
ملخص البحث
مثَّل���ت العالق���ة األمريكي���ة الباكس���تانية منوذًج���ا ب���ارًزا لطبيع���ة العالق���ة املصلحي���ة ال���ي ترتب���ط به���ا أمري���كا م���ع دول 
الع���امل، يف غال���ب سياس���اتها اخلارجي���ة؛ حي���ث تأرج���ح مؤش���ر العالق���ة صع���وًدا وهبوًطا، حس���ب احلاج���ة األمريكية 
لل���دور الباكس���تاني، خاص���ة فيم���ا يتعل���ق بالت���وازن اإلقليم���ي واملص���احل األمريكي���ة يف منطق���ة جنوب آس���يا ووس���طها، 

فضاًل عن دورها يف حماربة »اإلرهاب«.

ويب���دو أن مؤش���ر العالق���ة -بع���د أن بل���غ أعل���ى درجات���ه بعد أح���داث س���بتمرب- آخ���ذ يف اهلبوط؛ بع���د تراج���ع أهمية 
باكس���تان بالنس���بة للوالي���ات املتح���دة، ب���ل وص���ل األم���ر  -برغ���م كل م���ا قدمت���ه باكس���تان لدع���م احلمل���ة األمريكي���ة 

على »اإلرهاب« - إىل الدرجة الي أصبحت فيها السيادة الباكستانية نفسها مهددة على أراضيها.

وبرغ���م حساس���ية وض���ع الدي���ن يف احل���ّس الش���عيب الباكس���تاني؛ إال أن أمري���كا مل تلتف���ت خلط���ورة جت���اوز ذل���ك 
وحمارب���ة  الديني���ة،  وامل���دارس  املناه���ج  ض���د  التحري���ض  وكان  الباكس���تانية،  احلي���اة  يف  أهمي���ة  األكث���ر  املعط���ى 

التيارات اإلسالمية على اختالف توجهاتها أحد شواهد هذا التجاوز. 

وب���ني الت���أزم الداخل���ي؛ بس���بب تصاع���د الرف���ض الش���عيب لسياس���ات النظ���ام، واملواجه���ة م���ع اإلس���الميني، فض���اًل 
ع���ن مش���كالت القبائ���ل ال���ي يصع���ب إرضاؤه���ا، والتملم���ل ال���ذي ب���دأ يتس���لل لصف���وف العس���كر، وتراج���ع قضية 
كش���مري، إضاف���ة للضغ���وط اخلارجي���ة عل���ى مش���رف الس���تمرار تقدي���م الدعم لتحال���ف احل���رب »ضد اإلره���اب«، بني 
كل ذل���ك يب���دو نظ���ام مش���رف يف م���أزق حقيقي، قد يفش���ل يف جت���اوزه؛ بس���بب صعوب���ة التوفيق ب���ني التمس���ك بتحالفه 

مع أمريكا من جانب، مع احملافظة على بقاء النظام واستمراره من جانب آخر. 

وم���ع م���رور الوق���ت تأكد خس���ارة النظ���ام الباكس���تاني، وظه���ر امل���أزق الذي أوق���ع نفس���ه فيه، وجت���اوز تهدي���د النظام 
إىل تهدي���د بني���ة الدول���ة ذاته���ا؛ بس���بب تنازالت���ه الي قدمه���ا ألط���راف خارجية على حس���اب قضاي���ا حساس���ة، تأتي يف 

مقدمة أولويات األمن القومي الباكستاني. 

إن م���ا آل إلي���ه الوض���ع الباكس���تاني يف ظ���ل التحال���ف ال���ذي مجعه���ا والوالي���ات املتح���دة، ويف ظ���ل جت���اوز النظ���ام 
لالعتبارات الدينية، يؤكد املقولة الي تثبت أن معارضة االستعمار وإغضابه أقل تكلفة من اسرتضائه.

باكستان ومآالت التحالف األمريكي
أ. حممد عادل

)كاتب وباحث سياسي ـ سكرتري حترير التقرير االرتيادي للبيان(
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أفكار ومقتطفات
���ل مش���رف م���ن حتالفه  يف س���بيل وق���ف حال���ة التهمي���ش األمريك���ي لباكس���تان، ف���رتة التس���عينيات، تنصَّ  •
م���ع طالب���ان، يف حماول���ة لتجن���ب الغض���ب األمريك���ي م���ن جان���ب، واالنتق���ال بالعالق���ات الباكس���تانية 

األمريكية ملرحلة التحالف االسرتاتيجي ملوازنة التحالف األمريكي اهلندي من جانب آخر.

يب���دو أن مؤش���ر العالق���ة -بعد أن بل���غ أعلى درجات���ه بعد أحداث س���بتمرب- آخ���ذ يف اهلبوط، بع���د تراجع   •
أهمي���ة باكس���تان بالنس���بة للوالي���ات املتح���دة، ي���دل عل���ى ذلك تقدي���م أمري���كا لش���راكتها االس���رتاتيجية 
م���ع اهلن���د عل���ى عالقته���ا التحالفي���ة م���ع باكس���تان، ب���ل وص���ل األم���ر -برغ���م كل م���ا قدمته باكس���تان 
لدع���م احلمل���ة األمريكي���ة عل���ى »اإلره���اب«- إىل الدرج���ة ال���ي أصبح���ت فيه���ا الس���يادة الباكس���تانية 

نفسها مهددة على أراضيها.

ميت���د الص���راع اهلن���دي- الباكس���تاني ألكث���ر م���ن نص���ف ق���رن م���ن الزم���ن، ه���ي عم���ر دول���ة باكس���تان   •
تقريًب���ا، ت���ورط خالل���ه الطرف���ان يف ثالث���ة ح���روب، تس���بب إقلي���م كش���مري -ذي األغلبي���ة املس���لمة- يف 

اثنتني منهما.

فض���اًل ع���ن املنط���ق العق���دي، وال���والء السياس���ي، ال���ذي يرب���ط كش���مري بباكس���تان تارخييًّ���ا، إضاف���ة   •
بباكس���تان،  التحاقه���ا  أو  كش���مري  الس���تقالل  الوص���ول  س���بيل  يف  الطرف���ان  قدمه���ا  ال���ي  للتضحي���ات 
ف���إن القضي���ة ترتب���ط يف احل���س الش���عيب الباكس���تاني بالوج���ود الباكس���تاني ذات���ه، مم���ا جعله���ا القضي���ة 

األهم على جدول السياسة اخلارجية إلسالم آباد.

ميك���ن  ال  بعامل���ني  حمكوم���ة  اخلارجي���ة  وسياس���اتها  الداخلي���ة،  وأوضاعه���ا  باكس���تان،  نش���أة  من���ذ   •
إغفاهلم���ا، للوص���ول لفهم دقي���ق حلقيق���ة األوضاع الباكس���تانية ومس���تقبلها، أوهلم���ا »الدي���ن« الذي ميثل 
حم���ور النش���أة للدول���ة، وم���ا ترتب على ذل���ك من ق���وة  دور التي���ارات اإلس���المية يف احلي���اة الباكس���تانية، 

و»اجليش« الذي ميثل حمور االستمرار واالستقرار.

بالرج���وع للطبيع���ة األيديولوجي���ة للدول���ة الباكس���تانية يظه���ر بوض���وح أهمي���ة ال���دور العقائ���دي، الذي   •
قام���ت عل���ى أساس���ه الدول���ة من���ذ نش���أتها، وج���اء ذل���ك ردًّا طبيعيًّ���ا مصاحًب���ا للش���عور باخل���وف ال���ذي 
انت���اب الباكس���تانيني، ج���راء حم���اوالت اهليمن���ة اهلندي���ة لصبغ ش���به الق���ارة اهلندي���ة بطابعها اهلندوس���ي، 
ف���كان م���ن الصعوب���ة مب���كان الوق���وف أم���ام تل���ك اهليمن���ة بصبغته���ا الديني���ة س���وى بااللتف���اف ح���ول 
اإلس���الم كُمَك���وِّن وحي���د ميكن���ه مج���ع مس���لمي تل���ك املنطق���ة، عل���ى اخت���الف أعراقه���م حت���ت مظل���ة 

دولة خاصة بهم. 

الباكس���تانية،  الديني���ة  التي���ارات  عل���ى  أمري���كا-  م���ن  ودع���م  -وبتحري���ض  مش���رف  انق���الب  كان   •
واالنق���الب عل���ى طالب���ان، وثيق���ة الصلة باجلماع���ات اإلس���المية الداخلي���ة، يع���د نوًعا من حماول���ة جتاوز 

ثوابت هامة يف بنية الدولة.

بقضي���ة كش���مري، املعط���ى األكث���ر أهمي���ة يف توغ���ل  يتعل���ق  فيم���ا  اهلن���د، خاص���ة  م���ع  الص���راع  مثَّ���ل   •
العسكر يف السلطة؛ للدرجة الي أصبح فيها الالعب األبرز يف توجيه دفة األمور.
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للتدلي���ل عل���ى النف���وذ غري الع���ادي للجي���ش يف باكس���تان؛ فإن تأث���ري العس���كر توغ���ل يف كل القطاعات   •
اهلام���ة يف الدول���ة: سياس���ية، واقتصادي���ة، واجتماعي���ة، حت���ى إن الكث���ري من رؤس���اء اجلامع���ات الوطنية 

هم من قادة العسكر املتقاعدين.

برغ���م ش���دة احتي���اج الواليات املتح���دة للجي���ش الباكس���تاني يف حربها ض���د »اإلرهاب« إال أن املؤسس���ة   •
العس���كرية الباكس���تانية كان���ت دائًم���ا حم���ل ش���ك واتهام���ات م���ن ِقَب���ل أمري���كا؛ مل���ا تعلم���ه م���ن س���ابق 
اإلس���المية  باجلماع���ات  الباكس���تانية،  واملخاب���رات  العس���كرية،  املؤسس���ة  ترب���ط  ال���ي  العالق���ات 
الداخلي���ة وطالب���ان األفغاني���ة، وتغلُغ���ل العدي���د م���ن الرَُّت���ب العس���كرية م���ن ذوي اخللفي���ة اإلس���المية 

داخل املؤسسة العسكرية الباكستانية.

رغ���م أن الدع���م األمريك���ي لبناظ���ري متك���ن م���ن إعادته���ا -بع���د س���نوات املنف���ى- إىل حلب���ة السياس���ة   •
الباكس���تانية بق���وة، وف���رض ش���روطها على مش���رف لقب���ول ع���ودة تؤمِّ���ن بع���ض املصداقية للنظ���ام، إال 
أن ه���ذا الدع���م يب���دو أن���ه كلَّفه���ا الكث���ري م���ن مصداقيته���ا الش���عبية؛ ملَ���ا حتظ���ى ب���ه أمري���كا م���ن كراهية 
»ديكتات���ور  م���ع  للتحال���ف  دفعه���ا  للس���لطة  الش���ديد  ولعه���ا  أن  ع���ن  فض���اًل  الباكس���تاني،  الش���ارع  يف 

باكستان«، حتى وإن أدى هذا التحالف إىل استياء واسع ورفض داخل حزبها نفسه.

