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الديمقراطية المهددة:
كيف تفاقمت أزمات الهند الداخلية؟

الخامــس  اســتقاللها  بعيــد  االحتفــاالت  قبيــل 
والســبعين، أثــارت موجــة العنــف األخيــرة بشــوارع 
ضــد  الهنديــة  المعارضــة  جانــب  مــن  نيودلهــي 
ــوزراء  سياســات الحــزب الحاكــم، بزعامــة رئيــس ال
ــر  ــة غي ــدرا مــودي، أزمــة سياســية واقتصادي نارين
مســبوقة تتعــرض لهــا أكبــر ديمقراطيــات العالــم؛ 
بســبب السياســات التمييزيــة والقمعيــة للحريــات 
السياســية والمدنيــة، فضــاًل عــن تدنــي األوضــاع 
االقتصاديــة بالبــالد؛ األمــر الــذي نتــج عنــه مزيــد 
مــن الضغــوط علــى النظــام السياســي الهنــدي، 

ــه أمــام المجتمــع الدولــي. وتشــويه صورت

فــي منتصــف أغســطس الماضــي، احتفلــت الهنــد بمــرور 75 عامــاً 
مــن االســتقالل عــن الحكــم البريطانــي، إال أن تلك االحتفالية ســبقتها 
تظاهــرات واســعة بــدأت فــي الخامــس مــن أغســطس، بإيعــاز مــن 
حــزب المؤتمــر المعــارض الرئيســي فــي الهنــد، ضــد حــزب 
بهاراتيــا جاناتــا الحــزب الحاكــم الحالــي بزعامــة “نارينــدرا مودي”؛ 
وذلــك اعتراضــاً علــى ارتفــاع أســعار الغــذاء والبطالــة، فضــالً عــن 
السياســات التمييزيــة والقمعيــة للحريــات السياســية والمدنيــة المتبعة 
ــام 2014، وزادت  ــي ع ــم ف ــدة الحك ــى س ــودي إل ــذ وصــول م من

وتيرتهــا بعــد االنتخابــات البرلمانيــة عــام 2019.

وســرعان مــا اتخــذت هــذه االحتجاجــات منعطفــاً أكثــر احتدامــاً 
ــادة راهــول  ــي البرلمــان بقي ــارزون ف ــواب ب ــا ن عندمــا انضــم إليه
غانــدي الخصــم الرئيســي لمــودي فــي االنتخابــات العامــة األخيــرة؛ 
مــا أدى إلــى تصاعــد مواجهــات عنيفــة مــع الشــرطة، لتنــذر تلــك 
األحــداث بأزمــة سياســية واقتصاديــة غيــر مســبوقة تتعــرض لهــا 

أكبــر ديمقراطيــات العالــم.

أبعاد األزمة 

ثمــة عــدة مظاهــر لألزمــة السياســية واالقتصاديــة داخــل الهنــد، 
التــي تمثــل بدورهــا ضغوطــاً لــم يســبقها مثيــل تتعــرض لهــا 
الديمقراطيــة الهنديــة خــال الفتــرة األخيــرة، ويمكــن اســتعراض 

ــي: ــى النحــو التال ــة عل ــك األزم ــاد تل ــرز أبع أب

1- التكريــس لسياســات تمييزيــة: بالرغــم مــن أن الهنــد دولــة 
ديمقراطيــة متعــددة األحــزاب، فــإن الحكومــة بقيــادة رئيــس الوزراء 
“نارينــدرا مــودي” وحزبــه القومــي الهندوســي بهاراتيــا جاناتــا 
ــة ضــد الســكان  ــة وممارســات اضطهادي ــادا سياســات تمييزي ــد ق ق
المســلمين، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالعقبــات التــي يتعــرض لهــا الهنود 

المســلمون أمــام التمثيــل السياســي فــي البــالد.
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فعلــى ســبيل المثــال فــاز المرشــحون المســلمون بـــ27 مقعــداً 
مــن أصــل 545 مقعــداً فــي االنتخابــات البرلمانيــة لعــام 
2019، وهــو مــا يمثــل 5 % فقــط مــن المقاعــد البرلمانيــة، 
ــك  ــكان، ناهي ــن الس ــو 14 % م ــلمون نح ــكل المس ــا يش بينم
عــن أن حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” هــو أول حــزب حاكــم فــي 
تاريــخ الهنــد ال يضــم فــي صفوفــه عضــواً مســلماً واحــداً فــي 
البرلمــان. فضــالً عــن الشــكوك حــول إقــدام الحكومــة الهنديــة 
ــد  ــد العدي ــث يعتق ــن؛ حي ــي للمواطني ــى إنشــاء ســجل وطن عل
مــن المراقبيــن أن الغــرض مــن الســجل هــو حرمــان الناخبيــن 
المســلمين مــن التصويــت مــن خالل تصنيفهــم فعليــاً مهاجرين 

غيــر شــرعيين. 

