العنف السيادي ونطاق السياسة
تأليف:بارثا شارتجي
(*)
ترجمة :محمد أنيس مورو

()1

نتطــرق يف هــذه الورقة إىل موضــوع الحداثة.
لكننــا نتنــاول بالــدرس أيضً ــا موضــوع العنف
الــذي يحــر بقــوة يف روايــات (ســعادت
حســن منتــو) ،أحــد أعظــم كتــاب رشق
آســيا املعارصيــن .وكــا بــات معلو ًمــا لنــا،
فــإن قضيــة العنــف تقــع يف صميــم مفهــوم
الســيادة .والحــق أن ادعــاء الدولــة الحديثــة
أحقيتهــا يف الســيادة اإلقليميــة املطلقــة
مامثــل لتعريــف (فيــر) ألحقيــة الدولــة يف
احتــكار العنــف الرشعــي .يســتخدم (منتــو)
يف الكثــر مــن األحيان أســلوبًا الذع الســخرية
يف وصــف هــذه االدعــاءات املفتقــرة متا ًمــا
ي أن
إىل أي مــرر .ولكــن ألنــه يتعــذر عــ ّ
(*) مــدرس جامعــي وباحــث يف اللســانيات واملصطلحيــة ومرتجــم.
الربيــد اإللكــروينmoroanis@yahoo.fr :
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أســتخلص اســتنتاجات وافــرة مــن الروايــات
األدبيــة ذات الحميميــة املتفــردة ،فإنــه يتعني
ـال آخــر أنطلــق منــه لبنــاء
ي أن أجــد مجـ ً
عـ ّ
أفــكاري .وقــد ارتأيــت أن يكــون مع ـ َّويل يف
ذلــك الدميقراطيــة الهنديــة التــي أســالت
الكثــر مــن الحــر .ســينصب اهتاممــي عــى
الدولــة واملجتمــع يف الهنــد؛ ألنهــا عامــان
مركزيــان يف املســار الدميقراطــي .وعــى هــذا
األســاس ،فــإن حديثــي ســيتمحور حــول
الحداثــة والديــن والعنــف الســيادي للدولــة.
يف الواقــع ،توجــد الكثــر مــن الكتابــات
التــي تــدرس العالقــة القامئــة بــن مؤسســات
الدولــة واملجتمــع يف الهنــد .وقــد رأى (لويــد)
و(رودولــف)Lloyd and Rudolph( ،
 )1987أن الخيــارات ظلــت تتأرجــح بشــكل
دوري بــن سياســتني :أمــا األوىل ،فتقــوم عــى
االســتجابة لحاجــات النــاس القصــرة املــدى
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( )demand polityحيــث يتــم التعبــر
عــن الحاجــات املجتمعيــة بوصفهــا ضغوطًــا
انتخابيــة مســلطة عــى الدولــة .وأ ّمــا الثانيــة،
فتقــوم عــى االســتجابة إىل حاجاتهــم
الطويلــة املــدى ( )command polityحيــث
ســلطان الدولــة مفــروض عــى املجتمــع.
وقــد أشــار الراحــل (ماذوجــري شــياما أنانث
راو) يف كتابــه األخــر الــذي ألفــه باالش ـراك
مــع (فرنســن فرنــكل) إىل أن املؤسســات
العامــة (عــى غـرار املؤسســات البريوقراطيــة
والصناعــة املنظمــة) التــي ُعــ َّدت ســابقًا
مراكــز للســيطرة ،باتــت اآلن خاضعــة
لضغــوط القــوى الصاعــدة (عــى غــرار
الطبقــات الدنيــا) يف املؤسســات السياســية،
ومــن بينهــا الهيئــات الترشيعيــة واألح ـزاب
السياســية (.)1990 Rao and Frankel
وبعــد أن كان النمــوذج القائــم عــى املراوحة
الدوريــة عــى النحــو الــذي ب َّينــه (رودولــف)
هــو الســائد ،نشــهد اليــوم تدهــو ًرا للنظــام
الســيايس .مل يكتـ ِ
ـف (آتــو كوهــي) بوصــف
الوضــع القائــم باملتدهــور ،بــل تحــدث عــن
كــون التاريــخ الحديــث للسياســة الهنديــة
شــهد انحــالً ملؤسســات الدولــة الدميقراطية
جـراء الركــون إىل الضغــوط االنتخابيــة اآلنيــة
التــي تفرضهــا بعــض الجامعــات االجتامعيــة،
األمــر الــذي أدى إىل أزمــة حكــم شــاملة.
مــن بــن املشــاكل التــي واجهتنــي يف
التعاطــي مــع األدبيــات القامئــة ،وهــي

أدبيــات صيغــت عــى نحــو يتوافــق كثــ ًرا
مــع رسديــة الحداثــة (ســواء مــن املنظــور
الفيــري أو املاركــي) ،أذكــر مشــكلة الفصــل
يف قضيــة مفهومــي الدولــة واملجتمــع .فهــل
كان متعي ًنــا التمييــز الواضــح بــن مفهومــي
الدولــة واملجتمــع (حيــث مؤسســات الدولــة
املركزيــة تتدخــل لتتحمــل عــبء تنفيــذ
مــروع تحديــث املؤسســات االجتامعيــة
تعــن أن ينهــار
التقليديــة ومامرســاتها) ،أم ّ
هــذان املفهومــان متا ًمــا لتصبــح الدولــة
مؤمتِــرة يف مامرســاتها مبــا تفرضــه املؤسســات
االجتامعيــة املهيمنــة مــن ضغــوط وتأثـرات.
ويف ظــل تغلغــل املامرســة السياســية القامئــة
عــى االنتخــاب يف الهنــد خــال العقــود
الثالثــة األخــرة وتح ّولهــا إىل مامرســة غــر
خاضعــة للمســاءلة أو التشــكيك ،بات عسـ ًرا
تحديــد املجــاالت التــي مــا زال مبقــدور
الدولــة أن تتدخــل فيهــا لتنفيــذ مرشوعهــا
لتغيــر املجتمــع (هــذا إن كانــت قــادرة عــى
إحــداث التغيــر فعـ ًـا) ،ال بــل صــارت مهمــة
تحديــد التحــوالت التــي انجــرت عــن انتشــار
الدميقراطيــة ذاتهــا أمــ ًرا صعــب املنــال.
لقــد ســعيت مــن خــال سلســلة مــن
األبحــاث التــي أنجزتهــا مؤخــ ًرا أن أصــوغ
حقــا مفاهيم ًيــا أتطــرق فيــه إىل بعــض
ً
هــذه القضايــا (,1998b ,1998a Chatterjee
 .)2004 ,1998cومــن بــن الخطــوات التــي
اقرتحتهــا التفكــر يف إطــار مــن املامرســات
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التــي ال تقــوم مقــام الوســيط بــن الدولــة
واملواطنــن يف املجتمــع املــدين ،بــل بــن
الــوكاالت الحكوميــة ومجموعات املتســاكنني.
وقــد اخــرت االحتفــاظ بالفكــرة القدميــة عن
املجتمــع املــدين باعتبــاره مجتم ًعــا برجوازيًــا
باملعنــى الــذي اســتخدمه هيجــل وماركــس،
ونعنــي بــه يف الســياق الهنــدي جملــة
املؤسســات واملامرســات القامئــة الخاصة بثلة
قليلــة نســب ًيا مــن النــاس مــن ذوي املراكــز
االجتامعيــة املعلومــة .مــن حيــث البنيــة
الشــكلية للدولــة كــا يضبطهــا الدســتور
والقوانــن ،فــإن املجتمــع برمتــه هــو مجتمــع
مــدين؛ وكل شــخص هــو مواطــن لــه حقــوق
متســاوية مــع ســائر املواطنــن ،وهــو بذلــك
عضــو مــن أعضــاء املجتمــع املــدين .ويفــرض
أن نع ـ ّرف العمليــة السياســية -تب ًعــا لذلــك-
بكونهــا تفاعـ ًـا بــن أجهــزة الدولــة وأعضــاء
املجتمــع املــدين ســواء باعتبارهــم أف ـرا ًدا أو
باعتبارهــم أعضــاء يف جمعيــات.
ولكــن األمــور يف الواقــع ال تســر عــى هــذا
النحــو .إذ ال ينتمــي معظــم ســكان الهنــد إىل
فئــة املواطنــن أصحــاب الحقــوق (rights-
 )bearing citizensعــى النحــو الــذي
يضبطــه الدســتور إال انتــا ًء ضعي ًفــا وغامضً ــا
ومحكو ًمــا بالظــروف واألحــوال .فــإن هــؤالء
ليســوا أعضــاء حقيقيــن يف املجتمــع املــدين،
ومؤسســات الدولــة ال تع ّدهــم كذلــك.
ولكــن ال يعنــي هــذا أنهــم خــارج ســلطة

الدولــة أو مســتبعدون مــن املجــال الســيايس.
فإنهــم ينتمــون إىل الواليــة اإلقليميــة للدولــة؛
ولذلــك فــإن الدولــة مدعــوة إىل العنايــة بهــم
وإخضاعهــم لرقابــة مختلــف وكاالتهــا ،األمــر
الــذي ينشــئ عالقــة (سياســية) عــى نحــو ما
بــن الســكان والدولــة .لكــن هــذه العالقــة
ليســت مطابقــة دو ًمــا للعالقــة بــن الدولــة
وأعضــاء املجتمــع املــدين عــى النحــو الــذي
ارتــآه التصــور الدســتوري .كان ميكــن بال شــك
أن تكتســب تلــك العالقــات السياســية ،يف
ظــروف تاريخيــة مخصوصــة ،طاب ًعــا ممنه ًجا
معرتفًــا بــه عــى نطــاق واســع ،بــل ورمبــا
حتــى معايــر أخالقيــة ُمج َم ًعــا عليهــا ،حتــى
لــو كانــت محــل معارضــة بدرجــات متفاوتة.
فكيــف ســنبدأ بفهــم هــذه املســارات؟
ويفرتض أن نع ّرف العملية السياســـية
ً
تفاعـــا بني
تب ًعـــا لذلـــك -بكونهـــاأجهزة الدولة وأعضـــاء املجتمع املدين
ســـواء باعتبارهم أفـــرا ًدا أو باعتبارهم
أعضـــاء يف جمعيات.

.

