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أختر مجید

فعال مركز لوجود الحاجة بین خالق لتوازن تصورًا الھندي الدستور وضع
لعمل السلیم ھو اإلطار عن ذلك نشأ الذي أصبح النظام الفدرالي قویة. ووالیات
فقد استمر السلطات، توازن الحفاظ على من صعوبة الرغم وعلى الدولة الھندیة.

قائمًا. النظام

مربع ١٢٦٥٠٠٠٠ میل مساحتھا وتبلغ قارة، بحجم دولة ھي التي الھند  تعد
وحوالي وطنیة لغة ١٨ بھ متنوعًا مجتمعًا  نسمة،  ملیار عن سكانھا عدد ویزید
كبیر عدد إلى منقسمة دینیة مجموعات وسبع عرقیة مجموعة و١٢ لھجة، ٢٠٠٠
sub-castes الفرعیة والطبقات  Castes االجتماعیة والطبقات الطوائف  من
جغرافیة أقالیم سبع عبر منتشرین اجتماعي ثقافي فرعي إقلیم ستون وحوالي
شرق شركة لسلطة أوًال ،١٩٤٧ عام في استقاللھا  قبل الھند،  طبیعیة. خضعت
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مدى على البریطاني ثم للتاج British East India Company البریطانیة الھند
السابقین. القرنین

واآلباء الھندیة الحریة حركة قادة تولى و١٩٥٠، ١٩٤٦ عامي بین ما
ھدفین التأسیسیة الجمعیة  ھذه أعضاء تقاسم صیاغتھ. للدستور مھمة المؤسسون
بشكل ومجزأ مقسم مجتمع من نابع وحدوي حكم نظام بناء ھو األول كان رئیسیین.
من الفدرالي المستوى أو "االتحاد" تقویة خالل من ذلك تحقیق حاولوا وقد كبیر،
نامي غیر بلد تنمیة ھو الثاني ھدفھم وكان إلیھ. المتبقیة السلطات تحویل خالل
ذلك نتیجة وكانت حدیثة. دولة-أمة وبناء واألمیة من الفقر الحد عن طریق بالمرة

مالحق. و٣ جدوًال و١٢ مادة، ٣٩٥ یتضمن العالم في أطول دستور ھو

وسبعة والیة ٢٨ من اآلن یتكون والذي  والیات"  "اتحاد الدستور  یؤسس
داخل والتشریعیة والقضائیة التنفیذیة الفروع سلطات یحدد أنھ اتحاد." كما "أقالیم
یصدرھا التي القوانین صالحیة اختبار خاللھ من یتم  معیارًا ویوفر الحكومة؛
الدستور. على الحارس لتكون القضائیة السلطة وینصب التشریعي؛ المجلس
تخص التي من أمور "الفدرالیة" في كثیر مرن لكنھ صارم عام بشكل والدستور
المركزي الطرد قوى من المخاوف عاكسًا – الدستور یؤسس وبالتالي، الوالیات.
كافیة بسلطات االتحادیة الحكومة فیھ تناط مركزي حكم نظام – تقسم الھند قد التي
الضرورة عند وحدي بشكل الحكم أیضًا القدرة على بل السیطرة فقط لھا تضمن ال

الناحیة السیاسیة. من أمكن ذلك وإذا

والظروف البلد تنوع  دفع األھمیة،  وبنفس
التأثیرات إلى  باإلضافة - االجتماعیة االقتصادیة
فدرالیة نحو الدستور  – لالشتراكیة األیدیولوجیة
والمساواة العدالة  مسمى تحت أكبر بشكل  وحدیة
أن المؤسسین من الكثیر اعتقد الحقوق. وحمایة
االقتصادیة التنمیة دفع بوسعھا  فقط قویة مركزیة
واألدیان اإلقلیمیة السلطات عبر المساواة وضمان
ھنا ومن فعال. بشكل والطوائف والطبقات واللغات
تحت مركزیة أكثر دائمًا نحو كان االتجاه بشكل عام
الثمانینیات. حتى االستقالل المؤتمر منذ حزب حكم

بالضغینة تتسم والوالیات االتحاد بین العالقات أصبحت الثمانینیات، خالل ھذا، مع
الجبھة – ائتالفیة حكومة وتولت التدھور في المؤتمر حزب وبدأ كبیر، بشكل
بشكل ویرجع ذلك ١٩٨٩ عام النتخابات نتیجة نیو دلھي في  السلطة – الوطنیة

من الكثیر اعتقد
مركزیة أن المؤسسین
دفع بوسعھا  فقط قویة 
االقتصادیة التنمیة
عبر المساواة وضمان
اإلقلیمیة السلطات
واللغات واألدیان 
والطوائف والطبقات

