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The political leadership in India has realized since independence in
the year 1947 that it needs to create distinct political, economic and
social conditions to move on the path of development based on the
human and natural capabilities of India that qualify it to reach the
ranks of major powers, the most important characteristic of public
policies in India is the comprehensiveness of its results And its
outputs for large segments of Indian society, which necessitated
attention to developing high-level strategies in various sectors and
paying attention to internal challenges and external threats. India
pursued the path of development and became an economically
advanced country that competes with major powers in the scientific
and technological field and became advanced in the field of emerging
energy and entered the nuclear club.
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التجربة التنموية يف الهند عوامل القوة وتحديات االستمرار
فضل
نادية فاضل عباس
ي

2

الملخص
قد أدركت القيادة السياسية يف الهند منذ االستقالل يف العام  1947أنها بحاجة إىل خلق
ً
ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متمية للسي يف طريق التنمية استنادا إىل ما تمتلكه
الهند من مقدرات ر
الكيى ،فأهم ما يمي
بشية وطبيعية تؤهلها للوصول إىل مصاف القوى ر
ر
ه شمولية نتائجها ومخرجاتها لشائح واسعة من المجتمع
السياسات العامة يف الهند ي
ر
وف مختلف
الهندي مما حتم االهتمام بوضع اسياتيجيات ذات مستويات عالية ي
القطاعات واالهتمام بالتحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ،وانتهجت الهند طريق
ً
العلم
الكيى يف المجال
التنمية وأصبحت دولة متقدمة اقتصاديا تنافس القوى
ر
ي
والتكنلوج وأصبحت متقدمة يف مجال الطاقة المستجدة ودخلت إىل النادي النووي.
ر ي
الكلمات المفتاحية :التنمية ،الطاقة ،االستقالل ،الخطط الخمسية ،التحديات.

المقدمة:
لقد أدركت القيادة السياسية يف الهند منذ االستقالل يف العام  1947أنها بحاجة إىل خلق ظروف سياسية واقتصادية
ً
استنادا إىل ما تمتلكه الهند من مقدرات ر
بشية وطبيعية تؤهلها للوصول إىل
واجتماعية متمية للسي يف طريق التنمية
الكيى ،وعشية االستقالل عن بريطانيا عام  1947تشكلت إرادة سياسية يف هذا البلد الكبي من حيث
مصاف القوى ر
المساحة وعدد السكان ر
واليوات الطبيعية المتنوعة وأعلن " نهرو " وجوب بناء الدولة الهندية عىل أسس صحيحة.
إشكالية البحث:
ر
الت تواجهها عملية التنمية
لقد جاءت الحاجة ملحة يف الهند بعد مرحلة ما بعد االستقالل بعد تشخيص التحديات ي
بغية معالجتها والوقوف عىل أسباب العلل فتم تشخيص مشكلة الفقر ،و انتشار األوبئة واألمرا وانتشار اآلفات
ه مشاكل خلفتها
الزراعية و التلوث
البيت ونقص الغذاء ومشاكل الموأصالت وانعدام الجسور ،وإرتفاع عدد السكان ،و ي
ي
مرحلة االستعمار ،ونتيجة لذلك اختطت الهند طريق التنمية ،وعدت التجربة التنموية يف الهند واحدة من أبرز التجارب
العالمية.
فرضية البحث :إن الهند بما تمتلكه من مقومات وعوامل قوة طبيعية ر
وبشية ستستمر يف طريق التنمية ومنافسة
عي فكر قياداتها
الكيى مثل الصي واليابان والواليات المتحدة األمريكية ،ولها نهجها الخاص الذي اختطته ر
القوى ر
يعت عدم وجود تحديات تواجهها متمثلة بالتحديات الداخلية
المتمية مثل غاندي ونهرو وانديرا غاندي ،ولكن ال ي
والتحديات الخارجية.
منهجية البحث :البحث يستند عىل استخدام ر
أكي من منهج ر
بحت للوصول إىل النتائج المستنبطة من معطيات وتحليل
ي
ً
التأريخ للتأصيل للتنمية يف الهند ،فضال عن منهج تحليل المقارن.
المعلومات ،لذلك استخدمنا المنهج
ي
هيكلية البحث :جاءت الدرأسة يف ثالثة مباحث:
المبحث األول  :المبحث األول نظرة عامة عن تأسيس الهند ومفهوم أبرز زعمائها للتنمية
الثان :عوامل القوة المؤثرة يف الدفع بإتجاه التنمية
المبحث ي
ر
الت تواجه عملية التنمية يف الهند ومستقبلها
المبحث الثالث :التحديات ي
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المبحث األو  :المبحث األو نظره عامة عن تأسيس الهند ومفهوم أبرز زعمائها للتنمية
الييطانيي اندفعوا للسيطرة عىل الهند لملء الفراغ الذي عاشته
يف البدء وعند الحديث عن جمهورية الهند نرى أن ر
المغوىل "اورانجزيب" يف العام
اطور
مي
األ
وفاة
بعد
المغول
من
الهند نتيجة الضعف واالنقسام الذي أصابه حكامها
ر
ي
امياطورية ضخمة ضمت باكستان وبنغالديش ضمن هوية جغرافية
 ،1707وخالل حقبة حكم االخي كانت الهند ر
ر
القوم،
جماىل الناتج
العالم ،إذ كانت تسهم حت العام  1750بنحو  %25من إ
واحدة ،وكانت الهند آنذاك رائدة االقتصاد
ي
ي
ي ً
بينما بريطانيا لم تكن تسهم سوى ب % 1,5من هذا الناتج وبعد نحو قرن من ذلك التاري خ انقلب الوضع تماما
وأصبحت بريطانيا تسهم بنحو  %25بينما تناقصت حصة الهند  %1,5بل أقل من ذلك (( )1احمد رسور  ،2010ص-١٨
.)١٩
عش من اب ،1947وإعالن الدستور ف  26ر
نالت الهند استقاللها ف الخامس ر
الثان ،1949وبدأ العمل بموجبه مع
ين
تش
ي
ي
ي
جمهورية ر
اشياكية علمانية ديمقراطية
الثان  ،1950وجاء يف مقدمة الدستور "أن الهند
كانون
26
إعالن الجمهورية يف
ي
ً
ذات سيادة،هدفها ان تحقق لمواطنيها جميعا العدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وحرية الفكر والتعبي
ً
ً
ر
وتنش بينهم تحقيقا لكرامة الفرد ووحدة االمة ( ()2محمد
والعقيدة والعبادة وان تحقق لكل مواطن فرصا متكافئة
السيد سليم و رجاء ابراهيم سليم ،2003 ،ص.)444
وكان الدستور الهندي قد جعل الهند دولة فيدرالية علمانية برلمانية ،وتضم الهند من حيث تقسيمها الداري  28والية
ر
منتشين عىل مساحة جغرافية واسعة تتجاوز
و 7مقاطعات يف االتحاد وتضم واليات تقوم عىل اسس لغوية واثنية
 3,287,263كم 2مع عدد سكان يتجاوز مليار ورب ع مليار نسمة(()3ايف غارنيه،٢٠١٣،ص ص .)٩٤-٩٢
مرت الحياة السياسية يف الهند بتطورات عديدة أبرزت مدى تحىل القيادات السياسية بقدر كبي من الذكاء،اذ اهتمت
عي تاري خ الهند الطويل بعملية األصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للنهو بالبالد ر
حت
القيادة السياسية ر
مصاف الدول المتقدمة ،وتستطيع يف النهاية الوصول إىل التنمية المنشوده ،فبعد تحررت الهند من
تقف الهند يف
ي
يطان بدأ رجالها يف بناء الدولة وتدعيم ركائز الديمقراطية يف محاولة للوصول إىل عملية التنمية يف البالد
االستعمار ر
الي ي
(()4ندى محمد رزق،2019 ،ص.)٨
يطان
يطان عمل عىل اللجم القشي لنمو الهند ،إذ عمل الحكم ر
لقد أكد الزعيم "جواهر الل نهرو" ((ان االستعمار ر
الي ي
الي ي
ً
ً
أن يكون معزوال ومنفصال عن الطاقات الخالقة لدى الشعب الهندي))(()5جواهر الل نهرو،2011 ،ص .)320
التكنولوج والصناع القوة لعدد من الشعوب والبلدان الغربية،ومع مرور الزمن يتضح ر
أكي
وأكد نهرو "أن جلب النمو
ر ر ي
ي
ف ر
أكي بان مصدر القوة هذا لن يبق يف احتكار عدد قليل من األمم ،ومن هنا فأن الهيمنة السياسية واالقتصادية الووربا
ر
العصت للقارة األوروبية
بالتاىل عن أن تكون المركز
عىل اجواء كبية من العالم يجب بالضورة أن تياجع بشعة وتتوقف
ي
ري
–اآلسيوية.