لــي أمتكــن مــن تنــاول هــذا الــرب مــن
القضايــا اقرتحــت فكــرة (املجتمــع الســيايس)
التــي تشــمل العالقــات بــن الــوكاالت
الحكوميــة ومجموعــات الســكان التــي هــي
هــدف السياســة العامــة للحكومــة .ويشــمل
املجتمــع الســيايس بهــذا املعنــى مجموعــة
املامرســات املختلفــة عــن املامرســات
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الناشــئة عــن العالقــات بــن املجتمــع املــدين
والدولــة .وقــد اختــار بعــض املحللــن الذيــن
يوســعوا
جوبهــوا بإشــكاليات مامثلــة أن ّ
فكــرة املجتمــع املــدين لتشــمل فعل ًيــا كافــة
املؤسســات االجتامعيــة الواقعــة خــارج
نطــاق الدولــة مبعناهــا الدقيــق .لقــد بــات
هــذا األمــر متفشــ ًيا يف الخطابــات األخــرة
للمؤسســات املاليــة ووكاالت املعونــة
واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة التــي
انتــرت فيهــا األيديولوجيــا النيوليبرياليــة،
فســمحت بتكريــس وجــود كافــة املنظــات
غــر التابعــة للــدول باعتبارهــا العنــر
النفيــس يف املســاعي التشــاركية ألعضــاء
املجتمــع املــدين األحــرار .لقــد فضلــت أن
أقــاوم هــذه املبــادرات النظريــة الخرييــة
أساســا ألين أؤمــن
العدميــة الضمــر ،وذلــك ً
بأهميــة عــدم غــض الطــرف عــن املــروع
املهــم املتعلــق بتنبيــه الكثــر مــن مؤسســات
الدولــة يف الهنــد إىل رضورة تحويــل الهيئــات
واملامرســات التقليديــة إىل أشــكال معياريــة
مــن املجتمــع املــدين الربجــوازي .ومل ّــا كان
املجتمــع املــدين ،بوصفــه فكــرة (مثاليــة)،
قــاد ًرا إىل اآلن عــى بــث الــروح يف املــروع
الســيايس القائــم عــى تدخــل الدولــة ،وملّــا
كان املجتمــع املــدين كذلــك محــدو ًدا مــن
الناحيــة الدميغرافيــة يف شــكله الحــايل؛ فــإين
أعتقــد وجــوب أن نأخــذ هذيــن املعطيــن يف
الحســبان عنــد دراســة العالقــة بــن الحداثــة
والدميقراطيــة يف الهنــد.
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رمبــا يتعــن علينــا التذكــر بحديثنــا ،خــال
املرحلــة األوىل مــن مــروع (دراســات
التابــع) ،)Subaltern Studies( ،عــن حصــول
قطيعــة يف املجــال الســيايس بــن نخبــ ٍة
منظمــة وفئــ ِة املهمشــن غــر املنظمــن.
كان امل ـراد بفكــرة القطيعــة بطبيعــة الحــال
تحديــد خــط التصــدع يف السياســة التــي
انتهجهــا القوميــون خــال العقــود الثالثــة
الســابقة لالســتقالل التــي شــهدت تحــول
الجامهــر الهنديــة ،وال ســيام املزارعــون،
إىل حــركات سياســية منظمــة ،رغــم كونهــا
ظلــت مســتبعدة مــن األشــكال املتطــورة
مــن دولــة مــا بعــد االســتعامر .والحــق أن
الحديــث عــن حصــول قطيعــة يف املجــال
الســيايس يعنــي إنــكار مامرســة طبقــة
املزارعــن آنــذاك للعمــل الجامعــي ،وإن
كان يف مرحلتــه البدائيــة التــي تختلــف عــن
العمــل الســيايس املتعــارف عليــه .كان يعنــي
ذلــك أيضً ــا أن املزارعــن كانــوا يف طريقهــم
إىل التحــول إىل أط ـراف سياســية مــن خــال
مامرســتهم العمــل الجامعــي ،إال أن السياســة
التــي مارســوها كانــت مختلفــة عن السياســة
التــي مارســتها النخبــة .لقــد شــهدنا عــد ًدا
مــن التجــارب املبكــرة للتداخــل بــن سياســة
النخبــة وسياســة (التابــع) يف ســياق الحــركات
املناهضــة لالســتعامر ،وبفضــل تلــك التجارب
نجــح املســار الدميقراطــي يف الهنــد يف التأثــر
يف حيــاة الطبقــات التابعــة .وإن غايتــي مــن
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طــرح مفهــوم (املجتمــع الســيايس) هــي
تحديـ ًدا فهــم هــذه األشــكال الحديثــة نســب ًيا
مــن التشــابك بــن سياســة النخبــة وسياســة
التابــع .وألبـ ّـن مــا قصدتــه مبفهــوم (املجتمــع
الســيايس) ،وكيفيــة اشــتغاله ،كنــت قــد
مثــال يتعلــق
اســتعملت يف وقــت ســابق ً
بحــي عشــوايئ يف مدينــة كلكوتــا وجهــود
ســاكني هــذا الحــي إلثبــات وجودهــم يف
الحيــاة الحرضيــة .لقــد بذل هــؤالء جهودهم
يف إطــار هيئــة اتخــذت شــكل جمعيــة
تطوعيــة لكنهــا تســتخدم خطابًــا أخالق ًيا يركز
عــى رابطــة الــدم والــوالء لــأرسة .وألن الحي
مبنــي عــى أرض عامــة مســتوىل عليهــا ،فهــو
بالتــايل قائــم عــى االنتهــاك الجامعــي لقوانني
امللكيــة والنظــم املدنيــة ،ال ميكــن أن تعامــل
ســلطاتُ الدولــة الجمعيـ َة عىل قدم املســاواة
مــع ســائر الجمعيــات املدنيــة التــي متــارس
نشــاطات اجتامعيــة وثقافيــة أكــر رشعيــة.
إال أن الــوكاالت الحكوميــة واملنظــات غــر
الحكوميــة ليــس بوســعها تجاهلهــا أيضً ــا،
فــا هــي ســوى واحــدة مــن مئــات الهيئــات
املامثلــة التــي متثــل مجموعــات الســكان
الذيــن تقــوم معيشــتهم أو ســكنهم عــى
خــرق القانــون .وال تتعامــل هــذه الــوكاالت،
تب ًعــا لذلــك ،مــع جمعيــة متســاكني الحــي
باعتبارهــا هيئــة متثــل املواطنــن ،بــل
بوصفهــا أداة مناســبة لالضطــاع مبهمــة
رعايــة مجموعــة مــن الســكان امله ّمشــن
واملحرومــن.

يســلّم ســكان األحيــاء العشــوائية مــن
جانبهــم بــأن اســتيالئهم عــى األرض العامــة
غــر رشعــي ومنـ ٍ
ـاف للســلوك املــدين الســليم،
لكنهم يطالبون بالســكن والعيــش باعتبارهام
ح ًقــا مكتسـبًا .وهــم مســتعدون للرحيــل إن
قُ ِّدمــت لهــم أر ٍ
اض مناســبة عوضً ــا عــن مكان
ســكنهم .وتقــر الــوكاالت الحكوميــة بــأن
مجموعــات الســكان هــذه تطالــب بنصيبهــا
مــن برامــج الرعايــة الحكوميــة ،لكنهــا ال ترى
أن هــذه املطالــب حقــوق ميكــن التقــايض
بشــأنها؛ ألن الدولــة تفتقــر إىل الوســائل التــي
تتيــح لهــا إســداء تلــك الخدمــات لســكان
البلــد كافــة .وإن اعتبــار تلــك املطالــب
حقوقًــا مــن شــأنه أن يع ّقــد األمــور ويفــي
إىل املزيــد مــن االنتهــاكات للملكيــة العامــة
والقوانــن املدنيــة.
وألن الحـــي مبنـــي عـــى أرض عامة
مســـتوىل عليها ،فهو بالتـــايل قائم عىل
االنتهـــاك الجامعـــي لقوانـــن امللكية
والنظـــم املدنية ،ال ميكـــن أن تعامل
ســـلطات الدولة الجمعيـــ َة عىل قدم
ُ
املساواة مع ســـائر الجمعيات املدنية
التـــي متـــارس نشـــاطات اجتامعيـــة
وثقافية أكـــر رشعية.

.

مــا يحــدث بعدئــذ هــو التفــاوض بشــأن تلك
املطالــب عــى أســس سياســية :فمــن جهــة،
تكــون الــوكاالت الحكوميــة مل َزمــة برعايــة
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الفقــراء واملحرومــن؛ ومــن جهــة أخــرى،
يكــون اهتــام تلــك الــوكاالت باملجموعــات
الســكانية محكو ًمــا بحســابات املصالــح
السياســية .يتعــن عــى ســكان األحيــاء
العشــوائية الذيــن أتيــت عــى ذكرهــم ســلفًا
أن يتحسســوا طريقهــم عــر هــذه الســبل
املجهولــة املعــامل مــن خــال إقامــة شــبكة
عالقــات واســعة خــارج مجموعتهــم  -مــع
مجموعــات أخــرى ذات وضعيــات مشــابهة،
ومــع مجموعــات أوفــر حظًــا وقــدرة عــى
فضــا عــن موظفــي الحكومــة،
ً
التأثــر،
واألحـزاب والقيــادات السياســية ،ونحــو ذلك.

األســمى .وينطبــق األمــر ذاتــه عــى منــوذج
الدولــة الــذي يتصــوره الدســتور .ولكن يتعني
عــى الوكاالت الحكومية ،يف مامرســتها ملهامها
عــى أرض الواقع ،أن تنــزل من برجها العاجي
لتتفاعــل مــع املجتمــع الســيايس حتــى تجدد
رشعيتهــا بوصفهــا الهيئــات املنــوط بهــا توفري
الرفــاه والتعاطــي مــع املطالــب املدفوعــة
سياســ ًيا كــا تتشــكل راه ًنــا .ويف هــذا
الخضــم ،قــد يتناهــى إىل مســامعنا امتعــاض
األطـراف الفاعلــة يف املجتمــع املــدين والدولة
خصم
الدســتورية مــن كــون الحداثــة تجابــه ً
غــر متوقــع يتخــذ شــكل الدميقراطيــة.

ويف أثنــاء النضــال الــذي خاضــه ســكان
األحيــاء العشــوائية عــى امتــداد مــا يقــارب
الخمســة عقــود ،نجحــوا يف االحتفــاظ
بأحيائهــم ،لكــن قدرتهــم عــى االحتفــاظ بهــا
محفوفــة مبخاطــر بالغــة نظـ ًرا الرتبــاط ذلــك
بشــكل كامــل بقدرتهــم عــى تدبــر شــؤونهم
يف مجــال السياســة االس ـراتيجية .وإين أزعــم
أن هــذا مــن العنــارص الرضوريــة يف السياســة
الدميقراطيــة عندمــا يتعلــق األمــر بالهنــد.
فــإن السياســة الهنديــة قامئــة عــى التوفيــق
املســتمر بــن القيــم املعياريــة للحداثــة
واإلقــرار األخالقــي باملطالــب الشــعبية.

ســأتعمق يف هــذا املحــور مــن خــال
إعطائكــم مثــالً إضافيًــا اســتقيته مــن مجــال
السياســة الشــعبية يف املدينــة الهنديــة.

يقتــر املجتمــع املــدين إذن عــى ثلــة قليلــة
مــن املواطنــن مــن ذوي الثقافــة ،وهــو
ميثــل يف بلــدان مثــل الهنــد معقــل الحداثــة

()2

يــوم ( 5مايــو 1993م) ،ومــع ســاعات الفجــر
األوىل ،تــويف رجــل يف مستشــفى كلكوتــا .كان
الرجــل قــد اس ـتُقبِل باملستشــفى قبــل أيــام
قليلــة مــن وفاته لعــاج داء الســكري وقصور
كلــوي وأزمــة قلبيــة وعائيــة .تدهــورت
حالتــه رسي ًعــا يف الســاعات األربــع والعرشين
الســابقة ،ورغــم جهــود األطبــاء املبارشيــن
طــوال الليلــة ،فإنــه تــويف ،وقــد وقّــع أحــد
كبــار أطبــاء املستشــفى شــهادة وفاتــه.
كان اســم الرجــل املتــوىف (برينــدا شَ ــك َربَ ْريت)،
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لكنــه اشــتهر بــن النــاس باســم (بــاالك
بْ َره َمشــاري) وبكونــه زعيــم طائفــة (ســنتان
دال) الدينيــة التــي لهــا أتبــاع كــر يف األقاليــم
الجنوبيــة والوســطى للبنغــال الغربيــة .مل
ميــر عــى تأســيس الطائفــة ذاتهــا أكــر مــن
خمســن عا ًمــا ،لكــ ّن لهــا جــذو ًرا تاريخيــة
متتــد إىل بدايــات ظهــور الحــركات الطائفيــة
يف أوســاط الطبقــات الدنيــا ،وال ســيام طبقــة
(ناماســودرا) الزراعيــة يف وســط البنغــال.
تنتهــج الطائفة منه ًجــا دينيًا شــديد االنتقائية
يعتمــد كل ًيــا عــى آراء (بــاالك برهمشــاري)
نفســه كــا تظهــر يف أقوالــه ،لكــن مــا مييــز
هــذه الطائفــة بوجــه خــاص هــو انخراطهــا
الغريــب يف الشــؤون السياســية.
ينــر الناطــق بلســان الطائفــة (كارا شــابوك)
(ويعنــي اســمه الســوط القــوي) ،بانتظــام
تعاليــق زعيمــه حــول املواضيــع السياســية
َ
الراهنــة ،ويتكــرر يف تلــك التعاليــق موضــوع
(الثــورة) ،فــكان األمــر مبثابــة زل ـزال هائــل
ســيط ّهر النظــام االجتامعــي الفاســد
واملتعفــن مــن أدرانــه .ويف الواقــع ،بــدأت
هــذه الطائفــة يف الظهــور يف املجــال العــام
خــال الفــرة الفاصلــة بــن ( 1967و)1971
عندمــا شــاركت يف مظاهــرة سياســية دعـ ًـا
لألحـزاب اليســارية يف احتجاجهــا عــى حكــم
حــزب املؤمتــر .انضــم إىل نشــطاء طائفــة
(ســنتان دال) املشــاركني يف املظاهــرة الكث ـ ُر
مــن النســاء ،وقــد ارتــدى العديــد مــن

