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مسار النار:
لماذا تصاعدت االحتجاجات على سياسة التجنيد العسكري بالهند؟ 

موجــة  الماضيــة  األيــام  فــي  الهنــد  شــهدت 
هائلــة مــن االحتجاجــات العنيفــة علــى سياســة 
التجنيــد العســكري الجديــدة التــي أعلنــت عنهــا 
الحالــي،  يونيــو  منتصــف  الهنديــة  الحكومــة 
بتقليــص  ارتبطــت  التــي  االحتجاجــات  وهــي 
يحصــل  كان  التــي  المزايــا  الجديــدة  السياســة 
وال  العســكرية.  بالخدمــة  الملتحقــون  عليهــا 
لــه  يمكــن إغفــال أن اســتمرار األزمــة ســيكون 
الهنــد،  إلــى  بالنســبة  هائلــة  اقتصاديــة  تكلفــة 
بــات  الــذي  الحاكــم  للحــزب  سياســية  وتكلفــة 
فئــات مختلفــة. مــن  يواجــه موجــات معارضــة 

ــرة  ــي الفت ــد ف ــل الهن ــتقرار داخ ــدم االس ــرات ع ــدت مؤش تصاع
األخيــرة بعــد رفــض الحكومــة الهنديــة إلغــاء سياســة التجنيــد 
ــي،  ــو الحال ــت عنهــا منتصــف يوني ــي أعلن ــدة الت العســكري الجدي
ــى  ــار(، وســتؤدي إل ــاث – مســار الن ــا )أغنيب ــق عليه ــي ُيطَل والت
تقليــص عــدد المقبوليــن بالجيــش الهنــدي ســنوياً عبــر تعاقــد مؤقــت 
معهــم؛ وذلــك رغــم اســتمرار االحتجاجــات الشــعبية الضخمــة 
ت إلــى مقتــل مواطــن واعتقــال  التــي اجتاحــت 12 واليــة وأدَّ
العشــرات وتدميــر عــدد كبيــر مــن الممتلــكات العامــة والخاصــة، 
ــا  ــي المشــهد، وتعهده ــى تدخــل أحــزاب المعارضــة ف عــاوة عل
ــم  ــذر بتفاق ــا ين ــك السياســة؛ م ــاء تل ــى إلغ باســتمرار التظاهــر حت
األزمــة وتعــدد تأثيراتهــا علــى المســارين االقتصــادي والسياســي 

ــد. بالهن

مصالح متضاربة

أعلــن رئيــس الــوزراء الهنــدي منتصــف يونيــو الحالــي عــن 
د بمقتضاهــا أشــخاص  سياســة تجنيــد عســكري جديــدة ســُيجنَّ
ــنوات،  ــع س ــدة أرب ــش لم ــي الجي ــاً ف ــر )17.5 – 21( عام بعم
ُيقــدر عددهــم بنحــو 46 ألــف شــاب هــذا العــام، وبعــد ذلــك ســيتم 
تعييــن 25 % فقــط منهــم لمــدة 15 عامــاً دون ترقيتهــم إلــى رتبــة 
ــت عــدم  ــل يثب ــم دلي ــن تقدي ــى المتقدمي ــط”. وســيتعين عل “ضاب
ــد،  ــراق متعم ــادث إح ــف أو ح ــاج عني ــي أي احتج ــاركتهم ف مش
وســُيمَنح الباقــون األولويــة فــي االلتحــاق بوظائــف حكوميــة 
ــرح  ــرد أن ُط ــات. وبمج ــرطة الوالي ــى ش ــام إل ــرى، كاالنضم أخ
النظــام الجديــد ظهــرت موجــة هائلــة مــن االحتجاجــات، وتعمقــت 
حــدة األزمــة داخــل الهنــد؛ وذلــك بفعــل عــدد مــن العوامــل 

ــية:  الرئيس

Interregional تقديرات
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لماذا تصاعدت االحتجاجات على سياسة التجنيد العسكري بالهند؟ 