ً
ر
الكيميان ،ومن عض البخار
شء تقريبا يف الجانب
ويرى "نهرو" ان الشعب الهندي يمتاز بقدرته المتنامية عىل
ي
إنتاج كل ي
ر
ر
تبت حياة جديدة للبشية،
تقدمنا إىل عض الكهرباء ونحن االن يف عض التكنولوجيا و االلكيونيات ،ان الكيمياء الجديدة ي
البشية مع مختلف أنواع االكتشافات الهامة ر
يبدو اننا عند حافة زيادة هائلة ف مصادر الطاقة ر
الت تلوح يف األفق
ي
ي
المستقبىل(()٦جواهر الل نهرو ،٢٠١١،ص.)392-٣٨٦
ي
ر
االشياكية الفابيه ،وبغية التوافق مع النموذج
كان "نهرو" وحلفاؤه السياسيون قد ارسلوا ديمقراطية قائمة عىل القيم
التنموي السائد يف عضه وأكد "نهر" ان الدولة يجب ان تكون الفاعل األسا يف الحياة االقتصادية وردد "نهرو" مقوله
((ان الهند قد دفنت عىل مدى ر
أكي من قرن تحت سيطرة بريطانية ر
مبارسة وآن االوان يك تخرج إىل الحياة وتحقق لنفسها
ً
ر
مكانا ومكانه)) فأثار هذا القول الشعور الوطت للهنود مما ساعد "نهرو" ف ر
الذان
اسياتيجية الساعية إىل تحقيق االكتفاء
ي
ي
ي
ر
( ٧ر
اوسييفيشيوش وجون بوزمان،٢٠١٠،ص.)٦٩
)(بييأ
وكانت الفكرة األساسية ف عملية التنمية الهندية آنذاك ه مركزية الدولة واالقتصاد الموجه والسع إىل االكتفاء الذانر
ي
ي
ي
ي
ووضع قيود حمائية ولتحقيق ذلك فرضت الدولة ضوابط هائلة عىل االقتصاديات الصغية والوضعيات المالية ،وهو ما
ضمن تكوين بيوقراطية ذات تدريب جيد مكنت النظام الحاكم من إدارة العمليات الصناعية والتحديثية والتنموية،وقد
ً
ً
الجامع تمكن من تخري ج العديد من العلماء االقتصاديي عىل درجة عالية ،من
طورت الهند نظاما متميا من التعليم
ي
ً
ً
مماثال ف االدارة االقتصادية وان كان ر
مشوع بناء الدولة قد شحن األمه
التأهيل لكن يف المقابل لم تحقق الهند تقدما
ي
ً
بالشعور بأن للهند رسالة وهو ما نجح يف بث العافية يف جسد تلك الدولة المستقلة حديثا ورأى يف نموذج الخطة
الخمسية السوفيتية وسيلة لتعزيز تنمية بالده وفيما بعد تم أرساء نظام محكم تحت رإرساف الدولة يراقب االستثمار
ر
الت يجب االحتفاظ بها
والنتاج و طاقة المصانع
واسعار المخرجات و كتلة رأ المال ويحدد القطاعات الصناعية ي
ر
للمنتجي الصغار ( )٨ر
(بيأ اوسييفيشيو وجون بوزمان،٢٠١٠،ص.)٧٠
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أما بالنسبة إىل لرئيسه وزراء الهند "انديرا غاندي" فقد أكدت عىل أهمية سي الهند يف طريق التنمية بمختلف مجاالتها
ً
ً
نظرا لعدد سكان الهند والذي هو يف تزايد مستمر إذ قامت بتوقيف المساعدات والغاثة النسانية يف الهند نظرا وحسب
وجهه نظرها ((أن الشعب الهندي قد تحول إىل عاله وكسول ينتظر تلك المساعدة لتغطية احتياجاته)) وحولت "انديرا
ً
غاندي" الشعب الهندي نحو التنمية والزراعة والصناعة واالستثمار واالستفادة من امكانياتها الوطنية بدال من االتكال
والرع
عىل اآلخرين ،و كان هذا االجراء بمنع المساعدات النسانية فرصة للشعب الهندي لزراعة أراضيه وصيد األسماك
ي
والبناء والصناعة والتجارة والتعليم ر
حت أصبح الشعب الهندي من ضمن الشعوب المتقدمة المصدره للعالم بعد ان كان
ً
عىل الزبيب،2019 ،ص.)٣
خاضعا للمانحي للغاثة والمساعدات النسانية (()٩عبد الرحمن ي
كما أكدت السيدة "انديرا غاندي" عىل تطبيق الثورة الخضاء فوجهت االستثمارات بشكل كبي إىل المناطق المختارة
اي
وبخاصة البنجاب والواليات الشمالية والمجموعات االجتماعية من المزارعي من الطبقات المتوسطة المالكة لألر ي
المتوسطة الحجم ،فكانت النتائج ممتازة ،كما حثت السيدة "غاندي" المجموعات الريفية عىل تقلد مناصب يف حزب
المؤتمر الهندي واوجدت قائمة باالعانات المقدمة من الدول الرضاء المزارعي الذين مثلوا قطاعات معينة ،وقدمت
بشوط امتيازية ف حي بقيت الدخول الزراعية ر
ر
واليوة الزراعية غي
الدولة الطاقة الكهربائية والمياه واألسمدة والقرو
ي
خلنان،2009،ص .)126
خاضعه للضائب (()١٠سونيل
ي
وكانت "انديرا غاندي" قد حققت نجاحات كبية يف الجانب التنموي ،إذ استطاعت السياسات الزراعية المتمثلة يف
ر
الت
الثورة الخضاء وقف اتكال الهند عىل الواردات الغذائية ،كما تم تعزيز التنوي ع بشكل ملحوظ لقاعدة الهند الصناعية ي
بدأتها سياسات "نهرو" وحافظ االقتصاد عىل مستوى جيد وكانت االنجازات االقتصادية مذهلة بي عقدي
العاىل وكذلك مراحل خطية من
الماي إذ استطاعت الهند من تجنب التضخم
الخمسينيات والثمانينيات من القرن
ي
ي
الصناع ولم يسمح بتعاظم الديون وكان الش وراء ذلك يكمن يف تقليد االدارة المالية الحكيمة الموروثة من
الكساد
ي
خيلنان،،2009،ص .)129-128
)(سونيل
١١
(
يطان
الي
الحكم
ر
ي
ي
حاولت الهند خالل حقبة قادها المؤسسي من تحقيق تنمية ملحوظة لذا يمكن األشارة إىل مالحظات قد واكبت عملية
التنمية آنذاك يمكن ادراجها بالنقاط األتية ()١٢(:السكان والتنمية يف الهند ) http://imadrassa.com
ً
اع شامل هدفت إىل:
وه عملية أصالح زر ي
-1تطبيق الثورة الخضاء الواسعة وتحديدا منذ العام  1966ي
اي الزراعية حيث سمح ذلك بتوزي ع ستة ماليي هكتار عىل  20مليون
 الحد من هيمنة االقطاع عن األر ي
فالح.
 انتقاء االسمدة والمبيدات والبذور لزيادة النتاج واالهتمام بشكل كبي بقطاع الموارد المائية اذا أصبحت
الهند تمتلك خزانات كبية للمياه.
 تنشيط الحياة الريفية وذلك بمد الفالحي بقرو واقامة تعاونيات
 تطبيق اساليب علمية واستعمال اآلت حديثة
ر
عام  1971 - 1970وذلك بإنتاج  100مليون طن من الحبوب واالستغناء عن
ذان بي
 تحقيق اكتفاء ي
ي
المساعدات األمريكية.
 احتالل الهند مراتب عالمية متقدمة يف بعض المحاصيل مثل الشاي و تربيه االبقار.
 القضاء عىل المجاعة يف بعض السنوات.
الصناع خاصة يف تصدير تكنولوجيا المعلومات ،مع
 -٢السياسة الصناعية المتقدمة إذ شهدت الهند تطور يف الميدان
ي
وجود عده صناعات تحويلية وميكانيكية كصناعة االسلحة.
ً
السكان الكبي واختالل التوازن بينه وبي النمو االقتصادي لجأت الحكومة الهندية إىل تطبيق سياسة
-٣نظرا للنمو
ي
تحديد النسل ورفع سن الزواج من  23 - 18بالنسبة لالناث و 25سنة بالنسبة للذكور ولكن تم رفض تقييد عدد االطفال
السكان يوفر األيدي العاملة ويحقق قفزة اقتصادية.