املتظاهريــن ثيابًــا زعفرانيــة اللــون وحملــوا
عال ًيــا رما ًحــا ثالثيــة األســنان مردديــن بصوت
مرتفــع شــعارهم (رام نايــاران رام) ،وقــد كان
حضورهــم يف كلكوتــا آنــذاك الفتًــا لألنظــار
وغــر منســجم مــع بقيــة املتظاهريــن.
أي طــرف الطائفــ َة مبامرســة
لكــن مل يتهــم ُّ
االنتهازيــة السياســية؛ ألنهــا مل تطالــب بالحق
يف التمثيــل الســيايس أو باالعـراف بهــا حزبًــا
سياســيًا .منــذ ذلــك الحــن ،اشــتهر الكثــر
مــن أتبــاع الطائفــة بكونهــم متعاطفــن مــع
اليســار ،بــل ونشــطاء يســاريني أيضً ا ،ال ســيام
يف الحــزب الشــيوعي الهنــدي (ماركــي)،
وهــو طــرف رئيــس يف الجبهــة اليســارية
التــي حكمــت البنغــال منــذ عــام (.)1977
ويف صبــاح ذلــك اليــوم مــن شــهر (مايــو
 ،)1993رفــض أتبــاع (بــاالك برهمشــاري)
تصديــق خــر وفــاة زعيمهــم الروحــي،
وذكــروا أنــه ســبق لــه ســنة  1960أن رحل إىل
(ســاماذي) مــدة اثنــن وعرشيــن يو ًمــا فشُ ـبّه
للنــاس حينهــا أنــه تــويف .إال أنــه أفــاق مــن
َغ ْيبتــه الروحيــة وعــاد إىل الحيــاة العاديــة.
وبالنســبة إليهــم فــإن (البابــا) (زعيمهــم
الروحــي) أعــاد الكــرة اآلن وذهــب إىل
(نريفيكلبــا ســاماذي) ،وهــي حالــة تتوقــف
فيهــا وظائــف الجســم عــن العمــل مؤقتًــا،
وهــي مكانــة ال يبلغهــا ســوى األشــخاص
ذوي القــدرات الروحيــة الخارقــة .أخــذ
أعضــاء الطائفــة الجثــان مــن املستشــفى
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إىل ملجئهــم (أرشام) يف (سوخشــار) ،إحــدى
ضواحــي كلكوتــا ،لحراســة مــا وصفــوه بأنــه
طويــا.
ً
غَيبــة روحيــة ستســتمر
رسعــان مــا صــار األمــر محــط أنظــار ســكان
كلكوتــا واغتنمــت الصحافــة الفرصــة لنــر
تقاريــر عــن كيفيــة وضــع جثــة امليــت عــى
ألــواح مــن الثلــج واســتعامل مكيفــات قويــة
جـ ًّدا لتربيدهــا ذاكرة أن الناطق باســم طائفة
(دال) ر َّد بحساســية بالغــة عــى االنتقــادات
الالذعــة .تابعــت صحيفــة (أجــكال) اليوميــة
البنغاليــة القصــ َة بحــاس بالــغ محولــة
إياهــا إىل معركــة مــن أجــل صــون القيــم
العقالنيــة يف الحيــاة العامــة يف مقابــل
املعتقــدات واملامرســات الظالميــة .وقــد
اتهمــت الصحيفــة الســلطات املحليــة ووزارة
الصحــة يف حكومــة غــرب البنغــال باإلخفــاق
يف إنفــاذ قوانينهــا الخاصــة ذات الصلــة
بالتخلــص مــن جثــث األمــوات واملشــاركة
يف تعريــض الحيــاة العامــة لخطــر عظيــم.
اضطــرت الحكومــة رسي ًعــا إىل االســتجابة إىل
الضغــوط بعــد ثالثــن يو ًمــا مــن غيبــة زعيــم
رصحــت بلديــة
طائفــة (ســانتان دال) ،وقــد ّ
(بانيهــايت) أنهــا أشــعرت زعــاء الطائفــة
بــرورة حــرق الجثــة فــو ًرا ،لكــن قوانينهــا
ال تخــول لهــا تــويل عمليــة الحــرق بنفســها
را (صحيفــة (أجــكال) 18 ،مــاي .)1993
قـ ً
وقــد قام ســكريتري الطائفة (تشــيتا ســيكدار)
بشــن حملــة منتظمــة للدفــاع عنهــا نيابــة
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عــن أعضائهــا يف الصحافــة ،مشــد ًدا عــى أن
الطــب الحديــث عاجــز عــن إدراك ظاهــرة
(نريفيكلبــا ســاماذي) الروحانيــة وعــى أن
(برهمشــاري) ســيعود للحيــاة قري ًبــا.
اضطرت الحكومة رسي ًعا إىل االستجابة
إىل الضغـــوط بعـــد ثالثـــن يو ًما من
غيبة زعيم طائفة (ســـانتان دال) ،وقد
رصحت بلدية (بانيهايت) أنها أشـــعرت
ّ
زعـــاء الطائفة برضورة حـــرق الجثة
فـــو ًرا ،لكن قوانينها ال تخـــول لها تويل
رسا (صحيفة
عملية الحرق بنفســـها ق ً
(أجـــكال) 18 ،ماي .)1993

.

مل تتوقـــف املواجهـــة عنـــد هـــذا الحـــد،
فص ّعـــدت صحيفـــة (أجـــكال) مـــن
لهجتهـــا فاســـحة املجـــال ألبـــرز املفكريـــن
والشـــخصيات العامـــة لنـــر مقاالتهـــم
الت ــي تنح ــي بالالمئ ــة ع ــى اس ــتمرار إمي ــان
النـــاس بهـــذه الخرافـــات واملعتقـــدات
املنافيـــة للعلـــم .وقـــد رشع نشـــطاء
ينتمـــون إىل منظـــات ثقافيـــة تقدميـــة
عـــى غـــرار الحركـــة الشـــعبية للعلـــوم
وجمعيـــة العقالنيـــن بتنظيـــم مظاهـــرات
أمـــام مقـــرات طائفـــة (ســـانتان دال)
يف (سوخشـــار) .وقـــد بذلـــت صحيفـــة
(أج ــكال) وس ــعها الس ــتفزاز الناطق ــن باس ــم
الطائفـــة والســـخرية مـــن ترصيحاتهـــم،
رافض ــة اس ــتخدام االس ــم ال ــذي تس ـ ّمى ب ــه
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الزعيـــم املتـــوىف ،أي (بـــاالك برهمشـــاري)،
مفضلـــن اســـتخدام اســـم (بـــاالك بابـــو)
(الســـيد بـــاالك) املثـــر للضحـــك .جـــرتمواجهـــات شـــديدة أمـــام بوابـــة ملجـــأ
(أرشام) ب ــن املتظاهري ــن ونش ــطاء طائف ــة
(دال) الذيـــن كانـــوا يخزنـــون الســـاح
ويس ــتعدون لحس ــم األم ــر بحس ــب بع ــض
التقاريـــر .ويف إحـــدى الليـــايل انفجـــرت
بعـــض املفرقعـــات والقنابـــل اليدويـــة
الصنـــع خـــارج األرشام وجـــاءت مجموعـــة
مـــن نشـــطاء الطائفـــة وأعلنـــوا بواســـطة
مكـــر الصـــوت أن «الثـــورة قـــد قامـــت»،
(صحيفـــة (أجـــكال)  21يونيـــو .)1993
بعــد مــرور قرابــة شــهر عــى الوفاة الرســمية
لبــاالك برهمشــاري ،كانــت جثتــه مــا زالــت
مســجاة عــى ألــواح مــن الثلــج يف غرفــة
مكيفــة وكان أتباعــه ينتظــرون عودتــه مــن
غيبتــه .ادعــت صحيفــة (أجــكال) وجــود
رائحــة كريهــة جــ ًّدا باملناطــق املجــاورة
لسوخشــار ونفــاد صــر املقيمــن بهــا .بــدأت
تــري أخبــار تتهم الحكومــة عل ًنــا بالتلكؤ يف
التدخــل ألســباب انتخابية .صــارت االنتخابات
الخاصــة بنيــل عضويــة هيئــات الحكومــة
املحليــة (بانشــايات) البالغــة األهميــة يف
ريــف البنغــال الغربيــة العمــو َد الفقــري
لدعــم جبهــة اليســار ،وكان مــن املتوقــع أن
تُجــرى يف مــوىف مايــو .كان ميكــن ألي تحــرك
مناهــض لطائفــة (دال) أن يؤلــب الكثــر

مــن أنصــار جبهــة اليســار عــى الحكومــة يف
أربعــة أقاليــم بالبنغــال الغربيــة عــى األقــل.
وقــد رست كذلــك أخبــار مفادهــا أن بعــض
الزعــاء البارزيــن يف الحــزب الشــيوعي
الهنــدي كانــوا متعاطفــن مــع طائفــة
(ســانتان دال) ،وأن وزيــر الســياحة والرياضــة
تحدي ـ ًدا( ،صبحــاس شــكربريت) ،كان مصن ًفــا
رصا مــن قبــل أعضــاء الطائفــة.
أ ًخــا منــا ً
بعد مـــرور قرابة شـــهر عـــى الوفاة
الرســـمية لباالك برهمشـــاري ،كانت
جثتـــه ما زالت مســـجاة عـــى ألواح
من الثلج يف غرفـــة مكيفة وكان أتباعه
ينتظـــرون عودته من غيبتـــه .ادعت
صحيفة (أجكال) وجـــود رائحة كريهة
جـــدًّا باملناطـــق املجاورة لسوخشـــار
ونفـــاد صـــر املقيمني بها.

.

يف ( 25يونيــو 1993م) ،أي بعــد واحــد
وخمســن يو ًمــا مــن الوفــاة الرســمية لبــاالك
برهمشــاري ،أعلــن وزيــر الصحــة بحكومــة
البنغــال الغربيــة أن فري ًقــا طب ًيــا مك ّونًــا مــن
مختصــن بارزيــن يف علــم األعصــاب والطــب
الرشعــي ســيفحص جثــة بــاالك برهمشــاري
ويقــدم تقري ـ ًرا للحكومــة .لكــن رسعــان مــا
احتجــت عــى ذلــك عــادة األطبــاء الهنديــة،
وهــي أعــى هيئــة مهنيــة لألطبــاء املبارشين،
مشــرة إىل أن الدعــوة إىل إجــراء فحــص
جديــد تشــكيك يف مصداقيــة شــهادة الوفــاة
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التــي أصدرهــا املستشــفى .وأفــادت العــادة
أنــه ال يوجــد أي أســاس علمي يربر التشــكيك
يف الحكــم األصــي الــذي أصــدره أطبــاء
املستشــفى .وقــد وافــق األطبــاء الحكوميــون
مــع ذلــك عــى إعــادة الفحــص لكنهم عــادوا
مــن سوخشــار ليقولــوا إنهــم ُمنعــوا مــن
ملــس الجثــة .وقــد أشــاروا إىل أن الجثــة قــد
أنتنــت وأنهــم الحظــوا وجــود آثــار تحنيــط،
كــا أكــدوا أن الجثــة مل تتحلــل متا ًمــا؛ ألنهــا
وضعــت بغرفــة شــديدة الــرودة صحيفــة
(أجــكال) 26( ،يونيــو .)1993
يف األثنــاء كانــت قيــادة الحــزب الشــيوعي
الهنــدي قــد كلفــت صبحــاس شــكربريت
بإيجــاد حــل للــأزق .وقــد قــام صبحــاس
رفقــة قــادة الحــزب الشــيوعي املحليــن
بزيــارة إىل ملجــأ أرشام بسوخشــار ليخــر
الصحافيــن الح ًقــا بأنــه يســعى إلقنــاع أتبــاع
البابــا بحــرق الجثــة .وقــد سـلّم باالفتقــار إىل
أي حجــة علميــة تجعــل األطبــاء مضطريــن
إىل إعــادة فحــص الجثــة التــي صــدرت يف
شــأنها شــهادة وفــاة ،لكنــه شــدد عــى أن
هــذا كان رضوريًــا يف عمليــة اإلقنــاع .وأشــار
أيضً ــا إىل أن الكثــر مــن النــاس يف البــاد مــا
زالــوا يؤمنــون بظاهــرة (البابــا) وأن اآلالف
كانــوا أتبا ًعــا لهــؤالء الزعــاء الدينيــن .وقــد
حـذّر مــن خطــورة التعامــل باســتخفاف مــع
التعصــب الدينــي ،ون ّبــه إىل أن الحكومــة
هــي التــي تفضــل تفــادي اســتعامل القــوة؛

