
 دستور واحد لبلد واحد

 كيف ستستفيد جامو وكشمير وال داخ ؟

ي دبلوماسيتها يوما عن  -
 سالم الدولي لل وتسىع" الحرب"الهند لم تتحدث ف 

ي جامو وكشمير وهي عىل يقير  من أن 
تراهن الهند عىل جلب العمل والسالم والنمو والتنمية وتكافؤ الفرص للجميع ف 

ي تمنع كشمير من الوص ي وأن عالما جديدا من الفرص والفرص سيفتح أمام شعب المشاكل الت 
ول إل إمكانياتها ستختف 

 .جامو وكشمير 

ي دبلوماسيتها  يوما عن  حسب كثير من المتتبعير  للشأن الدولي الهند 
وتسىع لمناشدة السالم " الحرب"لم تتحدث ف 

ي الكثير من المحطات التأريخية  بحيث أكدتالدولي 
بأنها تسىع جاهدة لدفع عجلة ؤوليها عير ترصيحات مسوتؤكد ف 

ي مواقفها الثابتة بالرغم من 
م األقليات والمسلمير  وهي سيدة ف  ي كشمير التابع لها وتحي 

ي جميع المجاالت ف 
التنمية والنمو  ف 

ي الهجمات االعالمية  ي سياستها الت 
وهو منطق يطالها من خالل  إيهام وتضليل الراي العام الدولي  بأن الهند دولة عنرصية ف 

ي العالم بعيد كل البعد عن الواقع خصوصا وأن أكير العارفير  بخبايا القضايا 
اتيجة ف  يعرفون ويدركون تماما أن الوزن االسي 

ين   .الجيوسياسي المتنامي ومكانة الهند بير  الدول أصبحت تزعزج الكثير

ة تم اتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بجامو وكشمير  أو تعديلهما ( أ) 35و 370حيث تم الغاء المادتير   خالل األسابيع األخير
ات مهمة أخرى والسؤال هو  ات الرجل العادي ؟ وما هي :بشكل كبير وتم كذلك إجراء تغيير كيف ستستفيد هذه التغير

ي ستعود عىل المنطقة جراء هذه القرارات ؟  المزايا الت 

ي هي السبب وراء تخلف جامو وكاشمير لق( أ)35و370ان المادتان 
د كانت والية جامو وكشمير عىل مدى سنوات عديدة ف 
ي تحض عىل القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنير  األبرياء وكانت المادتان  ي ضحية الدعاية المعادية للقومية والت 

الماض 
عة االنفصالية والحض عىل االرهاب أبقت ه( أ)35و370 اتان المادتان أدوات مفيدة للعنارص المؤذية الستغاللها الثارة الي  

ة طويلة لم يستفد من الوضع الخاص الممنوح للوالية سوى فئة  ي البالد لفي 
الوالية معزولة وبعيدة عن عمليات التنمية ف 
والعاملير  لحسابهم وعىل الرغم من تخصيص " مؤتمر حريات جميع األطراف "قليلة للغاية عىل سبيل المثال قادة حزب 

ي أوضاع الفقراء والفئات المهمشة وبنفس الطريقة نجد أنه عىل أموال ضخمة للوالية كان هناك 
تحسن محدود للغاية ف 

لمان الهندي أقر عددا من القوانير  التقدمية لصالح أبناء الشعب الهندي ورفاههم إال أن معظم تلك  الرغم من أن الير
ي االمكان تطبيقها عىل جامو وكشمير مما كان يحرم سكان جام

ي القوانير  لم يكن ف 
ي تتوفر لباف  و وكاشمير من المزايا الت 

ي الهند اآلخرين   مواطت 

 كيف سيكون التغيير اآلن ؟ وكيف سيؤدي إل نهاية الفقر وتعزيز التنمية والنمو؟

ي الوالية حيث سيقوم 
ي بها قاطرة التطور والتقدم للوصول إل عامة الشعب ف 

ي ستمض  وفيما يىلي نستعرض بعض السبل الت 
ايد فرص العمل وعدد المعاهد المستثمرون بضخ  رؤوس األموال والموارد ومن ثم سيتم إرساء صناعات وخدمات وستي  

ى وسوف ينمو القطاع الصحي ويتحول القطاع الزراعي وسيشهد قطاع التصنيع القائم عىل المنتجات  التعليمية الكير
ة لألمام وسيتم تطبيق كافة البنود والقوانير  المتعلق ة بالنواحي اإليكولوجية والبيئية ومن ثم سيتم الحفاظ الزراعية قفزة كبير

ي بقية أنحاء الهند متاحة لسكان 
ي يتمتع بها المواطنون ف  عىل الجمال الطبيىعي وستصبح اآلن كافة الحقوق األساسية الت 