باثني ،فالنمو
ي
مآش للشعب
يطان قرابه  400عام بكل ماحمله من
يف ضوء الطرح السابق نرى ان الهند رغم خضوعها لالستعمار ر
الي ي
ً
ي ً
ً
الييطانيون الهند ،إال ان الهند تمتلك آرثا تأريخيا ضخما
الهندي وسياسه فرق تسد الذي كان القانون الذي يحكم به ر
ً
ر
ر
الت تؤهلها بان تكون دولة نامية ومتقدمة يحسب لها حساب يف مصاف الدول
فضال عن امكاناتها البشية والطبيعية ي
المتقدمة استطاعت وبشكل مبكر وعن طريق وجود زعماء وقياديي كبار من وضع الهند بعد حصولها عىل االستقالل يف
العام  1947عىل طريق التنمية الصحيح وذلك للنهو بواقعها الذي عان من ازمات خلفها االستعمار.
الثان:عوامل القوه المؤثرة يف الدفع باتجاه التنمية
المبحث
ي
عام  2006 -2002اذا
يف البدء يمكننا القول ان الهند بدأت تخطو
خطوات رسيعة ومتقدمة يف التنمية بكل جوانبها بي ي
ً
ً
أصبح االقتصاد الهندي بشكل ر
أكي تحديدا واحدا من أفضل االقتصاديات يف العالم ،فقد تضاعف حجم الطبقة الوسىط
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إىل أربعة أمثاله خالل العقدين الماضيي وأصبحت تضم نحو  250مليون إنسان ويتخىط %1من السكان خط الفقر كل
ً
ً
وف الوقت ذاته من خفض معدل نمو السكان إىل  %1,7يف الوقت الحاض بعد ان وصل رقما قياسيا هو%2,٢
عام ً ،ي
يعت إرتفاع معدل الدخل الفردي من  1178دوالر إىل  3051دوالر منذ العام  ،1980وال تكمن
وهذا
ذلك
قبل
سنويا
ي
ً
ر
أهمية ارتقاء االقتصاد الهندي يف حداثه عهده وانما يف المسار الفريد الذي سلكه فبدال من اتباع االسياتيجية اآلسيوية
ر
الت يعتمد تصنيعها عىل استخدام اعداد كبية من االيادي العاملة إىل
التقليدية المتمثلة يف تصدير السلع الرخيصة
الثمن ي
ً
الهند عىل أسواقها المحلية ر
أكي من اعتمادها عىل التصدير وعىل االستهالك بدال من االستثمار عىل
الغرب ،اعتمدت
ً
ً
ً
الخدمات بدال من التصنيع ،فضال عن النتاج باستخدام التقنية بدال من االعتماد عىل االيدي العاملة القليلة المهارة()١٣
(جورشاران دا وأخرون،٢٠٠٨،ص.)٧
هناك عوامل اسهمت يف دفع عمليه التنمية يف مختلف جوانبها:
الثان ،1950بالنظام
اليياي :أخذت الهند يف دستورها الذي وضع يف العام  1949اعتمدته يف  26كانون
أوال :الاامل
ي
ي
االكي من الناحية الفعلية يف ممارسة المهام التنفيذية ،ويقع عىل
لمان الذي يلعب رئيس الوزراء الدور ر
اط ر
الي ي
الديمقر ي
انتخان
مجمع
خالل
من
للتجديد
قابلة
سنوات
مس
خ
لمدة
انتخابه
يتم
الذي
الجمهورية
رئيس
التنفيذية
السلطة
رأ
ري
اليلمان واألعضاء المنتخبي يف المجالس الشعبية للواليات ،وللرئيس
والذي يتكون من األ
عضاء المنتخبي يف مجلس ر
ً
نائب يتم اختياره وفقا لنفس االجراءات المتبعة يف اختيار رئيس ويحل محله يف حالة وفاته أو تقاعده اوتركه لمنصبه
ألي سبب ر
حت يتم انتخاب رئيس جديد خالل ستة اشهر(()١٤عبدالرحمن عبدالعال،١٩٩٧،ص.)٥٣١-٥٣٠
ر
الت تعد مسؤولة
أما
رئيس مجلس الوزراء فهو منتخب من قبل األعضاء ر
اليلمانيي لحزب األغلبية ويرأ الحكومة ي
ً
ر
جماعيا أمام السلطة التشيعية ،أما االخية فتتكون من مجلسي المجلس األول ويسم مجلس الشعب لوك سابها
ً
ر
مبارسة بواسطة الشعب أما بخصوص العضوين األخرين فيقوم رئيس
ويبلغ عدد أعضائه  545عضوا منتخبي
ً
الجمهورية بتعينهما ،ووفقا للتعديل الدستوري لعام  1976فقد أصبحت مدة هذا المجلس ٦سنوات ،أما مجلس
ً
ً
ً
الخية
الواليات راجيا سابها كيف يتكون من  250عضوا يقوم رئيس الجمهوري بتعيي  12عضوا لضمان تمثيل اصحاب ر
ر
باف األعضاء فيتم انتخابهم بواسطة أعضاء الهيئات ر
التشيعية يف الواليات اي يتم
والكفاءة يف المجاالت المختلفة أما ي
انتخابهم بطريقه غي ر
مبارسة ،أما السلطة القضائية فتتسم يف شكلها العام بالتدرج والمركزية و يقع عىل رأسها المحكمة
ر
الت تمكنها من اداء عملها(()١٥عبدالرحمن عبدالعال،١٩٩٧،ص.)٥٣١
العليا وقد كفل لها الدستور التمتع بالحصانات ي
ً
ً
ً
قضان موحد للبالد بأكملها بخالف الواليات المتحدة األمريكية،اذ انها تتبع نظاما قضائيا مزدوجا
ويوجد يف الهند نظام
ي
ر
وتأن بعدها المحاكم العالية يف الواليات ثم المحاكم الفرعية ،ومن سلطات
وتتبوأ المحكمة العليا قمة هذا النظام
ي
القضان بكامله ونص الدستور الهندي بضاحة انه اذا حصل خالف بي المركز
المحكمة العليا ال ررساف عىل النظام
ي
ً
ه ايضا مسؤولة
والوالية أو بي الواليات ،فيعود إىل الهيئة القضائية أنت تحل مثل هذه الياعات وباالضافة إىل ذلك ي
عن ضمان حقوق المواطني أو وضع حد عىل سلطات الحكومة ر
حت ال تتجاوز حدودها(()١٦محمد راشد
كمال،٢٠٠٧،ص.)٢
إن ما جعل الهند متقدمة ف ر
السياش
النظام
ف
مهمه
اطية
ر
فالديمق
،
اطية
ر
الديمق
تطبيق
ه
السياسية
التنمية
ات
مؤرس
ي
ي
ي
ي
فه ديمقراطية كانت قادرة عىل إعادة إنتاج نفسها و تحدي الصعوبات ،لقد عززت الهند ديمقراطيتها رغم كل
الهندي ي
الصعاب والمتمثلة يف عدد السكان الضخم الذي يتجاوز المليار نسمة وتفتخر الهند بديمقراطيتها بسبب العدد الهائل
من الناخبي الذي يصل عددهم إىل  750مليون ناخب ومجموع الناخبي يساوي عددهم يف جميع الديمقراطيات
ر
الصديق،،٢٠١٣،ص.)٤
)(العرن
الرأسخة(١٧
ري
ي
ر