379

ألنهــا قــد تفــي إىل املزيــد مــن التعصــب.
وملّــا ســئل إن كان مــدركًا للمخاطــر الصحيــة
عــا يجــري يف املنطقــة املجــاورة
الناشــئة ّ
لسوخشــار ،ادعى أنه شــخص ًيا مل يشـ ّم رائحة
كريهــة ،وأن مــر ّد ذلــك رمبــا أنــه متعــود عــى
استنشــاق رائحــة الشــمع املحــرق ،صحيفــة
(أجــكال) 26( ،يونيــو .)1993
ويف ( 30مــن يونيــو) ،اقتحمــت فرقــة مكونــة
مــن خمســة آالف رشطــي مقــر ســانتان دال
عــى الســاعة الثانيــة صبا ًحــا ودامــت عمليــة
االقتحــام أربــع ســاعات وانتهــت بأخــذ الجثة
ونقلهــا إىل محرقــة جثــث مجــاورة .وأفــادت
صحيفــة (التلغراف) أن شــقيق (الغــورو) كان
بصــدد أداء الطقــوس األخــرة عندمــا دفعــت
ِ
املحــاصة للمــكان النســا َء
القــو ُة األمنيــة
املتفجعــات اللــوايت ظللــن عــى اعتقادهــن
بــأن زعيــم طائفتهــن الراحــل ســيعود إىل
الحيــاة مــن جديــد .تنفســت حكومــة البــاد
الصعــداء أخـ ًرا بعــد أن ُوجهــت إليهــا ســهام
نقــد الذعــة جـ ّراء تعاملهــا بلــن مــع األزمــة.
هاجــم نشــطاء طائفــة (دال) قــوات األمــن
بالســكاكني والرمــاح الثالثيــة األســنان
والزجاجــات ومســحوق الفلفل الحــار ،فردت
الرشطــة باســتخدام القنابــل املســيلة للدموع
لشــل حركــة املدافعــن ،ومنافــخ الغــاز
الخـراق النوافــذ الفوالذيــة والبوابــات القابلة
للطــي وولــوج املقر الشــديد التحصــن .وعىل
الرغــم مــن كل يشء مل تلجــأ قــوات األمــن
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إىل اســتعامل الرصــاص .أصيــب يف املواجهــات
الكثــر مــن نشــطاء الطائفــة ومــن رجــال
الرشطــة لكــن (مل يســقط ضحايــا) وفــق مــا
جــاء يف البيــان الصحفــي الرســمي ،صحيفــة
التلغــراف 1( ،يولــوي  :)1993صحيفــة ذو
ستيتســان 1( ،يوليــو .)1993
هـنـأ الوزيــــر صـبـحـاس شـكـربريت الرشطة
واإلدارة املحليـة على تنفيذهـم عمليـة
صعبـة وحساسـة جـ ًّدا .وقـد شـبّه مـا حصـل
بأحـداث الرشيط السـيناميئ الشـعبي الهندي
(جوغنـو) ،وقـال إن املهمـة كانـت أعقـد من
مهمـة املمثـل (دهرمنـدرا) يف الرشيـط .ثـم
قـال للصحافيين« :بالطبـع تظنـون أن هـذا
كلـه مظهـر مـن مظاهـر ثقافـة الغوغـاء
مثـال مناسـ ًبا» .وقـد
التافهـة ،ولكنـي أظنـه ً
جـاء يف افتتاحيـة صحيفـة (أجـكال) يف اليـوم
التـايل مـا ييل« :لقد وصلنـا يف البنغال الغربية
إىل نهايـة العصر الـذي ميكننـا فيـه أن نقـول
عـن الغوغـاء التافهين إنهـم غوغـاء تافهـون.
ول عصر العقالنيـة يف البنغـال الغربيـة
لقـد ّ
وحـل محلّـه عصر (الجوغنـو)».
التقدميـة ّ
[صحيفـة (أجـكال) 2( ،جويليـة .])1993
على الرغـم مـن النجـاح يف إنهـاء األزمـة
بقـدر مـن السالسـة ،فـإن الجـدل مل يتوقـف.
فقـد احتـج سـكريتري طائفـة سـانتان دال
لـدى رئيـس الـوزراء منـد ًدا مبـا وصفـه إجرا ًء
حكوم ًيـا متسـلطًا ومناف ًيـا للدميقراطيـة.

وأضـاف أن الطريقـة التـي عامـل بهـا حـكّا ُم
املجتمـع بـاالك برهمشـاري سـتظل راسـخة
يف ذاكرة البرش ،شـأنها شـأن محاكمة املسـيح
وغاليليـو وسـقراط .ويف املقابـل ،نـددت
صحيفـة أجـكال بسـلوك بعـض الجهـات
الحكوميـة واألطراف املنتميـة للحزب الحاكم
واتهمتهـا باالنتهازيـة .ذلـك أن هـؤالء اكتفـوا
باسـتهداف زعامء الطائفة مـن الدرجة الثانية
وتحميلهم مسـؤولية مغالطة أتباعهم األبرياء
واالسـتفادة مـن مشـاعرهم الدينيـة الفياضة،
لكنهـم أحجمـوا عن انتقـاد ظاهـرة الطوائف
الدينيـة بشـكل عـام ،ال سـيام أولئـك الذيـن
ي ّدعـون أنهـم بشر خارقـون (،)godmen
جـ ّراء نرشهـا الخرافـات والفكر غير العقالين.
بعـد مـرور اثنـي عشر يو ًمـا عىل حـرق جثة
بـاالك برهمشـاري ،قامـت السـلطات بإيقاف
سـكريتري طائفـة دال سـانتان واثنين ومثانين
مـن األتبـاع ،و ُو ِّجهـت لهـم تهـم الشـغب
واالعتـداء وتعطيـل سير العدالـة وغريهـا من
التهـم[ .صحيفة (أجكال) 13( ،يوليو .])1993
اســتمر أعضــاء الطائفة خــال الشــهور التالية
يف مراســلة الصحــف ومحاولة الظهــور مبظهر
الضحايــا الذيــن تســلّطت عليهــم الرشطــة
عــى نحــو غــر رشعــي ومنـ ٍ
ـاف للدميقراطيــة.
رصوا عــى أن تفــر لهــم الســلطات
وقــد أ ّ
كيــف ميكــن أن يكــون االعتقــاد بإمكانيــة
عــودة (البابــا) إىل أتباعــه بعــد غيبتــه خرقًــا
للقانــون .فمتــى كان االعتقــاد يف القــوى
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الروحيــة الخارقــة مــر ًرا لــرب الرشطــة لهم
بالهــراوات؟ أومل تســتطل الرشطــة عليهــم
بســبب كونهــم مزارعــن ينتمــون إىل طبقــة
وضيعــة تالشــت أهميتهــا السياســية ،املتدنية
أصـ ًـا ،عقــب انتهــاء االنتخابــات؟ ورغــم أن
الذاكــرة الشــعبية قــد تكــون قصــرة ،فقــد
حــذرت إحــدى الرســائل مــن أن املظلــوم ال
ينــى ويتحــول إىل كائــن عديــم الرحمــة.
ســيلقى هــؤالء الظلمــة جزاؤهــم يو ًمــا مــا
[(داينيــك براتيبيــدن) 5( ،فربايــر .])1994
تفــر هــذه الواقعــة يف نظــري عــد ًدا مــن
القضايــا التــي طرحتهــا حــول العالقــة
القامئــة بــن الحداثــة والدميقراطيــة يف بلــد
مثــل الهنــد .ت ُعــد الحداثــة إحــدى الغايــات
التاريخيــة التــي ناضلــت مــن أجلهــا بعــض
النخــب الهنديــة ،ولقــد نوقشــت بإســهاب
قصــة ظهــور تلــك الغايــات وازدهارهــا
واملصــادر التــي اسـتُمدت منهــا يف املشــاريع
االســتعامرية .يف حقبــة مــا ،كانــت الدولــة
تــرزح تحــت نــر االحتــال وآمنــت تلــك
النخــب حينهــا بــرورة اســتبعاد جهــاز
الحكــم االســتعامري مــن املســاعي الرئيســة
التــي بذلتهــا لتغيــر معتقــدات النــاس
ومامرســاتهم التقليديــة ولبلــورة هوية قومية
حديثــة .وبنهايــة الحكــم االســتعامري واعتالء
هــذه الطبقــات ســدة الحكــم يف دولــة مــا
بعــد االســتعامر ،بــات مــروع التغيــر بيــد
أجهــزة الدولــة القوميــة وقدراتهــا الديناميــة.
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لقــد كانــت هــذه األجهــزة جــز ًءا مــن النظــام
الدســتوري للدميقراطيــة التمثيليــة ،األمــر
الــذي جعــل مــروع التحديــث تعب ـ ًرا عــن
إرادة الشــعب ،وبالتــايل متناس ـقًا عــى نحــو
بديــع مــع املعايري املرش ِعنــة للحداثة نفســها.
فمتــى كان االعتقــاد يف القــوى الروحيــة
الخارق ــة م ــر ًرا ل ــرب الرشط ــة له ــم
بالهـــراوات؟ أومل تســـتطل الرشطـــة
عليهـــم بســـبب كونهـــم مزارعـــن
ينتمـــون إىل طبقـــة وضيعـــة تالشـــت
أهميتهـــا السياســـية ،املتدنيـــة ً
أصـــا،
عقـــب انتهـــاء االنتخابـــات؟

.

ص ــار الدي ــن تح ــت نف ــوذ ه ــذا امل ــروع
تـــول
ّ
التغيـــري عـــى نحـــو جوهـــري.
عملي ــة التغي ــر خ ــال الحقب ــة االس ــتعامرية
مجموعــة مــن املؤسســات االجتامعيــة ،مــن
بينهــا الحــركات الطائفيــة الجديــدة املمثلــة
للديانتـــن اإلســـامية والهندوســـية بعـــد
إدخــال إصالحــات عليهــا ،وقــد اسـتَخدمت
تل ــك املؤسس ــات تقان ــات ثقافي ــة جدي ــدة
عـــى مســـتوى الطباعـــة والبيداغوجيـــا.
وقـــد انعقـــد يف أثنـــاء مســـرة التغيـــر
إج ــا ٌع ثق ــايف يف صف ــوف النخ ــب الهندي ــة
ح ــول معاي ــر املامرس ــة الديني ــة يف الحي ــاة
الحديثـــة .وقـــد ســـمحت هـــذه املعايـــر
للجامعــات البــارزة يف املجتمــع بالتمييــز بــن
املامرس ــات التعبدي ــة واملعتق ــدات املقبول ــة
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وبـــن الخرافـــات والســـلوكات الالعقالنيـــة
غـــر املقبولـــة .عقـــب االســـتقالل ،تحلـــت
الهيئــات القانونيــة للدولــة بالطمــوح الــكايف
الــذي يؤهلهــا لالضطــاع مبســؤولية تحديــد
معايـــر املامرســـة الدينيـــة يف الب ــاد ،وقـــد
نجحــت يف التنصيــص عــى تلــك املعايــر يف
الدس ــتور ذات ــه ويف س ــائر الترشيع ــات الت ــي
عرفــت بـــ «مشــاريع القوانــن الهندوســية»،
( .)Hindu Code Billوبـالنـــســبــــ ــة إىل
املامرس ــات الديني ــة لألقلي ــات ،فق ــد ظل ــت
ع ــى حاله ــا ومل يق ــع تغيريه ــا ،ال ألنه ــا ال
تتطل ــب اإلص ــاح؛ ب ــل لك ــون القامئ ــن ع ــى
الشــأن الســيايس يف الهنــد ســاورتهم شــكوك
بخص ــوص م ــا إذا كان ــت األغلبي ــة الربملاني ــة
املع ــرة ع ــن إرادة الش ــعب متتل ــك رشعي ــة
التدخــل يف شــؤون األقليــات .ومبعنــى آخــر،
مل يكـــن هنـــاك إجـــاع حـــول مفهـــوم
التمثيليـــة الشـــعبية يف نطـــاق فكـــرة
الرشعيـــة الدميقراطيـــة ،عـــى الرغـــم مـــن
أن فكـــرة متكـــن األقليـــات مـــن متثيليـــة
مس ــتقلة كان ــت أمــ ًرا مرفوضً ــا.
ش ــهد العق ــدان األخــران اإلجه ــاز بش ــكل
شـــبه كيل عـــى مـــروع التغيـــر الثقـــايف
الـــذي رشعـــت يف إنجـــازه قـــوى الدولـــة
املشــكَّلة ع ــى أس ــاس دميقراط ــي .وأعتق ــد
أن أهـــم تجربـــة شـــهدت ضبطًـــا للقيـــود
الجدي ــدة املفروض ــة ع ــى تدخ ــل الدول ــة يف
الدميقراطي ــة الهندي ــة ه ــي تجرب ــة إنديــرا