املؤسس���ة العس���كرية ال���ي يعتم���د عليه���ا مش���رف يف تدعي���م س���لطاته، ب���دأت ب���وادر أزمة بينه���ا وبني   •
الرئي���س؛ بس���بب تصاع���د الس���خط الش���عيب، وتراج���ع معنوي���ات اجلي���ش خلس���ائره ال���ي أمل���ت ب���ه يف 
املواجه���ات م���ع القبائ���ل، فض���اًل ع���ن سياس���ات مش���رف يف معاجلة مل���ف كش���مري، الذي تراج���ع ألول 

مرة بهذه الصورة يف ُسلَّم أولويات باكستان اخلارجية.

وم���ع م���رور الوق���ت تأك���د خس���ارة النظ���ام الباكس���تاني، وظهر امل���أزق ال���ذي أوقع نفس���ه فيه؛ بس���بب   •
تنازالت���ه ال���ي قدمه���ا ألط���راف خارجي���ة على حس���اب قضايا حساس���ة تأت���ي يف مقدم���ة أولوي���ات األمن 

القومي الباكستاني.

امل���أزق ال���ذي وص���ل إلي���ه النظ���ام الباكس���تاني -بتحالف���ه م���ع أمري���كا، ومش���اركته يف ح���رب ال فائدة   •
لب���الده م���ن ورائه���ا- جت���اوزت أض���راره اجلن���رال مش���رف إىل باكس���تان نفس���ها، ال���ي اش���تعلت فيه���ا 
األح���داث، وته���ددت بني���ة الدول���ة للدرج���ة ال���ي أصب���ح ي���رتدد معه���ا احلدي���ث ح���ول إمكاني���ة انهي���ار 

الدولة نفسها، وليس النظام فقط.

د الكي���ان الباكس���تاني، وتتع���اون  إن مل َت���ِع مجي���ع الق���وى الباكس���تانية خط���ورة الوض���ع، ال���ذي يه���دِّ  •
عل���ى تقدي���م املصلح���ة الباكس���تانية عل���ى املص���احل واملكاس���ب الش���خصية؛ ف���إن احل���ال ين���ذر بتفج���ر 
األوض���اع، ودخ���ول الب���الد يف حال���ة الفوض���ى حلس���اب أط���راف خارجي���ة ال اهتم���ام هل���ا باملصلح���ة 

الباكستانية.   
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مقدمة:
عل���ى م���دار تارخيه���ا ال���ذي جت���اوز نص���ف الق���رن، ارتبط���ت باكس���تان بعالق���ات خاص���ة م���ع الوالي���ات املتحدة، 

أثَّرت بوضوح يف رسم مسار التاريخ الباكستاني اإلقليمي والداخلي.

 وعل���ى الرغ���م مم���ا غل���ب عل���ى تاري���خ تل���ك العالق���ة م���ن طبيع���ة حتالفي���ة – يف ظاهره���ا- ختللتها بع���ض فرتات 
الفت���ور، إال أن الواق���ع يش���هد أن جمموع���ة م���ن اإلش���كاالت الي تص���ل مبجموعه���ا لدرجة األزم���ة الي ته���دد بنية 
الدول���ة ه���ي احلص���اد احلقيق���ي لتل���ك العالق���ة، وأن الثم���ن ال���ذي دفعت���ه باكس���تان نظ���ري حتالفه���ا م���ع أمري���كا 

كان أكرب بكثري مما عاد عليها من منافع. 

ومن���ذ نش���أتها يتحك���م يف الوض���ع الباكس���تاني ثالث���ة مفاص���ل هام���ة، يصع���ب فه���م الش���أن الباكس���تاني دون 
استيعابها: حمورية الدين- سيطرة اجليش- مركزية القضية الكشمريية يف السياسة الباكستانية.

يتن���اول البح���ث -م���ن خ���الل ثالث���ة حم���اور رئيس���ة وخامت���ة- فك���رة التأث���ري األمريك���ي الكب���ري عل���ى الوض���ع 
الباكس���تاني اإلقليم���ي والداخل���ي -خاص���ة عل���ى تل���ك املفاص���ل األساس���ية ال���ي حتك���م الوض���ع الباكس���تاني- 
���َي »احلرب عل���ى اإلرهاب«،  وذل���ك يف ظ���ل التحال���ف مع الوالي���ات املتح���دة، وما اس���تدعاه من مش���اركة فيما ُسِّ
وانعكاس���اته الس���لبية عل���ى عالق���ات الس���لطة م���ع الق���وى الباكس���تانية، وم���دى الض���رر ال���ذي حل���ق بباكس���تان 

جراء حمورية عالقتها بأمريكا.

احملور األول: مسار العالقات الباكستانية األمريكية وحمدداتها:
أمري���كا  به���ا  ترتب���ط  ال���ي  املصلحي���ة  العالق���ة  لطبيع���ة  ب���ارًزا  منوذًج���ا  الباكس���تانية  األمريكي���ة  العالق���ة  مثَّل���ت 
م���ع دول الع���امل يف غال���ب سياس���اتها اخلارجي���ة، حي���ث تأرج���ح مؤش���ر العالق���ة صع���وًدا وهبوًطا حس���ب احلاجة 
منطق���ة  يف  األمريكي���ة  واملص���احل  اإلقليم���ي  بالت���وازن  يتعل���ق  فيم���ا  خاص���ة  الباكس���تاني،  لل���دور  األمريكي���ة 

جنوب آسيا ووسطها، فضاًل عن دورها يف حماربة »اإلرهاب« فيما بعد.

املس���تنقع  يف  إغراق���ه  طري���ق  ع���ن  وإضعاف���ه  املنطق���ة،  يف  الس���وفييي  النف���وذ  حتجي���م  يف  املس���اعدة  كان���ت   
األفغان���ي، ه���ي أب���رز احمل���ددات األمريكي���ة لطبيع���ة العالقة ب���ني البلدي���ن قبل 11 س���بتمرب؛ حي���ث لعبت باكس���تان 
ويف  وانهي���اره،  الس���وفييي  االحت���اد  هزمي���ة  يف  الحًق���ا  تس���بب  مم���ا  األفغ���ان،  اجملاهدي���ن  دع���م  يف  حموريًّ���ا  دوًرا 

املقابل حصلت باكستان يف تلك املرحلة على بعض الدعم األمريكي عسكريًّا واقتصاديًّا.

أ. حممد عادل :  كاتب وباحث سياسي ـ سكرتري حترير التقرير االرتيادي للبيان 

باكستان ومآالت التحالف األمريكي
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باكستان ومآالت التحالف األمريكي
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القوم���ي الباكس���تاني، وأدى فيم���ا بع���د النفج���ار الوضع 
الداخلي وتوتر عالقات باكستان جبريانها.

وميك���ن توصي���ف اختي���ار مش���رف بالوق���وف يف اجلان���ب 
بالتح���ول  املس���بوقة  غ���ري  الص���ورة  به���ذه  األمريك���ي 
احمل���وري يف التاري���خ الباكس���تاني، فيم���ا خي���ص ثوابته���ا 
السياس���ي  ومس���ارها  الداخلي���ة  وبنيته���ا  األيديولوجي���ة 
وقضيته���ا  اإلقليم���ي  وضعه���ا  ع���ن  فض���اًل  املعاص���ر، 

احملورية يف كشمري.

والن���زاع  كش���مري  قضي���ة  كان���ت  ورمب���ا 
احلاج���ة  حم���اور  أه���م  أح���د  اهلن���د  م���ع 
فق���د  ول���ذا  ألمري���كا،  الباكس���تانية 
السياس���ية  النُُّظ���م  بع���ض  تطلع���ت 
بداي���ة  يف  الس���ابقة  الباكس���تانية 
األمريك���ي  ال���دور  إىل  الدول���ة  نش���أة 
االعتم���اد  ميك���ن  وحلي���ف  كش���ريك، 
علي���ه يف وج���ه التحدي���ات الي نش���أت يف 
ظله���ا الدول���ة الولي���دة، وخاص���ة حملاولة 
تقلي���ل الف���ارق وتضيي���ق مس���احة اخلل���ل 
اهلن���د،  الرئي���س  خصمه���ا  وب���ني  بينه���ا 
تل���ك  حقيق���ة  باكس���تان  »وأدرك���ت  صينيًّ���ا،  واملدع���وم 
املتح���دة  الوالي���ات  قام���ت  عندم���ا  الوهمي���ة  اخلي���االت 
بقط���ع إم���دادات التس���ليح عنه���ا يف احلرب ض���د اهلند عام 

1965م«.)1(

املوق���ف  اآلن  إىل  الباكس���تانيون  ينس���ى  ال  كم���ا 
الس���ليب ال���ذي وقفت���ه أمري���كا- برغ���م حتالفه���ا حينه���ا 
م���ع باكس���تان- أثن���اء احل���رب مع اهلن���د ع���ام 1971م، 

والذي أدى إىل هزمية كبرية للباكستانيني. 

ويب���دو أن مؤش���ر العالق���ة – بع���د أن بلغ أعل���ى درجاته 
بع���د أح���داث س���بتمرب- آخ���ذ يف اهلب���وط بع���د تراج���ع 
ي���دل  املتح���دة،  للوالي���ات  بالنس���بة  باكس���تان  أهمي���ة 
االس���رتاتيجية  لش���راكتها  أمري���كا  تقدي���م  ذل���ك  عل���ى 
م���ع اهلن���د عل���ى عالقته���ا التحالفي���ة م���ع باكس���تان، بل 
وص���ل األم���ر – برغ���م كل م���ا قدمت���ه باكس���تان لدع���م 

إع���داد:  متباينة،  أول��وي��ات  للحلفاء  ه��ل  ب��اك��س��ت��ان:  على  األم��ري��ك��ي  ال��ت��أث��ري   )1(
ش��اه��ي��ن��از حم��م��ود أب���و س��ري��ع، ق����راءات اس��رتات��ي��ج��ي��ة، ال��س��ن��ة ال��ع��اش��رة، العدد 

التاسع سبتمرب 2005م. 

ث���م تراجع مؤش���ر العالق���ة ب���ني الطرفني، بس���بب قضية 
الن���ووي الباكس���تاني وتداعياته���ا دوليًّ���ا، فض���اًل ع���ن أن 
احلاج���ة األمريكي���ة املُِلّح���ة لباكس���تان ق���د انته���ت بع���د 
فتخل���ت  أفغانس���تان،  م���ن  الس���وفييي  االنس���حاب 
أمري���كا مؤقًت���ا ع���ن حتالفه���ا م���ع باكس���تان، وحتول���ت 

إىل سياسة العقوبات والضغوط.

ويف س���بيل وق���ف حال���ة التهمي���ش األمريكي لباكس���تان 
م���ع  حتالف���ه  م���ن  مش���رف  تنص���ل  التس���عينيات  ف���رتة 

طالب���ان، يف حماول���ة لتجن���ب الغض���ب 
واالنتق���ال  جان���ب،  م���ن  األمريك���ي 
األمريكي���ة  الباكس���تانية  بالعالق���ات 
االس���رتاتيجي،  التحال���ف  ملرحل���ة 
ملوازن���ة التحال���ف األمريك���ي اهلن���دي 

من جانب آخر.

أم���ا بع���د 11 س���بتمرب فاعت���رب »احلرب 
عل���ى اإلره���اب« واملش���اركة في���ه ه���و 
لطبيع���ة  أمريكيًّ���ا  األه���م  احمل���دد 
س���بتمرب   11 أصب���ح  فق���د  العالق���ة، 
تاري���خ  يف  فق���ط  لي���س  فارًق���ا  يوًم���ا 

أمريكا، بل يف تاريخ باكستان أيًضا.

