
قضايا

حسين عبد العزيز

لم تشهد ثورة صناعية، وال ثورة 
فـــاحـــيـــة،  ثـــــــورة  ــة، وال  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ بـ
للتنمية  طــارد  تاريخيٌّ  فقٌر  فيها 
إثني حــادٌّ في مجتمٍع  االقتصادية، وصـــراٌع 
السياسة  تظهر  عمودية،  عــاقــات  على  قائم 
العامة فيها بشكل مستمر مظاهر وسلوكيات 
ذات طــابــع وطـــقـــوس ديــنــيــة، وســــط انــقــســام 
لغوي، عمليات اغتيال دؤوبة بني الهندوس 
 مخيف من 

ٌّ
لديها سجل والسيخ،  واملسلمني 

نابذة  مقومات  إنها  االجتماعي..  الاتناظر 
للديمقراطية، وال شك. ومع ذلك، تمتلك الهند 
ديمقراطية مستقّرة، وتنتمي، بالتأكيد، إلى 
حــّرة،  عــاّمــة  انتخابات  فيها  الحديث:  العالم 
ليبرالية  وحـــّريـــات  مستقل،  بــرملــانــي  ونــظــام 
واسعة، وقضاء مستقل، وسيطرة مدنية على 
القبول، وهذا  قائمة على  الجيش، وعلمانية 
ما دفع باحثني كثيرين إلى إعــادة النظر في 

الشروط املسبقة للديمقراطية.

السياق التاريخي
لم تكن التجربة الديمقراطية الهندية وليدة 
االستقال عام 1947، فقد شهدت الباد، بعيد 
اتــحــادات سياسية،  عــام 1857، تشّكل  تــمــّرد 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــكــــومــ ــــدف مـــطـــالـــبـــة الــــحــ ــهـ ــ بـ
باإلصاح، ترافقت مع تطوير قاعدة شعبية 
في املدن والبلدات األقاليم الرئيسية. واتخذت 
هذه االتحادات التعاقدية، مع الوقت، صبغة 
أهــداف سياسية محّددة  لديها  مؤسساتية، 
وقوانني للتداول فيما بينها الختيار القادة، 
وفي عام 1861، استحدثت مجالس تشريعية 
إقليمية، فكانت بمنزلة اللبنة األولى باتجاه 
تنّبه ريتشارد سيسون،  الديمقراطية. وكما 
ــــذه املـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة عــلــى  لــــم تــنــشــأ هـ
أساس أن التمثيل حق صرف للمجتمع بكل 
مــســتــويــاتــه، بـــل تــشــّكــلــت عــلــى أنــهــا وســيــلــة 
إلقامة صــاٍت بني نــواب من الطبقات العليا 
ــانـــي، غـــيـــر أن  ــطـ ــريـ ــبـ ومــــؤســــســــات الـــحـــكـــم الـ
احــتــكــار الــتــمــثــيــل الــديــمــقــراطــي بـــني النخب 
االجــتــمــاعــيــة العليا لــم يــعــّمــر طــويــا بسبب 
الــجــديــدة. وفــي عام  املتعلمة  الــفــئــات  ضغط 
اخــتــيــار  عـــلـــى  يـــنـــّص  ــانــــون  قــ 1892، وضـــــع 
واإلقليمية،  الــوطــنــيــة  املــجــالــس  فــي  ممثلني 
حني من مؤّسسات الحكم 

ّ
عبر انتخاب مرش

املحلي ومنظمات الفئات االجتماعية الهامة.
ورغـــــم أهــمــيــة هــــذا الـــتـــطـــور، ودخــــــول فــئــات 
جـــديـــدة إلـــى عــالــم الــتــمــثــيــل الــســيــاســي، فــإن 
في  املغلقة  واالقتصادية،  االجتماعية  البنى 
محكوما  السياسي  التمثيل  جعلت  بنيتها، 
ــة، خـــصـــوصـــا  ــنــــخــــب األرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــ ــن الــ ــ مــ
 تطبع 