غان ــدي وحكوم ــة الط ــوارئ الت ــي ش ــكلتها
م ــا ب ــن ( 1975و .)1977لق ــد دف ــع ذل ــك
النخـــب الهنديـــة إىل إدراك حقيقـــة أن
األجنـــدات التحديثيـــة ميكـــن أن تســـتخدم
ذريعــة سياســية لتنصيــب نظــام اســتبدادي
لـــن يفـــي يف نهايـــة املطـــاف إال إىل
تحري ــف إرادة الش ــعب .لق ــد شــكّل ه ــذا
النظــام تهدي ـ ًدا لكافــة الضامنــات القانونيــة
السياســـية للحيـــاة املدنيـــة الربجوازيـــة
بجميــع امتداداتهــا وتعقيداتهــا واختالفاتهــا،
رغ ــم أن ــه مل يه ــدد بش ــكل مب ــارش رفاه ــة
الربجوازي ــة كطبق ــة اجتامعي ــة .وإىل جان ــب
ذلـــك ،أخفـــق نظـــام الطـــوارئ أيضً ـــا يف
الحفـــاظ عـــى نفســـه كيانًـــا قـــاد ًرا عـــى
إعـــادة تجديـــد ذاتـــه ،عـــى غـــرار ســـائر
األنظمـــة التســـلطية يف عـــامل مـــا بعـــد
الحقبـــة االســـتعامرية ،ملواجهـــة مختلـــف
العقب ــات الداخلي ــة والخارجي ــة .يف أعق ــاب
انهيــار نظــام الطــوارئ ســنة ( ،)1977أجمــع
دع ــاة التحدي ــث م ــن اليس ــار واليم ــن ع ــى
اعتبـــار تدخـــل الدولـــة لفـــرض التغيـــر
بالق ــوة ع ــى املجتم ــع إجــرا ًء غ ــر حكي ــم
م ــا مل تخض ــع مش ــاريع التحدي ــث للنق ــاش
مس ــبقًا م ــن خ ــال عملي ــات وس ــاطة ب ــن
الدولـــة واملجتمـــع.
رغــم أنــه بوســعنا أن نقيــم الدليــل عــى
أن الكثــر مــن املجــاالت واألنشــطة املميــزة
لـــ (مــا أطلقــت عليــه تســمية) (املجتمــع
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الســيايس) إمنــا نشــأت داخــل حركــة التعبئــة
السياســية القوميــة مبختلــف أشــكالها خــال
الحقبــة االســتعامرية ،فإنــه يســعني القول إن
ـكل مختلفًا إال
(املجتمع الســيايس) مل يتخذ شـ ً
منــذ الثامنينيــات .هنــاك عامــان ســاهام يف
تيســر هــذه العمليــة :أمــا األول فهــو هيمنة
مفهــوم اإلنجــاز الحكومــي الــذي يركــز
عــى رفــاه الشــعب وحاميتــه( ،الوظائــف
الرعويــة للحكومــة بحســب مصطلــح فوكو)،
مســتخد ًما تقانــات حكوميــة متشــابهة يف
مختلــف دول العــامل لكنهــا تــكاد ال تهتــم
باملشــاركة الفاعلــة للمواطنــن يف تحقيــق
ســيادة الدولــة .أفــى ذلــك إىل االعــراف
املتبــادل بــن الــوكاالت الحكوميــة وجامعــات
الســكان ،وقــد باتــت الحكومــات مجــرة عىل
إســداء بعــض الخدمــات واملنافــع حتــى إىل
األشــخاص الذيــن ال ميكــن عدهــم أعضــاء
حقيقيــن يف املجتمــع املــدين أو يف هذا الكيان
الجمهــوري املشــكل مــن مواطنــن حقيقيــن.
أمــا العامــل الثــاين ،فهو اتســاع نطــاق التعبئة
السياســية (حتــى لــو كان ذلــك ألجــل غايــات
انتخابيــة) :فبعــد أن كان العمــل الســيايس
قامئًــا عــى كيانــات منظمــة مثــل األح ـزاب
السياســية ذات الدســاتري الداخليــة املحكمــة
التنظيــم واملناهــج والربامــج املتناســقة ،بــات
النشــاط الســيايس -راه ًنــا -قامئًــا عــى التعبئة
الفالتــة والعابــرة القامئــة عــى هيــاكل اتصال
مختلفــة عــن الهيــاكل السياســية املتعــارف
عليهــا (جمعيــات دينيــة مثـ ًـا أو مهرجانــات
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ـكال غريبــة
ثقافيــة بــل وقــد يتخــذ األمــر أشـ ً
مثــل جمعيــات محبــي الســينام كــا يف
الكثــر مــن واليــات الجنــوب).
فبع ــد أن كان العم ــل الس ــيايس قامئً ــا
ع ــى كيان ــات منظم ــة مث ــل األحــزاب
السياســـية ذات الدســـاتري الداخليـــة
املحكم ــة التنظي ــم واملناه ــج والربام ــج
املتناســـقة ،بـــات النشـــاط الســـيايس
راه ًن ــا -قامئً ــا ع ــى التعبئ ــة الفالت ــةوالعاب ــرة القامئ ــة ع ــى هي ــاكل اتص ــال
مختلفـــة عـــن الهيـــاكل السياســـية
املتعـــارف عليهـــا (جمعيـــات دينيـــة
مث ـ ًـا أو مهرجان ــات ثقافي ــة ب ــل وق ــد
ً
أشـــكال غريبـــة مثـــل
يتخـــذ األمـــر
جمعيـــات محبـــي الســـينام كـــا يف
الكثـــر مـــن واليـــات الجنـــوب).

.

لقــد سـ ّبب انتشــار األنشــطة يف هــذا القســم
من املجتمع الســيايس إزعا ًجا كب ًريا يف أوســاط
النخــب التقدميــة خــال الســنوات األخــرة،
ويُعــد التعليــق الــوارد بافتتاحيــة صحيفــة
أجــكال حــول (ثقافــة الغوغــاء) املذكــور آن ًفــا
مثــالً منوذج ًيــا عــى ذلــك .وتعــرب اليــوم
دوائــر الطبقــة الوســطى عــن امتعاضهــا
الشــديد مــن اســتحواذ العصابــات واملجرمــن
عــى الشــأن الســيايس .وقــد أدى هــذا (أو
هكــذا زعــم املمتعضــون) إىل تخــي دولــة
التحديــث عــن مهمتهــا لتغيــر حــال املجتمع

384

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

املتخلــف .عوضً ــا عــن ذلــك ،بتنــا نشــهد
اســتجالبًا للمامرســات املتخبطــة والفاســدة
والالعقالنيــة الســائدة يف الثقافــة الشــعبية
التــي مل تخضــع لإلصــاح ،ومــن ثـ َّم نــر تلك
املامرســات يف أوســاط املجتمــع املــدين ،وكل
ذلــك ألجــل حســابات املصلحــة االنتخابيــة.
ويبــدو أن تنفيــذ برنامــج التحديــث ذي
الغايــات النبيلــة بــات مهــد ًدا عــى نحــو
بالــغ جـ ّراء إكراهــات الدميقراطيــة الربملانيــة.
ونظــ ًرا إىل امتــداد تاريــخ املؤسســات
التمثيليــة الحديثــة يف الهنــد إىل مــا يربــو عن
املائــة ســنة ،ميكــن أن نالحــظ اآلن وجــود
منــط تطــور لهــذه اإلشــكالية التــي ســبق
للمــؤرخ (توكفيــل) اإلشــارة إليهــا (Kaviraj
 .)1998كان الليبرياليــون األوائــل عــى غ ـرار
(دادابهــاي ناوروجــي) أو (غوبــال كريشــنا
غوكهــال) ،بــل وحتــى محمــد عــي جنــاح يف
بداياتــه  -مقتنعــن متا ًمــا بالقيمــة األصيلــة
لتلــك املؤسســات ،لكنهــم كانــوا متحفظــن
ج ـ ًّدا إزاء الظــروف التــي ميكــن أن تشــتغل
فيهــا .وبوصفهــم سياســيني ليبرياليــن صالحني
مــن القــرن التاســع عــر ،كان مبقدورهــم أن
يكونــوا أول مــن يضبــط الــروط (كالتعليــم
وااللتــزام الراســخ بالحيــاة املدنيــة) التــي
يتعــن عــى شــعب مــا االمتثــال إليهــا حتــى
مؤهــا (للحصــول عــى املؤسســات
ً
يكــون
الربملانيــة) يف نظرهــم .ولــو نظرنــا إىل األمــر
مــن زاويــة مختلفــة ،ميكــن أن نقــول إن