فعال. بشكل
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في عاما لم تنجح ٤٠ لمدة احتكرھا الحزب المركزیة التي إلى أن الفدرالیة جزئي
االئتالفیة عملت الحكومات ١٩٨٩ عام منذ الدستور. التي وضعھا األھداف تحقیق
االقتصاد وتحریر البالد، عبر والوالیات األقالیم في المنتشرة واألحزاب المركزیة،

كثیرة. في مناحي الفدرالي السیاسي المركزیة النظام على

رأي ھناك یزال فال المجاالت، بعض في الالمركزیة من الرغم وعلى ذلك، مع
الحكومة المركزیة. لقد لصالح تمیل في الھند البینحكومیة العالقات آلیات بأن سائد
المشكالت الخاصة بھ. مجموعة من المؤسسون الذي تصوره القوي المركز خلق

عمل إیقاف أو بمقتضاھا حل یمكن والتي الرئیس" "قاعدة ٣٥٦ أو المادة أصبحت
الدستوري"، "غیر المركزیة لسلوكھ الحكومة من التشریعي للوالیة بأمر المجلس
إدخال فقد تم الھندي. الدستور في ساخن لنقاش الخاضعة أكثر الموضوعات إحدى
یتسق بما التصرف في الوالیة حكومة تخفق عندما الطوارئ لحاالت ٣٥٦ المادة
الحكومة ھو السلوك ھذا على الحكم الوحید ظل ذلك، مع الدستور. نصوص مع
ولكن الماضي، في تمییز دون استخدمت أنھا ھو االعتقاد كان ما وغالبًا المركزیة.

في المستقبل. استخدامھا إساءة عدم لضمان اآلن خطوات تتخذ

في التوازن عدم ھي المحتملة  األخرى المفرطة  المركزیة صور وإحدى
المسئولیات ضوء في الوالیات وإلى االتحاد الموكلة إلى فرض الضرائب سلطات
بإسھاب الدستور ینظم منھما. كل عاتق  على الملقاة  واالقتصادیة االجتماعیة
فیما بینھما. العائدات وتوزیع والوالیات االتحاد بین والتشریعیة اإلداریة العالقات
والتنفیذیة التشریعیة  سلطاتھ عمل تسییر في أوسع بمجال االتحاد إلى عھد فقد

الفدرالیة األخرى. في غالبیة الدساتیر بھ معمول ھو مقارنة بما

ھو كما والبلدیات الوالیة بین والمسئولیات العائدات في مشابھ توازن عدم یوجد
دستوریًا، وضعًا البلدیات مستوى یمنح الدستور بینما والوالیات. االتحاد بین الحال
البلدیة الھیئات تمتلك ال بعد. تحدیدھا یتم لم الذاتي" "المتمتعة بالحكم وظیفتھا فإن
الدعم المالي - الریفیة المناطق في "Panchayats "بالبانشایاتس والتي تعرف –
النتائج أحد فإن ذلك مع  حد. أقصى إلى  سلطتھا  لرفع الضروریة  الخبرات وال
المقاعد من عدد معین لتخصیص الدستور نتیجة ھو – لمستوى البلدیات اإلیجابیة
بشكل المحرومة المجموعات  ھذه تمكنت فقد – محددة وقبائل ولطبقات  للنساء
الوالیة مستوى على المشاركة العمل نحو عندئذ یمكنھم الخبرة. اكتساب من تقلیدي

الوطني. المستوى على أو

حكم ثنائي. نظام عن بدًال تعاوني والیات اتحاد ینشئ الھندي الدستور أن یبدو
واتزانًا فاعلیة بالشكل األكثر واستخدامھا الوطنیة التخطیط لتعبئة الموارد أن یبدو
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من یتجزأ ال جزءًا اآلن ھو بأكملھا للبلد واالقتصادیة التنمیة االجتماعیة أجل من
وسع المركزي، والتخطیط المالیة الموارد تخصیص خالل ومن المفھوم.  ھذا 
سلطة ضمن حصري بشكل تقع كانت مناطق عادة ما إلى لیمتد دوره من االتحاد
تفویض خالل من المسئولیات توزیع  إعادة یسھل أخرى،  ناحیة من الوالیات.
Panchayats البانشایاتس إلى ومن الوالیات الوالیات إلى االتحاد من السلطات
كل یؤشر والدیمقراطیة. االجتماعیة والعدالة الوحدة وھي: الدستور أھداف تحقیق

التعاونیة. الفدرالیة اتجاه في خطوات على ھذا