إذ أصب���ح عل���ى باكس���تان- ال���ي وج���دت نفس���ها بع���د 
ذل���ك الي���وم دون اختي���ار يف ب���ؤرة االهتم���ام األمريكي- 
أن تقب���ل بأح���د خياري���ن مت التق���دم بهما من قب���ل اإلدارة 
األمريك���ي  اخلن���دق  يف  تك���ون  أن  إم���ا  األمريكي���ة، 
الغرب���ي يف حرب���ه ض���د »اإلره���اب« -مب���ا يعني���ه ذل���ك 
م���ن اس���تحقاقات- جت���اوزت فيما بع���د حج���م التنازالت 
املتوقع���ة- وإم���ا أن تك���ون يف اخلن���دق املقاب���ل واملصن���ف 

أمريكيًّا بالداعم »لإلرهاب«.

ومن جانب���ه ح���اول النظام الباكس���تاني توظي���ف أحداث 
احل���رب عل���ى  يس���مى  مب���ا  فالتح���ق  س���بتمرب لصاحل���ه، 
األمريكي���ة  للق���وات  كب���رًيا  دعًم���ا  وق���دم  »اإلره���اب«، 
نفس���ها  أمري���كا  تك���ن  مل  ألفغانس���تان،  غزوه���ا  يف 
تتوق���ع أن يص���ل هل���ذه الدرجة على املس���توى العس���كري 
واملخابرات���ي واللوجس���ي، مب���ا يتج���اوز يف حقيق���ة األمر 
ألي  يس���بق  مل  ال���ي  احلم���راء  اخلط���وط  م���ن  للكث���ري 
نظ���ام باكس���تاني جتاوزه���ا، مب���ا أض���ر بوض���وح باألم���ن 

اختي���ار  توصي���ف  ميك���ن 
مش���رف بالوق���وف يف اجلان���ب 
األمريك���ي به���ذه الص���ورة غري 
بالتح���ول احملوري يف  املس���بوقة 
فيم���ا  الباكس���تاني،  التاري���خ 
األيديولوجي���ة  ثوابته���ا  خي���ص 

وبنيتها الداخلية.
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احلمل���ة األمريكي���ة عل���ى »اإلره���اب«– إىل الدرج���ة الي 
مه���ددة  نفس���ها  الباكس���تانية  الس���يادة  فيه���ا  أصبح���ت 
عل���ى أراضيه���ا إىل ح���د أن ح���ذرت مس���ئولة أمريكي���ة 
بش���ن عملي���ات عس���كرية داخ���ل باكس���تان ق���د ت���ؤدي 
ب���األرض  الباكس���تانية  وزيرس���تان  منطق���ة  لتس���وية 

متاًما«.

أصبح���ت  باكس���تان  أن  واش���نطن  تعتق���د  وبذل���ك   
مي���دان رماي���ة حي���ق هل���ا أن مت���ارس في���ه ألعابه���ا الناري���ة 
املميت���ة وقتم���ا تش���اء وكيفم���ا تش���اء. واختص���اًرا ملراح���ل 
م���ا  األمريك���ي  املوق���ف  ه���ذا  ف���إن  طويل���ة،  سياس���ية 
العدي���دة  التن���ازالت  ل���وال  احل���د  ه���ذا  إىل  ليص���ل  كان 
مش���رف  بروي���ز  الباكس���تاني  الرئي���س  قدمه���ا  ال���ي 
من���ذ وصوله للس���لطة عام���ة، وعق���ب هجمات س���بتمرب 
م لألمريكي���ني تقريًب���ا كل م���ا  بش���كل خ���اص، فق���د ق���دَّ
طلب���وه، وكل م���ا يرغب���ون يف إجن���ازه بداي���ة م���ن احلرب 

على أفغانستان وصواًل إىل املوقف الراهن«)2(

أج���ل  م���ن  ش���يء  ب���كل  الباكس���تانيون  ضح���ى  »لق���د 
فه���م  تس���ميه اإلره���اب،  م���ا  احل���رب األمريكي���ة ض���د 
وبس���بب  الطالب���ان...  م���ن  األفغ���ان  حبلفائه���م  غ���دروا 
إىل  كان  ال���ذي  الباكس���تاني؛  أصب���ح  املوق���ف  ه���ذا 
وق���ت قري���ب الصدي���ق والعزي���ز عل���ى األفغ���ان، ه���و 
بغًض���ا؛ بس���بب سياس���ة حكومت���ه االنتهازي���ة،  األكث���ر 
احلكوم���ة  حصدته���ا  ال���ي  الك���ربى  اخلس���ارة  وه���ذه 
م���ن  باملزي���د  إال  واش���نطن  تعوضه���ا  مل  الباكس���تانية 
اإلذالل واالحتق���ار. فق���د كان���ت باكس���تان تع���وِّل كث���رًيا 
عل���ى املكاس���ب ال���ي س���تجنيها نتيج���ة موقفه���ا املتواطئ 
م���ع واش���نطن، فهي عالوة على خس���ارتها ألفغانس���تان، 
يف  كث���رًيا  ختس���ر  ب���دأت  الباكس���تانية  احلكوم���ة  ف���إن 

الداخل الباكستاني«)3(.

اتس���مت  ال���ي  األمريكي���ة  السياس���ة  ه���ذه  أدت  وق���د 
باملصلحي���ة واالنتهازي���ة الواضح���ة م���ن جان���ب، فض���اًل 
ع���ن الضغ���وط ال���ي متارس���ها عل���ى النظ���ام الباكس���تاني 

سياسة  العامل،  أخبار  2007/7/25م،  األه��رام،  عريان،  عماد  التنازل،  مثن   )2(
خارجية.

آسيا،  يف  سياسية  أله���داف  ووسيلة  جماملة..  جم��رد  آب��اد  إس��الم  إىل  ب��وش  زي���ارة    )3(
جريدة  »ب��ت��ص��رف«،  الباكستانية  ال��ب��واب��ة  ع��رب  ال��ص��ني  إىل  األم��ري��ك��ي  ال��ع��ب��ور 

الرياض األحد، 12 صفر 1427ه� - 2006/3/12م، العدد 13775.

حملارب���ة امل���د الدي���ي من جان���ب آخر إىل انتش���ار الش���عور 
م���ن  الكث���ري  داخ���ل  األمريكي���ة  للسياس���ات  بالكراهي���ة 
قطاع���ات الش���عب الباكس���تاني ال���ذي مل جي���ن يف غالب���ه 
املف���روض  التحال���ف  ه���ذا  ُتْذَك���ر ج���راء  أي مكتس���بات 

عليه. 

األمريك���ي  الباكس���تاني-  التحال���ف  أن  األم���ر  »واق���ع 
اجلانب���ني  عل���ى  مهم���ة  إش���كاليات  عل���ى  انط���وى  ق���د 
األمريك���ي،  اجلان���ب  فعل���ى  واألمريك���ي.  الباكس���تاني 
التحال���ف  عل���ى  احلف���اظ  ب���ني  املوازن���ة  إش���كالية  ت���ربز 
واس���تحقاقات  ناحي���ة،  م���ن  الباكس���تاني  األمريك���ي- 
عملي���ة التح���ول الدميقراط���ي م���ن ناحي���ة أخ���رى، مبعنى 
األمريك���ي  اخلط���اب  داخ���ل  التوفي���ق  ميك���ن  كي���ف 
ب���ني احلف���اظ عل���ى ه���ذا التحال���ف واملطالب���ة باإلص���الح 
الباكس���تاني  اجلان���ب  وعل���ى   .. باكس���تان  يف  السياس���ي 
ت���ربز إش���كالية التوفي���ق ب���ني اس���تحقاقات احلف���اظ عل���ى 
التحال���ف م���ن ناحي���ة، واس���تحقاقات احلفاظ عل���ى بقاء 
النظ���ام م���ن ناحي���ة أخ���رى، مبعن���ى إىل أي م���دى ميك���ن 

االلتزام بالتحالف دون تهديد استمرار النظام؟«)4(

احملـــور الثانـــي: أمريـــكا وطبيعـــة العالقات 
الباكستانية اهلندية:

1947م،  س���نة  اهلن���د  ع���ن  باكس���تان  اس���تقالل  من���ذ 
تع���رف س���وى  اجلارت���ني مل  الدولت���ني  ب���ني  والعالق���ات 
االضط���راب ال���ذي وص���ل كثرًيا لدرج���ة الص���راع العنيف 
الذي صب���غ املنطق���ة بالتوت���ر وااللتهاب، بس���بب امللفات 
رأس���ها  عل���ى  يأت���ي  وال���ي  الطرف���ني،  ب���ني  اخلالفي���ة 

القضية الكشمريية. 

م���ن  ألكث���ر  الباكس���تاني  اهلن���دي-  الص���راع  وميت���د 
نص���ف ق���رن م���ن الزم���ن، ه���ي عم���ر دول���ة باكس���تان 
ح���روب،  ثالث���ة  يف  الطرف���ان  خالل���ه  ت���ورط  تقريًب���ا، 
يف  املس���لمة-  األغلبي���ة  ذي  كش���مري–  إقلي���م  تس���بب 

اثنتني منهما.

س���نة  كش���مري  بس���بب  كان���ت  األوىل،  فاملواجه���ة 
1947م، أم���ا املواجه���ة الثانية فقد اندلعت س���نة 1965م 

ف�اي��ز  حم��م��د  »ب��ت��ص��رف«  األم��ري��ك��ي؟   - ال��ب��اك��س��ت��ان��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ي��رتاج��ع  ه��ل   )4(
فرح��ات، ملف األهرام االسرتاتيجي، العدد 136، أبريل 2006م.
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دول���ة عدوانية تس���عى للتوس���ع عل���ى حس���اب جريانها، 
والنزاع���ات الثالث���ة الك���ربى ب���ني البلدي���ن ترك���ت آث���اًرا 

يصعب حموها من الذاكرة الباكستانية.

ويف إط���ار معاجل���ة اخلل���ل يف موازي���ن القوى العس���كرية 
واالقتصادي���ة والبش���رية لص���احل اهلن���د س���عت باكس���تان 
لتطوي���ر برناجمه���ا الن���ووي لتحقي���ق التوازن م���ع خصمها 
كان  الباكس���تاني  السياس���ي  النظ���ام  إن  إذ  التارخي���ي؛ 
عل���ى قناع���ة أن���ه يصع���ب حتقي���ق الت���وازن ع���ن طري���ق 
املنافس���ة يف جم���ال األس���لحة التقليدي���ة ال���ي تتف���وق فيها 
اهلن���د مبراحل، وم���ن أجل تطوي���ر هذا الربنام���ج حتملت 

باكستان العقوبات الدولية. 

