شوال 1440هـ  -يونيو 2019م

بع�ض الواليات املتبقية �سيطرت عليها حكومات ائتالف من
الأحزاب اليمينية والأحزاب املحلية بينما �سيطرت على والية
كرياال والبنغال حكومة جبهة التحالف الي�ساري حتت قيادة
احلزب ال�شيوعي املارك�سي.
ولكن يف عام  1971خا�ضت انديرا غاندي معركة االنتخابات
العامة بهتاف ا�ستئ�صال الفقر وو�صلت الربملا َن بتحقيق ثلثي
الأغلبية من الأع�ضاء .وكان ذلك بعد انق�سام حزبها ب�شقني
�أحدهما ما يو�صف بال�شق التقدمي بقيادتها والآخر ما يو�صف
بالرجعي اليميني بقيادة املحافظني القدماء .ويالحَ ظ �أي�ضا
�أن «التحالف الكبري» امل�ؤت ًلف بـ «�سواتانرتا» واال�شرتاكيني
ب��ق��اي��ادة «ل��وه��ي��ا» وح���زب «جانا�ساجنه» املتطرف الهندو�سي
وبع�ض الأحزاب املحلية حتى ال�شيوعيني من املعار�ضة مُني يف
هذه االنتخابات بهزمية مُذلة حمبطة .وجدير بالذكر �أ ّن هذا
الفوز كان بعد �أن تنب�أ اخلرباء ال�سيا�سيون قبل خم�س �سنوات
�أ ّن دور حزب امل�ؤمتر يف ال�سيا�سة الهندية قد انتهى.
وبعد اغتيال �إن��دي��را ملّ��ا ج��رت االنتخابات العامة ع��ام 1984
�سيطر ح��زب امل���ؤمت��ر على ال�برمل��ان بقيادة «راج��ي��ف غاندي»
اب���ن ان��دي��را ب�أغلبية ث�لاث��ة الأرب�����اع م��ن امل��ق��اع��د .ول��ك��ن ب��د�أ
العد ال��ت��ن��ازيل م��رة �أخ���رى منذ االنتخابات ع��ام  1989حيث
مل ي��ح��ال��ف��ه احل���ظ يف ت�شكيل احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة .ويف ع��ام
 1991ا�ضطر احل���زب لال�ستعانة ب���أح��زاب �أخ���رى يف ت�شكيل
احل��ك��وم��ة ب��ق��ي��ادة «نارا�سيمها راو»� ،إال �أ ّن���ه �شهد هبوطه يف
انتخابات  1996ب�صعود احلزب املتطرف الهندو�سي بي .جيه.
بي .ك�أكرب حزب يف الربملان لكي يتم ت�شكيل احلكومة بقيادة
«فاجباي» ،غري �أ ّن عمر حكومته كان  13يوما فقط .وخلفته
حكومة اجلبهة املتحدة بقيادة «ديفا غودا» زعيم حزب «جانتا
دال املتحد»� ،أول رئي�س وزراء هندي من جنوب الهند ،كانت
احلكومة �أبعدت حزبي امل�ؤمتر وبي .جيه .بي .وخالل �سنتي
 1998و 1999تر�أ�س احلكومة املركزية �أي .كيه .غوجرال �أي�ضا
مل��دة ق�����ص�يرة .ويف ع��ام  1999متكن التحالف الدميوقرطي
الوطني من ت�شكيل احلكومة برئا�سة فاجباي قائد بي .جيه.
بي الهندو�سي وامتدت واليته ملدة كاملة من خم�س �سنوات.
كانت فرتة ما بني  2004 - 1996فرتة غياب حلزب امل�ؤمتر عن
عر�ش ال�سلطة .ويف عام  2004و�صل التحالف التقدمي املتحد
بزعامة حزب امل�ؤمتر �إىل كر�سي احلكومة باختيار «مان موهان
�سينغ» رئي�س الوزراء .وتكرر هذا الفوز يف عام � 2009أي�ضا .ويف
االنتخابات النيابية �سنة  2014تربع التحالف الدميوقراطي
الوطني بزعامة ب��ي .جيه .ب��ي .على عر�ش ال�سلطة و�أ�صبح
ناريندرا مودي رئي�س الوزراء .ويف هذه االنتخابات ح�صل بي.