االقياع  %50ويزي ،فالهنود يأخذون الديمقراطية عىل محمل الجد ،فالديمقراطية يف الهند
ويبلغ متوسط القبال عىل
ر
الت تثي
تدوم و تتقدم وتتطور و تجتاز اختبار الزمن والمكان الن التنوع ً الذي تمتاز به الهند ينطوي عىل أسا التعددية ي
السياش يف
أعجاب العديد من البلدان يف العالم الذي نعيش فيه وسياسيا هناك طبقات مؤسسية معقدة تمي النظام
ي
اط
ر
الديمق
لمان
الهند ،وتتكون المؤسسات التمثيلية ذات المجلسي ويعكس هذا النظام إىل حد ما بصمه النظام ر
الي ي
ي
عىل الديمقراطية ف الهند مما يعت أن الهند تمار ديمقراطية بشكلها الصحيح وهذا ر
مؤرس عىل التنمية السياسية
ي
ي
ر
الصديق،٢٠١٣،ص.)٥
)(العرن
المتطورة (١٨
ر
ي
ي
ً
ومن ر
مؤرسات التنمية السياسية يف الهند تشكيل أحزاب سياسية جديدة حيث تم تسجيل  239حزبا جديدا خالل المدة
من اذار  2014ر
حواىل 1866
حت شهر تموز  2016ليصل عدد االحزاب الموجودة عىل الساحة السياسية يف الهند إىل
ي
ً
ر
الهندوش وحزب
وه حسب باهارتيا جاناتا
حزبا ،ويوجد يف الهند  6احزاب سياسية معيف بها عىل المستوى
ي
الوطت ي
ي
كس
الشيوع الهندي والحزب
المؤتمر الذي حكم الهند لسنوات طويلة بعد االستقالل والحزب
ي
ي
الشيوع الهندي المار ي
الوطت وحزب باهوجان ساماج الذي يدافع عن الفئات المهمشة يف المجتمع الهندي بينما يوجد 50
وحزب
المؤتمر ر ً ي
ً
ً
عىل،2016 ،ص.)٦
حزبا سياسيا معيفا بها عىل مستوى الواليات الهندية(()١٩فاطمه اسامة ي
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ر
االقياع العام لجميع المواطني حيث من له حق التصويت من يبلغ من العمر 18
االنتخان بحق
وتأخذ الهند يف النظام
ري
ً
عاما بغض النظر عن الدين أو الطبقة أو الجنس ،ومن المالحظ ان استخدام مفهوم العلمانية يف الهند تختلف عن
تعت فصل الدين عن السياسة فقط بقدر ما تعت التعددية الثقافية واالجتماعية والقبول يف هذه التعددية
الغرب ي
فه ال ي
كأسا للحياة وأهدافها ليس تقليص السلطة الدينية كما هو موجود يف الغرب وانما تحقيق التعايش بي األديان
عىل،٢٠١٦،ص.)٧-٦
والتسامح بي الثقافات المختلفة (( )٢٠فاطمة اسامة ي
ً
ر
والت انيط
ثانيا :الاامل االقتصادي :إن الهند بدأت مسية التخطيط التنموي يف الهند بأنشاء هيئة التخطيط عام  1950ي
االقطاع وتخصيص الموارد ومتابعة التقدم المحرز وتقويمه،
بها اعداد خطه التنمية الخمسية وتحديد األهداف للنمو
ي
وركزت عىل تطوير البنيات التحتيه وبناء القدرات ،وقد اثمرت تلك الجهود عىل تنفيذ استثمارات ضخمة يف قطاعات
التعليم والري والسكك الحديدية و الصناعة والتجارة ،مما ادى إىل تحقيق نمو ملحوظ يف قطاع التعليم الذي شهد
ً
ر
الذان
تطورا يف بنيته التحتية وانشاء المدار والكليات يف جميع الواليات الهندية ،وتمكنت الهند من تحقيق االكتفاء
ي
من المنتجات الزراعية مع احراز تقدم كبي يف قطاع إنتاج السلع الرأسمالية واالستهالكية ،كما اسهمت الهيئة يف جهود
ر
الت نفذت بها
تحويل الهند من دوله ذات اقتصاد ضعيف إىل قوة اقتصادية ناشئة بفعل المنهجية المرحلية المنظمة ي
المروان ،2019 ،ص.)٦٠
عىل
ي
الخطط التنموية(( )٢١عبدهللا بن ي
وأنشأ يف العام  2015الهيئة الوطنية للتحول يف الهند كمركز أبحاث واستشارات رئيس للحكومة ،وتخلت الهند بذلك
ر
الت اخرها كانت الخطة
عن منهجيه التخطيط القائمة عىل اعداد وتنفيذ خطط تنمية متوسطة المدى (خطط
خمسية) ي
ً
الخمسية الثانية ر
عش ( )2017-2012تتبت رؤيه مستقبلية بعيده المدى  15سنة اعتبارا من العام ،2017كما اطلقت
بجانت االيرادات
الهند خطة عمل ثالثية للمدة من العام(  )2020-2017تتكون من ثالثة اجزاء يتعلق الجزء األول منها
ري
الثان بالتحوالت المستهدف تحقيقها يف قطاعات الزراعة والصناعة
والنفقات يف الموازنة العامة للدولة والجزء
ي
المروان،٢٠١٩،ص.)٦١-٦٠
عىل
بن
)(عبدهللا
٢٢
والخدمات و الجزء الثالث بالتنمية األقليمية (
ي
ي
وعملت الحكومات الهندية عىل توفي الظروف والمرتكزات لتحقيق التنمية االقتصادية اهمها(()٢٣وليد ابراهيم
حديفة،٢٠١٥،ص.)١٢٠-١١٩
أ-تحيي بيئة األعما  :إذ ارتكزت عىل االنشطة كثيفة العمالة فأدخلت سياسات جديدة لتعزيز بيئة عمل ر
الشكات
وحوكمتها وتعزيز السلوك التجاري المسؤول لضمان حقوق المستثمرين وتحسي سلوك العمل ومكافحة الرشوة لتعزيز
ً
المدن
قدرتها التنافسية و عملت الحكومة الهندية وتحديدا منذ العام  2009عىل تعزيز الحوار بينها وبي المجتمع
ي
ر
اتيخ المسؤول ر
ر
للشكة يف اطار أهداف التنمية الوطنية،واصدرت
والشكات والعمل عىل تعزيز صياغة السلوك االسي ر ي
وزارة شؤون ر
واالجتماع والمسئوليات
البيت
الشكات يف اطار أهدافها الخطوط التوجيهية الوطنية الطوعية عىل الصعيد
ي
ي
االقتصادية للرجال كما عملت عىل وضع معايي لتصنيف مشاري ع المؤسسات باسم ر
الشكة المسؤولة وعملت عىل
صياغة قانون الرشوة الخارجية الذي يتناسب مع اتفاقيه منظمه التعاون والتنمية BECDلمكافحة الرشوة.
ر
ر
اتيخ يف تشجيع االبتكار واليكي عىل
ب-تازيز االبتكار :إن النمو الشي ع للهند يف البحث والتطوير هو نتيجة نهج اسي ر ي
القدرات المحلية وزيادة االنفاق عىل تحسن الكفاءة مستفيدة من العوامل التنافسية من حيث التكلفة والقوى العاملة
عالم للخدمات كثيفة المعرفة.