أشــخاصا مثــل (ناوروجــي) ،أو (غوكهــال)
ً
شــكل مــن
ً
مل يرتضــوا اعتبــار الدميقراطيــة
أشــكال الحكــم الجيــدة مــا مل تخضــع للرقابة
الالزمــة مــن عليــة القــوم وحكامئــه .ومــع
صعــود املتطرفــن يف الحركــة القومية ال ســيام
حركتــا (الخالفــة) و(عــدم التعــاون) ،ظهــرت
عــى الســاحة السياســية املنظمــة الكثــر مــن
القــوى واألفــكار التــي مل تعبــأ كثـ ًرا بدقائــق
العمــل الســيايس الربملــاين .وبطبيعــة الحــال،
كان غانــدي هــو القــادر آنــذاك عــى التدخل
عــى نحــو حاســم يف املشــهد الســيايس
الــذي أنشــأته املؤسســات التمثيليــة الجديدة
للنظــام االســتعامري يف آخــر فرتاتــه .ورغــم
أنــه ا ّدعــى رفــض املؤسســات الربملانية وســائر
فخــاخ الحضــارة الحديثــة ،فــإن دوره كان
أكــر فعاليــة مــن أي شــخص آخــر يف القيــام
مبســاعي التعبئــة التــي أدت يف نهايــة املطاف
إىل اعتــاء حــزب املؤمتــر الوطنــي الهنــدي
ســدة الحكــم يف دولــة مــا بعــد االســتقالل.
لقــد برهنــت الكثــر مــن الدراســات عــى أن
أقــوال غانــدي وأفعالــه قامــت عــى محورين
متوازيــن هــا :إطــاق العنــان للمبــادرات
الشــعبية ،مــن ناحيــة ،وفــرض رقابــة عليهــا،
مــن ناحيــة أخــرى .أرىس حزب املؤمتــر دعائم
حكمــه خــال عقــد ونصــف مــن الزمــن بعد
االســتقالل ،فصــارت الرقابــة هــي موضــوع
النقــاش الرئيــس داخــل الغــرف املغلقــة التي
تســهر عــى صناعــة سياســات الدولــة وتهيئة
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الكــوادر التــي ســيتم ترشــيحها لالنتخابــات
خــال مــا يعــرف بنظــام حكــم حــزب املؤمتــر
يف أثنــاء حكــم نهــرو.
إن تتبــع مســار األحــداث بــد ًءا بفــرة حكــم
ـول إىل أزمــة منتصــف الســتينيات
نهــرو وصـ ً
ثــم عــودة حــزب املؤمتــر للهيمنــة عــى
املشــهد الســيايس وتنفيــذه سياســة شــعبوية
خــال الفــرة األوىل مــن حكــم غانــدي -
يبـ ّـن أن هــذا الســيناريو قــد تكــرر كث ـ ًرا يف
التجــارب التاريخيــة للعديــد مــن دول العــامل
الثالــث .لكــن األمــر املختلــف يف الدميقراطية
الهنديــة يف رأيــي هــو هزميــة نظــام الطــوارئ
الــذي أرســته إنديـرا غانــدي عقــب انتخابات
برملانيــة .لقــد أفضــت هــذه الهزميــة إىل
إحــداث تغيــر شــمل كافــة النقاشــات التــي
جــرت الحقًــا حــول جوهــر الدميقراطيــة
ومظهرهــا ،وحــول شــكلها ومضمونهــا ،وحول
طبيعتهــا الداخليــة ومظهرهــا الخارجــي.
وأيًّــا كان حكــم املؤرخــن عــى األســباب
(الحقيقيــة) النهيــار نظــام الطــوارئ ،فــإن
انتخابــات ســنة ( )1977كرســت (يف مجــال
التعبئــة الشــعبية يف الهنــد) فكــرة قــدرة
االنتخــاب والهيئــات التمثيليــة للحكــم عــى
تبليــغ صــوت الفئــات الشــعبية وتحقيــق
مطالبهــم لزعزعــة دهاليــز الســلطة املعروفة
وخلخلــة نظامهــا وطأمنينتهــا ،وهــو أمــر مل
يكــن مســمو ًحا بــه البتــة .وال يســعنا إال أن
نطــرح هــذا التســاؤل :أمل يكــن مــا حصــل
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هــو الحــدث املصــري الــذي مييــز بــن
الفهــم الشــعبي للدميقراطيــة يف الهنــد وبــن
الفهــم الشــعبي لهــا يف باكســتان ،ال ســيام أن
الباكســتانيني ،نُخ ًبــا وتابعــن ،ميكــن أن يقولوا
يف انســجام تــام إن الدميقراطيــة االنتخابيــة
مجــرد كذبــة ،وإن الســبيل إىل الدميقراطيــة
الحقيقيــة ينبغــي أن متــر رمبــا مبرحلــة
الدكتاتوريــة العســكرية.
ولكــن قبــل أن نســارع إىل تهنئــة أنفســنا عىل
مــا حققنــاه يف الهنــد ،دعنــي أعيــد صياغــة
األفــكار التــي ســقتها يف أثنــاء هــذه الورقــة
بطريقــة مختلفــة .هنــاك محــوران متناقضان
ظــا راســخني يف تصــور الهنــود لدميقراطيتهم
منــذ البــدء ،هــا :الرشعيــة الشــعبية ورقابــة
النخبــة .وإىل اآلن مل يتــم التخــي عــن هذيــن
املحوريــن أو حســم أمرهــا أو اســتبدالهام،
ـكال جديــدة فحســب نتيجــة
بــل اتخــذا أشـ ً
للرصاعــات الدائــرة بــن التصــورات النخبويــة
للدميقراطيــة والتصــورات الشــعبية لهــا.
ويجــري اآلن إخضــاع هذيــن املحوريــن إىل
البحــث والدراســة يف النقاشــات الدائــرة
مؤخـ ًرا حــول التحديث الدميقراطــي يف الهند.
إن املطالــب غــر الواضحــة التــي تنجـ ّر عــن
متكــن الشــعب مــن املشــاركة يف التصديــق
عــى القوانــن املصرييــة للدولــة قــد أفضــت
إىل نفــض األطــراف امللتزمــة بتحديــث
املجتمــع أيديهــا مــن املوضــوع واالنخــراط
يف حالــة بكائيــة رثــا ًء لحــال البــاد التــي
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ول فيهــا عــر العقالنيــة ج ـ ّراء االستســام
ّ
إىل قــوى الفــوىض والالعقالنيــة .ولقــد رأت
هــذه األط ـراف يف التســويات الكثــرة التــي
رشا
ُعقــدت بســبب اإلكراهــات االنتخابيــة مؤ ً
عــى النكــوص عــن السياســة املســتنرية.
لكــن تحســن اإلشــارة إىل أن املجتمــع
الهنــدي يشــهد تأث ـرات أخــرى أقــل بــروزًا
ناتجــة عــن عمليــات التغيــر التــي تحدثهــا
التعبئــة املضــادة يف أوســاط فئــات املجتمــع
التــي يعتربهــا البعــض غــر مســتنرية .وألن
األبحــاث يف هــذا املجــال مــا زالــت يف
بداياتهــا ،فســأكتفي بإيـراد بعــض املالحظات
األوليــة بهــذا الخصــوص .ولكنــي أعتقــد أن
تلــك التأثـرات تعــد أهــم وأعمــق التغيـرات
االجتامعيــة التــي ينتجهــا املســار الدميقراطي
يف الهنــد يف الوقــت الراهــن.
كنــت قــد شــددت يف إحــدى كتابــايت األخــرة
التــي تناولــت فيهــا قضيــة حقــوق األقليــات
والدولــة العلامنيــة يف الهنــد عــى أن تعزيــز
الدميقراطيــة يكمــن يف تعزيــز متثيليــة
الجامعــات األقليــة ذاتهــا (Chatterjee
 .)1997اعــرض البعــض عــى هــذا الطــرح
(املبالــغ فيــه)؛ ألنــه ينطــوي عــى تنــاز ٍل
لفائــدة الطوائــف الدينيــة ،وتكريـ ٍ
ـس للعمــل
الســيايس غــر املــدين ،وتذكـرٍ بنظــام الدوائــر
االنتخابيــة املنفصلــة الــذي كان ســائ ًدا يف
الهنــد إبــان االســتعامر الربيطــاين ،بــل وحتــى
بالنظــام املــي الــذي ســاد يف تركيــا العثامنيــة

(يف نظــر البعــض) .ميكننــي أن أقــدم الكثــر
مــن اإلجابــات عــى هــذه االعرتاضــات ،لكــن
أهمهــا هــو اإلجابــة التاليــة :تنبــع هــذه
االعرتاضــات مــن عــدم القــدرة عــى اإلق ـرار
بوجــود مجــال ســيايس واقــع خــارج الحــدود
الدســتورية للدولــة وخــارج التعامــات
املنظمــة للمجتمــع املــدين الربجــوازي ،رغــم
أنــه عــى عالقــة وثيقــة بكليهــا .لقــد
أدى الصــدام مــع الدولــة الدســتورية ومــع
املجتمــع املــدين ورشوطــه املعياريــة إىل
مطالبــة الجامعــات املختلفــة (التــي تعــد
الشــكل االجتامعــي لســكان الهنــد) بحقهــم
يف التمثيليــة السياســية .ويعــد هــذا أكــر
اآلثــار امللموســة لعمليــة الدمقرطــة بالهنــد.
كنــت قــد شــددت يف إحــدى كتابــايت
األخــرة التــي تناولــت فيهــا قضيــة
حقــوق األقليــات والدولــة العلامنيــة
يف الهنــد عــى أن تعزيــز الدميقراطيــة
يكمــن يف تعزيــز متثيليــة الجامعــات
األقليــة ذاتهــا (.)1997 Chatterjee

.

وحتــى إن اختــارت جامعــات الســكان ســلوكًا
قامئًــا عــى التعامــل مــع الــوكاالت الحكوميــة
تــارة ،ومقاطعتهــا ومقاومتهــا أخــرى ،فإنهــا
فســحت املجــال يف بيتهــا الداخــي ألعضائهــا
بانتقــاد زعيــم الجامعــة وبســاع أصواتهــم
وباالســتئناس بتجــارب الجامعــات األخــرى
وباملطالبــة باملزيــد مــن التمثيليــة داخــل
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الجامعــة .لقــد حدثــت هــذه الســرورات
عــى نحــو أكــر وضو ًحــا خــال الســنوات
األخــرة يف عمليــات التعبئــة يف أوســاط
الفئــات املنبــوذة ويف ســائر الطبقــات التــي
توصــف باملتخلفــة .حدثــت كذلــك يف
أوســاط الســكان القبليــن وطب ًعــا يف أوســاط
األقليــات الدينيــة .وإذا مــا ألقينــا نظــرة عــى
الجــدل الب ّنــاء واملثمــر الدائــر يف الحــركات
النســوية يف الهنــد ،فــا ميكــن أن نغفــل عــن
أهميــة الســؤال االســراتيجي التــايل :هــل
األفضــل مبــادرة الدولــة بإجــراء إصالحــات
قانونيــة مفروضــة مــن أعــى الهــرم ،أم
اســتنفار القطاعــات غــر املعبــأة نســب ًيا
داخــل املجتمعــات املحليــة نفســها ودفعهــا
للمبــادرة؟ إن تفضيــل الخيــار األول يعنــي
التشــديد عــى األولويــة األخالقيــة لدولــة
التحديــث ورشعيــة مطالبتهــا بالحــق يف
العنــف الرشعــي .أمــا تفضيــل الخيــار الثــاين
فيعنــي القبــول باقتحــام ســاحة سياســية
مجهولــة املعايــر .ولــو طلــب مني نُقــادي أن
أفصــح عــن الخيــار الــذي أفضلــه ،فســأقول
إن التحديــات الحقيقيــة تكمن يف استكشــاف
الخيــار الثــاين ،عــى الرغــم مــن أن الخيــار
حتــا.
األول األوىل مل يســتنفد زخمــه
ً
دعنــي أشــر أيضً ــا إىل أن الطبقــات الحاكمــة
يف الهنــد اســتنبطت طريقــة للتعاطــي مــع
هــذا الخيــار االســراتيجي ،وهــي طريقــة
بديــا عــن اســراتيجية الحكــم غــر
أراهــا ً
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املبــارش االســتعامرية .وينطــوي ذلــك عــى
إيقــاف مؤقــت للمــروع التحديثــي،
وصــون املجــاالت املحميــة للمجتمــع املــدين
الربجــوازي ،وتأمــن الوظائــف الحكوميــة
(إنفــاذ القانــون وفــرض النظــام وتوفــر
الرفــاه) بواســطة (القــادة الطبيعيــن)
للســكان املحكومــن .ومبعنــى آخــر ،تســعى
االس ـراتيجية إىل حاميــة االمتيــازات املدنيــة
للحيــاة الربجوازيــة مــن االنتهــاكات التــي قــد
تنجــر عــن الدميقراطيــة االنتخابيــة .وأنــا عىل
قناعــة بــأن الجامعــات املهيمنــة اقتصاديًــا يف
بومبــاي (العاصمــة الصناعيــة واملاليــة للهنــد،
وذروة ســنام ثقافتهــا الحرضيــة الخاليــة مــن
النزعــات الطائفيــة) قد ســلكت هذا املســلك
يف مواجهة القيادة السياســية لـ (شيف سينا)،
أحــد أكــر العنــارص مجاهــرة بفاشــيته يف
الجامعــة الهندوســية اليمينيــة التــي حكمــت
واليــة (ماهاراشــرا) منــذ ســنوات قليلــة.
وأمــا اإلجابــة األخــرى فهــي أقــل اســتخفافًا،
وإن كانــت أكــر براغامتيــة .فهــي ال تتخــى
عــن مــروع التنويــر ،لكنهــا تســعى إىل
الدفــع بــه إىل دائــرة الرصاعــات ضمــن مــا
أطلقــت عليــه اســم (املجتمــع الســيايس).
وهــي تأخــذ عــى محمــل الجــد الوظائــف
املتعلقــة بــاإلدارة والقيــادة ،لكنهــا تســلّم
بــأن الــذراع القانونيــة للدولــة يف بلــد مثــل
الهنــد ال ميكــن أن تطــال طائفــة واســعة
مــن املامرســات االجتامعيــة التــي تخضــع إىل
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ُســر بواســطة
اآلن إىل معتقــدات أخــرى وت َّ
ســلطات أخــرى .لكنهــا تــدرك كذلــك أن
تلــك املجــاالت املغلقــة باتــت مخ َرتقــة اليــوم
مــن خــال مــا توفــره الحكومــات الحديثــة
مــن خدمــات ورفــاه ،األمــر الــذي يفــي إىل
التأثــر يف نوعيــة مطالــب الفئــات الشــعبية
ومتثيليتهــا يف مؤسســات الدولــة واملجتمــع،
ـت عليــه رضيبــة الدمقرطــة.
وهــذا مــا أطلقـ ُ
وهــذا هــو املجــال الــذي ينبغــي أن يشــتغل
عليــه مــروع الحداثــة الدميقراطيــة -
اشــتغالً متأن ًيــا مؤملًــا غــر مأمــون العواقــب.
مل يكــن غــريض مــن تنــاول قصــة جثــة
كلكوتــا والتفــاوض بشــأن التخلــص منهــا
تقديــم الطريقــة الســليمة للتعاطــي مــع
تضــارب رغبــات النــاس .كــا أين ال أ ّدعــي
أن الطريقــة املخصوصــة التــي فُضَّ ــت بهــا
هــذه األزمــة املحليــة (التــي انطــوت عــى
رصاع بــن الحداثــة والدميقراطيــة) قــد
نبعــت مــن مــروع ســيايس وا ٍع لتغيــر
املجتمــع مبشــاركة األحــزاب الحاكمــة يف
غــرب البنغــال .خالفًــا لذلــك ،فــإن غايتــي
هــي اإلشــارة إىل اإلمكانيــات الكامنــة يف هــذا
املجــال الغامــض الــذي أطلقــت عليــه اســم
(املجتمــع الســيايس) .وعندمــا أســتعمل هــذا
املصطلــح يحــرين عــى الــدوام أن أنطونيــو
غرامــي يَ ْق ـ ُرن يف مســتهل سلســة (رســائل
الســجن) بــن املجتمــع الســيايس والدولــة،
لكنــه رسعــان مــا مييــل إىل طائفــة واســعة
مــن التدخــات االجتامعيــة الثقافيــة التــي