يف  مه���م  كالع���ب  بوض���وح  األمريك���ي  ال���دور  وي���ربز 
تش���كيل العالقة بني نيودهلي وإس���الم آباد؛ حيث تبلورت 
واألمريكي���ة  اهلندي���ة،  األمريكي���ة  العالق���ة  مالم���ح 
جن���وب  يف  األمريكي���ة  املص���احل  حس���ب  الباكس���تانية 
آس���يا ووس���طها، ورغ���م الص���ورة التحالفية ال���ي غلبت 
عل���ى توج���ه العالق���ات الباكس���تانية األمريكي���ة؛ إال أن 
ا  طبيع���ة العالق���ة ومن���ط الدع���م األمريك���ي مل يأخ���ذ خطًّ
واح���ًدا أو مس���اًرا مس���تقرًّا، ب���ل اجته���ت يف ب���ادئ األمر 
الق���وى  ب���ني  الت���وازن  إط���ار ضم���ان  باكس���تان يف  جت���اه 
الفاعل���ة يف املنطق���ة، ث���م اجته���ت مؤخ���ًرا حن���و ترجي���ح 
كف���ة الط���رف اهلن���دي وتفوق���ه العس���كري، وذل���ك بعد 
ازدي���اد احلاج���ة األمريكي���ة للهن���د يف دع���م اس���رتاتيجيتها 
باملنطق���ة؛ حي���ث أعط���ت أمري���كا األولوي���ة يف التع���اون 
الن���ووي للهن���د، طبًق���ا للربوتوك���ول الذي وقَّع���ه جورج 
ب���وش أوائ���ل 2006م يف زيارت���ه لنيودهل���ي، وه���و األمر 
ال���ذي فش���لت باكس���تان يف حتقيق���ه، عل���ى الرغ���م م���ن 

التنازالت الي قدمتها إسالم آباد لواشنطن. 

والباكس���تاني  اهلن���دي  الطرف���ني:  انضم���ام   ..« أن  كم���ا 
ج���اء  »اإلره���اب«  ملواجه���ة  األمريك���ي  التحال���ف  إىل 
الط���رف  مص���احل  وض���د  األول،  الط���رف  ص���احل  يف 
الثان���ي، خاص���ة وأن الوالي���ات املتح���دة تعترب اهلن���د بلًدا 
يق���دِّس  مناس���ًبا  وش���ريًكا  للثق���ة،  وأه���اًل  دميقراطيًّ���ا، 
احلري���ات واالجتاه���ات العلماني���ة، زي���ادة عل���ى قدرت���ه 
االس���رتاتيجي  الت���وازن  عل���ى  احملافظ���ة  يف  الفائق���ة 
اإلقليم���ي يف مواجه���ة الص���ني، فيم���ا ُتَصنِّ���ف باكس���تان 

بفع���ل الن���زاع على ه���ذا اإلقلي���م أيًض���ا، بينم���ا اندلعت 
املواجه���ة املباش���رة الثالث���ة بينهم���ا يف بداي���ة الس���بعينيات 
م���ن القرن املاض���ي، بعدم���ا تدخلت خالهل���ا اهلند لدعم 
لتس���تقل  عس���كريًّا؛  الش���رقية(  )باكس���تان  بنغ���الدش 

وتنفص�ل نهائيًّا عن باكستان سنة 1971م.

السياس���ي  وال���والء  العق���دي  املنط���ق  ع���ن  وفض���اًل 
إضاف���ة  تارخييًّ���ا؛  بباكس���تان  كش���مري  يرب���ط  ال���ذي 
للتضحي���ات ال���ي قدمه���ا الطرف���ان يف س���بيل الوص���ول 
ف���إن  بباكس���تان،  التحاقه���ا  أو  كش���مري  الس���تقالل 
الباكس���تاني  الش���عيب  احل���س  يف  ترتب���ط  القضي���ة 
بالوج���ود الباكس���تاني ذات���ه، مم���ا جعله���ا القضي���ة األهم 

على جدول السياسة اخلارجية إلسالم آباد.

 وق���د خلَّ���ص ظف���ر اهلل خ���ان، أح���د وزراء اخلارجي���ة 
لباكس���تان  االس���رتاتيجية  كش���مري  أهمي���ة  لباكس���تان، 
أن  ميك���ن  ال  باهلن���د  كش���مري  إحل���اق  »إن  بقول���ه: 
أمنه���ا  أو  اهلن���د،  اقتص���اد  إىل  كث���رًيا  ش���يًئا  يضي���ف 
لباكس���تان،  حيويًّ���ا  أم���ًرا  ميث���ل  بينم���ا  االس���رتاتيجي، 
باكس���تان،  ف���إن  اهلن���د  إىل  انضم���ت كش���مري  م���ا  ف���إذا 
س���واء م���ن اجلان���ب االس���رتاتيجي أو االقتص���ادي، إم���ا 
أن تصب���ح ج���زًءا خاضًع���ا للس���لطة اهلندي���ة، أو ينته���ي 

وجودها كدولة ذات سيادة مستقلة«.)5(

جن���د  باكس���تان وكش���مري  ب���ني  الرتاب���ط  م���دى  وملعرف���ة 
باالس���تقالل  املنادي���ن  الكش���مرييني  املقاتل���ني  معظ���م  أن 
ع���ن اهلن���د، واالنضم���ام إلخوانه���م الباكس���تانيني، هم 
كم���ا  الباكس���تانية،  الديني���ة  امل���دارس  خرجي���ي  م���ن 
مقاتل���ي  م���ن  العدي���د  تس���تضيف  باكس���تان  دول���ة  أن 
اجلماع���ات  م���ن  العدي���د  فيه���ا  وتنش���ط  كش���مري، 

اإلسالمية املؤيدة هلذا االستقالل. 

 وم���ن هن���ا مثَّل���ت كش���مري البوصل���ة الرئيس���ية احمل���ددة 
الجت���اه العالق���ات اهلندي���ة الباكس���تانية؛ حي���ث أفق���دت 
الط���رف  يف  ثق���ة  أي  الطرف���ني  كال  كش���مري  مش���كلة 
املصداقي���ة  وقل���ة  الش���كوك  أصبح���ت  أن  إىل  اآلخ���ر 
متث���ل حم���وًرا أساًس���ا يف تش���كيل وجه���ة النظ���ر اخلاص���ة 
ل���دى البلدي���ن؛ حي���ث إن اهلن���د يف التصور الباكس���تاني 

ال��دار  حندقها،  منى  سبتمرب،   11 أح���داث  حتى  نشأتها  منذ  كشمري  م��أس��اة   )5(
الثقافية للنشر، الطبعة األوىل 2003م.
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« عل���ى الس���لطة  ال���ي يس���يطر فيه���ا »انقالب���يٌّ عس���كريٌّ
���ة البني���ان ت���رزح حت���ت ظ���ل املفاهيم  كمج���رد دول���ة َهشَّ

»الثيوقراطية«)6(.

أمري���كا  اس���رتاتيجية  التح���والت يف  تل���ك  عل���ى  وبن���اء 
الكش���مريية  القضي���ة  وضعي���ة  تأث���رت  فق���د  باملنطق���ة، 
بالنظ���ام  أدى  مم���ا  كب���رًيا،  تأث���ًرا  لباكس���تان  بالنس���بة 
وتصل���ب  اهلندي���ة  الضغ���وط  -حت���ت  الباكس���تاني 
قضي���ة  م���ن  موقف���ه  يف  ملم���وس  تراج���ع  إىل  موقفه���ا- 
س���بتمرب  أح���داث  »فرض���ت  حي���ث  املصريي���ة،  كش���مري 
حرك���ة  عم���ل  ف���رص  عل���ى  ش���ديدة  قي���وًدا  2001م 
تل���ك  أفرزت���ه  م���ا  خ���الل  م���ن  كش���مري،  يف  اجملاهدي���ن 
األح���داث م���ن حت���والت مهم���ة يف البيئ���ة األمني���ة الدولية 
بش���كل ع���ام، ومنطق���ة جنوب���ي آس���يا بش���كل خ���اص، 
الدول���ي  التحال���ف  باكس���تان إىل  انضم���ام  بع���د  خاص���ة 

ضد اإلرهاب«)7(.

 وتضغ���ط أمري���كا عل���ى باكس���تان إلقناعه���ا بالتوق���ف 
عن���د ح���دود الوس���ائل الس���لمية، والتف���اوض م���ن أجل 
ح���ّل القضي���ة الكش���مريية، ووصل األم���ر مؤخ���ًرا -بعد 
التحال���ف  لدرج���ة  اهلندي���ة  األمريكي���ة  العالق���ة  تط���ور 
للش���عب  البطول���ي  النض���ال  اعتب���ار  إىل  االس���رتاتيجي- 
اجلماع���ات  تقدمه���ا  ال���ي  واملس���اعدات  الكش���مريي، 
قبي���ل  م���ن  كش���مري  يف  إلخوانه���ا  الباكس���تانية  اجلهادي���ة 
أعم���ال اإلره���اب، ب���ل جت���اوزت الضغ���وط األمريكي���ة 
بباكس���تان  دفع���ت  ال���ي  للدرج���ة  باكس���تان  عل���ى 
املس���لحة  اجلماع���ات  بع���ض  عم���ل  ومن���ع  إىل جتري���م، 
أراضيه���ا،  داخ���ل  م���ن  الكش���مريية  للقضي���ة  الداعم���ة 
ه البع���ض انقالبً���ا غ���ري مقب���ول عل���ى املس���توى  مب���ا ع���دَّ
االس���رتاتيجي عل���ى الثواب���ت الباكس���تانية جت���اه القضي���ة 

الكشمريية.

حقيقيًّ���ا  مأزًق���ا  ميث���ل  الكش���مريية  القضي���ة  وض���ع  إن 
حل���ل  التوص���ل  حم���اوالت  فش���ل  ح���ال  يف  لباكس���تان 
يف  التوت���ر  الس���تمرار  ي���ؤدي  ال���ذي  األم���ر  مناس���ب، 
ب���ني  م���داه  ُيعل���م  بان���دالع ص���راع ال  املنطق���ة، ويه���دد 

اإلره���اب،  ملكافحة  األمريكية  احلملة  ض��وء  يف  الباكستاني  اهل��ن��دي-  ال��ص��راع   )6(
إدريس لكريي، احلوار املتمدن، العدد: 1590 – 2006/6/23م.

ال���ع���امل،  يف  اإلس���الم���ي���ة  احل���رك���ات  دل���ي���ل  ك��ش��م��ري،  يف  اجمل���اه���دي���ن  ح���رك���ة   )7(
العدد األول، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية.

اجلارت���ني، كم���ا أن إجي���اد ح���ل لتل���ك القضي���ة ق���د ميثل 
مأزًق���ا م���ن نوع آخ���ر للنظ���ام الباكس���تاني؛ حي���ث يتوقع 
ويف  باكس���تان،  عل���ى  اخلارجي���ة  الضغ���وط  ظ���ل  -يف 
جت���اه  الباكس���تاني  املوق���ف  يف  امللح���وظ  الرتاج���ع  ظ���ل 
القضي���ة- أن تصل التن���ازالت الي قد يق���دم عليها النظام 
حت���ت تصل���ب املوق���ف اهلن���دي، والضغ���وط األمريكية، 
إىل الدرج���ة الي يت���م فيها التخل���ي عن ثواب���ت القضية، 
ع���ن  والتن���ازل  الباكس���تانية،  السياس���ة  يف  وحِمَْوريته���ا 
ح���ق تقري���ر املص���ري للكش���مريين، مب���ا ميثل���ه ذل���ك م���ن 

تهديد لألمن القومي الباكستاني. 