ّ
 ســتــظــل

ُ
فـــي األريــــــــاف، وهـــــذه مـــســـألـــة

الــديــمــقــراطــيــة الــهــنــديــة إلـــى وقــتــنــا الــحــالــي، 
نفسه الحقا  غــانــدي  املهاتما  رؤيـــة  أن  حتى 
لم تتضمن أي تهديد ملركز النخبة، ولم يكن 
ذلــك ناجما عن قناعٍة لديه بــضــرورة حصر 
النخب، وإنما بسبب قوة هذه  بيد  التمثيل 
التعطيل  األريــاف، وقدرتها على  النخب في 
فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة يــحــتــاج فــيــهــا غــانــدي 

إليهم في سبيل تحقيق االستقال.
ــل هـــــذا املــــنــــاخ، نـــشـــأت األحــــــــزاب قــبــل  فــــي ظــ
االستقال للحصول على أصوات الناخبني، 
ــكـــومـــات املــنــتــخــبــة الـــحـــكـــم فــي  ــــت الـــحـ

ّ
وتــــول

مقاطعات الهند البريطانية. .. في عام 1885، 
)الكونغرس(،  الوطني  املؤتمر  تأّسس حزب 
فــي  ظـــــهـــــرت  حــــديــــثــــة  قــــومــــيــــة  حـــــركـــــة  أول 
اإلمبراطورية البريطانية في آسيا وأفريقيا، 
ــه مــــدافــــع عــن  ــوّجــ ــتــ ــزب عـــلـــمـــانـــي الــ ــ ــو حــ ــ وهــ
إلى  تسعى  الــتــي  االجتماعية  الديمقراطية 
تحقيق التوازن بني الحرية الفردية والعدالة 
االجــتــمــاعــيــة والــرفــاهــيــة وتــأكــيــد الــحــق في 
التحّرر من الحكم الديني والتعاليم الدينية. 
الــســيــاســي الديمقراطي  الــنــظــام  بـــدأ  وهــكــذا، 
يــتــشــّكــل عــلــى يـــد الــنــخــب اإلقــطــاعــيــة املــالــكــة 
لـــــأرض، وفــئــة رجــــال الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، 
واملــهــنــيــني الــحــضــريــني الــذيــن أســســوا حــزب 
املؤتمر. وفي عام 1916، توّصل حزب املؤتمر 
مـــع رابـــطـــة مــســلــمــي عــمــوم الــهــنــد، املــعــروفــة 
إلى وضع ميثاٍق  اإلسامية،  العصبة  باسم 
البريطانية،  الحكومة  على  للضغط  لكناو 
من أجل اعتماد نهج أكثر ليبرالية مع الهند، 
ــن الـــصـــاحـــيـــات  ــدا مــ ــزيــ ــنـــود مــ ــهـ ــاء الـ ــ ــــطـ وإعـ
لــتــســيــيــر شـــــؤون بــــادهــــم. وفــــي عــــام 1919، 
نــفــذت إصـــاحـــات مــونــتــاغــو ـ شــلــمــســفــورد، 
التشريعي  للحكم  بــدايــة  بمثابة  كانت  التي 
املجالس التشريعية، فصار الحق االنتخابي 
ــا. ومـــــا مـــيـــز هـــــذه الـــفـــتـــرة مــن  ــاعــ أكــــثــــر اتــــســ
االستقال، وجــود شخصياٍت  النضال نحو 
تــاريــخــيــة مــثــل املــهــاتــمــا غــــانــــدي، وتــمــاســك 
النخبة الوطنية، ووضوح الهدف في تحقيق 
االستقال وتأسيس نظام ليبرالي دستوري.