المدنيــة: بالرغــم مــن أن  التضييــق علــى الحريــات   -2
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المدني ــل الحري ــدي يكف ــتور الهن الدس

حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وحريــة ممارســة الشــعائر 
الدينيــة، فإنــه فــي ظــل حكــم مــودي، قــد زادت بشــكل 
ملحــوظ حمــالت مالحقــة وتقييــد الصحافــة والمنظمــات غيــر 
ــام  ــعى النظ ــن؛ إذ يس ــة اآلخري ــدي الحكوم ــة ومنتق الحكومي
ــل  ــط، ب ــة فق ــة الحزبي ــى المعارض ــس عل ــة؛ لي ــى الهيمن إل
ــن المســتقلين؛  ــن والصحفيي ــن المعارضي ــى المثقفي أيضــاً عل
ــى المعارضــة لتقويــض  ــود عل حيــث فــرض عــدداً مــن القي
ممارســة كافــة أشــكال الحريــات المدنيــة، وقــد أدى ذلــك إلــى 
ــة عــن التعبيــر  ــه األغلبي ــاخ مــن الخــوف يتــردد في خلــق من
عــن وجهــات نظــر مخالفــة، عــالوة علــى التقليــل مــن 
قيمــة المؤسســات اإلعالميــة والتعليميــة المســتقلة، بــل تقــوم 
الســلطات بإعــادة تنظيــم مناهــج المــدارس والكليــات لتعكــس 

ــي. ــام الحال ــة للنظ ــة والثقافي ــزات األيديولوجي التحي
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3- ضعــف ســيادة القانــون:  خــالل الســنوات الماضية أشــارت 
العديــد مــن التقاريــر إلــى أن النظــام القضائــي الهنــدي أصبــح 
ــاً  ــام معروف ــذا النظ ــد أن كان ه ــدة؛ فبع ــكالت عدي ــه مش يواج
فــي الســابق بنشــاطه واســتقالله، بــات غيــر فعــال فــي الوقــت 
الحالــي بحســب العديــد مــن المراقبيــن؛ إذ يوجــد نحــو 40 
ــدة حــول  ــد شــكوكاً شــعبية عدي ــا يول ــة؛ م ــة معلق ــون قضي ملي
ــة بنزاهــة القضــاء بســبب  ــآكالً للثق مفهــوم ســيادة القانــون، وت
عــدم قــدرة المحكمــة علــى دعــم الحريــات المدنيــة فــي بعــض 
الحــاالت مــن خــالل حرمــان النــاس مــن اإلفــراج عــن ســجناء 
الــرأي بكفالــة، فضــالً عــن إســاءة اســتخدام قوانيــن الفتنــة 
ومكافحــة اإلرهــاب مــن قبــل الشــرطة، ناهيــك عــن أن تطبيــق 
ــاء  ــى إلق ــل إل ــد تص ــاٍو؛ إذ ق ــر متس ــكل غي ــم بش ــن يت القواني
القبــض علــى المســلمين بســبب صالتهــم فــي األماكــن العامــة، 
ال ســيما أنــه يتــم اآلن النظــر إلــى النظــام القضائــي بأنــه 
ــم،  ــات النظــام السياســي الحاك ــع توجه ــق م ــل بشــكل وثي يعم
ــس  ــاكات رئي ــا عــن انته ــة العلي ــا يتغاضــى قضــاة المحكم كم

ــوزراء مــودي نفســه. ال

ــدي  ــاد الهن ــجل االقتص ــة: س ــكات االقتصادي ــم المش 4- تفاق
نمــواً قويــاً خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022، إال أن 
المشــكالت  لبعــض  الهنــد  تعــرض  يتوقعــون  االقتصادييــن 
االقتصاديــة، خاصــة فــي ظــل اتجــاه البنــك المركــزي الهنــدي 
نحــو تشــديد سياســته النقديــة لكبــح جمــاح التضخــم الــذي 
 ظــل أعلــى مــن نطــاق المســتهدف مــن قبــل البنــك المركــزي
)2 % – 6 %(، فــي وقــت تعانــي فيــه البــالد مــن ارتفــاع فــي 
معــدالت البطالــة وانخفــاض األجــور إلــى مســتويات قياســية، 
ال ســيما النزيــف المســتمر لقيمــة الروبيــة الهنديــة أمــام الــدوالر 
ــن  ــرب م ــا يق ــهور بم ــذ ش ــه من ــم تداول ــذي يت ــي، ال األمريك
ــة  ــلبية لألزم ــات الس ــة التداعي ــى خلفي ــك عل ــة؛ وذل 80 روبي