جيه .بي وحده الأغلبية املطلقة.
�صدر هذا الكتاب قبل �إجراء االنتخابات النيابية الأخرية التي
�أبرزت نتائجها بفوز مظفر لـ بي .جيه .بي القومي الهندو�سي
املتطرف خالفا لآمال الأحزاب املعار�ضة وم�ؤلف هذا الكتاب.
ك��ان الف�ضاء املوجود قبل االنتخابات �صاحلا حل��زب امل�ؤمتر

وحتالف بع�ض الأحزاب املعار�ضة؛ لأ ّن االنتخابات التي جرت
يف واليات «راجا�ستان» و»مادهيا برادي�ش و»ت�شاتي�س غاد» قبل
�ستتة �أ�شهر فقط من االنتخابات النيابية احلالية قد �ساعدت
ح��زب امل���ؤمت��ر للعودة �إىل ال�سلطة .وحت��ت ه��ذه ال��ظ��روف مل
يكن غري بعيد �أن يتوقع مثل م�ؤلف هذا الكتاب الذي ينتمي
�إىل ح��زب امل���ؤمت��ر ا�ستنها�ض حزبه كطائر العنقاء من رماد
الهزميةّ .
ولكن الرياح مل جتر كما ا�شتهت ال�سفن .ويُالحَ ظ
�أن بي .جيه .بي مل يحتفظ فقط بالأغلبية التي حققها يف
انتخابات  2014بل �أحرز ع�شرين مقعدا جديدًا ف�صار له 303
مقاعد من �أ�صل  542مقعدا بينما حقق الفو َز حزبُ امل�ؤمتر،
حزب الكاتب 52 ،دائرة فقط .ومل ي�ستطع �أن يفتح احل�ساب يف
 17والية يف �شمال الهند .من بني  52مقعدا كان  20مقعدا من
والية كرياال يف جنوب الهند مبا فيه دائرة «فاياناد» الذي فاز
به راهول غاندي رئي�س حزب امل�ؤمتر .ولوال ت�أييد الناخبني
يف هذه الدائرة التي تكتظ بامل�سلمني وت�ستحوذ عليها رابطة
امل�سلمني ،حزب امل�سلمني ال�سيا�سي َلا دخل راهول غاندي قاعة
الربملان؛ حيث فقد دائرة انتخابه التقليدي «�أميتي» يف «�أوتار
برادي�ش» .وميكن للم�ؤلف �أن يت�سلى ب���أن ظلت والي��ة كرياال
قلعة منيعة �أمام بي .جيه .بي دون �أن ت�سمح له �أن يفتح فيها
احل�ساب هذه املرة �أي�ضا حيث �أحرز حزبه  20مقعدا من �أ�صل
 21مقعدا تاركا املقعد الوحيد للحزب ال�شيوعي.
�إ ّن �سجالت مودي من احلكم كانت يف احلقيقة خالية متاما
من �إجن��ازات مذكورة ،بل كانت مليئة ب�إخفاقات مثل الركود
االق��ت�����ص��ادي نتيجة ل�سحب الأوراق ال��ن��ق��دي��ة م��ن ف��ئ��ة 500
و 1000روبية بهدف الق�ضاء على ال�سوق ال�����س��وداء ،ونتيجة
لفر�ض �ضرائب على ال�سلع واخل��دم��ات ،امل��ع��روف��ة اخت�صارا
بـ  G.S.Tوذل��ك بهدف خلق �سوق هندية م�شرتكة وكبديل
لل�ضرائب املختلفة التي ترف�ضها حكومات ال��والي��ات .اتخذ
مودي هذه الإجراءات بدون ت�شاور مع �أع�ضاء جمل�س وزرائه

املعنيني وبرف�ض اق�تراح حمافظ البنك االحتياطي �آن��ذاك
«راجهورام راج��ان» .كانت النتائج �سلبية على اقت�صاد البالد.