الماهرة الناطقة باللغة االنكليية،فظهرت الهند كمركز
ي
ر
المؤرسات االقتصادية إىل أن نسبة النمو االقتصادي بلغت  %7,7عام ،2017وهذه قفزة
المحل :تشي
ج-نمو الناتج
ي
كبية ف معدل النمو وهذا يعت ان الهند ستواصل النمو بوتية أرسع من الصي ر
الت سجلت نسبه نمو  %6,8يف الرب ع
ي
ي
ي
األول من العام ()٢٤( 2018خمس معلومات عن اقتصاد الهند.)www.youm7.com
الدوىل قد أشار يف تقرير له يف العام  2018بأن الهند تتفوق عىل المملكة المتحدة عىل الصعيد االقتصادي اذا
وكان البنك
ي
ً
سابقا بواقع  %7أو ر
أكي ،وضح وزير الشؤون االقتصادية الهندي"
االجماىل كما قلنا
المحىل
الناتج
نمو
معدل
استمر
ي
ي
كأكي اقتصاد عىل
سوب هاش تشاندرا" « ان االقتصاد الهندي قد بلغ مرحلة االقالع ومن المتوقع ان يحتل المرتبة الثالثة ر
مستوى العالم بحلول عام ،2030وتعمل الهند بنظام االقتصاد المختلط ويعتمد نصف العمالة يف الهند عىل الزراعة،
ر
وهذا ما يمي االقتصاد التقليدي ف البالد ويعمل ثالث عمالة البالد ف صناعة الخدمات ر
ثلت إنتاج الهند،
ي
ي
والت تمثل ي
ي
الماي عملت الهند
القرن
تسعينيات
فمنذ
السوق،
اقتصاد
نحو
الهندي
التحول
اثر
ممكنة
وصارت إنتاجية هذا القطاع
ي
ر
عىل تنظيم الكثي من الصناعات المحلية وخاصه الكثي من الشكات المملوكة للدولة وفتحت االبواب أمام االستثمار
ر
ر
ر
،صحيفةالشق االوسط،العدد.)١٤٤٨٠
اكريت٢٠١٨،
االجنت المبارس(()٢٥بر ي
ري
د-قطاع الزراعة :يعد القطاع الزراع ف الهند من اهم القطاعات ر
الحكوم منذ االستقالل إىل يومنا
بالدعم
تحىط
الت
ي ي
ي
ي
الدوىل للتنمية الزراعية ورئيس الوزراء السابق لجمهورية توغو إذ
الصندوق
رئيس
هذا ،إذ يشي السيد "جيلبي انغبوا"
ي
ً
يشي عىل الرغم من النمو الحضي الشي ع مازالت ثلثا سكان البالد تقريبا يعيشون يف مناطق نائية ويعتمدون عىل
ر
الت شهدتها السنوات
الزراعة لتأمي كسب معيشتهم ،وهذا ما تعزى إليه التحسينات الهائلة يف المخرجات الوطنية ي
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الخمسون الماضية إىل حد كبي وأرتفع إنتاج الحبوب الغذائية من  51مليون طن خالل المدة  1951 -1950إىل 283
صاف
مليون طن يف المدة  ٢٠١٩-2018وتحولت الهند نتيجة لذلك من بلد يعود إىل المعونة الغذائية إىل مصدر
ٍ
ً
ً
أمريك من منتجات الزراعة ومصايد
تجاريا بقيمه 14,6مليار دوالر
لمنتجاته الزراعية ،كما تراكمت لدى الهند فائضا
ي
األسماك والغابات ف عام  2018مما دفع بالحكومة إىل القيام باستثمارات جريئة ف األصالحات الزراعية ر
واليكي عىل
ي
ي
رفاه المزارعي (()2٦جيلبي انغبوا،٢٠٢٠،ص.)٣
ويعد القطاع الزراع ف الهند من القطاعات األ ر
كي ربحية و جاذبية للشباب ،وإيجاد توازن بي النتاجية وتفاقم الشواغل
ي ي
الغذان للدخول يف مضمار األمن التغذوي،ويشي" انغبو" أان الصندوق استثمر منذ العام
من
األ
البيئية وتجاوز نطاق
ي
ً
ر
أمريك لتمويل  30مشوعا طالت 18,5مليون أرسة ريفية ،وأكد "انغبو" بوجود 13 ,5مليون
)1,1( 1979مليار دوالر
ي
ً
ً
سنويا وبذلك ستصبح الهند من ر
أكي بلدان العالم اكتظاظا بالسكان بحلول عام
سكان ما يقارب%1,2
نسمة ومعدل نمو
ي
ً
،2028ونظرا إىل أن نصف السكان من البالغي يف الهند يعملون يف الزراعة والقطاعات المرتبطة بها يكتسب تحسي حياة
والثان القضاء
سكان األرياف أهمية أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السيما الهدف األول القضاء عىل الفقر
ي
عىل الجوع(()٢٧جيلبي انغبوا،٢٠٢٠،ص.)٦
الصناع :تساهم الصناعة يف  %28من الموازنة العامة وتوفر  %14من فرص العمل للقوى العاملة يف الهند،
ه-القطاع
ي
ر
،الت إزالت القيود عىل الواردات و سمحت للمنافسة األجنبية و دفعت بعض الصناعات القطاع العام
منذ العام  1991ي
ر
المبارس ،مع تحسي بعض البت التحتية ووسعت إنتاج بضائع المستهلكي،
االجنت
االستثمار
نظام
وليلة
للخصخصة ر
ري
ر
اكي رسكات التنمية الصناعية ،إذ تطورت صناعة السيارات بشكل كبي
وتعد ررسكة تاتا الصناعية
واالحتكارية العمالقة من ر
ً
وأصبحت بإمكانها المنافسة عالميا ،وتفوقت عىل عمالقة صناعة الحديد أمثال "بوسكو" و"ينبو" وأصبحت ر
الشكة
ر
الباروميي قوة الهند االقتصادية لهذا أتخذت ررسكة "فورد" من
الخامسة لنتاج الحديد يف العالم ،وتعد صناعة السيارات
ً
سوزوك وهونداي ،وتعد الهندي المركز
ساش يف تصنيع المحركات الجديدة لسياراتها ،فضال عن
الهند المحور األ
ي
ي
ساش لتصدير إنتاجها من السيارات الصغية( ( )٢٨نجاح كاظم،2013 ،ص (133 -130
األ
ي
اما بالنسبة للصناعات التحويلية من المتوقع ان تزداد نسبتها  %25بحلول  2025بعد أن وصلت إىل  %16خالل المرحلة
ر
الت اتخذتها الحكومة الهندية يف ما يتعلق بالتدابي المتبعة لسهولة ممارسة
الحالية ،والشك أنه مختلف الخطوات ي
ر
األعمال التجارية وخلق بيئة مناسبة لألنشطة الصناعية التحويلية واليكي عىل تحسي السياسات الصناعية ،وتعزيز
ر
المبارس من شأنها المساعدة يف إعادة انعاش قطاع الصناعات التحويلية و تحقيق القدرات التنافسية
جنت
االستثمار األ ر ي
العالمية (( )٢٩مت عو ،2016 ،ص .)5
ً
ً
وف مجال الصناعات العسكرية يالحظ ان الهند حققت تقدما ملحوظا يف مجال الصناعات العسكرية ،حيث تمثل نسبة
ي
اجماىل
من
%
٦,87
يعادل
ما
،
2019
للعام
للهند
الدفاعية
الموازنة
ف
العسكري
نتاج
وال
فاع
الد
التطوير
ات
ر
استثما
ي
ي
ي
وه نسبه يرى فيها بعض
أمريك
دوالر
مليار
49,68
يعادل
ما
قيمتها
والبالغ
،
2019
للعام
اعتمادات الدفاع الهندية
ي
ي
المراقبي انها قد ال تكون كافية لتحقيق الطموحات التصنيعية العسكرية للهند برقم كون موازنة الدفاع الهندية لعام
 2019تجاوز  49مليار(()٣٠أ .ش .أ،٢٠١٩ ،ص.)٢
ر
كي مستهلك للطاقة يف العام،2011بعد
الت تواجهها الهند يف إنها جاءت رابع أ ر
و -قطاع الطاقة :تتلخص مشكلة الطاقة ي
الواليات المتحدة األمريكية والصي وروسيا،وتضاعف استهالك الطاقة بي االعوام  1990و  ،2011فتلبية الطلب
ً
ً
ر
الميايد عىل الطاقة يمثل تحديا كبيا يواجه حكومات الهند المتعاقبة ،فقد زاد استياد الهند من النفط الخام من %40
من احتياجاتها سنه  1990إىل  %70ف العام  2011عىل سبيل المثال ،و تم استياد نحو  %64منه من ر
الشق االوسط يف
ي
بمخء العام  2032ستسورد الهند نحو  %90من احتياجاتها من الطاقة من الخارج
العام  ،2012وتؤكد التقديرات انه ر ي
وسيكون جزء كبي منها من ر
الشق االوسط(()٣١ظفر االسالم خان،٢٠١٣ ،ص .)٣وتتمتع الهند بعدد كبي من مصادر
الطاقة المعروفة مثل فحم وليغنايت و نفط وغاز طبي يع ،و طاقة متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية
ه الطاقة المستخرجة من قصب السكر ،ومعرفة حجم هذه
والطاقة المستخرجة من الكتل الحيوية البايوما
ي
ر ً
ر
تعىط مؤرسا عىل ابعاد اسياتيجيتها لتوفي
المصادر مسألة مهمة تؤكد حاجة البلد من الطاقة المستهلكة والمستوردة و
ي
الطاقة المطلوبة من مصادر خارجية (()٣٢ظفر االسالم خان،٢٠١٣ ،ص .)٥وتعمل الحكومة الهندية منذ بداية القرن
ر