غاندي،  للمهاتما  الشخصية  للكاريزما  كــان 
والتوافق الوطني العام على تحقيق االستقال، 
الــــــدور الــرئــيــســي فـــي مــنــع تـــحـــول األصـــــوات 

قوة  إلــى  املــتــطــّرفــة  الهندوسية  والتنظيمات 
سياسية، كحال تنظيم املهاسابها الذي تأسس 
عام 1915، وقدم رؤية هندوسية لتعريف األمة 
الهندية، وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ 

RSS الذي تأسس عام 1925.

ما بعد االستقالل
ترافقت  االستقال،  على  سابقة  كانت  ألنها 
الــديــمــقــراطــيــة وتــرســخــت بــعــْيــد االســتــقــال، 
فـــي ظـــل حــكــم حــــزب املـــؤتـــمـــر )الـــكـــونـــغـــرس( 
بــقــيــادة جـــواهـــر الل نـــهـــرو. وتـــركـــزت املهمة 
العاقات  ترتيب  إعـــادة  فــي  للحزب  الــكــبــرى 
االجــتــمــاعــيــة ـ االقــتــصــاديــة ـ الــســيــاســيــة في 
الريف بني النخب اإلقطاعية والفقراء، وهي 
ــم يــنــجــح فـــيـــهـــا، حـــيـــث اضـــطـــر إلـــى  مــهــمــة لــ
بتقسيماتها  املــحــلــيــة  الــنــخــب  مـــع  الــتــعــامــل 
لم يكن مستغربا  العرقية والطبقية. ولذلك، 
أن الديمقراطية في مرحلة ما بعد االستقال 
رّســــخــــت مـــكـــانـــة الـــنـــخـــب املـــحـــلـــيـــة، وأغــلــقــت 
املهمة  وكانت  الفقراء.  تغيير وضع  إمكانية 
ولنهرو  عــام،  بشكل  للحزب  الثانية  الكبرى 
ــيـــة الــــدولــــة  ــانـ ــلـــمـ ــيــــد عـ ــأكــ ــكـــل خــــــــاص، تــ بـــشـ
العلمانية  وجعل  الــدســتــور،  عبر  وتثبيتها 
فيها  تلوح  مرحلٍة  فــي  للديمقراطية،  تــوأمــا 
ــي، تـــحـــت تــأثــيــر  ــ ــــامـ بـــــــوادر االنـــشـــقـــاق اإلسـ
املسلمة بزعامة محمد علي جناح.  العصبة 
لــم تكن خــيــارا مرحبا به  العلمانية  أن  ومــع 
عند قوى اجتماعية لدى األغلبية الهندوسية 
للهند  القومية  الهوية  تعريف  تفضل  التي 
مــن منظار ديــنــي، إال أن قــوة الــحــزب وتأثير 
نهرو الكبيرين أّديا إلى فرض العلمانية في 
الدستور وفي املمارسة السياسية للحكومة.
ـــم 

ّ
ـــف نـــهـــرو ســـيـــاســـتـــه الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، ونـــظ

ّ
كـــث

ــمـــات اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة فــــي عــمــوم  حـ
ــــاد لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــر ربــــــط الـــوضـــع  ــبـ ــ الـ
السياسي ـ املدني بالهوية الدينية لأغلبية 
ــــوات  ــَجـــح فـــي إخـــمـــاد األصـ الــهــنــدوســيــة، ونـ
التقليدية داخل حزب املؤتمر، أمثال الجبات 
باتيل،  ماليفيا، ســـاردار  مــادان موهان  راي، 
سوايامسيفاك  راشــتــريــا  تنظيم  حظر  وفــي 
سانغ بزعامة ك. ب هــيــدغــوار. ومــع ذلــك، لم 
تعتمد الدولة الصيغة الفرنسية في اإلدماج 
ــد ومـــرّكـــٍب مــن قــومــيــاٍت 

ّ
املــدنــي ملــجــتــمــٍع مــعــق

1962، حيث حصل على نحو 75% من مقاعد 
»اللوك سوبها« )مجلس النواب( في البرملان 
الــوطــنــي، املــكــون أيــضــا مــن مجلس الشيوخ 
)راجيا سابها(. خال العقدين اللذين أعقبا 
االســـتـــقـــال، تـــرّســـخـــت الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
املــؤســســات،  الــهــنــد، وقــويــت  فــي  والليبرالية 
وحسنت اإلصاحات الدستورية من سلطات 
الــجــهــويــة املنتخبة ومــســاحــة حق  املــجــالــس 
االنــتــخــاب، ونــشــأ جيل لــديــه خــبــرة واقتناع 

باملمارسة الديمقراطية.