احملور الثالث: أمريكا والداخل الباكستاني: 
من���ذ نش���أة باكس���تان وأوضاعه���ا الداخلية، وسياس���اتها 
إغفاهلم���ا  ميك���ن  ال  بعامل���ني  حمكوم���ة  اخلارجي���ة، 
الباكس���تانية  األوض���اع  حلقيق���ة  دقي���ق  لفه���م  للوص���ول 
ومس���تقبلها: أوهلم���ا »الدي���ن« ال���ذي ميث���ل حمور النش���اة 
للدول���ة، وم���ا ترت���ب على ذل���ك م���ن ق���وة دور التيارات 
ال���ذي  و»اجلي���ش«  الباكس���تانية،  احلي���اة  يف  اإلس���المية 

ميثل حمور االستمرار واالستقرار.

عل���ى  واضًح���ا  وتأث���ريه  األمريك���ي  االهتم���ام  كان 
هذي���ن احملوري���ن، وباألخ���ص العام���ل الدي���ي يف املرحلة 
األخ���رية م���ن تاري���خ العالقة ب���ني البلدي���ن، وتبل���ور هذا 
ال���دور يف العدي���د من الص���ور الي غلب عليه���ا حماوالت 

التهميش والتغيري واإلقصاء.

الديـــي  التهميـــش  أمريـــكا وحمـــاوالت  أ- 
والتحريض ضد اجلماعات:

الباكس���تانية  للدول���ة  األيديولوجي���ة  للطبيع���ة  بالرج���وع 
يظهر بوض���وح أهمية ال���دور العقائدي ال���ذي قامت على 
أساس���ه الدول���ة من���ذ نش���أتها، وج���اء ذل���ك ردًّا طبيعيًّ���ا 
مصاحًب���ا للش���عور باخل���وف ال���ذي انت���اب الباكس���تانيني 
ج���راء حم���اوالت اهليمن���ة اهلندي���ة لصب���غ ش���به الق���ارة 
الصعوب���ة  م���ن  ف���كان  اهلندوس���ي،  بطابعه���ا  اهلندي���ة 
مب���كان الوق���وف أم���ام تل���ك اهليمن���ة بصبغته���ا الدينية، 
وحي���د  كُمَك���وِّن  اإلس���الم  ح���ول  بااللتف���اف  س���وى 
اخت���الف  عل���ى  املنطق���ة  تل���ك  مس���لمي  مج���ع  ميكن���ه 

أعراقهم حتت مظلة دولة خاصة بهم. 
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الدي���ن  حتش���ر  مل  ال���ي  الوحي���دة  الدول���ة  »باكس���تان 
حش���ًرا مفتع���اًل يف السياس���ة، ب���ل إن األخ���رية ه���ي الي 
س���ت  طلبت���ه وس���عت إلي���ه، وجعلت���ه ج���زًءا منه���ا، وأسَّ
عليه���ا ش���رعية الدول���ة؛ إذ إنه ل���وال »اإلس���الم« كدين ما 

كانت »باكستان« كدولة«.)8( 

بتقوي���ة  النش���اة  من���ذ  باكس���تان  اهتم���ت  هن���ا  وم���ن 
يف  مبادئ���ه  وترس���يخ  أبنائه���ا،  نف���وس  يف  اإلس���الم 
وج���دان تلك الش���عوب واألع���راق املختلفة ال���ي ضمتها 
الدي���ي،  التعلي���م  فانتش���ر  الولي���دة،  باكس���تان  دول���ة 
وجت���اوزت امل���دارس الديني���ة- ال���ي تواج���ه مش���اكل مع 

النظام حالًيا- العشرة آالف مدرسة. 

الش���عيب  احل���س  يف  الدي���ن  وض���ع  حساس���ية  وبرغ���م 
الباكس���تاني؛ إال أن أمري���كا مل تلتف���ت خلط���ورة جت���اوز 
الباكس���تانية،  احلي���اة  يف  أهمي���ة  األكث���ر  املعط���ى  ذل���ك 
وكان التحري���ض ض���د املناه���ج وامل���دارس الديني���ة -الي 
تعتربه���ا أمري���كا املس���ئول ع���ن تفري���خ اإلره���اب؛ ملا هلا 
واجل���وار  الباكس���تاني  الداخ���ل  يف  كب���ري  تأث���ري  م���ن 
األفغان���ي- أح���د ش���واهد ه���ذا التج���اوز، ومن هن���ا كان 
التضيي���ق عل���ى طلبة تل���ك امل���دارس، ومالحق���ة إداراتها 
س���ة هام���ة للنظ���ام الباكس���تاني احلال���ي، بلغ���ت ذروتها 
يف حادث���ة املس���جد األمح���ر ال���ي اقتح���م فيه���ا العس���كر 
أح���د أكرب مس���اجد العاصم���ة، ونت���ج عنها عش���رات من 
القتل���ى واملصاب���ني، ما ُع���دَّ مبثابة رس���الة ش���ديدة اللهجة 

من النظام لطلبة املدارس الدينية.

 ولفه���م واقع���ي لطبيع���ة األزمة ال���ي تعتصر باكس���تان، 
اإلس���الميني  ب���ني  املتش���ابكة  العالق���ة  جت���اوز  ميكنن���ا  ال 
ميك���ن  م���ا  أو  نش���أتها،  من���ذ  باكس���تان،  يف  واألنظم���ة 
أن نس���ميه ال���دور احلي���وي ال���ذي تلعب���ه التي���ارات الدينية 
الباكس���تانية،  السياس���ية  احلي���اة  يف  الباكس���تانية 
فض���اًل ع���ن تأثريه���ا البال���غ يف تش���كيل اهلوي���ة الثقافي���ة 
الدي���ن  َيع���ّد  ال���ذي  الباكس���تاني  للش���عب  واالجتماعي���ة 

أحد أهم مكونات نشأته.

وم���ن هن���ا تطلبت طبيع���ة النُظ���م السياس���ية الباكس���تانية 
املتعاقب���ة أن يصب���ح اإلس���الميون العًب���ا أساس���يًّا، وأحد 

س���ل���ط���ان،  حم����م����ود  »س����ن����ج����ة«!  إىل  ب����وت����و  اغ����ت����ي����ال  ي���ت���ح���ول  إذ   )8(
املصريون،2007/12/30م.  

بس���بب  السياس���ية،  احللب���ة  يف  اهلام���ة  التأث���ري  أط���راف 
التدي���ن، فض���اًل  الباكس���تاني إىل  الش���عب  مي���ل غالبي���ة 
عم���ا حققت���ه اجلماع���ات اإلس���المية م���ن حض���ور ب���ارز 
يف بني���ة اجملتم���ع، خاص���ة يف عه���د ضي���اء احل���ق ال���ذي 
أركان  م���ن  هامًّ���ا  ركًن���ا  ليصبح���وا  الطري���ق  هل���م  مهَّ���د 
البني���ة الداخلي���ة، بعدم���ا منحه���م ح���ق تكوي���ن إمارات 
إس���المية، وف���رض نفوذه���م عل���ى العدي���د م���ن املناطق 

خاصة احلدودية.

اس���تناد  إىل  التارخيي���ة  العالق���ة  ه���ذه  أدت  »وق���د   
اجلماع���ة -باإلضاف���ة إىل اإلط���ار الدس���توري والقانون���ي 
ال���ذي يس���مح بالعم���ل السياس���ي الرس���ي على أس���اس 
الدي���ن- إىل م���ا ميك���ن أن نطل���ق علي���ه احل���ق التارخي���ي 
للق���وى اإلس���المية، اس���تناًدا إىل ال���دور التارخي���ي امله���م 
ال���ذي لعبت���ه ه���ذه اجلماع���ات يف حتدي���د وتأكي���د اهلوي���ة 
ممارس���ة  م���ن  ب���دًءا  الباكس���تانية،  للدول���ة  اإلس���المية 
الضغ���وط عل���ى اجلمعي���ة الوطني���ة املس���ئولة ع���ن صياغة 
الدس���تور اجلدي���د بع���د االس���تقالل ... وم���روًرا بال���دور 
امله���م هل���ذه الق���وى يف دع���م تنفي���ذ السياس���ة اخلارجي���ة 
للدول���ة، أو يف احلف���اظ عل���ى مص���احل النخب���ة احلاكم���ة 
.... ويف مجي���ع احل���االت اضطلع���ت الق���وى اإلس���المية 
ب���دور مش���ارك للدول���ة، وللجي���ش وللنظ���ام احلاك���م يف 
تنفي���ذ وظيف���ة اجلهاد، س���واء عل���ى املس���توى اخلارجي، 
أو الداخل���ي، عل���ى حن���و جع���ل م���ن الق���وى اإلس���المية 
احللي���ف الطبيع���ي للجي���ش وللدول���ة يف معظ���م تاري���خ 
نظ���ر  وجه���ة  م���ن  فاجلي���ش  الباكس���تانية،  الدول���ة 
حام���ي  ه���و  الباكس���تانية  اإلس���المية  اجلماع���ات 
الدول���ة يف مواجه���ة الع���دو التارخي���ي التقلي���دي البوذي���ة 

اهلندية«)9( 

 ول���ذا فق���د كان انق���الب مش���رف - وبتحري���ض ودع���م 
الباكس���تانية،  الديني���ة  التي���ارات  عل���ى  أمري���كا-  م���ن 
واالنق���الب عل���ى طالب���ان، وثيق���ة الصل���ة باجلماع���ات 
م���ن حماول���ة جت���اوز  نوًع���ا  ُيع���ّد  الداخلي���ة،  اإلس���المية 
ثواب���ت هام���ة يف بني���ة الدول���ة، وبرغ���م أن الصراع���ات 
األساس���ية كان���ت م���ع بع���ض التي���ارات اجلهادي���ة، ومل 
تش���مل يف البداي���ة اجلماع���ات الرئيس���ية )جمل���س العم���ل 

فايز  حممد  »ب��ت��ص��رف«،  باكستان  يف  ال��دول��ة  ألزم��ة  والطائفية  العرقية  األس��س   )9(
فرحات، تعليقات مصرية، العدد90، بتاريخ 2007/10/20م.
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املتح���د( إال أن سياس���ات مش���رف املتعلق���ة بالتحال���ف مع 
والتن���ازالت  »اإلره���اب«،  ض���د  حربه���ا  يف  أمري���كا 
وانته���اًء  الكش���مريية،  القضي���ة  حس���اب  عل���ى  املقدم���ة 
بالتصعي���د اخلط���ري ال���ذي بل���غ ذروت���ه يف حادث املس���جد 
األمح���ر، ال���ذي خس���ر في���ه مش���رف بوض���وح التعاطف 
إىل  النهاي���ة  يف  أدت  اإلس���الميني،  وتأيي���د  الش���عيب 
وختل���ي  الص���دام،  ح���د  إىل  وص���ل  العالق���ة  يف  حت���ول 
انقالب���ه  بع���د  جتاه���ه  حياده���م  ع���ن  اإلس���الميني 
خن���دق  يف  ض���ده  وقوفه���م  ح���د  إىل  العس���كري، 

املعارضة.