بعد انتهاء فرتة عمل «راجان» مل ميدد مودي مدته حيث عني
مكانه «�أورجيتا باتيل» .ولكن هذا الأخري ا�ضطر لال�ستقالة
من من�صبه ملا طلب منه مودي الإفراج عن �أموال من �صندوق
احتياط البنك لإنعا�ش االقت�صاد الراكد .بالرغم من مطالبة
املعار�ضة م���رارا بت�شكيل جلنة برملانية للتحقيق يف �صفقة
«راف���ال» امل�شبوهة مل ي�ستعد م��ودي لأن يقبل ه��ذه املطالبة
حتى بعد ك�شف جريدة «هندو» عن بع�ض الأوراق املتعلقة بها.
كانت البطالة يف �أعلى �أوجها يف عهد مودي .الت�أزم يف القطاع
الزراعي ظل ب��دون ايجاد حل مما دفع املزارعني من القرى
البعيدة �إىل م�سرية احتجاج �إىل العا�صمة� .آالف من املزارعني
انتحروا ب�سبب دي��ون ا�ستلموها من البنوك ومل ي�ستطيعوا
ت�سديدها.
م��ع ك��ل ه��ذه الأ���س��ب��اب مت ّكن م��ودي م��ن ال��ف��وز يف االنتخابات
احلالية .كيف؟ ك��ان �شعار م��ودي يف انتخابات  2014التنمية
على جميع الأ���ص��ع��دة� ،أمّ��ا يف االنتخابات احلالية فبدال من
هذا ال�شعار الزائف قدّم نف�سه كم�سيح لإنقاذ الوطن ،ا�ستغل
الظروف الناجتة من الهجوم الإرهابي بـ»بولفاما» يف ك�شمري
وال��غ��ارات اجلوية �ضد باك�ستان لك�سب الفوز يف االنتخابات
ب�إيقاظ النزعات القومية اجلنونية ذات الأنفا�س ال�شوفينية.
ج��ع��ل الأق��ل��ي��ة امل�سلمة «�آخ�����را» يف ح���دود باك�ستان لتخويف
ال��ه��ن��دو���س م��ن��ه��م .وخ��ل�ال احل��م�لات االن��ت��خ��اب��ي��ة امل�ستعرة
ا�ستطاع م��ودي وجماعته �أن يجعل ال�شعب ي�سري على مطية
امل�شاعر العرقية .ومل يكن عند م��ودي برنامج �سيا�سي هذه
املرة .ولي�س غريبا �أن ي�صادف تربع مودي على عر�ش ال�سلطة
مرة ثانية يف الذكرى ال�سنوية املائة للفا�شية ،وللحدث �أهمية
رمزية .لأ ّن مو�سولوين �أي�ضا مل يكن عنده برنامج �سيا�سي
عندما ّ
تول احلكومة يف �إيطاليا .حني ُ�سئل عن برناجمه كان
جوابه :ي�س�ألونني ما هو برناجمكم؟ برناجمنا ب�سيط للغاية؛
نرغب �أن نحكم �إيطاليا»� .إذا ُ�سئل مودي عن برناجمه فقد
يكون رده �أي�ضا نف�س هذا الرد» نرغب �أن نحكم الهند» .ولكن
م�سار التاريخ لي�س دائما على خط م�ستقيم؛ بل يكون �أي�ضا
على �شكل دوراين.
--------------------------------------------الكتاب :التيارات السياسية في الهند عام
.2019
المؤلف :د .راجا شيهاران.
اللغة :مالياالم.
عدد الصفحات 263 :صفحة
الــنــاشــر ،DC Books :كــوتــايــام ،كــيــراال،
الهند.