أنديرا غاندي
كـــانـــت الــهــنــد عــلــى مـــوعـــد ومـــرحـــلـــة جــديــدة 
مـــع وفــــاة جـــواهـــر الل نــهــرو عــــام 1964، في 
هـــذا الــعــام انــدلــعــت اشــتــبــاكــات طــائــفــيــة بني 
ــنـــدوس واملـــســـلـــمـــني، وفــــي الـــعـــام نــفــســه،  ــهـ الـ
تــأســس الــفــيــشــوا هــنــدو بــاريــشــاد )املــجــلــس 
الــهــنــدوســي الــعــاملــي VHP( الـــذي ســعــى إلــى 
إضـــفـــاء الــصــبــغــة الــهــنــدوســيــة عــلــى الــحــيــاة 
رئاسة  شاستري  بــهــادور  الل  تسلم  العامة. 
الحكومة خلفا لنهرو، لكن وفاته بعد عامني 
دفعت أنديرا غاندي إلى تولي هذا املنصب، 
بتأثير من اسم والدها جواهر الل نهرو، غير 
أن مــرحــلــة الـــهـــدوء الــديــمــقــراطــي والــتــســامــح 
الديني بدأت معها تأخذ شكا آخر، وتهيئ 
الهند.  في  الديني  التطّرف  لنشوء  األرضــيــة 
والدها وتأثيره،  قــوة  إلــى  افتقارها  وبسبب 
ي خطاب 

ّ
مالت غاندي، منذ البداية، إلى تبن

تعريفها  في  الهندوسية  األغلبية  من  قريب 
األمة، فاستبدلت الخطاب العلماني القومي 
ـ طبقي، للحصول على تأييد  بخطاب إثني 

األغلبية الشعبية.
كــانــت انــتــخــابــات عـــام 1967 بــمــثــابــة اإلنـــذار 
الــذي خسر مقاعد كثيرة في  املؤتمر  لحزب 
»اللوك سوبها« )مجلس النواب في البرملان 
الوطني(، على الرغم من احتفاظه بالسلطة. 
 داخــل حزب 

ٌ
وحــدث فــي هــذه الفترة انــشــقــاق

املــؤتــمــر بــني قـــوى يمينية وأخــــرى يــســاريــة 
بزعامة غاندي، واضطّرها هذا النزاع للعودة 
العلمانية،  لــلــحــزب:  التقليدي  الــخــطــاب  إلــى 

اإلصاح االجتماعي، القضاء على الفقر.
ــل االنــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي هــــــــذا، ومـــع  ــ ــي ظـ ــ فـ
األزمــة االقتصادية عــام 1973، بــدأت تتشّكل 
قــــوى هــنــدوســيــة مــعــاديــة لـــغـــانـــدي، كــحــركــة 
جــايــابــراكــاش الــتــي تحالفت مــع حــزب جانا 
ســانــغ، املــمــثــل لــأرســتــقــراطــيــة الــهــنــدوســيــة. 
انــدلــع تــمــّرد شعبي فــي واليتي  وفــي 1974، 
غوجارات وبيهار، بتأثير األزمة االقتصادية، 
ازديــاد  ومــع  الهندوسي،  القومي  والــخــطــاب 
ا، لم تكتِف أنديرا غاندي بإعان  الوضع سوء
ــطـــوارئ فــي الـــبـــاد، بــل أقــدمــت على  حــالــة الـ
والــقــضــاء  جــمــاعــيــة،  اعــتــقــال  عمليات  تنفيذ 
ــة، وقـــمـــع لــلــحــقــوق  ــارضــ ــعــ عـــلـــى أصــــــــوات املــ