كم���ا ت���ربز مش���كلة القبائ���ل كزاوي���ة أخ���رى م���ن زوايا 
اإلس���الميني،  م���ع  الس���لطة  ص���راع 
ال���ذي بل���غ ذروت���ه حني حاول مش���رف 
القبائ���ل،  منطق���ة  يف  باجلي���ش  ال���زّج 
وال���ذي أش���عل فتي���ل املواجه���ات الي 
زعم���اء  إىل  اإلس���الميني  جت���اوزت 
وزيرس���تان  يف  والقبائ���ل  العش���ائر 
للقض���اء  س���بيله  فف���ي  وبلوشس���تان، 
ه���ذه  يف  اإلس���الميني  ش���وكة  عل���ى 
لرغب���ة  -إرض���اء  احلدودي���ة  املناط���ق 
الضغ���وط  م���ن  وختفيًف���ا  األمريكي���ني- 

الغربي���ة ال���ي تش���ري بأصاب���ع االته���ام إىل تواطؤ مش���رف 
ذل���ك جت���اوز  املنطق���ة- يف س���بيل  تل���ك  إس���الميي  م���ع 
م���ن  وكث���ري  احلم���راء،  اخلط���وط  م���ن  الكث���ري  مش���رف 
األع���راف ال���ي حتك���م تل���ك املناط���ق، وال���ي حرصت 
كل األنظم���ة الس���ابقة ل���ه عل���ى احرتامه���ا، مم���ا أدى إىل 
ازدي���اد عمليات التفج���ري واملواجهات مع الق���وى األمنية، 
مم���ا مثَّل حالًي���ا أحد أه���م أس���باب الفوض���ي العارمة الي 

جتتاح باكستان وتهدد كيانه.

الباكس���تاني  الش���ارع  يف  للتحك���م  األك���رب  ال���دور  إن 
الديني���ة،  باالعتب���ارات  متعلًق���ا  زال  وم���ا  كان  وحتريك���ه 
وم���ن هن���ا وبرغ���م مه���ارة مش���رف خارجيًّ���ا يف مغازل���ة 
بع���ض األط���راف اإلقليمي���ة والدولي���ة، إال أن���ه يب���دو أنه 
ال ميتل���ك نفس امله���ارة يف التعام���ل مع الواق���ع الداخلي؛ 
حي���ث يب���دو املش���هد ملتهًب���ا؛ بس���بب جتاوزات مش���رف 
العتب���ارات ديني���ة وقومي���ة، مم���ا أدى إىل حش���د العدي���د 

من القوى يف خندق املعارضة. 

وض���ع  حساس���ية  برغ���م 
الش���عيب  احل���س  يف  الدي���ن 
أمري���كا  أن  إال  الباكس���تاني؛ 
جت���اوز  خلط���ورة  تلتف���ت  مل 
ذل���ك املعط���ى األكث���ر أهمي���ة 

يف احلياة الباكستانية.

ب- أمريكا والعالقة مع اجليش: 
»كل ال���دول هل���ا جيوش، ولك���ن هنا اجليش ل���ه دولة«، 
الباكس���تانية  األدبي���ات  يف  املش���هور  املث���ل  ه���ذا  ُي���رِبز 
حج���َم ال���دور ال���ذي يضطل���ع ب���ه اجلي���ش يف الس���يطرة 

على جمريات األمور بباكستان.

 فبع���د قي���ام دول���ة باكس���تان اس���تمر الصراع م���ع اهلند، 
وأصب���ح العداء للج���ار اهلندي م���ن الس���مات اهلامة الي 
ع���ن  فض���اًل  لباكس���تان،  اخلارجي���ة  السياس���ة  متي���ز 
الش���ارع الباكس���تاني، ومثَّ���ل الص���راع مع اهلن���د، خاصة 
أهمي���ة  األكث���ر  املعط���ى  بقضي���ة كش���مري،  يتعل���ق  فيم���ا 
يف توغ���ل العس���كر يف الس���لطة للدرج���ة 
األب���رز يف  الالع���ب  فيه���ا  ال���ي أصب���ح 

توجيه دفة األمور.

الع���ادي  غ���ري  النف���وذ  عل���ى  وللتدلي���ل 
تأث���ري  ف���إن  باكس���تان؛  يف  للجي���ش 
القطاع���ات  كل  يف  توغ���ل  العس���كر 
سياس���ية،  الدول���ة:  يف  اهلام���ة 
إن  حت���ى  واجتماعي���ة،  واقتصادي���ة، 
الكث���ري م���ن رؤس���اء اجلامع���ات الوطني���ة 

هم من قادة العسكر املتقاعدين.

ال���ذي  العس���كري  انقالب���ه  من���ذ  مش���رف  وح���رص 
أوصل���ه للس���لطة عل���ى إح���كام س���يطرته عل���ى قطاعات 
اجلي���ش، والب���دء يف تولي���ة ذوي ال���والء للنظ���ام املناصب 
العلي���ا يف اجلي���ش؛ ليضم���ن إح���كام قبضت���ه عل���ى ه���ذه 
ال���ي س���بق وانقلب���ت عل���ى أنظم���ة س���ابقة  املؤسس���ة، 
اجلي���ش  عل���ى  مش���رف  س���يطرة  أن  إال  به���ا.  وأطاح���ت 
ب���دأت تدرجييًّ���ا يف الرتاج���ع، خاص���ة بع���د حتول مش���رف 
ض���د طالب���ان، املرتبط���ة بعالق���ات خاص���ة م���ع اجلي���ش 
واملخاب���رات الباكس���تانية، ث���م ت���ال ذلك التن���ازالت الي 
قضي���ة  تع���د  ال���ي  كش���مري  قضي���ة  يف  مش���رف  قدمه���ا 
العس���كر األوىل، وزاد الوض���ع تأزًم���ا بعدما زّج مش���رف 
باجلي���ش -وحت���ت ضغ���وط أمريكي���ة- ملواجه���ة زعم���اء 
القبائ���ل، برغ���م أن تل���ك املنقط���ة )القبائ���ل( الي تس���ري 
للجي���ش،  يس���بق  مل  القبلي���ة  الزعام���ات  حك���م  حت���ت 
ومن���ذ نش���أة باكس���تان، أن دخله���ا به���ذه الطريق���ة ال���ي 
أض���رت بص���ورة اجلي���ش، فض���اًل ع���ن انهي���ار معنويات���ه 
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بع���د اخلس���ائر ال���ي حلقت���ه يف تل���ك املن���ازالت. »فبع���ض 
ن���زاع دم���وي ض���د  الت���ورط يف  أف���راد اجلي���ش ال يري���د 
الش���عب ال���ذي ينتمي إلي���ه، ولع���ل أخطر م���ا تواجهه أية 
م���ع  معرك���ة  يف  باجلي���ش  ال���زج  ه���ي  عس���كرية  قي���ادة 

أبناء الشعب يف معركة خاسرة سياسيًّا«.)10(

ِبزَّت���ه  ع���ن  ملش���رف  األخ���ري  التن���ازل  رمزي���ة  ورغ���م 
الباكس���تاني،  اجلي���ش  ألركان  وقيادت���ه  العس���كرية، 
إال أن���ه م���ا زال القائد األعل���ى للقوات املس���لحة، ومازال 
أم���ور  تس���يري  يف  الصالحي���ات  م���ن  بالعدي���د  حيتف���ظ 
ه���ذه  مث���ل  يف  اخلط���وة،  ه���ذه  متث���ل  ورمب���ا  اجلي���ش، 
تراج���ع  حن���و  إضافيًّ���ا  حت���واًل  الضاغط���ة،  األوض���اع 

أركان نظامه، وقبوله باملزيد من التنازالت. 

 وم���ع م���ا قد يب���دو م���ن تراجع ل���دور اجلي���ش يف املرحلة 
إال  السياس���ة،  ع���ن  بابتع���اده  املطالب���ة  نتيج���ة  احلالي���ة؛ 
أن تاري���خ باكس���تان يش���هد ب���أن احتم���ال ضع���ف تأث���ري 
اجلي���ش يف السياس���ة ه���و احتم���ال مس���تبعد، خاص���ة يف 
ظ���ل الظ���روف املتوت���رة واألوض���اع املش���تعلة ال���ي أثرت 
الرئيس���ة،  ومؤسس���اتها  الدول���ة  قطاع���ات  كل  عل���ى 
وأدت إىل تراج���ع دوره���ا وفاعليته���ا، بس���بب ديكتاتورية 
مش���رف يف إدارة أم���ور الب���الد، ومل يب���ق غ���ري اجلي���ش 
وح���ده كمؤسس���ة م���ا زالت ق���ادرة عل���ى لع���ب دور كبري 

يف السيطرة على جمريات األمور. 

املتح���دة للجي���ش     وبرغ���م ش���دة احتي���اج الوالي���ات 
أن  إال  »اإلره���اب«  ض���د  حربه���ا  يف  الباكس���تاني 
دائًم���ا  كان���ت  الباكس���تانية  العس���كرية  املؤسس���ة 
حم���ل ش���ك واتهام���ات م���ن ِقب���ل أمري���كا؛ مل���ا تعلمه من 
العس���كرية  املؤسس���ة  ترب���ط  ال���ي  العالق���ات  س���ابق 
اإلس���المية  باجلماع���ات  الباكس���تانية  واملخاب���رات 
الداخلي���ة، وطالب���ان األفغاني���ة، وتغلغ���ل العدي���د م���ن 
الرَُّت���ب العس���كرية م���ن ذوي اخللفي���ة اإلس���المية داخ���ل 

املؤسسة العسكرية الباكستانية.

وم���ن جانب���ه »مل ين���س اجلي���ش أن الوالي���ات املتح���دة 
ختلَّ���ت ع���ن باكس���تان يف تس���عينيات الق���رن املاض���ي بعد 
ط���رد الس���وفييت م���ن أفغانس���تان، واجلن���راالت قلق���ون 

)10( أزمة مشرف: بني عودة نواز شريف، وابتزاز بوتو ومطالبته بنزع البزة 
العسكرية، جملة اجمللة، 23- 2007/9/29م، العدد 1441.

م���ن تقرب واش���نطن من اهلند، وخيش���ون أن يت���م التخلي 
عنه���م جم���دًدا. أحد أس���باب ِحَفاظ���ه على بع���ض الروابط 
م���ع طالب���ان هو أن���ه يري���د االحتفاظ به���ذا اخليار مل���ا »بعد 
احلكوم���ة  تقوي���ض  أج���ل  م���ن  األمريكي���ة«  احلقب���ة 

املؤيدة للهند –بنظره- يف كابول«.)11(

يظ���ل  متماس���ًكا-  بق���ي  -طامل���ا  اجلي���ش  أن  ويبق���ى 
ه���و الط���رف األق���وى واملفت���اح اهل���ام يف الس���يطرة عل���ى 
األوض���اع وضبط األم���ور، وإبع���اد فكرة انهي���ار الدولة، 
بينم���ا تن���ذر حال���ة االنش���قاق والص���راع داخ���ل اجليش يف 
ح���ال حدوثه���ا بأزم���ة كب���رية تتج���اوز الوض���ع احلال���ي 

وتهدد الدولة خبطر التفكك.