* مستعرب هندي
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التيارات السياسية في الهند عام 2019
د .راجا شيكهاران
فيالبوراتو عبد الكبير*
مؤلف الكتاب الذي درس القانون وحصل على دكتوراه من جامعة كاليكوت هو سكرتير حزب المؤتمر فرع كيراال ومدير التحرير لجريدة «فيشانام» «وجهة
نظر» اليومية الصادرة في كيراال والناطقة بلسان ذاك الحزب .وهذا الكتاب مجموعة مقاالت اختارها المؤلف من عموده األسبوعي الذي يكتبه في الجريدة
تم نشره في العام الماضي بعنوان «سياسة يتغير
المذكورة ،وذلك منذ  5فيبراير  2018حتى  7فبراير  .2019والكتاب حلقة مواصلة لكتابه السابق الذي ّ
لونها» والذي صدرت منه حتى اآلن ثالث طبعات.

ال�سنة اجلارية  2019يف الهند حافلة ب�أحداث هامة وملحوظة.
ويف ه��ذا ال��ع��ام ج��رت االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة احلا�سمة مل�ستقبل
البالد بعد خم�س �سنوات من ت��ويل م��ودي احلكومة .وحيث
�إن امل�ؤلف �أح��د م�س�ؤويل ح��زب امل�ؤمتر فانحيازه جت��اه حزبه
طبيعي ومفهموم .يحاول من خالل هذه املقاالت حفز نا�شطي
حزبه �إىل ميدان العمل و�إعدادهم للدفاع عن مبادئه وملقاومة
الهجوم ال���ذي ي�شنه على ح��زب��ه خ�صوم م��ن �أح���زاب �أخ���رى.
وبع�ض امل��ق��االت يركز فيها على الك�شف عن ف�ساد احلكومة
املركزية حتت قيادة رئي�س الوزراء مودي بينما البع�ض الآخر
يُك ّثف عيوب حكومة اجلبهة الدميوقراطية الي�سارية يف كرياال
التي يرت�أ�سها احلزب ال�شيوعي االرك�سي .ويُالحِ ظ الكاتب �أن
انحطاط احلركات اال�شرتاكية و�صعود الأح��زاب املحلية هما
ال�سببان الرئي�سان لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الراهن يف الهند
و َت َ�ش ُّكل ظروف �صاحلة للقوى الهندو�سية املتطرفة .ويتمنى
�أن ينه�ض حزب امل�ؤمتر من جديد من رماده كطائر العنقاء.
ويدعي �أ ّن��ه ال توجد يف الهند حركة �سيا�سية �أب��رزت الكفاءة
البالغة يف القيادة ملواجهة العوا�صف الهوجاء بثبات حيث
ت�ستطيع الت�أقلم مع احلاالت املتغرية املفاجئة والتغلب �أخريا
على جميع الأزمات � ّإل حزب امل�ؤمتر القومي الهندي� .صحيح،
كما ي�شري �إليه املحامي واملحلل ال�سيا�سي «جايا �شانكار» يف
مقدمة الكتاب� ،أن ح��زب امل�ؤمتر ك��ان له دور فاعل يف ن�ضال
ا�ستقالل البالد من بريطانيا كما يف بناء البالد من جديد
يف املرحلة الالحقة .ال ينفي �أح��د مكانته غري املت�ساوية يف
تاريخ الهند اجلديد كحزب توىل احلكومة املركزية يف دلهي
كما توىل احلكم يف الواليات زهاء ن�صف قرن بعد اال�ستقالل.