املدنية، وفرض رقابة على وسائل اإلعام.
خسرت غاندي وحزب املؤتمر في انتخابات 
عــــام 1977، فــيــمــا فــــازت فـــي انــتــخــابــات عــام 
الثاثني  مـــدار  على  الــحــزب  لكن فشل   ،1980
ــة اقــــتــــصــــاديــــة فــي  ــلـ ــقـ ــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق نـ ــ ــامـ ــ عـ
الــريــف مــن جــهــة، والــعــنــف الـــذي استخدمته 
غـــانـــدي فـــي أثـــنـــاء حــالــة الــــطــــوارئ مـــن جهة 
ثــانــيــة، والــخــطــاب املـــيـــال نــحــو الــهــنــدوســيــة 
مــن جــهــة ثــالــثــة، أّدى هـــذا كــلــه إلـــى تقويض 

الفقراء  من  املكونة  للحزب  الشعبية  القاعدة 
واملسلمني واملنبوذين والنخب في املدن.

ــا جـــانـــاتـــا«  ــيــ ــاراتــ ــهــ ــعــــود حــــــزب »بــ ومــــــع صــ
ــــزب »أكـــالـــي دل«  الــهــنــدوســي املـــتـــطـــّرف، وحـ
السيخي املــتــحــالــف مــعــه، لــجــأت غــانــدي مع 
ــى خــطــب وّد الـــهـــنـــدوس،  ابــنــهــا ســنــجــاي إلــ
ـــت الـــطـــرف عـــن الــســيــاســات الــديــنــيــة ـ 

ّ
وغـــض

الــطــائــفــيــة فـــي بــعــض الــــواليــــات، مــثــل جــامــو 
وكــشــمــيــر والــبــنــجــاب. ولــلــقــضــاء عــلــى حــزب 
 
ً
»أكالي دل«، دبر سنجاي ابن غاندي مؤامرة
ويدعى  املتعصبني،  السيخ  زعــمــاء  أحــد  مــع 
ــذي بـــدأ شـــن هــجــوم  ســانــت بــهــيــنــدرانــوال الــ
لــتــقــويــض شعبيته  ــالـــي دل«  »أكـ قـــوي عــلــى 
بني السيخ، لكن املؤامرة انقلبت على غاندي 
وحـــزب املــؤتــمــر، حــيــث تــحــّول بــهــيــنــدرانــوال 
ــارســــت أقـــســـى أنـــــواع  إلـــــى زعـــيـــم عـــصـــابـــة مــ
الــعــنــف، حــتــى أصــبــح الــوضــع فــي البنجاب 
عام  وفــي منتصف   .1983 عــام  للغاية  سيئا 
على  بالقضاء  الجيش  غــانــدي  أمـــرت   ،1984
بهيندرانوال ومناصريه الذين تحّصنوا في 
من  ونتج  أمريتسار.  بمدينة  الذهبي  املعبد 
العسكرية مقتل نحو 500 شخص،  العملية 
وُدّمــر جــزء من املعبد الــذي يعّد أقــدس بقعٍة 
ــذه الـــحـــادثـــة بــأربــعــة  عــنــد الـــســـيـــخ، وبـــعـــد هــ
أشهر، اغتيلت أنديرا غاندي على يد مرافقها 
من طائفة السيخ في أكتوبر/ تشرين األول 
1984. واســتــمــر راجــيــف غــانــدي، ابــن أنــديــرا 
ــــذي انــتــخــب رئــيــســا لــــلــــوزراء، عــلــى خطى  الـ
الهندوسي،  املجتمع  من  التقّرب  في  والــدتــه 
الــذي  السياسي  الـــذي أوصـــل املجتمع  األمـــر 
 محله املجتمع 