 ج- أمريكا والقوى السياســـية الباكستانية 
)بناظري – نواز(:

م���ع اش���تعال الوض���ع الداخل���ي، ودخ���ول العدي���د من 
خن���دق  يف  الباكس���تانية  والعلماني���ة  اإلس���المية  الق���وى 
الديكتاتوري���ة،  مش���رف  سياس���ات  بس���بب  املعارض���ة؛ 
أضح���ى النظ���ام أمام مؤش���رات انهي���ار ال ختطئه���ا العني، 
ال  وكان  أمري���كا،  خطورت���ه  استش���عرت  ال���ذي  األم���ر 
ب���د م���ن حت���رك س���ريع مين���ع ته���اوي النظ���ام، وس���يطرة 
النظ���ام  قب���ول  أن  ويب���دو  الوض���ع،  عل���ى  اإلس���الميني 
ع���ودة قط���ب املعارض���ة بناظ���ري بوتو م���ن منفاه���ا- برغم 
ائت���الف  حكوم���ة  لتكوي���ن  بينهم���ا-  اخلصوم���ة  تاري���خ 
ه���و امللم���ح األب���رز ألوىل التح���ركات األمريكي���ة لوق���ف 
انهي���ار النظ���ام، رمب���ا حت���ى جت���د البدي���ل األنس���ب الذي 

حيل حمل مشرف الذي احرتقت أوراقه.

بوت���و اإليراني���ة األم -والدته���ا  ووق���ع االختي���ار عل���ى 
الس���يدة نص���رت أصفهان���ي اإليراني���ة املولد واجلنس���ية-؛ 
مل���ا هلا م���ن توجه���ات ليربالي���ة موالي���ة للغ���رب، واألهم 
واس���تعدادها  اإلس���المية،  للتي���ارات  املعلن���ة  عداوته���ا 
احل���رب  يف  فاعلي���ة  أكث���ر  بص���ورة  للمش���اركة  الق���وي 

ضد »اإلرهاب«.

م���ن  متك���ن  لبناظ���ري  األمريك���ي  الدع���م  أن  ورغ���م 
السياس���ة  حلب���ة  إىل  املنف���ى-  س���نوات  -بع���د  إعادته���ا 
الباكس���تانية بق���وة، وف���رض ش���روطها عل���ى مش���رف؛ 

)11( نيوزويك العربي، 26 يونيو 2007م.
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لقب���ول ع���ودة تؤم���ن بع���ض املصداقي���ة للنظ���ام، إال أن 
ه���ذا الدع���م يب���دو أن���ه كلَّفه���ا الكث���ري م���ن مصداقيته���ا 
يف  كراهي���ة  م���ن  أمري���كا  ب���ه  حتظ���ى  مل���ا  الش���عبية، 
الش���ديد  ولعه���ا  أن  ع���ن  فض���اًل  الباكس���تاني،  الش���ارع 
للس���لطة دفعه���ا للتحال���ف م���ع »ديكتات���ور باكس���تان«، 
حت���ى وإن أدى ه���ذا التحال���ف إىل اس���تياء واس���ع ورفض 
داخ���ل حزبها نفس���ه »حزب الش���عب«، الذي وجد نفس���ه 
ليصط���ف  املع���ارض »للديكتات���ور«  اجتاه���ه  يغ���ري  فج���أة 

معه وحده ضد كل تيارات املعارضة على اختالفها. 

وأله���داف  الضاغط���ة،  الداخلي���ة  األس���باب  ولنف���س 
خمتلف���ة، واف���ق مش���رف عل���ى ع���ودة ن���واز ش���ريف من 
كم���ا  األم���ر،  ب���ادئ  يف  لعودت���ه  رفض���ه  بع���د  منف���اه، 
تكتيكي���ة  كخط���وات  اجلي���ش  قي���ادة  ع���ن  ختل���ى 
وكس���ب  املتزاي���دة،  الضغ���وط  المتص���اص  ته���دف 
الدع���م الدول���ي إلضفاء بعض م���ن املش���روعية على نظام 

حكمه. 

وق���د يب���دو للمتاب���ع حينه���ا أن ع���ودة العب���ني هام���ني 
بناظ���ري(  )ش���ريف-  الباكس���تانية  السياس���ة  حلب���ة  إىل 
عام���ل  م���ا  بص���ورٍة  ميث���ل  ق���د  السياس���ية  املش���اركة  إىل 
اس���تقرار م���ن جه���ة م���ا يرمز إلي���ه م���ن تراجع ملؤش���رات 
مؤش���ر  ارتف���اع  املقاب���ل  ويف  الب���الد،  يف  الديكتاتوري���ة 
م���ن  بعًض���ا  يع���ي  ق���د  مم���ا  الدميقراطي���ة،  املمارس���ة 
االنف���راج السياس���ي، فض���اًل عم���ا يتوق���ع ج���راء تل���ك 
مته���د  ق���د  سياس���ية،  حتالف���ات  ح���دوث  م���ن  اخلط���وة 
الطري���ق لتقاس���م الس���لطة، أو اس���تقرار الوض���ع الداخلي 

ولو إىل حني.

)بناظ���ري-  ع���ودة  ف���إن  الواق���ع  وحبس���ابات  واحلقيق���ة 
ش���ريف( مثَّلت م���ن جهة أخ���رى إضافة مزيد م���ن عوامل 
الص���راع إىل معطي���ات الوض���ع الداخل���ي، فبناظري حتتفظ 
الس���ند، فض���اًل ع���ن  إقلي���م  كب���رية خاص���ة يف  بش���عبية 
توجهاته���ا الغربي���ة، م���ع خلفي���ات عالقته���ا غ���ري اجليدة 
بش���عبيتها  عودته���ا،  أن  كم���ا  اإلس���المية،  باجلماع���ات 
الرض���ا  ين���ال  وال  مش���رف،  اجلن���رال  يقل���ق  الكب���رية، 
الكام���ل م���ن اجلي���ش م���ن جه���ة أخ���رى)12(، كم���ا أن 

)12(  انقلب اجليش قدميًا على بوتو األب وأعدمه.

ن���واز ش���ريف ميتل���ك ه���و اآلخ���ر ش���عبية كب���رية، خاصة 
بني أبن���اء إقلي���م البنجاب، ول���ن يرضى حباٍل بع���د عودته 
م���ن منف���اه أن يفوت���ه نصي���ب م���ن الكعك���ة السياس���ية، 

وإىل اآلن يبدي رفضه للتحالف مع مشرف.

إًذا فالق���وى األساس���ية يف املش���هد الباكس���تاني )مش���رف 
- اجلماع���ات - بناظ���ري - ش���ريف( م���ا يوج���د بينه���م من 
خالف���ات تتج���اوز يف حقيقته���ا الق���در اهلامش���ي، بصورة 
كان يصع���ب معه���ا ح���دوث اس���تقرار حقيق���ي مس���تديم 

يف بباكستان.

ول���ذا فمن���ذ ع���ودة بوت���و »صاحب���ة الش���عبية األك���رب«، 
ش���رعيًّا  منًح���ى  ويأخ���ذ  يش���تد،  السياس���ي  والص���راع 
أحيانً���ا، وغ���ري ش���رعي يف كثري م���ن األحي���ان، ودخلت 
الب���الد يف مرحل���ة م���ن االنف���الت األم���ي ال���ذي صاَحبه 
السياس���ية،  واالعتق���االت  االغتي���االت،  م���ن  العدي���د 
بناظ���ري  ال���ي طال���ت إحداه���ا  التفج���ريات  فض���اًل ع���ن 
بوت���و نفس���ها لُتنِه���َي حياته���ا ومس���تقبلها السياس���ي نهاية 
دموي���ة، وذل���ك عق���ب مهرج���ان انتخاب���ي هل���ا يف مدينة 
روالبن���دي، لتالق���ي نف���س مص���ري والده���ا ال���ذي اغتيل 
أيًض���ا، ومن بع���ده أخويه���ا؛ لتصب���ح الرابعة يف أس���رتها 
ال���ي تلق���ى نف���س املص���ري، وتدخ���ل الب���الد يف مرحل���ة 

أكثر اضطراًبا وخطورة.)13(

وق���د يك���ون مقت���ل بوتو ق���د فت���ح الطري���ق أم���ام رئيس 
ال���وزراء الس���ابق، ورئي���س ح���زب الرابط���ة اإلس���المية، 
أكث���ر  أوراق  املعارض���ة، ومتلُّ���ك  لتزع���م  ن���واز ش���ريف 

فاعلية يف مواجهة اجلنرال مشرف.

»أم���ا اإلس���الميون فس���وف يس���تفيدون م���ن تداعي حزب 
الش���عب، وانهي���اره الكل���ي، م���ن خ���الل بقائه���م كق���وة 
سياس���ية وحي���دة تدع���و إىل إص���الح النظ���ام الباكس���تاني 
احلاك���م، املبتل���ى بالفس���اد والظل���م، وغي���اب الكف���اءة، 
وق���د ثب���ت ف���راغ الوع���ود ال���ي قدمه���ا ح���زب الش���عب 
باإلص���الح من خالل والي���ي الس���يدة بوتو اللتني اتس���متا 
بالفس���اد واإلخف���اق األمر ال���ذي أدى يف النهاي���ة إىل تدهور 

مكانة احلزب يف استطالعات الرأي العام«.)14(

)13( مت االنتهاء من كتابة البحث بعد حادثة مقتل بناظري مباشرة.
)14( ما بعد بنازير بوتو، أناتول اليفني، املصريون، 31 /12/ 2007م.
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د- اشتعال األوضاع ومستقبل األزمة:
م���ن  املاض���ي يف دوام���ة  الع���ام  من���ذ  باكس���تان  دخل���ت 
مش���رف  فت���ح  حي���ث  املس���بوقة؛  غ���ري  االضطراب���ات 
وتبعيت���ه  خصوم���ه،  ض���د  العنيف���ة  سياس���اته  -بس���بب 
الع���داء ض���د  ملف���ات  م���ن  العدي���د  املفرط���ة ألمري���كا- 

نظامه الذي خسر املزيد من شرعيته.

ظ���ل  الباكس���تاني، يف  الوض���ع  إلي���ه  آل  م���ا  أن  ويب���دو 
يؤك���د  املتح���دة،  والوالي���ات  ال���ذي مجعه���ا  التحال���ف 
املقول���ة ال���ي تثب���ت أن معارض���ة االس���تعمار وإغضاب���ه 

أقل تكلفة من اسرتضائه.

فيوًم���ا بعد ي���وم تتحرك باكس���تان جت���اه فوض���ى عارمة، 
حقيقي���ة،  ورط���ة  يف  الباكس���تاني  اجلن���رال  ويب���دو 
بس���بب الس���لطة اآلخ���ذة يف الرتاج���ع، والتخب���ط ال���ذي 
البني���ة  بتف���كك  ويه���دد  الدول���ة،  مبؤسس���ات  يعص���ف 
ين���ذر حب���دوث مفاج���آت يف خريط���ة  االجتماعي���ة، مم���ا 

التوازنات السياسية أو العسكرية. 

ففض���اًل عن الص���دام م���ع التي���ارات اإلس���المية، إال أن 
عالقة مش���رف مع الق���وى املدني���ة والعلماني���ة األخرى ال 
تب���دو أفضل ح���ااًل، فق���د أث���ار ع���داء اهليئ���ة القضائية، 
والكث���ري م���ن مؤسس���ات اجملتم���ع املدن���ي، ح���ني ألق���ى 
افتخ���ار  العلي���ا  احملكم���ة  قض���اة  كب���ري  عل���ى  القب���ض 
كب���رًيا،  إعالميًّ���ا  اهتماًم���ا  اس���تقطب  ال���ذي  ش���ودري، 
واحملام���ني  القض���اة  م���ن  العدي���د  اعتق���ال  ع���ن  فض���اًل 
جبه���ات  م���ن  جدي���دة  جبه���ة  أض���اف  مم���ا  وغريه���م، 
املعارض���ة ال���ي أت���ى عل���ى رأس���ها املثقف���ون واحت���ادات 
العم���ال ومجاع���ات احلق���وق املدني���ة، األم���ر ال���ذي أثر 

بشدة على شرعية النظام.