الجديــدة  السياســة  العســكرية:  الخدمــة  مزايــا  تقليــص   -1
ــف  ــة تختل ــة الهندي ــا الحكوم ــي طرحته ــكري الت ــد العس للتجني
كثيــراً عــن النظــام الــذي كان معمــوالً بــه ســابقاً فــي هــذا 
الشــأن؛ حيــث كان يتــم تجنيــد األفــراد علــى نحــو منفصــل فــي 
القــوات البحريــة والجويــة لمــدة تصــل إلــى 17 عامــاً، عــاوة 
علــى ذلــك فــإن الخدمــة العســكرية بالهنــد ظلــت لعقــود مهنــة 
ــة.  ــن البطال ــاً م ــباب هرب ــا الش له ــاة ُيفضِّ ــدى الحي ــة لم حكومي
وهكــذا أثــارت السياســة الجديــدة اســتياء قطاعــات واســعة 
ــا الخدمــة  ــا تقلــص بدرجــة واضحــة مزاي مــن المجتمــع؛ ألنه

ــكرية. العس

العنيفــة: نشــبت  الشــعبية  دائــرة االحتجاجــات  اتســاع   -2
تظاهــرات وصفــت باألعنــف خــال العقديــن الماضييــن بــدأت 
فــي واليــة “بيهــار الشــرقية”؛ حيــث أشــعل المتظاهــرون 
ومراكــز  القطــارات  وبعــض  التجاريــة  بالمحــال  النيــران 
للشــرطة، مطالبيــن بالتراجــع عــن سياســة “مســار النــار”. وفــي 
ــب  ــه وأصي ــر مصرع ــي متظاه ــة لق ــا الجنوبي ــة تيانجان والي
ــة  ــي والي ــن، وف ــوات األم ــد ق ــدام ض ــة الص ــرات نتيج العش
ــميت  ــا ُس ــل 250 شــخصاً بموجــب م ــش” اعتق ــار برادي “أوت
“االعتقــاالت الوقائيــة”، كمــا أُلِقــي علــى المتظاهــرون بواليــة 
“راجســتان” و”هاريانــا” شــمااًل الغــاز المســيل للدمــوع، واتهــم 

بعــض المتظاهريــن الشــرطة باســتخدام القــوة المفرطــة ضدهم، 
فــي المقابــل أصيــب 4 مــن رجــال الشــرطة، واعُتقــل أكثــر مــن 
ــي “بيهــار” و”أوتــار براديــش” األكثــر  1000 شــخص بواليَت
ــر  ــن ترســان أكب ــة، اللتي ــدالت البطال ــي مع ــى ف ــراً واألعل فق
ــرون  ــد المتظاه ــد أك ــش. وق ــد بالجي ــباب للتجني ــن الش ــدد م ع
– ومعظمهــم مــن الشــباب العاطــل عــن العمــل – أن السياســة 
ــكرية  ــة العس ــم بالمؤسس ــرص توظيفه ــن ف ــتحد م ــدة س الجدي

التــي تضمــن لهــم رواتــب ثابتــة ومعاشــات تقاعديــة مميــزة.

3- توظيــف قــوى المعارضــة األزمــة للضغــط علــى الحكومــة: 
انتقــد زعيــم حــزب “المؤتمــر الوطنــي” المعــارض بالهنــد 
“راهــول غانــدي” سياســة التجنيــد الجديــدة؛ ألنهــا ســتؤدي 
إلــى رفــع معــدالت البطالــة، ودعــا الحكومــة “إلــى االســتماع 
لصــوت الشــباب العاطــل عــن العمــل”، ال ســيما فــي ظــل 
ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى أعلــى مســتوى منــذ أربعــة عقــود. 
ــد  ــلمي، وعق ــاج س ــم احتج ــه تنظي ــن عزم ــزب ع ــن الح وأعل
رئيســه لقــاء مــع الرئيــس الهنــدي “رام نــاث كوفينــد” لمطالبتــه 
بســحب الخطــة، بيــد أن ذلــك لــم يحــدث، بينمــا أوضــح “أجــاي 
ماكيــن” عضــو البرلمــان الهنــدي أنــه “يجــب مناقشــة المخطــط 