 .جامو وكشمير والداخ

ي جدول الدستور 
ي تعود عىل القبائل الواردة ف   :الفوائد الت 

ي جدول الدستور تتمتع  12يقارب من  عىل الرغم من وجود ما 
ي المائة من السكان لم يكن يتمتع مجتمع القبائل الواردة ف 

ف 
ه من سكان الغابات التقليدية  اف بحقوق )بأي حصص عىل المستوى السياسي وأصبح قانون القبائل المجدولة وغير االعي 

مستوى الوالية أما اآلن سيحصل مجتمع القبائل  ساري المفعول ولم يكن هناك  قانون مماثل عىل 2006لعام ( الغابات



ي 
ي باف 

ي مقاعد الجمعية العامة كما هو الحال ف 
ي جدول الدستور عىل تمثيل سياسي من خالل حجز حصة لهم ف 

الواردة ف 
ي الغابات منذ اجيال

ي تعيش ف   .أنحاء البالد وسيتم اآلن حماية حقوق المجتمعات القبلية والمجتمعات القبلية الت 

 (حصول المرأة عىل حقوقها كاملة)ضاء عىل التمير  بير  الجنسير  الق

ات من  وجة من خارج الوالية وتزوجت نساء كثير سيتم اآلن حماية كافة حقوق الملكية وجميع الحقوق األخرى للمرأة المي  
ي الخارج وتحتفظ جميع هؤالء النساء اآلن بالح

ي أجزاء أخرى من البالد وحت  ف 
قوق الكاملة والقانونية الوالية واستقررن ف 

ي تم اتخاذها عىل مستوى الحكومة  ها من كافة الحقوق األخرى وجميع القوانير  واللوائح الت  عىل سواء بملكية األرض وغير
ي تحمي حقوق النساء واألطفال سوف تصبح قابلة للتطبيق بالكامل عىل الوالية مثل  قانون حظر  زواج : المركزية والت 

 ...ية المرأة من العنف األرسي وقانون العدالة ولألحداثاألطفال وقانون حما

عىل المحاكمة الرسيعة للجرائم المراكبة ضد لألطفال أو انتهاك حقوق  2005وينص قانون لجنة حماية حقوق الطفل لعام 
ي الوالية وسيضمن الحماية الكافية للمرأ

ي هذا القانون اآلن ف  ة وحقوق الطفل الطفل وما إل ذلك من الجرائم وسوف يسير
ي التعليم) 2002لعام  86ويجعل قانون التعديالت الدستورية 

ي الفئة العمرية من ( الحق ف 
 8التعليم حقا أساسيا لألطفال ف 

ي جامو  وكشمير وكذلك ضمان التغطية  14إل 
ي كانت متاحة بموجب ذلك القانون اآلن ف  عاما وسيتم تطبيق المزايا الت 

 .التعليمية الشاملة

ي تعود عىل الطبقات المجدولة والطبقات الدنيا األخرى الفوا  ئد الت 

ي العمل وال سيما فيما 
لم يحصل الموظفون من أبناء الطبقات المجدولة عىل كافة الفوائد المرتبطة بتخصيص نسبة لهم ف 

ي أنحاء الهند وتم حرمان أفراد فئة 
ي باف 

ي مثل زمالئهم ف 
ي الوظيف 

ف  ي كارمشاري"يتعلق بالي 
ي الوالية من حقوق  "صفائ 

ف 
ي الرصف الصحي وبالتالي 

هم عىل العمل ف  المواطنة ونتيجة لذلك لم يتمكنوا من الحصول عىل وظائف األمر الذي أجير
ي كارمشاري"سوف يحصل جميع أبناء 

ي الوالية وسيؤدي ذلك إل تحسير  ظروف  1993لعام  "صفائ 
سوف يرسي اآلن ف 

ي جامو عمل هؤالء األفراد وتوفير سبل للبث 
ي الشكاى والمظالم المقدمة وسيحصل أبناء الطبقات الدنيا األخرى ف 

ف 
ي أنحاء 

ي باف 
ي التوظيف والتعليم وسوف يحصلون عىل مزيا التخصيص الكاملة كما هو الحال ف 

وكشمير عىل حقوقهم ف 
 .البالد

 العدالة لالجئير  من غرب باكستان

ء من غرب باكستان ينظر 20يوجد أكير من  ي بلدهم وتم حرمان هؤالء الالجئير  من جميع ألف الحر
إليهم باعتبار أجانب ف 

الحقوق الديمقراطية وكذلك حقوق المواطنة والملكية وسوف يتمتع هؤالء المهاجرون اآلن بكافة الحقوق الديمقراطية 
ي الهند

