
جمھور لخدمة التداول، من سنوات أربعة بعد ،١٩٥٠ عام الھندي الدستور ن سَّ جاء
من األمة تكونت ملیون. ٣٦١ الحین في ذلك عددھم بلغ قد كان الذین المواطنین
تعكس واجتماعیة وطائفیة وعرقیة ولغویة دینیة خلفیات من الناس من ھائل عدد
السكان لتخطى عدد ازدیاد وبعد عامًا وخمسون خمس بعد ھائلة. فروقًا اقتصادیة

ككل. العالم عن مصغر وكأنھا نموذج لعالم الھند أصبحت الملیار

لسنة الھند في البریطانیة الحكومة قانون أساس على الھندي الفدرالي النظام قام
للتصمیم وتبعًا اإلیرادات. وجمع والنظام األمن قضایا صمم لتناول الذي ١٩٣٥
للمرونة وجود مجال قویة مع أوجد فدرالیة مركزیة فإن الدستور الھندي البریطاني

داخلھا. السلطات وتوزیع الفدرالیة الھند جغرافیة كتابة إلعادة

[٧ألخبج
[ئوخبخت[ئُّّ رنجلٌو م,حبَّ ؤحمرؤجلَّ يفجلدُّ

Rajeev Dhavan دافان راجیف
Rekha Saxena ریكا ساكیسنا و



٢٣ الھـــنـد

أو – اتحادي برلمان شكل على الفدرالیة الھند جغرافیة كتابة إعادة جاءت
وحدات مكونة یوجد أن بسیطة تشریعات  خالل من یستطیع المركز  في فدرالي
السابقة األمیریة الستیعاب الوالیات ضروریًا األمر ھذا كان القدیمة. ویزیل جدیدة
القلیل إجراء بعد قام البرلمان االتحادي، االعتراف بھا. في متطلبات األقالیم وتلبیة
القدیمة الوالیات من جدیدة الوالیات، بإیجاد والیات مشرعي مع المشاورات من
وثقافیة، لغویة أسس على ٢٠٠٠ وسنة ١٩٥٦ سنة بین مرات سبع في وذلك
أعضاء الوالیات  تعتبر اتحادیة. مناطق وسبعة مكونة والیة ٢٨ لھا اآلن فالھند
حكومة إلى  مباشرة االتحادیة  المناطق وتخضع  الفدرالیة. في أنفسھم یحكمون
جمعیتان انتخبتا وبوندشري، دلھي المنطقتین االتحادیتین، أن من االتحاد بالرغم
أن الرغم من وعلى الفدرالیة. من لھا محولة محدودة بصالحیات تتمتعان عامتان
أكادیمیًا واجھت نقدًا الوالیة قد حدود رسم إعادة في االتحادي البرلمان صالحیات
تعطي بعدًا الھند لكي أمام المجال أتاحت قد الصالحیة لھذه الحقیقیة الممارسة أن إال

الفدرالي. لحكمھا الثقافات متعدد

االتحاد لصالح یأتي والوالیات  االتحاد بین التشریعیة الصالحیات تقسیم إن
جمع على والقدرة الصالحیات توزیع حیث من - المخططة التنمیة مصالح لخدمة
التي المالیة الھیئة مھام  للدستور من االتحاد وفقًا  إیرادات توزیع یعتبر األموال.
للوالیات المالیة الحقوق تحسین ٢٠٠٠ عام في وتم االتحاد. من قبل أعضائھا یعین
تقرر التي ھي أعاله المذكورة المالیة الھیئة أن إال دستوریة. خالل تعدیالت من

االتحاد. إیرادات توزیع بشأن

التشریعیة الفدرالیة تحوًال حاسمًا قد حصل من أن إال بتشریع فعال الھند تتمتع
دائمون خدمة مدنیة وموظفو منتخبون سیاسیون یدیرھا التي الفدرالیة التنفیذیة إلى
إلى االكتساح وباإلضافة والوالیات. االتحاد مستوى على - برلماني نظام ضمن
ھیئة مثل االتحاد، یعینھا التنفیذیة التي فإن المؤسسات الفدرالي التنفیذي للتشریع
االجتماعي التخطیط عن كانت المسئولة التي الوطني، ھي التنمیة ومجلس التخطیط
معاًُ والبیروقراطیات والوالیات االتحاد حكومات تتفاعل المستقبلي. االقتصادي
لمجلس مشترك بنودًا الدستور فیھ  وضع الذي الوقت  وفي رسمیة. بطریقة غیر
المجلس ١٩٩٠. لقد أثبت عام تأسیس ھذا المجلس فقط في تم إال أنھ الوالیات بین
صالحیات االتحاد تعزیز تم لقد صالحیات. أي یستطع ممارسة ولم عملي غیر أنھ
التجارة منظمة ومعاھدة العولمة تفرضھا التي الضغوط بسبب كبیر بشكل وقوتھ
والمشاكل اإلقلیمي للتعاون آسیا جنوب رابطة مثل اإلقلیمیة والمعاھدات العالمیة
واالستثمار الھجرة وحركات العالمي  اإلرھاب  عن نجمت التي  واإلمكانیات