ــك يجــب ســحبه”. ــل ذل أواًل مــع الشــباب والبرلمــان وقب
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لماذا تصاعدت االحتجاجات على سياسة التجنيد العسكري بالهند؟ 

سياســة  جاناتــا”  “بهاراتيــا  الحاكــم  الحــزب  دعــم  ورغــم 
“مســار النــار”، فــإن بعــض أعضائــه انتقدوهــا؛ ألنهــا ســتؤدي 
ــرال  ــا أوضــح الجن ــاد، بينم ــة بالب ــدالت البطال ــع مع ــى رف إل
ــتؤدي  ــة س ــد “جــي دي باكشــي” أن السياس ــكري المتقاع العس
“إلــى تحويــل القــوات المســلحة الهنديــة إلــى قــوة شــبه مجنــدة 

ــرة”.  ــرة قصي لفت

4- إصــرار الحكومــة علــى تطبيــق السياســة الجديــدة: دافعــت 
ــا؛  ــدة ورفضــت إلغاءه ــة الجدي ــة عــن السياس ــة الهندي الحكوم
ألنهــا خطــوة “تحويليــة” و”ثوريــة”، علــى حــد وصفهــا، اتُّخذت 
بعــد مشــاورات واســعة. وعقــد وزيــر الدفــاع الهنــدي “راجناث 
ــش  ــادة الجي ــع ق ــو 2022، م ــوم 19 يوني ســينج” اجتماعــاً، ي
والبحريــة والقــوات الجويــة لبحــث سياســة “مســار النــار”، ثــم 
عقــد مؤتمــراً صحفيــاً بعــد ذلــك نفــى خالــه ســكرتير الــوزارة 
“أنيــل بــوري” التراجــع عــن تطبيــق السياســة الجديــدة، وأكــد 
ــلحة  ــوات المس ــيمنح الق ــد س ــد للتجني ــري الجدي ــد العم أن الح
“صــورة شــبابية”؛ حيــث تهــدف السياســة إلــى خفــض متوســط 
ــون  ــا 1.38 ملي ــغ قوامه ــوات المســلحة البال ــراد الق ــار أف أعم

جنــدي، وتقليــص تكاليــف المعاشــات التقاعديــة المتزايــدة.

ــن  ــع س ــن رف ــة ع ــة الهندي ــان الحكوم ــن إع ــم م وبالرغ
وتخصيــص عامــاً،   23 إلــى  الجديــدة  بالسياســة   التجنيــد 

ــكرية  ــبه العس ــوات ش ــي الق ــاغرة ف ــن الش ــن األماك 10 % م
ــد  ــش بع ــوف الجي ــون صف ــن يترك ــام” لم ــادق آس ــدة “بن ووح
ســنوات التجنيــد األربــع، بيــد أن هــذه التعديــات لــم تنجــح فــي 

ــن. ــت الراه ــى الوق ــن حت ــة المتظاهري تهدئ

تداعيات محتملة

رغــم أن نظــام التجنيــد بــأي دولــة هــو شــأن عســكري، فإنــه 
فــي الهنــد يتجــاوز ذلــك نظــراً إلــى عوامــل عــدة؛ منهــا عــدد 
الســكان البالــغ تقريبــاً مليــاراً و300 ألــف نســمة، والمتغيرات 
االقتصاديــة والسياســية؛ لــذا فــإن هنــاك عــدداً مــن التداعيــات 

حــال اســتمرار األزمــة الراهنــة ومنهــا:

