
العتماد تدعوھا لضغوطات سنوات، عشر من أكثر منذ الھند، تتعرض
والتحكم إلبداء الرأي أكبر على مجال الوالیات بالحصول مطالبة مع الالمركزیة،
تساھم أن الھند في الوحدات تحت الوطنیة من ورغم أنھ یتوقع بالتنمیة االقتصادیة.
تدخل أي ضد  مؤخرًا تحتج أخذت الوالیات  أن إال ككل، الدولة قوة تعزیز في
على أیضًا الوالیات كما اعترضت نیودلھي. المركزیة في الحكومة من سیاسي
وضع في الوالیات تركت التي القومیة، الحكومة ید في الضرائبیة السلطات تراكم
للتوجھ معاكسًا تغیرًا الجدیدة السیاسیة الضغوطات ھذه وتعتبر مالیًا. ضعیف
لقد أقیمت بنیة الھند والمسئولیات. للسلطات متزایدة مركزة السابق الذي ترافق مع
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٢٣ الھـــنـد

-١٩٤٩ في االستقالل بعد مباشرة المعقدة الفدرالیة
٢٨ والیة للوالیات یضم اتحادًا الھند تعتبر .١٩٥٠
للحكومة مباشرة (خاضعة اتحادیة أقالیم وستة تامة،
اثنتي من وأكثر للعاصمة، واحد وإقلیم الفدرالیة)،
كالمجالس الذاتي، بالحكم تتمتع فرعیة والیة عشرة
ھیاكل تستمد كل المستقلة.  اإلقلیمیة ومجالس الدوائر
سلطتھا المحلیة، الحكومات جانب إلى ھذه، الحكم
اللتین وكشمیر جامو  عدا (فیما الھند  دستور من

السلطات یوزع الدستور أن إلى  اإلشارة وتجدر الخاص).  دستورھما تملكان
الفدرالیة الحكومة بین متناسقًا توزیع السلطات یجعل السابع الملحق مثًال – بتناسق
تتوجھ التي تلك مثل مواد عدة تناسق من خالل بدون أو  – الوالیات وحكومات
بعض اإلثنیة، والتنمیة الوقائیة لشعوب واألقلیات القبلیة، الجماعات إلى حصریًا
السلطات وتدابیر توزیع من التركیب المختارة. إن ھذا الفرعیة واألقالیم األقالیم

الفدرالیة. من للغایة معقدة صیغة یولد السلطة في المشاركة

والالمركزي. المركزي المستویین على الھند، في السیاسیة، الضغوطات تظھر
جھة الوطني. ومن والدمج الوطنیة الوحدة على المحافظة أھمیة جھة، تبرز فمن
والطبقات، المناطق،  عبر االقتصادیة للتنمیة المتنوعة الشروط تبرز أخرى،
االتحاد أن ومع واإلثنولوجیة. الجغرافیة االختالفات من وغیرھا والطوائف،
إال السیاسیة، والمؤسسات، والھیئات السلطات، من شبكة معقدة من یتألف الفدرالي
جانب وتعززھا، إلى االتحاد تخدم قوة أن وحدات الحكم من وحدة كل من یتوقع أنھ

ووحدة أراضیھا. الخاصة ھویتھا المحافظة على

فالھیئات فالوالیات، المحلیة، الھیئات خالل من الفدرالي االتحاد الدستور یبني
المتنوعة الھیاكل بین للتنسیق وطنیة) (حكومة اتحادیة حكومة إنشاء مع اإلقلیمیة،
عدد على تمارسھا تنظیمیة بصالحیات المركزیة السلطة المشارك. تتمتع للحكم
الوحدات إلى المحلي االستیراد قضایا  تحویل تم ولكن  القضایا. من نسبیًا  كبیر
الصالحیات بسیادة یعترف الدستور أن إلى اإلشارة تجدر . الفرعیة  الوطنیة
حیث – تفاضلیة" "أعباء أیضًا لكن تتوافر فدرالیة.  وحدة بكل المنوطة القانونیة
ضمن – اآلخر البعض من أكثر مھمات مسئولیات الوحدات بعض یترتب على
التعلیم مجال سلطتھا على وھكذا، فیما تبسط الوالیات مختلفة. أو متشابھة میادین
تتشارك أن یجب حیث التعلیم العالي، على نفسھا تنطبق الحالة االبتدائي عمومًا، ال

المركزیة. الحكومة مع القانونیة صالحیاتھا في

الضغوطات ھذه وتعتبر
تغیرًا الجدیدة السیاسیة
السابق للتوجھ  معاكسًا 
مركزة مع ترافق الذي
للسلطات متزایدة