 .والحقوق األخرى كمواطنير  ف 

 االستثمار والتنمية والتشغيل 

ي مجاالت التنمية ( أ)35و370وضع تطبيق المادتير  
ي ونتيجة لذلك شهد االستثمار الخاص ف 

قيودا عىل نقل ملكية األراض 
ي التعليم أو 

ى ف  ي الوالية استثمارات كير
ة ومتطورة وال يوجد ف  ي الوالية صناعات كبير

ة وال يوجد ف  عوائق وعقبات كثير
خاصة للشباب محدودة وتم إزالة القيود  الصحة أو السياحة ونتيجة لذلك ظلت فرص العمل بصورة عامة وللشباب صورة

مما سيشجع عىل إرساء الصناعة وجذب االستثمار الخاص وسيؤدي ذلك إل تحفير  النمو وزيادة فرص العمل  وسيضاعف 
قطاع التصنيع من فرص العمل عىل مستوى الوالية وخاصة للشباب وسوف يشهد قطاعي البستنة المحىلي والصناعات 

ة  ة وأصبحت صناعة األغذية دفعة كبير ة والمتوسطة والكبير حيث سيستفيد جميع المزارعير  من أصحاب الحيازات الصغير
ة عىل  ي وقت سابق عىل وجهات معينة قادرة اآلن عىل التصدير  والتعاون بصورة مبارسر

ي كانت تقترص ف  الحرف اليدوية الت 
ي القرى 

ي ذلك الحرفيير  الفقراء ف 
 .الصعيدين المحىلي والدولي بما ف 

ي 
 فوائد تعود عىل أصحاب األراض 



ي جامو وكشمير  وسوف 
ي جميع أنحاء البالد عدة أضعاف بينما لم ترتفع األسعار بنفس الشكل ف 

ي ف 
زادت أسعار األراض 

ي ومع ذلك فإن 
ي أسعار األراض 

ي بيع أرضه سيستفيد من زيادة ف 
يتغير هذا األمر خالل األيام المقبلة أي مالك أرض يرغب ف 

ي الواقع ليس هناك إكراه ألي شخص مخاوف النا
ي والممتلكات ال تستند إل أي أسس سليمة وف 

س من فقدان األراض 
ي 
ي عدم القيام كذلك ولن يكون هناك أي تغيير ف 

للتخىلي عىل أرضه وأي شخص ال يريد بيع أرضه يتمتع بحرية كاملة ف 
 370الملكية بسبب خذف 

ة للسياحة   دفعة كبير

ات سياحية هائلة حيث منع األحكام المرتبطة بالوضعية الخاصة للوالية والقيود عليها قيام تتمتع المنطقة بإمكاني
ي الوالية ومع ازالة هذه القيود سيتم 

ي هذا القطاع ف 
المستثمرين الكبار من االستثمار عىل الصعيدين المحىلي والدولي ف 
ي المنطقة و 

ي البنية التحتية الخاصة بقطاع االستفادة بصورة كاملة من امكانات السياحة المتوفرة ف 
يد االستثمار ف  سير 

ي خلق المزيد من فرص العمل : السياحة مثل  إقامة الفنادق والمرافق األخرى من عدد السياحة الوافدة عىل الوالية مما يعت 
يد عملية تصوير األفالم السينمائية وستنمو معدالت السياحة المرتبطة برياضات المتعة والمغا مرة والكسب وسي  

 .والسياحة الدينية 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص الفرص لرواد األعمال عىل المستوى المحىلي وسوف تنمو السياحة  وستوفر نماذج الرسر
ي المدن فقط ستصل إل القرى أيضا 

ي وقت سابق ف 
ي كانت متحاة ف   .الريفية ونتيجة لذلك فإن الفوائد الت 

 التعليم والصحة

ي جامو وكشمير حت  اآلن وال توجد حت  شهد التعليم العالي 
ة ولكن لم يحدث نفس األمر ف  ي جميع أنحاء البالد طفرة كبير

ف 
ي جامو وكشمير ويجب أن يذهب 

طالب من جامو كشمير إل أجزاء أخرى من الهند  20000األن جامعة خاصة واحدة ف 
اكة بير   ي ظل نماذج الرسر

 القطاعيير  العام والخاص ومن ثم لن يجير للدراسة واآلن سوف يشهد هذ القطاع أيضا نموا ف 
ي 
ى ف  ة النمو حيث ال توجد مستشفيات كير الطالب عىل الذهاب للخارج للتعليم وسيشهد قطاع الصحة أيضا نفس وتير