1- زيــادة تهديــدات الســلم االجتماعــي: اســتفز اإلصــرار 
الحكومــي علــى تنفيــذ سياســة “مســار النــار”، الواليــات الهنديــة 
الفقيــرة؛ ألنهــا ســتؤدي إلــى حرمــان ســكانها مــن فــرص عمــل 
حكوميــة مميــزة، وخصوصــاً أن هنــاك 23 مليــون فرد يصلون 
ــش  ــم بالجي ــض التحاقه ــال رف ــنوياً، وح ــد س ــن التجني ــى س إل
ســيعانون مــن البطالــة، وقــد تزامــن ذلــك مــع أزمــة تصريحات 
قياديــة بالحــزب الحاكــم ضــد الديــن اإلســامي التــي أدت إلــى 
ــة،  ــلطات الهندي ــل الس ــن قب ــف م ــت بعن ــدة قوبل ــرات ع تظاه
ــي  ــم ف ــزب الحاك ــا الح ــي أصدره ــرارات الت ــن الق ــك ع ناهي
الهنــد، والتــي اســتهدفت، بطريقــة أو بأخــرى، بعــض الرمــوز 
والممارســات الدينيــة للمســلمين فــي الهنــد؛ وذلــك علــى غــرار 
القــرار الصــادر فــي فبرايــر الماضــي بمنــع ارتــداء الطالبــات 
المســلمات “الحجــاب” فــي معاهــد عليــا ببعــض الواليــات. 
ــن  ــم بي ــض لسياســات الحــزب الحاك ــرة الرف ــذا تتســع دائ وبه
فئــات محــددة، كالمســلمين والفقــراء واألقليــات والواليــات 

ــد. ــى الســلم االجتماعــي بالهن المهمشــة؛ مــا يؤثــر ســلًبا عل
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ــا  ــي حــزب “بهاراتي ــم: يتبن ــع شــعبية الحــزب الحاك 2- تراج
ــة هندوســية  ــا قومي ــد سياســات أيديولوجي ــا” الحاكــم بالهن جانات
ــاته  ــت سياس ــي، وعكس ــزب يمين ــه ح ــف بأن ــة، ويص محافظ
ــى شــعبية  ــى نحــو مــا عل ــر عل ــا أث ــك؛ م ــاً ذل ــاً وخارجي داخلي
رغــم كونــه ال يــزال يحتفــظ باألكثريــة البرلمانيــة؛ فعلــى ســبيل 
ــي  ــة رئيســية ف ــي عــام 2021 والي ــال، خســر الحــزب ف المث
االنتخابــات المحليــة هــي “البنغــال الغربيــة” يقطنهــا 90 مليــون 
ــات  ــزب لانتخاب ــتعد الح ــة، يس ــياق ذي صل ــي س ــمة. وف نس
ــة  ــا الهوي ــى قضاي ــي 2024، ويركــز عل ــة ف ــة المقبل البرلماني
والديــن ومعالجــة قضايــا التنميــة والبطالــة، وهــي قضايــا محــل 
ــا يتراجــع  ــادات ضــده، وربم ــن االنتق ــد م ــر العدي جــدل، وتثي
النفــوذ السياســي للحــزب فــي االنتخابــات المقبلــة إذا توســعت 

ــر الرفــض الشــعبي لسياســاته.   دوائ

3- تفاقــم األزمــة اقتصاديــة الداخليــة: يعانــي االقتصــاد الهندي 
مــن تباطــؤ فــي النمــو إثــر فتــرات اإلغــاق عــام 2020 
ــغ 4.5 %  ــث بل ــا المســتجد؛ حي ــروس كورون خــال تفشــي في
ــون  ــغ العاطل ــام 2018، وبل ــل 8.1 % ع ــة 2021 مقاب نهاي
ــام  ــاً ع ــل 40 مليون ــي 2021 مقاب ــاً ف ــل 56 مليون ــن العم ع
2017، كمــا بــرزت أزمــة طاقــة منــذ أبريــل الماضــي؛ حيــث 
تعانــي 12 واليــة هنديــة مــن انقطــاع للكهربــاء، وبلــغ العجــز 
ــاع  ــع ارتف ــة نحــو 15 %، وم ــدادات الشــبكة الكهربائي ــي إم ف