والمسئولیات.
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الوطنیة الوحدة دعم االتحادیة: للحكومة مھمة أدوار ثالثة تعیین تم عام، بشكل
الوحدات في والسیاسي الدستوري النظام على والمحافظة األراضي، ووحدة
ما نادرًا الوالیات أن صحیح الوطنیة. االقتصادیة  للتنمیة  والتخطیط  المكونة، 
السلطات، تفویض ھذه االتحادیة وفي الحكومة لسلطات الدستوریة النیة في تشكك
ضمن القرار صنع في عملیة والمشاركة اإلجرائیة الشفافیة إلى تسعى مرارًا لكنھا
الثاني الدورین  على السلطة بممارسة  یتعلق فیما سیما  ال االتحادیة،  الحكومة
من جانب الحكومة الوالیات حد من التدخل في شئون أدنى على تصر كما والثالث.
ضمن الوحدات. الدستوري السیاسي النظام على المحافظة بحجة االتحادیة، خاصة
الحكومة ممارسة على  خاص، بشكل الوالیات، تعترض المنظور، ھذا في
قواتھا بنشر لھا تسمح التي ٣٥٦ المادة بموجب الطارئة، لسلطاتھا االتحادیة
على عرضھا بانتظار للوالیات، التابعة  القوانین بمشاریع  واالحتفاظ العسكریة،
بأن الوالیات بین المتكررة الحجة علیھا.  وتفید الحاكم ومصادقة الجمھوریة رئاسة
بحجة صالحیاتھا، ضمن التطویریة المواد من العدید كدست قد االتحادیة الحكومة
في تخضع، أن یمكن  مواد وھي نطاقًا، األوسع والعامة الوطنیة المصالح خدمة
لإلیرادات إنتاجًا تمركز المواد األكثر إلى كل ھذا للوالیات. أدى مغایرة، ظروف

اإلیرادات. إنتاج على الوالیات وبالتالي تقلص قدرة االتحادیة، الحكومة ید في

بشكل االتحادیة الحكومة سلطة بتقلیص تطالب الوالیات أخذت األسباب لھذه
وقد وجدت المسألة. ھذه لدراسة المستوى رفیعة اللجان من العدید إنشاء جذري. تم
الكفایة فیھ مرن بما إنھ بل فحسب، سلیمًا لیس الدستور أن باستثناء واحدة، جمیعھا،
اقترحت المناطق. إلى االتحادیة الحكومة من والسلطات القوى إلبطال مركزیة
والوالیات. االتحاد بین العالقات بسیر المتعلقة العملیة من التعدیالت العدید اللجان
خاضعة والوالیات االتحاد بین العالقات في المختصة اللجان  ھذه إحدى وكانت

األثر. بعیدة توصیات قدم الذي ساركاریا س. ر. القاضي لرئاسة

توصیات لتطبیق الوالیات بین ما مجلس ،١٩٩٠ العام في الھند، حكومة أقامت
الوالیات وبین جھة، من واالتحاد الوالیات بین التوافق ساركاریا"، وتعزیز "لجنة
ویعمل مجلس السیاسات.  بین التنسیق تعزیز عن فضًال أخرى، جھة من ذاتھا
بنیة في المحتملة التغیرات بشأن اإلجماع على للحصول سعیًا الوالیات بین  ما
االتفاق من نوع تطویر في وسیرھا. وقد نجح ھذا المجلس الوالیات بین العالقات
أخرى مجالس تأسیس تم كما الفدرالیة.  العالقات من الحرجة إصالح النواحي بشأن
الشرقي، تعتبر المجلس الشمالي فیما خال لكن، الوالیات.  بین أقوى عالقات لتوطید

المتبادلة. الكراھیة بسبب مشوھة أو میتة إما األخرى المجالس
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الفاعلة، الحاكمیة لضمان الھندیة الفدرالیة في األخیرة المتغیرات تصمیم تم لقد
كافة. الحكومیة المستویات عند والعامة الخاصة الشراكة تمكین خالل من وذلك
في سیما ال الوالیة، استقاللیة توسیع إلى الفاعل الحكم النظام عمل برنامج یؤدي
التنافسیة االقتصادیة اإلصالحات تقدیم للوالیات فیسمح االقتصادیة. التنمیة مجال
الوالیات تستطیع واآلن، واإلداریة. السیاسیة من الالمركزیة متنوعة أشكال عبر
اإلصالحات تقدیم لھا ُیسمح كما بمفردھا. المباشرة األجنبیة االستثمارات دعوة
الفردیة للحاجات وفقًا اقتصاد الوالیة، وإبطال مركزیة السلطات في واالبتكارات
مع المرونة للتكیف، من یكفي الفدرالي ما أظھر النظام وقد في الوالیات المعنیة.
القرن الحادي في المتحرر السوق واقتصاد الوطنیة الوحدة ضرورات التوفیق بین

والعشرین.