ــة. الروســية األوكراني

ــج  كمــا تصاعــد عجــز الحســاب الجــاري كنســبة مــن النات
ــى  ــد عل ــذ عق ــه من ــتوى ل ــى مس ــى أعل ــي إل ــي اإلجمال المحل
األقــل، الــذي قــد يصــل بحســب بعــض التقديــرات إلــى 3.1 % 
خــالل العــام الجــاري؛ مــا قــد يضــع مزيــداً مــن الضغــط علــى 

ــة. ــة المحلي العمل
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تداعيات محتملة

قــد يتمخــض عــن األزمــات السياســية واالقتصاديــة فــي البــاد 
ــتقرار السياســي  ــى االس ــلبية عل ــات الس ــن االنعكاس ــد م العدي
الداخلــي، فضــاً عــن تشــوه صــورة النظــام الهنــدي أمــام 

ــي: ــا يل ــات م ــك التداعي ــرز تل ــن أب ــي، وم ــع الدول المجتم

ــة:  ــة لألغلبي ــة المطلق 1- التحــول الســريع نحــو نظــام الهيمن
مــن المتوقــع اســتمرار نهــج سياســات حكومــة “نارينــدرا مودي” 
كمــا هــي عليــه فــي الوقــت الراهــن؛ األمــر الــذي قــد نجــد فيــه 
الهنــد نموذجــاً مشــابهاً لبعــض الــدول بالمنطقة من حيث ســيطرة 
األغلبيــة فقــط علــى جميــع مفاصــل الحكــم، دون إشــراك أي مــن 
أقليــات المجتمــع؛ حيــث إن جارتيهــا باكســتان وبنجالديــش ذواتا 
ــة  ــا أغلبي ــريالنكا ذوات ــار وس ــا ميانم ــلمة، وجارتيه ــة مس أغلبي
ــاركة  ــة والمش ــب القيادي ــح المناص ــد تصب ــم ق ــن ث ــة، وم بوذي
السياســية فــي الهنــد محصــورة لألغلبيــة الهندوســية فقــط، مــع 
ــم  ــا فيه ــرى، بم ــف األخ ــة الطوائ ــش بقي ــي تهمي ــتمرار ف االس

المســلمون الذيــن يمثلــون نحــو 14 % مــن إجمالــي الســكان.

2- تراجــع تصنيــف الهنــد فــي المؤشــرات الدوليــة: مــن 
المتوقــع أن تشــهد الهنــد انخفاضــات متتاليــة فــي تصنيفهــا 
بالمؤشــرات الدوليــة المتعلقــة بقيــاس درجــات الحرية السياســية 
وحقــوق اإلنســان، نتيجــة السياســات المتبعــة مــن قبــل الحــزب 
الحاكــم؛ ففــي عــام 2021 خفــض معهد “V-Dem” الســويدي 
تصنيــف الهنــد لتصبــح “دولــة اســتبدادية”، كمــا خفضــت 
ــة “حــرة”  ــن دول ــد م ــف الهن ــاوس” تصني ــدوم ه ــة “فري منظم
إلــى “حــرة جزئيــاً”، علــى خلفيــة التــآكل المســتمر للديمقراطيــة 

ــدرا مــودي. ــوزراء نارين ــادة رئيــس ال ــة تحــت قي الهندي

ــي  ــودري” ف ــيش روي ش ــل “ديباس ــب والمحل ــاً للكات ووفق
مقــال منشــور لــه بصحيفــة نيويــورك تايمــز يــوم 24 أغســطس 
الماضــي، فــإن تراجــع تصنيــف الهنــد فــي هــذه المؤشــرات “قد 
أدى إلــى قلــب ميــزان الحريــة العالمــي بقــوة لصالــح االســتبداد، 
نتيجــة تحــول أكثــر مــن 1.4 مليــار نســمة مــن ســكان العالــم 

مــن العيــش فــي دولــة ديمقراطيــة إلــى دولــة مســتبدة”.
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وال يمكــن إغفــال أن هــذا األمــر يتناقــض مع تصريحــات وزير 
الخارجيــة الهنــدي، فــي أبريــل الماضــي، بأنــه “إذا كان هنــاك 
ــتقبل،  ــي المس ــة ه ــأن الديمقراطي ــوم ب ــم الي ــي العال إحســاس ف
ــاك  ــد؛ حيــث كان هن ــى الهن ــراً منهــا يرجــع إل ــإن جــزءاً كبي ف
ــة  ــم، الديمقراطي ــن العال ــزء م ــذا الج ــي ه ــه، ف ــا في ــت كن وق