ــك النســبة.  درجــات الحــرارة ســترتفع تل

وبنــاًء عليــه، إذ اســتمرت االحتجاجــات القائمــة، فــإن الهنــد 
مرشــحة لمواجهــة أزمــة اقتصاديــة؛ حيــث بلغــت الخســائر مــن 
ــدوالرات فضــاً  ــن ال ــكات العامــة مايي ــر الممتل حــرق وتدمي
عــن الخســائر مــن قــرار الحكومــة قطــع خدمــة اإلنترنــت فــي 
عــدد مــن الواليــات يــوم 18 يونيــو 2022 للحــد مــن التواصــل 
بيــن المحتجيــن. وإذا نفــذ حــزب “المؤتمــر الوطنــي” المعارض 
قــراره بتنظيــم “إضــراب عــام” بالهنــد فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 

خســائر اقتصاديــة كبيــرة. 

4- االنعكاســات الســلبية علــى قــدرات الجيــش الهنــدي: يحتــل 
ــم،  ــوش العال ــوى جي ــن أق ــة بي ــة متقدم ــدي مرتب ــش الهن الجي
وتصــل ميزانيتــه إلــى 49 مليــاراً و600 مليــون دوالر، وعــدد 
قواتــه يبلــغ 5 ماييــن و132 ألــف فــرد، بينهــم مليــون و450 
ألــف فــرد قــوات عاملــة. ولكــن تقليص عــدد أفراد الجيــش ربما 
يــؤدي إلــى تراجــع فــي مكانتــه اإلقليميــة والدوليــة، فــي ظــل 
تصاعــد التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه نيودلهــي، واســتمرار 
النــزاع والتنافــس مــع باكســتان، وخاصــًة علــى إقليــم كشــمير، 
وأزمــات الحــدود والتنافــس السياســي مــع الصيــن، فضــاً عــن 
التوتــر الدولــي إثــر التنافــس بيــن بكيــن وواشــنطن علــى منطقــة 
الهندو–باســيفيك، والتهديــدات اإلرهابيــة القادمــة من أفغانســتان 
التــي تجلَّــت مامحهــا مؤخــراً مــع تفجيــر معبــد للســيخ بكابــول 
ــي  ــى تصريحــات المســؤولين بالحــزب الحاكــم ف احتجاجــاً عل

الهنــد المســيئة لإلســام.

ــة  ــه سياس ــت في ــذي ُطرح ــت ال ــول أن التوقي خالصــة الق
ــن  ــد م ــاء المزي ــي إضف ــدة ســاهم ف ــد العســكري الجدي التجني
التعقيــدات علــى المشــهد السياســي فــي الهنــد، وزاد مؤشــرات 
عــدم االســتقرار السياســي واألمنــي، ال ســيما أنــه تزامــن مــع 
موجــة غضــب مــن قبــل المســلمين فــي الهنــد تجــاه سياســات 
وتوجهــات الحــزب الحاكــم. وبنــاًء عليــه، يظــل تنفيــذ سياســة 
بثالثــة ســيناريوهات رئيســية؛  التجنيــد الجديــدة محكومــاً 
ــا هــي وتجاهــل  ــا كم ــى تطبيقه هــي: اإلصــرار الحكومــي عل
االحتجاجــات الشــعبية علــى النحــو الــذي قــد يؤثــر علــى 
شــعبية الحــزب الحاكــم، أو نجــاح “اإلضــراب العــام” المزمــع 
تنفيــذه مــن قبــل أحــزاب المعارضــة والمحتجيــن فــي الضغــط 
علــى الحــزب الحاكــم إللغــاء السياســة الجديــدة، فيمــا يشــير 
الســيناريو األخيــر إلــى التوصــل إلــى صيغــة توافقيــة تتضمــن 
إدخــال تعديــالت علــى سياســة التجنيــد يمكــن بهــا تهدئــة 

بعــض المخــاوف الشــعبية.

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

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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