والعشين عىل ضمان حصول المواطني عىل متطلبات الحياة السياسية ومنها الكهرباء فقط حصل نحو 700
الحادي
عام ،2018 -2000وهو ما يعكس عزم الهند عىل تنفيذ خطتها التنموية بفعالية
مليون شخص يف الهند عىل الكهرباء بي ي
ر
نتيجة لذلك أرتفع استهالك الطاقة األساسية يف الهند يف نسبه  155يف المئة اي انها تضاعفت أكي خالل هذه المرحلة و
ينصب اهتمام الحكومة عىل الوصول إىل المناطق المعزولة و نحو التحول إىل استهالك الطاقة المتجددة والمستدامة
العالم عىل الطاقة األول ية إىل نحو  ٪١١يف حلول العام
اجماىل الطلب
وتوقعت BPان يتضاعف نصيب الهند من
ي
ي
ً
السكان والتنمية االقتصادية (()٣٣حني سلوم،٢٠٢٠ ،ص.)٣
 2040مدعوما بالنمو
ي
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وه
وتشكل الهند يف العام  2018ثالث ر
اكي مستهلك للنفط يف العالم بعد كل من الصي والواليات المتحدة األمريكية ي
تستورد نحو  %80من استهالكها فقد استوردت يف العام  2018نحو  228مليون طن من النفط يرتفع النفط المستورد
العالم عىل النفط وتستورد الهند النفط بشكل
عىل أسا سنوي بنسبة  %8وقد شكلت نحو  %21من نمو الطلب
يً
أسا من منطقة ر
العرن وكان العراق المصدر
الخليج
دول
وخصوصا
الشق االوسط إذ تستورد  %64من هذه الدول
ري
ً
االكي مشكال  %21وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبه ()٣٤( %17حني سلوم،٢٠٢٠ ،ص.)٥
ر
ر
ر
الت تعمل عىل ادارة
و تحاول الهند تطوير وتنمية صناعة النفط عىل الدوام وخاصة يف مجال رسكات القطاع الخاص ي
المصاف الكبية يف قطاع النفط ،و تحاول الهند تطوير احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة البديلة مثل"
ي
الشمس ،والرياح ،والمياه" لتقليل النفط المستورد والمؤثر بشكل كبي عىل عجز ميانية المدفوعات ،ويعد البلد احد
الثنان كذلك هناك مولدات الطاقة المستخدمة
اهم المصدرين للطاقة المستقبلية كالطاقة الشمسية ،الهواء،والوقود
ي
للطاقة الحرارية و هايدروكهربائية إىل جانب الطاقة النووية(()٣٥نجاح كاظم،٢٠١٣ ،ص.)١٣٦
والثقاف:
االجتماع
ثالثا :الاامل
ي
ي
تعد الهند بلد التعددية العرقية والدينية واللغوية عىل مستوى العالم حيث يتوزع سكانها يف انتماءاتهم العرقية بي
اآلريي واليونان والمغول والشعوب المنحدرة من وسط آسيا ،بالضافة إىل من يعودون بأصولهم إىل العرب ر
واليك
واالفغان ،وعىل مستوى اللغات فأن الهند تضم عدد كبي من اللغات تتجاوز  400لغة مثل اللغة الهندية والنجليية
ً
الديت اليقل تنوعا يف ذلك بحيث تضم الهند جميع
والبنغالية و المارثية والبنجابية والتاميلية واألردية الخ و العامل
ي
الكيى مثل االسالم والمسيحية و الهندوسية والبوذية والمسيحية واليهودية ،ونظرا لهذا التنوع والتعدد عىل
الديانات ر
كل المستويات ،فالحاجة ماسة إىل الخطط يف مسار التنمية يف مكافحة الكثي من األمرا مثل الفقر والتخلف واألمية
والبطالة (()٣٦كاشف جمال ،2020 ،ص .)٢
ً
والثقاف واللغوي قوة مهمة ومحركة للتنمية ليس عىل مستوى النمو االقتصادي بل ايضا
االجتماع
ويشكل التنوع
ي
ي
ً
ر
االجتماع مية ضورية لتحقيق
كوسيلة للعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكي اكتماال ،وعليه يعد التنوع
ي
التنمية المستدامة ر
االبداع لألعالم وتكنولوجيا المعلومات
عي االستعمال
ميافقة بالقبول يف التنوع
الثقاف واالقرار به ر
ي
ي
ر
االحيام والتفاهم
واالتصاالت بشكل خاص يف خلق الحوار بي الحضارات والثقافات والبلوغ بها إىل مستويات عليا من
ر
االجتماع
االعياف بالثقافات واللغات االخرى بتنوعها الكبي قيمه مالزمة للتنمية والتماسك
المتبادل ،لذلك يعد
ي
ر
الت تساعد يف تحقيق
والسالم ،حيث ال يمكن فصل التنمية عن الثقافة واللغة ،والهند تركز عىل الجوانب ًالمختلفة ي
التنمية عىل مستويات ر
شت مثل العالقة المعقدة للدولة بالجماعات الثقافية خصوصا عندما تتعار الخصوصيات
ر
اىل وعدم قدرة الدولة العلمانية عىل فر سيطرتها عىل
الثقافية مع القيم ر
الت تأسس عليها النظام اليفدر ي
اللييالية ي
الثقاف
اىل الذي يحكمها وأهمية االنتماء
ي
الجماعات الدينية ودور التعددية يف بلورة األمة الهندية وشكل النظام الفيدر ي
ر
واالعياف بالتنوع ودعمه (( )٣٧كاشف جمال،٢٠٢٠ ،ص)٤
ً
الخارج
راباا :الهند والاالم
ي
ً
تصدرت الهند بلدان العالم بما فيها االقتصادات المتقدمة كأرسع اقتصادات العالم نموا خالل  15سنه الماضية حسب
كأكي اقتصاد يف العالم بفضل النمو المتسارع و
وف العام  2018جاء اقتصاد الهند يف المرتبة السابعة ر
البيانات الرسمية ،ي
حجم النتاج والصادرات لتحتل مكانة متقدمة إىل جانب الصي يف قيادة اقتصاد قارة اسيا (( )٣٨محمد فرحات،
،٢٠١٩ص.)٢
ر
اكي رسيك تجاري للهند ،إذ بلغ حجم التجارة  89,71مليار دوالر
وبالنسبة للعالقات التجارية للهند نرى ان الصي تعد ر
عام  2018-2017بالرغم من وجود مشاكل حدودية قائمة بينهما منذ عقود(()٣٩ذكر الرحمن،٢٠١٩،ص.)٣
ي
ً
اكي تكتل للتجارة الحرة يف العالم ،فثلث
وكانت الهند قد وقعت مع الصي و 13دولة اخرى اتفاقا يف العام  2019ومثل ر
الت وقعت عىل اتفاق ر
ر
الشاكة االقتصادية األقليمية الشاملة والتوقيع تم يف القمة
نشاط اقتصاد العالم يستقر يف الدول ي
ر
السنوية لرابطة دول جنوب ررسق آسيا (آسيان) ،واقرت دولة اسيان األهمية االسياتيجية يف انضمام الهند إىل اتفاق
ر
الشاكة االقتصادية األقليمية الشاملة القامة منطقة تتمتع بسالسل اقتصادية ألضافة قيمة أوسع وأعمق لنفع كل النا
يف المنطقة (()٤٠ذكر الرحمن،2020 ،ص. )٣-٢
ً
العرن عن أسواق
فه متطورة جدا إذ تبحث دول الخليج
أما بالنسبة للعالقات المتنامية بي الهند ودول الخليج
العرن ي
ري
ري
العرن مكانة
الخليج
المنطقة
تحتل
بالمقابل
المالية،
لفوائضها
مستقرة لصادراتها من الطاقة و استثمارات جديدة
ري
ر
اسياتيجية كبية يف المنظور الهندي لألسباب التالية(( )41الخليج أون الين،2020 ،ص . )3
الخليخ تعد ر
نيودله عىل وإردات الطاقة وتزايد صادراتها
الشيك األول للهند نتيجة اعتماد
 .1دول مجلس التعاون
ي
ر ي
العرن .
إىل أسواق الخليج
ري
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 .2وجود ر
الخليخ ويحولون إىل بالدهم مبالغ مالية تصل
أكي من ٨,٥مليون هندي يعملون يف دول مجلس التعاون
ر ي
ً
إىل نحو  40مليار دوالر سنويا.
 .3هناك قضايا ر
مشيكة للحفاظ عىل استقرار التجارة بينها تتعلق بتهديد االرهاب والقرصنة البحرية .
ً
فه قديمة جدا ،وخاصة كانت قد تعززت
أما بالنسبة للعالقات األمريكية -الهندية يف المجال التجاري واالقتصادي ي
مريك "دونالد ترامب" خالل زيارته إىل الهند يف  25-24شباط  2020إذ أكد
نهاية الحرب الباردة وأكد
عليها الرئيس األ ي
ر
عىل ضورة تعزيز ر
االسياتيجية بي الدولتي وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية تحت تأثي عاملي رئيسيي:
الشاكة
الصيت عىل السلع األمريكية وصعوبة تطبيق اتفاق
أوال :أزمة فايرو كورونا وتداعياتها المحتملة عىل حجم الطلب
ي
التجارة األمريكية.