املراقبون ال�سيا�سيون يف الغرب ُبعَيد ا�ستقالل الهند تنب�أوا
�أ ّن الدميوقراطية مبنح ح��ق الت�صويت لكل ب��ال��غ العمر يف
االنتخابات ال تنجح يف قارة متخلفة جدا يف التعليم مثل الهند
التي يعي�ش �أغلبية �شعبها يف جهالة وخزعبالت ،غري �أ ّن جوهر
�صحح
الل نهرو �أحد قادة حزب امل�ؤمتر ورئي�س الوزراء الأ�سبق ّ
فهمهم اخلاطئ بتطبيق ه��ذا النظام بنجاح كامل .ود�ستور
الهند حتى بعد  103تعديل فيه ال ي��زال �ساري املفعول حتى
الآن .وقد م�ضى �أك�ثر من �سبعني �سنة بعد ا�ستقالل البالد
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ول��ك��ن َت���و َُّح���د ال��ه��ن��د اجل���غ���رايف ي��ظ�� ّل ب�لا خ��ل��ل ب��ال��رغ��م من
الأعمال التخريبية من قبل احلركات االنف�صالية يف بع�ض
مناطق البالد وخا�صة يف ك�شمري ويف �شرق ال�شمال .هي ال
ت��زال تبقى مثال �أعلى لتعاي�ش الأقليات العرقية والدينية
واللغوية يف �أر�ضها ال�شا�سعة كما �أ�شار �إليه بطر�س غايل .بينما
باك�ستان التي �أت��ت يف حيز الوجود مع ا�سقالل الهند �أخذت
� 10سنوات لإعداد د�ستورها ولكن مل يُقدَّر له �إال عمر �سنتني
حيث �سرعان م��ا �أُل��غِ��ي بعد االن��ق�لاب الع�سكري ال��ذي حدث
خالل تلك املدة الق�صرية ثم انف�صلت منها قارتها ال�شرقية
على �أ�سا�س اللغة بعد �أقل من � 25سنة لكي ت�صبح بلدا م�ستقال
با�سم «بنغالدي�ش».
وي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل ب��ع�����ض امل���ي���زات اجل��وه��ري��ة يف ال��ت��ي��ارات
ويق�سم طبائع الأحزاب ال�سيا�سية يف الهند
ال�سيا�سية يف الهندِّ ،
�إىل ثالثة �أق�����س��ام� .أح���زاب ذات ج��ذور ثابتة و�أح���زاب جامدة
غري متطورة و�أح��زاب َتطلع يف �أفق ال�سيا�سة كظواهر م�ؤقتة
ثم تغيب ف��ورا عن امل�شهد .من بني ه��ذه الأح���زاب َي ُع ّد حزب
امل�ؤمتر حزبا را�سخ اجل��ذور واال�ستقرار .ويقول �إ ّن تاريخ ما
بعد مرحلة ا�ستقالل الهند ي�ؤكد على َت ْر ُكز ال�سيا�سة حول
ه��ذا احل���زب ال��ع��ري��ق حيث انق�سمت ال�سيا�سة يف الهند بني
م�ؤيديه وخمالفيه .وي��رى �أ ّن �شعار «نحو الهند ب��دون حزب
امل�ؤمتر» الذي يرفعه الآن احلزب احلاكم بي .جيه .بي .يدل
على �أ ّن ح��زب امل���ؤمت��ر ج��زء ال يتجز�أ من ال�سيا�سة الهندية.
على مر الزمان ،وك�أي حزب� ،ضعفت �شوكة هذا احلزب �أي�ضا
يف الآون����ة الأخ��ي�رة وف��ق��د �شعبيته ول��ك��ن مل ي�برز ح��زب من
حركات ا�شرتاكية �أو �شيوعية بديال له .نتيجة لالختالفات
ال��داخ��ل��ي��ة ت��ع��ر���ض��ت احل���رك���ة اال���ش�تراك��ي��ة ب��ق��ي��ادة «ل��وه��ي��ا»
لالنت�شار والت�شتت بعد �أن كانت يف زمان معار�ض ًة قوي ًة حلزب
امل�ؤمتر .وحزب اال�ستقالل («�سواتنرتا») «اليميني بقيادة راجا
جوبال �آت�شااريا» الذي كان احلاكم العام فور ا�ستقالل البالد
ال ن�ستطيع �أن جند له �أي �أث��ر الآن .نربة «بيلو م��ودي» �أحد
قياديي ه��ذا احل��زب كانت ت��رن داخ��ل قاعة ال�برمل��ان مزعجة
انديرا غاندي يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .هذا احلزب
الذي انتهج النموذج الأمريكي من �سيا�سة التنمية الر�أ�سمالية

�أي�ضا قد غدا الآن يف خرب كان .ويف مقال �آخر ي�صف احلزب
ال�شيوعي �شجرة بون�ساي يف احلقل ال�سيا�سي الهندي .نتيجة
النق�سام احل��زب ال�شيوعي �إىل �شقني ع��ام � 1964آل��ت حما�سة
تلك احلركة الن�شيطة �إىل الأف��ول يف �أفق ال�سيا�سة الهندية.