ــدة”.  الوحي

3- احتماليــة اتســاع دائــرة الصــراع الداخلــي: فــي ظــل 
ضعــف دور مؤسســات الدولــة، علــى خلفيــة تقربهــا مــن 
أعضــاء الحــزب الحاكــم، خاصــة الشــرطة والقضــاء، وبجانــب 
ــة  ــات األقلي ــوق وحري ــية مناهضــة لحق ــة هندوس ــود أغلبي وج
المســلمة؛ فقــد نشــهد خــالل الفتــرة المقبلــة اتســاع مالمــح 
ــف  ــن مختل ــة بي ــرب أهلي ــرض لح ــي أو التع ــراع الداخل الص
ــي ظــل تنامــي االســتياء  ــدي، خاصــة ف ــاف المجتمــع الهن أطي
ــاف، وخصوصــاً المســلمين، تجــاه  فــي صفــوف بعــض األطي
سياســات الحــزب الحاكــم؛ مــا قــد يــؤدي إلــى مزيد من التشــويه 
فــي صــورة أكبــر ديمقراطيــات العالــم، ناهيــك عــن احتمــاالت 
ــة  ــد، فرصــة دعــم حال ــة للهن ــدول المجــاورة المعادي انتهــاز ال

ــا. ــق مصالحه ــن أجــل تحقي ــي م عــدم االســتقرار الداخل

ــى  ــة:  فعل ــد الخارجي ــورة الهن ــى ص ــلبي عل ــر الس 4- التأثي
ــة  ــس لصــورة إيجابي ــى التكري ــد عل ــت الهن ــود عمل ــدار عق م

خارجيــة لهــا بوصفهــا الدولــة المســتقرة األكثــر احترامــاً 
ــاورة.  ــدول المج ــة بال ــات مقارن ــة والحري ــر الديمقراطي لمعايي
ــد مــن  ــد بتوطيــد عالقاتهــا بالعدي وهــذه الصــورة ســمحت للهن
ــذه  ــن ه ــة م ــية واالقتصادي ــتفادة السياس ــة واالس ــدول الغربي ال
ــد  ــن الهن ــة ع ــة صــورة إيجابي ــن صياغ ــك ع ــات، ناهي العالق
ــم  ــع تفاق ــن م ــدول. ولك ــن ال ــر م ــي الكثي ــام ف ــرأي الع ــدى ال ل
األزمــات الداخليــة ومظاهــر التمييــز المجتمعــي والسياســي 
التــي باتــت ســائدة داخــل الهنــد، أصبحــت صــورة الدولــة 

ــرة. ــكوك كبي ــع ش ــاً موض خارجي

5- تنامــي التوتــرات مــع الغــرب: يرجــح البعــض أن يحــدث 
توتــر بيــن نيودلهــي والغــرب؛ حيــث قــد تضطــر األولــى إلــى 
ــراء  ــن ج ــة م ــدول الغربي ــه ال ــي تواج ــدات الت ــل التهدي تجاه
فــرض عقوبــات  إلــى  دفعتهــا  التــي  األوكرانيــة،  الحــرب 
أزمتهــا  معالجــة  بحجــة  وذلــك  موســكو؛  علــى  اقتصاديــة 
االقتصاديــة الداخليــة؛ إذ تعمــل نيودلهــي علــى زيــادة وارداتهــا 
مــن النفــط الروســي، مســتفيدة مــن انخفــاض أســعاره، لتأتــي 
روســيا بالمرتبــة الثانيــة عالميــاً، بعــد الســعودية، بقائمــة أكبــر 
مــوردي النفــط إلــى الهنــد، بإجمالــي نحــو مليــون برميــل يوميــاً 
فــي أغســطس الماضــي، بعدمــا كانــت بالمرتبــة العاشــرة خــالل 

ــام 2021. ع
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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ــا  ــادة وارداته ــى زي ــد إل ــعى الهن ــع أن تس ــن المتوق ــا أن م كم
النفطيــة مــن روســيا إلــى 1.5 مليــون برميــل يوميــاً، أي 
نحــو 30 % مــن إجمالــي وارداتهــا النفطيــة، بهــدف اســتيعاب 