ً
ثانيا :التقديرات اليجابية لالقتصاد الهندي األمر الذي يفسح المجال أمام مراهنة أمريكية عىل تعزيز الطلب الهندي
لتعويض ر
الصيت عىل االقل خالل عام ()٤٢( 2020محمد فايز فرحات،٢٠٢٠ ،ص.)٣
الياجع المتوقع عىل نظيه
ي
ر
وبالنسبة للعالقات الهندية األوروبية عىل الرغم من إعالن العالقات بي االتحاد األورون والهند ر
كشاكة إسياتيجية يف
ري
ورون ،فقد تم تجميد المفاوضات بشأن منطقة
العام  2004إال أنها ظلت لمدة طويلة خارج
قائمة أول ويات االتحاد األ ر ي
ً
ورون والهند فعليا منذ العام  2013وبحلول نهاية عام  2019شكلت التجارة بي االتحاد
التجارة الحرة بي االتحاد األ ر ي
ورون قدم انجذبت إىل
ورون والهند % 1,9فقط من
ورن،كما أن القيادة السياسية لالتحاد األ ر ي
اجماىل تجارة االتحاد األ ر ي
األ ر ي
ي
حد كبي إىل ررسق وجنوب ر
تعىط األولوية للتفاو بشأن معاهدات اتفاقية التجارة الحرة مع
وكانت
،
آسيا
ق
رس
ي
ً
سنغافورة وفيتنام واليابان والتوجهات حاليا أوروبا بشكل كبي اتجاه الهند للحاجة إىل السوق الهندي(()٤٣غلوبال تايمز،
،٢٠٢٠ص.)٣
عي انتهاجها الديمقراطية وتأسيس الدولة
يف ضوء الطرح السابق نرى أن الهند نجحت يف السي يف طريق التنمية ر
العلمانية ف بلد متعدد االعراق واللغات واألديان ،وعملت ف مرحلة ما بعد االستقالل عىل تطبيق ر
اسياتيجيات تنموية
ي
ي
تضمنت السي يف طريق االرادة الموجه لالقتصاد أي التخطيط الموجه ،مع االعتماد عىل القطاع الخاص والعام يف
الوصول للتنمية الحقيقية و تظافرت العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ف تحقيق ر
اسياتيجيات التنمية،
ي
ً
ً
ً
وانفتحت الهند بشكل كبي ررسقا وغربا لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية يف مختلف القطاعات فضال عن تعزيز
تواجدها يف المنظمات والتكتالت االقتصادية األقليمية والدولية.
الت تواجه عملية التنمية يف الهند وميتقبلها
المبحث الثالث :التحديات ي
ر
باف الدول ر
الت طبقت
ن
أ
ش
شأنها
والهند
وشائكة،
ة
كثي
ات
بعقب
يواجه
ن
أ
بد
ال
تطبيقها
كل تجربة تنموية والسي يف
ي
ي
خططها التنموية يف جميع المجاالت البد وأن تواجه بعقبات وتحديات فما زالت الفجوة هائلة بي األغنياء والفقراء
ً
وايضا بي المدن والقرى ،فمعدل نسبة الفقراء ف القرى واألرياف ر
أكي بكثي من المدن ومعدل التغيات لسكان الريف
ري
ر
ر
الت قوامها الزراعة ما يجعل
تحدث عىل شكل تراكمات
ثلت نفو الهند يعيشون يف القرى ي
كمية صغية ،والن أكي من ي
ً
نصيب التنمية االقتصادية قليال مقارنة مع المدن والتكنولوجيا المتقدمة (( )٤٤نجاح كاظم،2013 ،ص. )١٨٣-١٨٢
ً
الصخ البعض فيها
مإزالت خطط التنمية يف الهند ال تشمل الكثي من الواليات الهندية يف القرى واألرياف فمثال القطاع
ي
وف بعض منها غي موجوده أصال ،بينما نرى يف المدن الهندية الكبية مؤسسات طبية
تسهيالت طبية بسيطة للغاية ي
ر
عالم وغدت المقصد لكثي من المري يف مناطق كثية من العالم السيما الشق االوسط ،كذلك وجود
عىل مستوى
ي
ً
مكننة يف مشاري ع الريف والبعض االخر من دون مكننة فضال عن ذلك ال تزال قرى كثية محرومة من المياه الجارية
الصالحة ر
للشب ومن الكهرباء ومن الرعاية الصحية(( )٤٥نجاح كاظم،2013 ،ص.)١٨٣
ً
ر
تنام اليعة القومية لدى الهندو اليمينيي ،أما عىل
فداخليا ال تزال الهند تواجه انتشار الفقر واالمية ميافقة مع
ي
الدوىل،عالقات الهند مع جيانها ال سيما الصي وباكستان ليست بالجيدة ،فهناك بي الحي واالخر تهديد لألمن
الصعيد
ي
والسلم الدوليي(()٤٦شوريا نيازي،٢٠١٧ ،ص.)٣-٢
كي المشاكل ر
الت تواجه الهند إذ ال يزال ماليي الشباب المتعلمي
وتوجد مشاكل داخلية بالغة التعقيد وتعد البطالة أحد أ ر
ي ً
عاطلي عن العمل بسبب االفتقار إىل التعليم الموجه نحو العمل ،فوفقا لتقرير صادر عن األمم المتحدة يف يناير 2017
االجتماع
فأن التنمية االقتصادية آخذه يف التباطؤ يف الهند يف حي من المتوقع يف السني القادمة ان يزداد التفاوت
ي
اكي(()٤٧شوريا نيازي،٢٠١٧،ص.)٣
والبطالة بشكل ر
شعت كبي أكد عىل ضورة تجاوز
وعندما توىل رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" مسؤولية
الرسمية للوالية الثانية بتفويض ر ي
العقبات من خالل التشي ع األصالحات االقتصادية ر
المضف المنهك
النظام
ح
أصال
و
المالية
كائز
ر
ال
ترسيخ
عىل
كي
والي
ي
واالضطالع يضبط الهيكل االقتصادي فيما يتعلق بضيبة السلع والخدمات وقانون تنظيم العقارات ،وأكدت هيئة
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التصنيفات واألبحاث الهندية «إندرا» ان الحد من التباطؤ وانعاش االقتصاد سوف يشكالن التحدي األول لحكومة
اكريت غوبتا،٢٠١٩ ،صحيفة ر
ر
الشق االوسط).
«
مودي»(()٤٨بر ً ي
ً
ر
الت تواجه عملية التنمية يف النقاط األتية()٤٩
وطبقا لما ذكر انفا يمكن تحديد التحديات ي
(مركز المستقبل،2019 ،ص. )٥-٣
ر
ر
الت بموجبها تليم تحقيق بعض األهداف مثل
-1تحديات المجال
ي
الصخ :لقد تبنت الهند أهداف التنمية المستدامة ي
الصخ مع توفي نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات يمكنه
التغطية الصحية الشاملة وهو ما يتطلب تطوير نظام التأمي
ي
ً
ً
مجانا أو بأسعار مخفضة للمستشفيات ر
الت يتم
اي
ر
األ
الحكومة
ضمان عالج رسي ع ومضمون فضال عن وجوب منح
ي
ي
أنشاؤها يف المناطق الريفية.
خريخ الدراسات العليا بهدف زيادة عدد المعلمي والمدرسي يف
الجامع الذي يتطلب تعزيز قدرات
-2تحديات التعليم
ر ي
ي
العاىل وتحفي الطالب عىل الحصول عىل الدراسات العليا و منح الزماالت يف جميع المجاالت الدرأسية.
نظام التعليم
ي
-3تحديات التحول إىل الحض :يتطلب من الحكومة زيادة مساكن االيجار ورفع قيمة االيجارات وحث المواطني عىل
تأجي الوحدات السكنية الشاغرة.
-4تحسي العالقات مع دول الجوار أن الضاع والتوتر اهم التحديات ر
الت تواجه عمليه التنمية وبذل الجهود
ي
الدبلوماسية .
لتحسي العالقات مع جيانها السيما مع الباكستان والصي وإزالة التعريفات واي حواجز أمام التجارة مع جيانها مثل
ً
النيبال و بوتان وبنغالدش كما يجب ان تتبع لجيانها اعفاءا من رسوم السكك الحديدية والموان الهندية ،مع تعزيز
ر
المشوعات التنموية وتنشيط االستثمارات يف الصناعات
الروابط بي الصي والهند الن ذلك سيدفع عىل تنفيذ
ر
الحساسة ،والعمل عىل صياغة ر
الذان.
اسياتيجيات طويلة ألجل البناء واالكتفاء
ي
يف ضوء الطرح السابق عىل الرغم مما تحققه التنمية يف الهند من نجاحات وتقدم يف قطاعات متعددة كاالقتصاد
والتعليم والطاقة وغيها من المجاالت إال انها ما زالت تواجه عقبات وتحديات تعمل عىل االبطاء للسي يف هذا الطريق
مري
بصي وحكمة بالغه من أجل االستمرار يف تحقيق معدل النمو يكون
الصعب ،إال أن الهند تواجه تلك العقبات ر
ي
السياش ،والحكومات المتعاقبة تعمل جاهدة عىل تقليل نسب الفقر وتقليل نسبة الفوارق بي األغنياء
لشعبها ونظامها
ي
ً
ً
والفقراء وتذليل العقبات من أجل أن يتم تجاوزها مستقبال واالنفتاح عالميا واالرتقاء بتجربتها من التنمية واالنتقال إىل
التحديث.