ّ
أقامه نهرو إلى نهايته، ليحل

السياسي اإلثني.
وقــــد أّدى االنــــزيــــاح نــحــو الــهــنــدوســيــة إلــى 
الطائفي، فشهدت مدينة مراد  العنف  زيــادة 
آبــاد عــام 1980 أحـــداث شغب بــني الهندوس 
واملــســلــمــني، وكــذلــك مـــدن بــيــهــار شــريــف عــام 
1981، وأحــمــد آبــاد عــام 1982، ومــيــروت بني 
 ،1984 عـــام  ومــومــبــاي  و1987،   1982 عــامــي 
ودلهي عام 1987، وأيوديا عام 1992، وكلكتا 

عام 1993.

»الهندوتوفا« و»باهاراتيا جاناتا«
على الرغم من وجــود خطاب هندوسي قوي 
هو  من  )هندوتفا:  االجتماعي  املستوى  على 
الهندوسي(، وظهور حركات سياسية ـ دينية 
هــنــدوســيــة راديـــكـــالـــيـــة، إال أنــــه لـــم يـــحـــُدث أن 
تحّولت هذه الحركات إلى قوة سياسية قادرة 
القرن  تسعينيات  نهاية  حتى  الهيمنة  على 
املاضي، عندما نجح حزب »بهاراتيا جاناتا« 
فــي الــوصــول إلــى ســدة الحكم. وفــي 1984 لم 
اللوك سبها ســوى مقعدين،  للحزب في  يكن 
بـــ 85 مقعدا، ومــع حلول  لكنه فــاز عــام 1989 
1991 نــجــح فـــي الــحــصــول عــلــى 119 مــقــعــدا، 
ثــم رفــع الــرقــم إلــى 182 عــام 1998، وفــي 1999 
ى 

ّ
تمّكن مــن الــحــصــول على 182 مــقــعــدا.  تبن

حزب »بهاراتيا جاناتا« سردية »الهندوتفا« 
بــالــكــامــل، والــقــائــمــة عــلــى أن الـــهـــنـــدوس هم 
ــبــــاد، وأن الــثــقــافــة  األغــلــبــيــة املــطــلــقــة فـــي الــ
أن  يجب  اللتان  هما  الهندوسيتني  والهوية 

تسودا في السياسة الداخلية للدولة.
ثــمــة عـــوامـــل عـــديـــدة، فـــي الــصــعــود الــســريــع 
ــاتـــا«، مــنــهــا: تــراجــع  ــانـ لـــحـــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جـ
شعبية حـــزب املــؤتــمــر الـــذي كـــان فــي الــوعــي 
حاما  مكوناته،  بمختلف  الهندي  الجمعي 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــقــــال والـــتـــنـــمـــيـــة االقـ ــتــ لـــقـــيـــم االســ
والــتــســامــح الـــديـــنـــي؛ ظــهــور مــجــتــمــع مسلم 
ــــوي مـــتـــمـــاســـك، ولــــديــــه قــــاعــــدة اقــتــصــاديــة  قـ
تحقق بفعل العمالة في دول الخليج العربي؛ 
التغيرات االقتصادية في عقدي الثمانينيات 
وتأثيرها  املاضي،  القرن  من  والتسعينيات 
الــســلــبــي عــلــى املــجــتــمــع الــهــنــدوســي الــفــقــيــر؛ 
تــأثــيــر الـــصـــراع بــني الــهــنــد وبــاكــســتــان حــول 
كشمير في تأجيج مشاعر العداء للمسلمني.