في التجارة. األجنبي



ساكیسنا٢٤ / ریكا دافان راجیف

طوارئ حالة عن ھائلة لإلعالن طوارئ" "صالحیة االتحاد الدستور أعطى
من والیة أي في التشریع والحكومة المجال إلخضاع یتیح للرئیس" الذي "وحكم
بسبب ١٩٦٢ عام خارجیة حالة طوارئ اإلعالن عن تم علیھا. الوالیات والسیطرة
اإلعالن أتاح ١٩٧٧ و األعوام ١٩٧٥ بین  ما  وفي والصین. الھند  بین الحرب 
استمر على صالحیات مكثفة. تحصل أن غاندي ألندیرا داخلیة طوارئ حالة عن
أنھ إال ھذه. حاالت الطوارئ الوالیات أثناء في والتنفیذیة السلطة التشریعیة عمل
قبل السلطة التشریعیة والتنفیذیة وتدار الوالیة من الرئیس یتوقف عمل تحت حكم
الذي یعتبر منتخب غیر حاكم خالل من لالتحاد والسلطة التنفیذیة التشریعیة السلطة
أنھ حین تمییز دون الرئیس صالحیات حكم استغالل تم لقد االتحاد. قبل من مرشحًا
حكومات إزالة لضمان - خاصة المختلفة الوالیات على التزام فرض حوالي مائة تم
من بمعدل كبیر ولكن االلتزامات ھذه وتستمر السلطة. من الوالیات في المعارضة
١٩٩٤، حیث أتاح المجال عام بشأنھا الصادر العلیا الضوابط بسبب حكم المحكمة
لصالحیة دستوري غیر استغالل أي على للقضاء القضائي التدخل إمكانیة أمام

الرئیس. حكم

األساسیة الھیكلیة من جزء الفدرالیة أن العلیا المحكمة أعلنت ١٩٩٤ عام وفي
من حتى تغییرھا یمكن وال الھندي أساسیًا من الحكم جزءًا تعتبر والتي من الدستور
االتحاد صالحیات ھنالك تغییرات لتعزیز أنھ حدث إال دستوریة. خالل تعدیالت
ولم اإلیرادات. توزیع في  للوالیات  مھلة وإعطاء
نادو خاصة تامیل - الوالیات من عددًا أن مفاجئًا یكن
طالب - ١٩٧٨ عام الغربیة والبنغال ١٩٧١ عام
ذكر تم ولقد  والتمویل. الصالحیات من بالمزید
حول "تقریر ساركاریا ھیئة تقریر في األمر ھذا 
الذي ١٩٨٨ عام والمركز" الوالیات بین العالقات
إال الوالیات،  مطالب لموضوع حساسًا كونھ رغم
في الوضع تغییرات كبیرة إلى إحداث لم یسعى أنھ

أكبر. انضباط دستوري إلى وإنما دعا القائم

بأن االفتراض على الھندیة الفدرالیة بدأت لقد 
الحكم عن المسئولین ھم  سیكونون المشرعین
كذلك. یكن لم عالمیًا،  الحال، أن إال  الفدرالي. 
قبل من معززة قویة تنفیذیة سلطات أیضًا ینتج المستقر البرلماني النظام .إن
في حتمًا الفدرالیة الحكومة تقع وھكذا، التشریعات. بتنفیذ تقوم لكي الدستور
دیمقراطیة، على كل یعتقد. ففي لدرجة أقل حدة مما التنفیذیة ولكن أیدي السلطات
تعزیز تم لقد عدیدة.  مطالب وتلبي االقتراع صندوق تواجھ أن الحكومات جمیع

الفدرالیة بدأت لقد
االفتراض على الھندیة
المشرعین بأن
ھم المسئولین سیكونون
الفدرالي. الحكم عن
الفدرالیة لنمو یمكن ال
یقاوم ال الذي التنفیذیة
المطالبات یتجاھل أن
التي الدیمقراطي بالحكم

تصمیمًا. عنھا تقل ال
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الحكم إجبار تم أنھ كما طرق. عدة خالل التشریعیة من السلطات تجاه المسائلة
وسائل وضعتھا جدیدة مسائلة آلیات خالل من للجمھور االستجابة على التنفیذي
المعلومات إلى الوصول المطالبة بحریة االجتماعیة وحركات والحركات اإلعالم
عام في الھند في الدستوریة التعدیالت عملت االتحاد. وفي الوالیات في واالنتخابات
من محلیة حكومة خالل فرض من الناس إلى أقرب بشكل السلطة على جلب ١٩٩٢
یقاوم ال الذي التنفیذیة الفدرالیة ال یمكن لنمو الفدرالیة. الھیكلیة ثالث مستویات في
آلیات إال أن تصمیمًا. تقل عنھا ال الدیمقراطي التي بالحكم المطالبات یتجاھل أن
إلى األمر تترك والتي والوالیات االتحاد بین القدیمة والمسئولیة الصالحیات توزیع
الفدرالیة التنفیذیة أدوار توزیع إعادة یجب كافیة. غیر تعتبر لفض النزاعات القضاء
الدیمقراطیة. المسائلة إطار ضمن الوالیات بین للتفاعل والسریة العلنیة واآللیات
تساءل ھنا  والدیمقراطیة. من الفدرالیة بین  التوفیق – المستقبلي التحدي  ھو  ھذا
دائمة من حالة في الھندي كان الدستور إذا الھند فیما في العلیا المحكمة أحد قضاة

التكوین.