الخاتمة
ر
إن أهم ما مي التجربة التنموية يف الهند هو شمولية نتائجها ومخرجاتها لشائح واسعة من المجتمع الهندي مما حتم
ر
وف مختلف القطاعات و البت التحتية يف الهند ،فالسياسات العامة
االهتمام بوضع اسياتيجيات ذات مستويات عالية ي
اعتمدت يف غالب األحوال عىل وجود معلومات ومعطيات حقيقية عن جميع الواليات والمدن الهندية وتحديد مقدار
ً
االستفادة مما تقدمه اي مدينة من المدن وفقا لما تمتلكه من ثروات وامكانات وإقامة مراكز صناعية تجارية يف مناطق
معينه دون تلك.
ر
الت تواجهها عملية التنمية
لقد جاءت الحاجة ملحة يف الهند بعد مرحلة ما بعد االستقالل بعد تشخيص التحديات ي
بغية معالجتها والوقوف عىل أسباب العلل فتم تشخيص مشكلة الفقر ،و انتشار األوبئة واألمرا وانتشار اآلفات
وه مشاكل خلفتها مرحلة االستعمار.
الزراعية و تلوث البيئة ونقص الغذاء ومشاكل الموأصالت وانعدام الجسور ي
من كل ماتقدم نستنتج المعطيات اآلتية:
 .1وجود قيادات سياسية كارزمية استطاعت النهو بالهند من منذ االستقالل إىل يومنا.
 .2وفرة الكفاءات العلمية إذ حقق الشعب الهندي تطور هائل يف مجال تكنولوجيا المعلومات.
 .3انخفا مستوى االجور مع توافر االيدي العاملة وانخفا مستوى المعيشة ،مماجعل الهند توفر الماليي من
االيدي العاملة الرخيصة.
 .4كفاءة ر
اليمجة و التطوير وخدمات
الشكات الهندية من حيث التكلفة ورسعة االنجاز وتنوع النتاج يف مجاالت ر
الهندسة والتصميم مما جعلها تنافس يف األسواق العالمية.
 .5استخدام االقمار الصناعية الهندية فائقة الشعة.
وأخيا نرى أن التجربة التنموية الهندية اثبت حكمة القيادات السياسية المتعاقبة عىل حكم الهند إذ تميوا بوجود عقل
حكيم وضع اللبنات األساسية لعملية التنمية إذ تمتعوا برؤية ثاقبة وثابتة وقامت بالتخلص من االفق الضيق ووضعت
ر
الت قادت إىل وصول الهند إىل مصاف القوه العظم إذ أصبحت سابع اقتصاد يف العالم اليوم
الخطط الطموحة ي
وتنافس الصي يف ذلك.
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المصادر
أوال:الكتب
ر
والجيواسياتجية ،يف مجموعه مؤلفي يف كتاب الهند
احمد رسور ،الهند المارد النائم قراءه يف المقومات الجيوسياسية
عوامل النهو وتحديات الصعود ،الدار العربيه للعلوم ر
نارسون بيوت .2010
ر
ر
ايف غارنيه ،اطلس بلدان العالم،عويدات ر
للنش والطباعه،بيوت.2013 ،بييأ اوسييفيوش وجون بوزمان ،الهند:الدور
عالم جديد ،يف مجموعه مسؤلي يف كتاب الهند عوامل النهو وتحديات
والمستقبل يف نظام
ي
ر
الصعود،الدار العربيه للعلوم نارسون،بيوت.2010 ،
جواهر آلل نهرو اكتشاف الهند ،ترجمه فاضل حتكون ج ،2وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق.2011 ،
ر
االسياتيجية .2008
جور شاران دا وأخرون،نهو الهند ،مركز االمارات للدراسات والبحوث
ر
ابوظت للثقافة والياث-دار كلمة.٢٠٠٩ ،
خيلنان ،فكرة الهند ،ترجمة مجيب الرحمن،هيئة
سونيل
ي
ري
عبد الرحمن عبد العال وأخرون،الهند ،يف مجموعة مؤلفي يف كتاب العالقة بي الديمقراطية والتنمية يف اسيا،مركز
الدراسات االسيوية،جامعه القاهرة.1997،
محمد السيد سليم وأخرون ،االطلس اآلسيوي،مركز الدراسات االسيوية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة
القاهرة.2003 ،
ً
ثانيا:البحوث والدراسات
ر
الصديق ،ديمقراطية ،الهند وتحديات النجاح،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحه ،اكتوبر2013
العرن
ري
ي
ر
ر
ظفر االسالم خان ،يف الهند واسياتيجيتها للطاقة يف الشق االوسط،مركز الجزيرة للدراسات الدوحه ،مايو.٢٠١٣
مختاره،المعهدالعرن
المروان،تطور منهجية التخطيط التنموي ومؤسساته:تجارب دولية وأقليمية
عىل
ري
ي
عبد هللا بن ي
للتخطيط ،الكويت 2019
العرن
اط
عىل احمد ،التعددية العرقية واالستقرار
ري
السياش يف الهند منذعام ،2002المركز الديمقر ي
ي
فاطمه اسامة ي
ر
االسياتيجية االقتصادية والسياسية ،برلي،آب 2016
للدراسات
محمد فايز فرحات،زياره ترامب إىل الهند .....التوقيت واالبعاد،مركز االمارات للسياسات ،رفياير2005
االسالم ،ج ،٥٢العدد٢٠٠7 ،١٠
السياش للهند،مجلة البعث
محمد راشد كمال ،اهم ما يف النظام
ي
ي
السياش يف عملية التحول الديمقراطية يف الهند يف المده من ( )2015-2004المركز
ندى محمد رزق ،دور األصالح
ي
العرن للبحوث والدراسات ،ايلول 2019
ري
ثالثا:االطاري ح
ً
وليد ابراهيم حديفه ،القوى االقتصادية الصاعده يف ظل العولمة :االقتصاد الهندي إنموذجا،كلية العلوم السياسية،
جامعة دمشق،أطروحة دكتوراه2015 ،
راباا :الصحف
ر
ر
ر
اكي اقتصاد يف العالم،صحيفة الشق االوسط لندن ،العدد ،14480
اكريت غوتبا ،الهند تقيب من مركز خامس ر
بر ي
21يوليو .2018
اكريت غوتبا ،الهند تحديات اقتصادية لمودي ف والية الثانية ،صحيفه ر
ر
الشق االوسط ،لندن العدد 3 ،١٤٧٩٧
ي
بر ي
يونيو2019
ً
خاميا:المواقع االلكتونية
.ش.أ ،الهند تتقدم يف التصنيع العسكري وتنتج مدافع الهاوتزر و المقاتالت الخفيفة.
https://www.youm7.com
السكان والتنمية يف الهند http://imadrassa.com
االجنت بالهند ،ترجمة مت عو
الصناعات التحويليه تعزز االستثمار
ري
https://www.alwatan.com
ً
التحديات األ ر
كي الحاحا للحكومة الجديدة يف الهند ،المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة 9،يونيو ،2019
https://www.futureuae.com
العالمhttps://www.awalan.com ،
الطاقة
لقطاع
الواعد
حني سلوم ،الهند المستقبل
ي
جيلبي انغبو ،أهميه التنمية الزراعية يف الهند االستثمار يف السكان الريفيي
http://www.ifad.org./ar/web
شوريا نيازي الهند يف ذكرى االستقالل ال :٧٠تحديات داخلية وخارجية تعكر صفو
االحتفالhttps://www.aa.com.tr/ar
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دول الخليج والهند تبادل تجاري واسع عزز العالقات السياسية
https://alkhaleej onlion. net
ذكر الرحمن الهند والصي عالقات اقتصادية
https://www.alarabiya.net
ذكر الرحمن الهند والتكتالت التجارية
https://www.alkhaleej onlion. Net
عبد الرحمن عىل الزبيب إعادة النظر يف المساعدات النسانية وتحويل مجاالتها نحو التنمية
https://alhawrah.ye.2019
الجيوسياش
ورون يشع إعادة االصطفاف
غلوبال تايمز التقارب بي االتحاد األ ر ي
ي
https://www.almayadeen.net.2020
ً
كاشف جمال ،الهند يف مسار التنمية المستدامة عاليا
https://www.arabic.language.com
العالم
محمد فرحات،باالرقام الهند تنافس الكبار يف االقتصاد
ي
https://al-ain.com

March 2021, Volume 3, Issue 3
p. 163 -174