كانت واليــة غوجارات عام 2002 على موعد 
مــع انـــدالع موجة عنٍف حـــاّدة ببصمة حزب 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« والــتــنــظــيــمــات املرتبطة 
بقضية  عــرف  فيما  باريفار،  سانغ  بجماعة 
معبد أيوديا الهندوسي. وأوقع حجم العنف 
رت سلبا 

ّ
 في عموم الهند أث

ً
في الوالية صدمة

على الــحــزب الـــذي خسر فــي انــتــخــابــات عام 
2004 السلطة. ودفعت هذه الخسارة الحزب 
إلــــى إحــــــداث تــغــيــيــر فـــي خــطــابــه املـــتـــطـــّرف، 
من  وبــدال  ناعمة،  هندوسية  سياسة  فحلت 
تــأجــيــج الــعــنــف، لــجــأ إلـــى تغيير فــي بعض 
تحشيد  مــع  التعليمي  السلك  وفــي  القوانني 
ثقافي للهوية الهندوسية. وخسر الحزب في 
املؤتمر  عــام 2009 لصالح حــزب  انــتــخــابــات 
الذي لم يعد يرتبط بجذوره التاريخية عند 

اآلباء املؤّسسني.
)كاتب وإعالمي سوري(  

الهند نموذجًا
الديمقراطية والعلمانية 

والشعبوية اإلثنية

البنى االجتماعية 
واالقتصادية، 

المغلقة في بنيتها، 
جعلت التمثيل 

السياسي محكومًا من 
النخب األرستقراطية

البنى االجتماعية 
واالقتصادية في 
المحليات الهندية 

المغرقة في الفقر 
تشّكل عامًال مهمًا 

في إضعاف الخطاب 
العلماني والممارسة 

الديمقراطية

الهنــد واحدة من أهــم التجارب المحيّرة في مســألة الديمقراطية في العالــم، من حيث امتالكها شــروط الديمقراطية في 
االنتخابات الحرة والبرلمان والقضاء..، مقابل مقومات نابذة لها، مثل الصراع اإلثني والطقوس الدينية التي تتجلّى في السياسة 
العامة أحيانا. كيف يمكن حل هذه التناقضات؟ هنا قراءة في التجربة الهندية واحتماالتها المســتقبلية بعد تصاعد التطرف 

الهندوسي وتزايده

)Getty( 2022/6/12 يجمع أطفال األحياء الفقيرة مياه الشرب من تسّرب أنابيب المياه في مدينة غازي آباد شرق العاصمة دلهي في

على  الحفاظ  أرادت  التي  النخب  ديمقراطية  هي  الهند  ديمقراطية 
وعلى  اإلثني،  المجتمعي  واالنفصال  والمراتب  الطبقات  مجتمع 
هذه  احترام  أعاق  وقد  الفقراء،  حساب  على  االقتصادية  المصالح 
للنمو  الــمــوارد  حشد  على  الهندية  الديمقراطية  قــدرة  المصالح 
من  التاريخي  الفقر  ثقل  استمرار  ومع  والديمقراطي.  االقتصادي 
الهندوسية من  الهوية  »البهاراتيا جاناتا« في تسييس  جهة، وسياسة 
أية  في  ينفجر  قد  خامد  بركان  على  اليوم  الهند  تقف  ثانية،  جهة 
لحظة، مع قبول فئات من الهندوس استخدام العنف الديني وتبريره.

ديمقراطية النخب
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وإثـــنـــيـــاٍت وعـــرقـــيـــاٍت ولـــغـــاٍت مــتــبــعــثــرة، بل 
ــة، تقف  ــاديـ ــيـ اعـــتـــمـــدت مـــقـــاربـــة عــلــمــانــيــة حـ
الــدولــة فيها بــعــيــدة عــن كــل األديـــــان. ولــذلــك 
بـــقـــي الـــتـــفـــاعـــل مــــا قـــبـــل الـــوطـــنـــي قـــائـــمـــا فــي 
على  الــدولــة  دور  واقتصر  الهندي،  املجتمع 

منع االقتتال الديني.
لــم تــوجــد فــي مرحلة مــا بعد االســتــقــال أية 
قوة قادرة على مزاحمة حزب املؤتمر ونهرو، 
ــا مـــن خــــال االنـــتـــصـــارات  ــك واضـــحـ ــدا ذلــ ــ وبـ
ـ  ـ 1957  فـــي عـــام 1951  لــلــحــزب  االنــتــخــابــيــة 
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