ي القطاع الخاص ويضطر الكثير من المرض  للسفر إل شانديجار أو أو دلهي أو مومباي للعالج المتخصص 
جامو كشمير ف 
ع أن يشهد مجال الصحة والتعليم استثمارات من جانب القطاع الخاص من مقدمي الرعاية الصحية عىل ومن المتوق

ي وهذات التطور  ي القطاع الطتر
كات العالمية العاملة ف  ى الرسر المستوى العالمي مما يتيح فتح مستشفيات ومراكز صحية لكير

ي سوف يجعل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة متوفرة بصورة م ي القطاع الطتر
ي الوالية وهذه االستثمارات ف 

ة ف  بارسر
ق  ق األوسط ورسر ي الرسر

سوف تؤدي إل زيادة فرص العمل والنتمو ويمكن أن تصبح جامو وكشمير مركزا للسياحة الطبية ف 
 .آسيا 

 فرص متساوية للجميع ..فجر جديد للشباب 

ي لندن ونيويورك 
ي العالم تم حرمان بينما يدرس أطفال االنفصالير  والسياسيير  ف 

ى ف  ها من المدن الكير وسنغافورة وغير
ي كشمير يضمن المساواة والفرص 

ي جامو وكشمير من وجود منشأة تعليمية الئقة اآلن سيير غ فجر جديد ف 
أطفال الفقراء ف 

ي المرافق التعليمية للجميع وال سيما أطفال الفقراء وسيكون تركير  الحك
ومة منصبا للجميع وسيكون هناك تحسن كبير ف 
 .عىل التعليم والتصنيع وتعزيز السياحة

 (مجالس القرى)مؤسسات بانشايات راج 

ات طويلة لم تجر  أي  ي مجلية أمر خطأ وكانت األمور تسير وفقا لرغبات حكومة الوالية ولفي 
كان إنشاء مؤسسات حكم ذائ 

ي الوالية وتم انتخابات لبانشايات أو مجالس القرى وأصبح التعديل الدستوري الثالث وا
لسبعير  ساري المفعول ومطبق ف 

ية وجميع األحكام المتعلقة بانشايات  ي المناطق الريفية والحرص 
ي المحلية ف 

منع الوضع الدستوري للحكومات الذائ 
والحكومات الذاتية المحلية ستكون قابلة للتطبيق بشكل كامل وسوف تحصل اآلن مجالس القرى أو ( مجالس القرى)



ىل تمويل مبارسر ومن ثم سيقرر الناس أو لويتهم التنموية بأنفسهم وسيؤدي هذا  األمر  إل تعزيز الديمقراطية البانشايات ع
 .عىل المستوى عامة الشعب

 الشفافية والمسائلة ومراقبة الفساد

مستحقيه  أدت مسألة نقص القوانير  القوية إل وجود الفساد وضعف عملية المسائلة ونتيجة لذلك لم يصل التمويل إل
ة وعىل الرغم من االنفاق الهائل لم يكن هناك تأثير يذكر عىل أرض الواقع اآلن أصبحت جميع  من الفقراء بصورة مبارسر

ي ذلك قانون اإلبالغ عن 
ي الوالية بما ف 

القوانير  عىل مستوى الحكومة المركزية والمتعلقة بمكافحة الفساد مطبقة ف 
الواحدة والرقابة من قبل جميع الوكاالت والهيئات الرقابية ستضمن الحد من الفساد  المخالفير  من نفس المنظومة اإلدارية

وزيادة معدالت الشفافية والمساءلة وسوف تصل األموال المخصصة لألشخاص المستفيدين الحقيقيير  وسيتم السيطرة 
 عىل الفساد 

ي تهتم بأمور الناس و 106وسيتم اآلن تطبيق  ي تم إدخالها عىل الدستور من التع 9من القوانير  الت  ديالت الدستورية الت 
ي وقت سابق عىل جامو وكشمير محدودا وال يمكن تطبيق أي قانون 

ي الوالية وكان تطبيق القوانير  المركزية ف 
الهندي ف 

ير  تتخذه الحكومة المركزية عىل جامو وكشمير إال من خالل إجراءات خاصة ونتيجة لذلك ال يمكن تطبيق العديد من القوان
ي 
يعات وسيتم اآلن تطبيق الكثير من القوانير  التقدمية ف  عىل جامو وكشمير مما يحرم السكان المحليير  من فوائد هذه الترسر

ي التعليم وقانون صون ورفاه اآلباء وكبار السن لعام : الوالية مثل 
وقانون اللجنة الوطنية لألقليات  2001قانون الحق ف 

 .والمعاقير  وسيتم تطبيق هذه القوانير  لمساعدة الفئات المستضعفة من سكان الوالية  وقانون لرعاية النساء واألطفال

 خ.م

 

 