ينبغــي أن تحــدث خــارج نطــاق الدولــة .لقد
ســعيت إىل التشــديد عــى أمــر مهــم :حتــى
عنــد مقاومــة مــروع التحديــث الــذي فُرض
عــى الطبقــات التابعــة ،فــإن هــذه الطبقــات
تســلك طريــق التغيــر الداخــي ألوضاعهــا.
ويف الوقــت نفســه ،عندمــا يضطلــع املربّــون
األشــخاص املســتنريون مثلنــا -بــأداءمهمتهــم البيداغوجيــة يف املجتمــع الســيايس،
قــد يوفَّقــون يف تربيــة أنفســهم كذلــك .وإين
أشــدد عــى أن هــذا ســيكون النتيجــة األكــر
إفــادة واألهــم تاريخ ًيــا للصــدام بــن الحداثــة
والدميقراطيــة يف بلــد مثــل الهنــد.
()3

ختا ًمــا ،ســأتطرق إىل موضــوع العنــف
الســيادي .لقــد أرشنــا مـرات عديــدة إىل أن ما
تناول
مييــز (مانتو) هــو تناوله لقضيــة العنف ً
مفتق ـ ًرا إىل الرحمــة ِ
وخلْ ـ ًوا مــن أي عاطفــة
عــى نحــو قـ ٍ
ـاس أحيانًــا .وقــد الحــظ مرتجــم
أعاملــه إىل اإلنجليزيــة خالــد حســن أنــه
«الكاتــب الوحيــد مــن بــن معارصيــه الــذي
نجــح يف تحويــل أحــداث ( )1947الداميــة
إىل عمــل أديب عظيــم»،)8 ,1987 Hasan( .
والحــق أنــه ينــدر أن تجــد مــن يعــارض
هــذا الــرأي .ولكــن يبــدو وجي ًهــا التســاؤل
عــن ســبب إحجــام الكتّــاب اآلخريــن عــن
مجــرد محاولــة تحقيــق مــا حققــه (مانتــو).
فهــل انطــوت أحــداث العنــف التــي جــرت
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ســنة ( )1947عــى وقائــع ُملغــزة جعلــت
تحويلهــا إىل روايــة أدبيــة أمــ ًرا عســ ًرا؟
أعتقــد أننــا ســنحقق اســتفادة مــن تنــاول
هــذه القضيــة يف ســياق العالقــة املعقــدة
بــن الحداثــة والدميقراطيــة ويف ســياق
الــدور الــذي أداه عنــف الدولــة الحديثــة.
يف شــهر (أغســطس مــن ســنة  )1945وبعــد
مــرور ســبع ســنوات عــى تقســيم الهنــد
وقبــل ســنة مــن مــوت (مانتــو) ،يُفــرض أنــه
كتــب كلمــة قصــرة لتكتــب عــى القــر الذي
ســيؤويه ،هــذا نصهــا« :هــذا رضيح ســعدات
حســن مانتــو .يــأوي هــذا القــر أيضً ــا جميــع
فنــون كتابــة القصــة القصرية وملغزاتهــا .يرقد
ـائل
مانتــو هنــا تحــت أطنان مــن الرتاب متسـ ً
عــا إذا كانــت موهبتــه يف كتابــة القصــص
تفوق موهبــة اللــه».)10-9 ,1987 Hasan( ،
دليــا
قــد يــرى البعــض يف هــذه األســطر ً
إضاف ًيــا عــى ولــع (مانتــو) بإحــداث الصدمــة
يف نفــوس قرائــه مــن خــال اســتعراض مبالــغ
فيــه لتضخــم األنــا عنــده .وقــد يعــرب بعــض
القــراء عــن اســتيائهم معتربيــن (مقارنــة
ـاص صل ًفــا
قــدرة اللــه عــى اإلبــداع بقــدرة قـ ّ
فاحشً ــا)! لكــن البعــض اآلخــر -ثلــة ســيئة
الحــظ ،رمبــا -ســيتفهمون طبيعــة العقــل
العلــاين الحديــث الــذي يــرزح تحــت أطنان
مــن الشــكوك السياســية .وإذا كان للمــرارة
الالذعــة أن تنبثــق مــن رحــم الســخرية،
فــا شــك أن ذلــك قــد تحقــق هنــا .يجــري
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التعبــر عــن ورطــة الــروح البرشيــة الخالقــة
التــي يجــب عليهــا مواصلــة فعــل الخلــق يف
عــامل يُعتقــد أن اللــه قــد تخــى عنــه عــى
الــدوام .فكيــف يــؤدي هــذا العقــل عملــه؟
دعنـا نالحظ قبل كل يشء ،أننا ال نتحدث هنا
انطالقًـا مـن مقاربـة شـعبية؛ ذلـك أن املجال
الشـعبي تسـود فيـه فكـرة أن صناعـة العـامل
تتطلـب قـوى أكبر مما يقـدر عليـه البشر
يفسر كذلك العنف البشري غال ًبا
العاديـونَّ .
على أنـه عنـف فرضـه الله ،وهـو أمـر يكون
ملتبسا .يف إحدى املرات
أحيانًا مفهو ًما وأخرى ً
قضيت شـهو ًرا أبحث يف األرشيف عن إفادات
شـهود عيـان حول أحـداث شـغب طائفية يف
البنغـال ،وقـد خرجـت بانطبـاع نهـايئ مفاده
أنـه حتـى عندمـا يصـف األشـخاص العاديون
االعتـداءات الفظيعـة التـي حدثـت لهم عىل
نحـو مفصـل ،فإنهـم ينزعـون إىل تعليـل تلك
االعتـداءات بأسـباب خارجيـة .لقـد اعتُ ِـدي
عليهـم لسـبب مـا هـم عاجـزون عـن فهمه.
دعنــا نالحــظ قبــل كل يشء ،أننــا ال
نتحــدث هنــا انطال ًقــا مــن مقاربــة
شــعبية؛ ذلك أن املجال الشــعبي تســود
فيــه فكــرة أن صناعــة العــامل تتطلــب
قــوى أكــر مــا يقــدر عليــه البــر
العاديــون.

.

هكــذا يــرون األمــور .ولقــد شــدد غانــدي
يف إحــدى املناســبات (وهــي كثــرة) التــي
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خالــف فيهــا العقالنيــن عــى أن زلـزال بيهــار
الــذي وقــع ســنة ( ،)1934إمنــا هــو (عقوبــة
إلهيــة) بســبب اقرتافهــم ذنــب ازدراء بعــض
فئــات املجتمــع املنبــوذة .لقــد تعمــد غاندي
اتخــاذ موقــف يتامهــى مــع املعتقــدات
الشــعبية عندمــا نســب هــذا العنــف للــه.
وعندمــا ســئل ملــاذا قــد يســلط اللــه عقوبــة
شــملت الجميــع مبــن فيهــم الطبقــات الغنية
والطبقــات املنبــوذة ذاتهــا أجــاب( :لســت
إل ًهــا؛ ولذلــك ليــس يل علــم مبقصــد اللــه)،
( .)87 ,1958 Gandhiواســتنا ًدا إىل معلومايت
حــول املوضــوع ،فلســت مقتن ًعــا بأنــه يوجــد
يف الوعــي الشــعبي عنــف ليــس لــه ســبب.
فقــد يُلتجــأ إىل العنــف لالنتقــام أو للعقــاب
أو لتحقيــق العدالــة أو ألداء وظيفــة مــا أو
لطائفــة واســعة مــن األســباب األخــرى عــى
غـرار اســتيالء األرواح أو الشــياطني أو اآللهــة
عــى البــر ،وبالتــايل ينــدر أن نجــد عنفًــا
غــر مــرر وليــس لــه ســبب مقصــود.
إن الوعــي العلــاين الحديــث الــذي يعتــر أن
العــامل بــات مكانًــا مخي ًبــا لآلمــال هــو الــذي
يواجــه هــذه املعضلــة الغريبــة املتمثلــة يف
فهــم كنــه العنــف يف الحيــاة البرشيــة .وعــى
الرغــم مــن إمكانيــة الوقــوع يف التبســيط
عــى نحــو مبالــغ فيــه لتاريــخ كــ َّرس لــه
جهابــذة العــامل الحديــث وقتهــم وجهدهــم،
فدعنــي أشــر إىل أنه بالنســبة إىل عــامل الحياة
السياســية الحديثــة عــى األقــل ،تــم إنتــاج

اســراتيجيتني لتكريــس التعقــل والنظــام
يف مامرســة العنــف .أمــا األوىل فتتمثــل يف
إنشــاء مظلــة لألخــاق تســتند إىل فلســفة
التعــايل ( )Transcendentalismنســترت
وراءهــا الســتخدام العنــف وجعلــه مامرســة
مــررة .ينتــج عــن ذلــك تصــورات عــن الخــر
والعــدل يؤمــن أصحابهــا أنهــا صائبــة؛ ولذلك
فــإن العنــف ،حــن يســتخدم يف الوضعيــات
املناســبة ،مــا هــو إال أداة رشعيــة لتنفيذ هذه
املقاصــد األخالقيــة التــي تقــوم عــى أســاس
فلســفة التعــايل .لقــد متــت رشعنــة العنــف
يف العــر الحديــث عــن طريــق الكثــر مــن
املفاهيــم التــي تحقــق العــدل والخــر عــى
غـرار العدالــة والعقــاب واالنضبــاط والتقــدم
والعلــم .أمــا االســراتيجية الثانيــة فتتمثــل
يف ابتــداع اقتصــاد قائــم عــى العنــف.
لقــد متــت رشعنــة العنــف يف العــر
الحديــث عــن طريــق الكثــر مــن
املفاهيــم التــي تحقــق العــدل والخــر
عــى غرار العدالــة والعقــاب واالنضباط
والتقــدم والعلــم .أمــا االســراتيجية
الثانيــة فتتمثــل يف ابتــداع اقتصــاد قائم
عــى العنــف.

.