ــة. ــعار العالمي ــاع األس ارتف

6- تزايــد الفــرص المتاحــة أمــام المعارضــة السياســية: ربمــا 
تدفــع األزمــات السياســية الراهنــة فــي الهنــد إلــى تعزيــز فرص 
المعارضــة السياســية ومــن ثــم التصعيــد مــن خطابهــا المناهض 
للحــزب الحاكــم. وظهــرت مؤشــرات ذلك األمر خالل الشــهور 
الماضيــة حينمــا صعــد حــزب “المؤتمــر الوطنــي” المعــارض 
انتقــاده لحــزب بهاراتيــا جاناتــا؛ ففــي شــهر أغســطس الماضي، 
اعتقلــت الشــرطة عــدداً مــن نــواب حــزب “المؤتمــر الوطنــي”، 
بينهــم رئيســه الســابق راهــول غانــدي، أثنــاء محاولتهــم تنظيــم 
مســيرة يــوم 5 أغســطس 2022، إلــى قصــر الرئاســة ومقــر 
إقامــة رئيــس الــوزراء، احتجاجــاً علــى ارتفــاع أســعار األغذيــة 

والوقــود وزيــادة ضريبــة الســلع والخدمــات. 

ــي  ــر صحف ــي مؤتم ــدي” ف ــر “غان ــذا اإلطــار، ذك ــي ه وف
قبــل اعتقالــه: “مــا نشــهده هــو مــوت الديمقراطيــة فــي الهنــد”، 
ــة،  ــور الدكتاتوري ــرة ظه ــارض فك وأضــاف: “أي شــخص يع
ــل وُيضــرب. الفكــرة  يتعــرض لهجــوم شــرس وُيســجن وُيعتق
هــي وجــوب االمتنــاع عــن إثــارة قضايــا النــاس، ســواء كانــت 
ارتفــاع األســعار أو البطالــة أو العنــف فــي المجتمــع. هــذا هــو 

ــد للحكومــة”.  جــدول األعمــال الوحي

ــة  ــى الحكوم ــوط اإلصــاح االقتصــادي عل ــة ضغ 7- مضاعف
الهنديــة: ال يمكــن إغفــال أن األزمــات الراهنــة فــي الهنــد 

األوضــاع  إلصــالح  الحكومــة  علــى  الضغــوط  تضاعــف 
ــة التوتــرات المجتمعيــة.  االقتصاديــة كأداة يمكــن عبرهــا تهدئ
وفــي هــذا الســياق، يتوقــع الخبــراء االقتصاديون نمــو االقتصاد 
الهنــدي بقــوة خــالل العاميــن الحالــي والمقبــل بمعــدل 6.5 – 
ــة  ــة والنقدي ــة نجــاح السياســات المالي ــي حال ــك ف 7.5 %؛ وذل
ــذي  ــر ال ــة؛ األم ــة الراهن ــة االقتصادي ــاوز األزم ــة لتج الهندي
ــوط  ــة الضغ ــى إزال ــي عل ــدرة نيودله ــة لق ــاؤالً وثق ــي تف يعط
االقتصاديــة الحاليــة، ومــن ثــم إذا نجحــت تلــك السياســات فــي 
خفــض معــدالت التضخــم ألســعار الســلع األساســية، وتحقيــق 
مزيــد مــن فــرص العمــل، فربمــا قــد نشــهد حينهــا هــدوءاً نســبياً 

ــي. ــرأي العــام الداخل لل

ــي  ــهد السياس ــي المش ــراه ف ــا ن ــم مم ــول: بالرغ ــة الق خاص
ــاء  ــزم بانته ــه الج ــابق ألوان ــن الس ــإن م ــن، ف ــدي الراه الهن
ــد، فضــاً عــن  ــة فــي الهن ــات السياســية والمدني عصــر الحري
ــك ألن  ــة؛ وذل ــى الحكوم ــه عل ــوم كل ــاء الل ــدم إلق ــرورة ع ض
ــد  ــي، ق ــاوت االجتماع ــة والتف ــة الضعيف ــات الحكومي المؤسس
اســتنزفا ديمقراطيتهــا ووفــرت أرضية خصبة لترســيخ سياســة 
ق الطائفــة الهندوســية، كمــا أن مشــكات االقتصــاد الهندي  تفــوُّ
ــوط الشــديد ألداء االقتصــادات  ــا بالهب ــر منه ــق جــزء كبي يتعل
ــي  ــرى، الناتجــة عــن المخاطــر الجيوسياســية ف ــة الكب العالمي
أوكرانيــا وتايــوان، واســتمرار التداعيــات الســلبية النتشــار 
فيــروس كورونــا ومتحوراتــه، فضــاً عــن أزمــة ساســل 

ــة. ــد العالمي التوري


