وثقافية ،وتاريخية وغريها
جتعلهما ت�شرتكان فيها ،وهو الأمر الذي �أثر على م�ستوى،
وقوة االنتخابات يف البلدين .كما �أنّ هذا التقارب يعود �إىل
ت�شابه التحديات والعوائق التي تقف يف وجه قيم احلرية،
واالنتخابات العادلة ،حيث �أنتج هذا التقارب بني دول �شرق
�آ�سيا م�ؤ�س�سات خمتلفة ،منها :اجلمعية التعاونية ملناطق
�شرق �آ�سيا يف ع��ام 2010م والتي ت�أ�س�س منها منتدى �إدارة
االنتخابات يف �شرق �آ��س�ي��ا ،حيث �شاركت جلنة االنتخابات
يف النيبال ك�م�ت��درب �أو م��راق��ب يف الكثري م��ن االنتخابات
الهندية ،مما �أت��اح لها امل�شاركة يف �أكرب انتخابات يف العامل،
والفر�صة ملناق�شة �إ�شكاليات الإ�صالح ال�سيا�سي والتطبيقات
اجليدة واملمكنة يف هذا املجال ،كما ا�ستفادت النيبال � ً
أي�ضا
وبن�سبة كبرية من معهد الهند الدويل للدميقراطية و�إدارة
االنتخابات ،الذي م ّكنها من م�شاركة ال�سيا�سيات العامة �إىل
العمليات االنتخابية والتنظيمية االعتيادية.
فيما يتعلق مب�شاركة الن�ساء يف االنتخابات ،ت�شري �شارما
�إىل �أن ن�سبة الن�ساء يف النيبال تتجاوز ال��رج��ال بن�سبة %3
تقري ًبا ،يف حني امل�شاركة يف االنتخابات تذهب �إىل �أنّ م�شاركة
الن�ساء �أق��ل م��ن ال��رج��ال ،وه��ذا ي�شري �إىل ع��دم توفر وعي
�سيا�سي كاف لدى الن�ساء يف النيبال ،وبالرغم من ذلك ين�ص
الد�ستور على تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء يف ال�برمل��ان بحكم

القانون ،مما �أتاح لبيدي ديفي بينداري �أن ت�صل �إىل رئا�سة
النيبال يف عام 2015م ،كما مت �إعادة انتخابها يف انتخابات عام
2018م .وبح�سب �شارما ف�إن اللجنة االنتخابية تدرك جيدا ً
�ضرورة �أن تكون هناك ن�سبة من�صو�ص عليها ملقاعد املر�أة يف
االنتخابات.
ال تقت�صر اال��س�ت�ف��ادة م��ن جت��رب��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة الهندية
على النيبال ،بل تعدت ذلك �إىل مملكة بوتان �سابقًا والتي
تطورت �إىل ملكية د�ستورية يف عام 1999م ،حيث يو�ضح دا�شو
ك��ون��زاجن وال ��ذي �شغل من�صب رئي�س جلنة االن�ت�خ��اب��ات يف
بوتان بني عامي 2008م ،و2013م ،يف مبحثه اال�ستفادة من
التجربة الهندية والتي �ساهمت يف ت�أ�سي�س جلنة االنتخابات،
و�سن القوانني والت�شريعات مبا يتنا�سب مع ثقافة املجتمع
وطبيعة التحوالت ال�سيا�سية يف ه��ذا ال�سياق .كما �ساهمت
� ً
أي�ضا يف جعل هذه االنتخابات تت�سم بطابع حديث ،من حيث
الأدوات التقنية امل�ستخدمة والأنظمة املعمول بها ،وذلك بعد
ال��زي��ارات املتكررة وال�ت��ي اب�ت��د�أت يف ع��ام 2006م وم��ا بعدها،
والتي من خاللها دخلت يف ع�صر �سيا�سي جديد.
يف الق�سم الثالث (���ص ،)153من هذا العمل واملعنون بال�شعب
ومنظوره جتاه الدميقراطية الهندية ،تذهب املناق�شات �إىل
طبيعة املجتمع املدين يف الهند من وجهة نظر الناخبني ،كما
يو�ضح �أي�ضا الدور الذي لعبه املجتمع املدين يف هذه العملية
منذ فرتة طويلة والتطورات التي حلقت الف�ضاء العام ودور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جناح هذه العملية.
م��ن جهة �أخ ��رى يتطرق ه��ذا اجل��زء �إىل نقطة حت��ول مهمة
يف م�سار االنتخابات وه��و م�سار امل ��ر�أة الهندية التي كافحت
و�صوتت برغبتها العميقة يف متكينها من �أداء �أدوار فاعلة يف
ال�ساحة ال�سيا�سية والتي اب�ت��د�أت يف ع��ام 1900م ،بعد م�سرية
حافلة من �أج��ل احل��ق يف االق�ت�راع ،حيث ن�ص الد�ستور على
ه��ذا احل��ق بعد ا�ستقالل الهند ع��ام 1947م ،وحتديدا ً يف عام
1950م .غري �أ ّنه قبل ذلك كانت هناك حركات اجتماعية تهدف
لهذا احلق كما هو احل��ال يف مدرا�س عام 1921م وغريها من
احلركات االجتماعية الالحقة يف هذا ال�ش�أن ،وهو ما انعك�س
ب�شكلٍ كبري على انتخابات ع��ام 2014م حيث جت ��اوزت ن�سبة
الن�ساء املنتخبات ن�سبة الرجال يف البالد.
يف خ �ت��ام ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ت ��ؤك ��د ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�ه�ن��د يف
م�سريتها الطويلة واحلافلة نحو الدميقراطية ب�أنها واجهت
الكثري من التحديات وامل�صاعب ،ويف املقابل ف�إن لديها الكثري
من الإجنازات الداخلية واخلارجية.
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