والســؤال هاهنــا ال يتعلــق بجــواز اســتعامل
العن ــف م ــن عدم ــه ،ب ــل بتحدي ــد الق ــدر
املســموح بــه مــن العنــف وأصنافــه وغاياتــه
ونتائجــه املتوقعــة .مل يعــد األمــر يتعلــق هنــا
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بالواجـــب األخالقـــي ،بـــل بحســـاب كلفـــة
العن ــف والعوائ ــد املنج ــرة عن ــه ،وبالرب ــط
بـــن أســـبابه ونتائجـــه ،وتحديـــد فعاليتـــه.
ت ــدرك الحي ــا ُة السياس ــية الحديث ــة العن ـ َـف
إم ــا بتقيي ــم م ــدى الحاج ــة إىل اس ــتخدامه
بالنظـــر إىل واجـــب أخالقـــي معـــن ،وإمـــا
بالتقليــل مــن شــأنه ليصبــح شــأنًا اقتصاديًــا
محضً ــا .ميكنن ــا أن نالح ــظ كال االتجاه ــن يف
القص ــة الت ــي رويته ــا ح ــول م ــوت ب ــاالك
برهمشـــاري .فلقـــد كان أنصـــار العقالنيـــة
يتذم ــرون م ــن تراخ ــي الحكوم ــة يف ف ــرض
قوانينه ــا املتعلق ــة بالنظ ــام الع ــام وقيمه ــا
األخالقي ــة .كان العقالني ــون يتس ــاءلون مل ــاذا
متتنـــع الدولـــة عـــن اســـتخدام القـــوة مـــا
دام القان ــون يف ــرض عليه ــا ذل ــك ،ال س ــيام
وأن اللجـــوء إىل العنـــف يف هـــذه الحالـــة
ســـيكون مـــر ًرا .ولـــن لجـــأت الحكومـــة
يف نهايـــة املطـــاف للعنـــف ،فإنهـــا كانـــت
متحفظـــة جـــ ًّدا يف اســـتعامله وحرصـــت
ع ــى تخفي ــف آث ــار التدخ ــل حت ــى تق ــول
للــرأي العــام إنهــا مل تســتخدم ســوى القــدر
الـــكايف منـــه لتحقيـــق النتائـــج املرغوبـــة:
رصحـــت الحكومـــة بأنـــه (ال وجـــود
وقـــد ّ
لضحاي ــا) .أم ــا أعض ــاء طائف ــة س ــنتان دال،
مبــا هــم أط ـراف مشــاركة يف هــذا التمظهــر
للسياس ــة الحديث ــة ،فق ــد احتج ــوا ع ــى م ــا
وصفـــوه اســـتخدا ًما غـــر رشعـــي للقـــوة
انجـــر عنـــه انتهـــاك لحقهـــم يف اعتنـــاق
معتقداتهـــم الدينيـــة ومامرســـتها .لقـــد
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ش ــارك الجمي ــع يف بن ــاء مفه ــوم العن ــف يف
الدول ــة الحديث ــة.
كنــت مطل ًعــا عــى تاريــخ العنــف
ولـــا
ُ
ّ
وأدبياتــه منــذ ســنة ( ،)1947فــإين أعتقــد
أن هنــاك توقًــا مامثـ ًـا مــن جميــع األطـراف
إلدراك مفهــوم العنــف يف نطــاق منطــق
الدولــة األمــة الحديثــة .تســتند مختلــف
األطـراف (حــزب املؤمتــر ،الرابطــة اإلســامية،
والربيطانيــون) إىل اعتبــارات أخالقيــة (وإىل
اعتبــارات الــذم واملــدح) يف صياغــة مطالبهــا
وتنازالتهــا عــى حــد ســواء .فــإن تقســيم
الهنــد يُعــد خســارة بالنســبة إىل الهنــود لكنه
يُعتــر نجا ًحــا بالنســبة إىل الباكســتانيني .ثــم
تــأيت طب ًعــا االعتبــارات االقتصاديــة .فهــل
كان العنــف أمــ ًرا حتم ًيــا ال منــاص منــه؟
رع
وهــل كان باإلمــكان تفاديــه؟ هــل تــ ّ
الربيطانيــون يف اتخــاذ قــرار الخــروج مــن
الهنــد؟ هــل كان باإلمــكان تفــادي انفجــار
العنــف الطائفــي غــر القابــل للســيطرة لــو
لجــأت الدولــة إىل زيــادة منســوب العنــف
قليــا يف حــاالت بعينهــا؟ ال ميكــن االدعــاء
ً
بــأن مــا وقــع ســنة ( )1947مل يقتــل بحثًــا
ودراســة ،بــل بالعكــس ،فقــد ســال حولــه
حــر كثــر ومــا زال ،وكل مــا قيــل اســتند إىل
ثنائيــة األخــاق واالقتصــاد.
يكمــن تفـ ّرد (مانتــو) يف امتناعــه عــن قبــول
مقاربــة العنــف الــذي وقــع ســنة ()1947
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مــن زاويتــي نظــر األخــاق واالقتصــاد.
فلــم يلجــأ إىل زاويــة النظــر األخالقيــة التــي
يطرحهــا اللــه أو فلســفة التعــايل .كــا مل
يســمح لنفســه بــأن يقــع فريســة إلغــواء
الحســابات االقتصاديــة التــي تســتند إليهــا
الحكومــات ملامرســة العنــف .وبالنســبة إليه،
فــإن العنــف الــذي أفــرزه تقســيم الهنــد
اســتدعى ردة فعــل سياســية محضــة ،إن جاز
يل توصيفهــا عــى هــذا النحــو ،وقــد انطــوت
ردة الفعــل هــذه عــى املــزج بشــكل متزامن،
مــرة أخــرى ،وبشــكل ذايت ،بــن مــا هــو
أخالقــي ومــا هــو اقتصــادي ،وذلــك اســتنا ًدا
إىل عنــارص التفاعــل البــري الخالصــة.
وبهــذا املعنــى ،كان وقــوف (بيشــان ســينغ)
يف املنطقــة الح ـرام [بــن الهنــد وباكســتان]
عــى قدميــه املتورمتــن كتمثــال شــاهق،
لحظ ـ ًة سياســية خالصــة ،ال عالقــة لهــا بــأي
شــأن آخــر .لكــن يحســن التنبيــه إىل أن هــذه
اللحظــة السياســية الخالصــة ال ميكــن أن
تســتمر؛ ذلــك أن بشــائرها الخالقــة وأعبــاء
مســؤوليتها عظيمــة جــ ًّدا .أطلــق (بيشــان
ســينغ)[ ،الــذي يعــرف أيضً ــا بـــ (توبــا تــك
ســينغ)] رصخــة مدويــة ثــم ســقط عــى
األرض ( :هنــاك ،وراء األســاك الشــائكة،
تقبــع الهنــد عــى أحــد الجانبــن ،وعــى
الجانــب اآلخــر ،ووراء املزيــد مــن األســاك
الشــائكة ،تقبــع باكســتان .وبينهــا ،وعــى
رقعــة صغــرة مــن األرض ال يعــرف لهــا اســم،

يقبــع توبــا تــك ســينغ).)1987,18 Manto( ،
رمب ــا ق ــد ال يتمك ــن أحدن ــا م ــن التفك ــر ،يف
هــذه اللحظــة السياســية الخالصــة ،يف مــدى
قدرت ــه ع ــى أن يك ــون أعظ ــم م ــن الل ــه يف
كتابــة القصــص ،إال بعــد أن يُدفــن -أو تُدفــن
الحي ــاة ذاته ــا -تح ــت أطن ــان م ــن األرض.
ولكنـــي ال أظـــن أن الكثرييـــن ســـيخاطرون
بفعـــل ذلـــك ،والواقـــع أن حـــديس يخـــرين
ب ــأن ه ــذا ه ــو س ــبب إق ــدام مانت ــو ع ــى
إتيـــان هـــذا الصنيـــع وتفـــ ّرده بـــه دونًـــا
عـــن غـــره .إن اقتحـــام املجـــال الســـيايس
مبعامل ــه الغامض ــة وخطورت ــه الت ــي ال ميك ــن
التخفيــف مــن وطأتهــا ،دون أســاس يُهتــدى
ب ــه لتحدي ــد مفه ــوم الخ ــر مس ــبقًا ،ودون
أدوات لحســاب الكلفــة والعوائــد  -لهــو أمــر
مريـــع .وإن النبـــش يف التاريـــخ ويف أصـــول
الحكــم واللــواذ بهــا ليــس ســوى عــودة إىل
املامرس ــات املألوف ــة الت ــي يفض ــل معظمن ــا
الركـــون إليهـــا .ملـــاذا؟ ألننـــا لســـنا مـــن
فئ ــة الق ُّص ــاص العظ ــاء .إن الضي ــق ال ــذي
يُطب ــق ع ــى الكثريي ــن بس ــبب م ــا يح ــدث
يف (املجتمـــع الســـيايس) ناتـــج يف نظـــري
عـــن إحيائـــه ملفهـــوم السياســـة الخالصـــة.
وهـــذه منطقـــة تتزعـــزع فيهـــا اليقينيـــات
املتعلق ــة مبعاي ــر املجتم ــع امل ــدين واألص ــول
الدس ــتورية .تتزع ــزع املزاع ــم ح ــول الق ــوة
الســـيادية بســـبب الرشعيـــة الضبابيـــة
واإلرادة امل ــرددة ،ويب ــدو أن ــه يتع ــن علين ــا
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التف ــاوض مج ــد ًدا بش ــأن طبيع ــة الحق ــوق
والقوانـــن التـــي ينبغـــي أن نتبناهـــا.
وحدهـــم القـــادرون عـــى إحـــداث أكـــر
قـــدر مـــن الضجيـــج والتكلـــم نيابـــة عـــن
أكــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص ينجحــون
يف تبلي ــغ صوته ــم .هن ــاك عن ــف يف األف ــق.
ولي ــس كل م ــا يح ــدث هن ــا مرغوبً ــا في ــه
أو يس ــتحق أن نقب ــل ب ــه .ولك ــن م ــا أدران ــا
أن األشـــياء التـــي نرغـــب فيهـــا أو نوافـــق
عليهــا هــي أشــياء خـ ّـرة بالفعــل؟ وحدهــم
الذي ــن يخوض ــون غ ــار العملي ــة السياس ــية
الخالق ــة ،ع ــى خطورته ــا ،يح ــق له ــم أخ ــذ
قــرارات به ــذا الخص ــوص .أعتق ــد أن مانت ــو
كان ســـيتع ّرف إىل هـــؤالء .يتعـــن عـــى
أولئــك الذيــن يتوقــون إىل تأســيس مجتمــع
دميقراطـــي جديـــد أن يطمحـــوا إىل أن
اص ــا أعظ ــم موهب ـ ًة م ــن الل ــه.
يصبح ــوا ق ُّص ً
ويف خضـــم هـــذه النطاقـــات املتوهجـــة
واملشوشــة ملــا ســميته (املجتمــع الســيايس)،
ال أدري إن كان يج ــري وض ــع أس ــس لنظ ــام
دميقراطـــي جديـــد أم ال .ســـنرتك مهمـــة
وصـــف مـــا يجـــري وتحليلـــه ملؤرخـــي
األجيـــال القادمـــة .ومـــا أعلمـــه حقيقـــة
ه ــو أن املامرس ــات املتعلق ــة بالدميقراطي ــة
قـــد تغـــرت يف الهنـــد خـــال العقـــود
األربعـــة املاضيـــة ،وأن مـــروع التحديـــث
ال ــذي تق ــوده الدول ــة ق ــد أُ ِ
دخل ــت علي ــه

393

تعديـــات جذريـــة ،وأن أشـــكال مشـــاركة
الطبق ــات التابع ــة يف األنش ــطة الحكومي ــة
ويف الهيئـــات التمثيليـــة قـــد توســـعت
وتعمق ــت .هن ــاك جه ــود جدي ــدة لحش ــد
الرشعيــة الشــعبية مــن أجــل ضــان هيمنــة
النخب ــة ،ع ــى غــرار الجه ــود الت ــي يبذله ــا
التشـــكيل الســـيايس الـــذي يتخـــذ لنفســـه
شـــعار (الهويـــة الهنديـــة) (،)Hindutva
وه ــو تش ــكيل س ــعى إىل إقن ــاع الطبق ــات
الحاكم ــة يف الهن ــد بأن ــه ق ــادر ع ــى إنش ــاء
كي ــان للحك ــم الطبق ــي يك ــون بدي ـ ًـا أك ــر
حيويـــة عـــن حـــزب املؤمتـــر الهـــرم.
وبالنســـبة إىل األطـــراف املحكومـــة ،فقـــد
نجح ــت ،رغ ــم معارض ــة الفئ ــات املهيمن ــة
الشــديدة ،يف توخــي سياســة الشــد والجــذب
إزاء القواعـــد السياســـية التـــي فرضتهـــا
الربجوازيـــة والبريوقراطيـــة العقالنيـــة مـــن
أجـــل ابتـــكار أشـــكال جديـــدة للمامرســـة
الدميقراطي ــة ع ــى نح ــو يختل ــف بش ــكل ال
ميك ــن تحدي ــده ع ــن املامرس ــات الت ــي نظّــر
له ــا عل ــم االجت ــاع الغ ــريب ،وإن حافظ ــت
عـــى املصطلحـــات نفســـها املســـتعملة يف
األدبي ــات الغربي ــة.
لقــد كان الشــعب الهنــدي هــو مــن ابتكــر
هــذه املامرســات ،ولعلنــا سنشــهد يو ًمــا
ـاص عظيــم يســند إليهــا
مــا صعــود نجــم قـ ّ
تســميات جديدة ويســتنبط لها لغــة جديدة.