ويف نف�س الوقت تعززت �أر�ضية التطرف الهندو�سي بذراعيه
الثقايف وال�سيا�سي ،ال���ذراع الثقايف ال���ذي ميثله «را�شرتييا
�سوايام �سيفاك �سنجه» (�آر� .أ����س� .أ���س باالخت�صار) وال���ذراع
ال�سيا�سي الذي كان ميثله حزب«جانا�سنجه» يف البداية ،كان
حزب «جانا�سنجه» الذي َت�ش َّكل عام  1951ت�سيطر عليه القوى
الهندو�سية املتطرفة مثل �آر� .أ����س� .أ����س .وق��وى الإقطاعية
القدمية .احتد «جانا �سنجه» مع حزب «�سواتنرتا» والأحزاب
اال�شرتاكية وحزب «لوك دال» وال�شق املن�شق من حزب م�ؤمتر
انديرا غاندي من الأح��زاب املعار�ضة بحيث تقود �إىل ت�شكيل
حزب واحد موحد حتت الفتة «حزب جاناتا» بف�ضل اجلهود
املبذولة من قِبل «جايابراكا�ش ن��اراي��ان» قائد الن�ضال �ضد
حالة الطوارئ التي �أعلنتها انديرا غاندي عام  .1975انهار
حزب امل�ؤمتر �أول مرة يف تاريخه يف االنتخابات العامة التي
جرت بعد حالة الطوارئ عام  1978حتى فقدت انديرا غاندي
مقعدها يف دائرة انتخابها يف «راي بريلي» .ولكن حزب «جاناتا»
مل يُقدّر له العمر الطويل ،ف�شلت جتربة حزب «جانتا» حيث
تع َّر�ض للت�شقق مما �أدى لعودة حزب «جانا�ساجنه» مرة ثانية
�إىل هويته القدمية با�سم «بهاراتييا جاناتا بارتي»(بي .جيه.
بي) اجلديد .فلم ت�ستطع حكومة «جانتا» ،الأوىل من النوع
اليميني يف ت��اري��خ ال��ه��ن��د� ،أن تك ِّمل مدتها امل��ح��ددة .نتيجة
ل�سقوط حكومة «جناتا» .ملّا جرت االنتخابات العامة عام 1980
فاز حزب امل�ؤمتر ب�أغلبية كا�سحة وح�صل على �أ�صوات �أكرث
مما ح�صل عليه حتى يف انتخابات  .1971ويقول الكاتب �إ ّن هذا
الواقع يدل على �أ ّن حزب امل�ؤمتر يتمتع بقوة داخلية جتعله
يتغلب على الأزم���ات مهما بلغت .وي�شري �إىل �أن ه��ذا ااملعدل
من ال�صعود والهبوط ن��راه يف تاريخ حزب امل�ؤمتر بني فينة
و�أخرى .فمثال يف االنتخابات العامة الرابعة عام  1967عانى
احل��زب من نق�ص حاد يف عدد املقاعد التي فاز بها .ومن 16
والي��ة مل ي�ستطع احل��زب حتقيق الفوز �إال يف  8والي���ات ،ويف