    ث���م أت���ت حادث���ة مقت���ل بوت���و)15( لتضي���ف املزيد من 
عوام���ل االضطراب الداخل���ي واالنف���الت األمي، الذي 

وصل ملًدى يصعب تصور نهايته.

أك���رب  أن  عل���ى  الباكس���تاني  للش���أن  املتابع���ون  وجُيِم���ع 
السياس���ية  أوراق���ه  أن���ه س���لًَّم  الرئي���س مش���رف  أخط���اء 
ل���إلدارة األمريكي���ة، األم���ر الذي أفق���ده الحًق���ا تعاطف 

)15( تشري بعض الدالئل لتورط النظام يف هذه احلادثة؛ بسبب خوفه من شعبية 
بناظري الكبرية، واحتمال انقالبها عليه بعد وصوهلا للسلطة.

الش���ارع الباكس���تاني وثقت���ه، ال���ي انعدمت م���ع تصاعد 
األح���داث، كم���ا أن املؤسس���ة العس���كرية ال���ي يعتم���د 
عليه���ا مش���رف يف تدعي���م س���لطاته، ب���دأت ب���وادر أزمة 
بينه���ا وب���ني الرئي���س بس���بب تصاعد الس���خط الش���عيب، 
وتراج���ع معنوي���ات اجلي���ش خلس���ائره ال���ي أمل���ت ب���ه يف 
املواجه���ات م���ع القبائ���ل، فض���اًل عن سياس���ات مش���رف 
يف معاجل���ة مل���ف كش���مري ال���ذي تراج���ع ألول م���رة بهذه 

الصورة يف ُسلَّم أولويات باكستان اخلارجية.

 وم���ع م���رور الوقت تأك���د خس���ارة النظام الباكس���تاني، 
وظه���ر امل���أزق ال���ذي أوقع نفس���ه في���ه؛ بس���بب تنازالته 
ال���ي قدمه���ا ألط���راف خارجي���ة عل���ى حس���اب قضاي���ا 
القوم���ي  األم���ن  أولوي���ات  مقدمته���ا  يف  تأت���ي  حساس���ة 

الباكستاني.

ول���ذا فاملس���ار املتوقع لألح���داث -يف حال ع���دم حدوث 
ث���ورة ش���عبية أو تدخل اجلي���ش لإلطاحة باجلنرال مش���رف 
أو جن���اح إحدى حم���اوالت اغتيال���ه- فإن مش���رف ال ميلك 
غ���ري تقديم بع���ض التن���ازالت، أو إبرام صفق���ة مع إحدى 
أو  لتحييده���ا  الباكس���تاني  الش���ارع  يف  املؤث���رة  الق���وى 
كس���بها، ويف الغال���ب ف���إن املرش���ح للمش���اركة يف تل���ك 
الصفق���ة ل���ن يع���دو كونه جمل���س العم���ل املتح���د؛ الذي 
يض���م ع���دة أح���زاب إس���المية فاعل���ة، أو ن���واز ش���ريف 

الذي ازددات فرصه السياسية بعد مقتل بوتو.

اجلن���رال،  عل���ى  جتمع���ت  ال���ي  الضغ���وط  أن  كم���ا 
احلري���ص عل���ى الس���لطة، ق���د تدفع���ه، يف ظ���ل تصاعد 
األح���داث، إىل تقدي���م املزيد م���ن التن���ازالت واملقايضات 
م���ع أمري���كا؛ لضم���ان دعم���ه وع���دم التخل���ي عن���ه يف 
وحينه���ا  الس���لطة،  يف  االس���تمرار  أج���ل  م���ن  ورطت���ه، 
ف���إن أي مقايض���ة جدي���دة من ه���ذا الن���وع -ب���ني اجلنرال 
وأمري���كا- س���تؤدي وال ش���ك ملزيد م���ن عدم االس���تقرار 
االضطراب���ات،  م���ن  ملزي���د  وس���تمهد  باكس���تان،  يف 
ب���ل وق���د مته���د الطري���ق مس���تقباًل لفت���ح املل���ف النووي 

الباكستاني وتفكيكه.

السياس���ية  مش���رف  أوراق  أن  أيًض���ا  يب���دو  لك���ن 
ومصداقيت���ه الش���عبية ق���د احرتق���ت، لدرج���ة ق���د تص���ل 
معه���ا األم���ور إىل أن أّي حماول���ة م���ن جانب���ه -يف ح���ال 
كونه���ا  تع���دو  ل���ن  احلالي���ة  األزم���ة  لتخط���ي  جناحه���ا- 
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جناًح���ا مؤقًت���ا، أو وقًف���ا آنيًّ���ا النهي���ار نظامه ال���ذي باتت 
أصبح���ت  أن  بع���د  وش���يكة، خاص���ة  س���قوطه  مالم���ح 

واشنطن تشك يف قدراته على االستمرار.

إن الصراع���ات ال���ي تطف���و حالًيا على س���طح السياس���ة 
الباكس���تانية، وت���زداد اش���تعااًل يوًم���ا بعد يوم -م���ع ما قد 
ُيض���اف هل���ا يف الف���رتة املقبل���ة- ال متث���ل يف حقيق���ة األمر 
)تتعل���ق  اخلارج���ي إلش���كاليات عميق���ة  املش���هد  س���وى 
باهلوي���ة - البني���ة االجتماعي���ة - األمن القوم���ي(، وترتبط 
الباكس���تانية؛  والدول���ة  اجملتم���ع  مبكون���ات  أصله���ا  يف 
ول���ذا ف���ال ُيتوقَّ���ع انفراج���ة حقيقي���ة قريبة وح���ل جذري 
للمعضل���ة الباكس���تانية، ب���ل أقص���ى م���ا ميك���ن تص���وُّره 
ه���و ن���وع م���ن التوافق ب���ني الق���وى السياس���ية أو بعضها؛ 
األساس���ية  املش���كلة  وتبق���ى  املش���تعل،  الوض���ع  لتهدئ���ة 
أن اس���تقرار الدول���ة ه���دف بعي���د املن���ال، يف ظ���ل مس���ار 

السياسة الباكستانية احلالية.

 ورمب���ا كان���ت باكس���تان تعان���ي يف األص���ل م���ن بع���ض 
يتعل���ق مبش���كلة األع���راق،  فيم���ا  الداخلي���ة،  األزم���ات 
واالندم���اج القوم���ي، والبطال���ة، واحل���دود وغريها، إال 
أن الالف���ت أن مجي���ع ه���ذه األزم���ات وغريه���ا -إضاف���ة 
لألزم���ات اجلدي���دة املرتبط���ة بسياس���ات مش���رف العنيف���ة 
داخليًّ���ا، والتابع���ة خارجيًّ���ا للتوجه���ات األمريكي���ة- قد 
انفج���رت وتصاع���دت يف توقي���ت واح���د ُين���ذر بأزمة غري 

حمسوبة العواقب.

ال���ي  واألزم���ات،  املش���اكل  تل���ك  اخت���الف  وبرغ���م 
تعص���ف بالنظ���ام وبالدول���ة؛ إال أن غالبيته���ا يرج���ع يف 
أساس���ه ملعًط���ى يس���بق يف األهمي���ة غ���ريه م���ن املعطي���ات 
حماول���ة  -وه���و  الباكس���تاني  للوض���ع  احلاكم���ة 
جت���اوز االعتب���ار الدي���ي، ال���ذي يغل���ب عل���ى املش���هد 
الباكس���تاني، س���واء عل���ى املس���توى الش���عيب، أو عل���ى 
مس���توى التي���ارات اإلس���المية؛ حي���ث مت حت���دي ذل���ك 
حماول���ة  األمريكي���ة يف  لالبت���زازات  واخلض���وع  املعط���ى، 

جتاوزه، أو تهميشه، بل والقضاء عليه.

يف ح���ني أن العام���ل الدي���ي ثب���ت وأن جن���ح يف العب���ور 
الق���وى  التفَّ���ت  عندم���ا  األم���ان،  ل���رب  بباكس���تان 
غالبه���ا-  -يف  النخب���ة  مس���توى  عل���ى  الباكس���تانية 
واجلمهور ح���ول اخليار اإلس���المي لتجاوز عقب���ة اهلوية، 

ومواجه���ة حتدي���ات ضخم���ة خارجي���ة )اهلن���د(، وجتييش 
)كش���مري(؛  ك���ربى  قضي���ة  ح���ول  لاللتف���اف  املش���اعر 
لتج���اوز مش���اكل وأزم���ات تش���به، إىل ح���دٍّ م���ا، املأزق 

الراهن. 

ك���ربى،  أحداًث���ا  الس���بعينيات  منتص���ف  ش���هد  »وق���د 
انفص���ال  مث���ل  لباكس���تان،  خط���رية  حتدي���ات  لت  ش���كَّ
ال���وزراء  رئي���س  داود  حمم���د  وانق���الب  بنغ���الدش، 
األفغان���ي عل���ى ابن عم���ه امللك ظاهر ش���اه، ث���م انقالب 
وش���عرت  داود،  عل���ى  األفغان���ي  الش���يوعي  احل���زب 
دة م���ن الش���رق والغ���رب، وتفتقت  باكس���تان أنه���ا مه���دَّ
احل���ق  وضي���اء  املتدين���ني  االس���تخبارات  ضب���اط  أذه���ان 
الرئي���س الباكس���تاني املتدي���ن، ع���ن جتيي���ش اجلماع���ات 
اإلس���المية التقليدي���ة واجلدي���دة، وال���ي كانت مش���غولة 
بالدع���وة والتعلي���م، وقلي���ل م���ن العمل السياس���ي، وقد 
احلكوم���ة  النظ���ري  املنقط���ع  التجرب���ة  جن���اح  ع  ش���جَّ

الباكستانية على تطويرها وتوسعتها«.)16(

فشل مشرف يف احلفاظ على األمن القومي 
الباكستاني: 

ب���ني الت���أزم الداخلي، بس���بب تصاعد الرفض الش���عيب، 
���ع جبه���ات ع���دة ض���د سياس���ات النظ���ام، إضاف���ة  وجتمُّ
للضغ���وط اخلارجي���ة عل���ى مش���رف؛ الس���تمرار تقدي���م 
الدع���م لتحال���ف احلرب ض���د "اإلره���اب"، واتهام���ه بأنه 
ال يق���وم مب���ا جي���ب فعل���ه يف حرب���ه ض���د اإلس���الميني، 
يب���دو نظام مش���رف يف م���أزق حقيق���ي؛ حي���ث أدت هذه 
يف  ملش���رف  ذري���ع  فش���ل  إىل  املتداخل���ة  اإلش���كاليات 
أب���رز  واملتمثل���ة  الباكس���تاني،  القوم���ي  األم���ن  حتقي���ق 

شواهده فيما يلي: 

الباكس����تاني  السياس����ي  املوق����ف  يف  ملم����وس  تراج����ع   -  
احلكوم����ة  تواج����ه  حي����ث  املصريي����ة؛  كش����مري  قضي����ة  م����ن 
يف  قويًّ����ا  وتراجًع����ا  حقيقيًّ����ا،  داخليًّ����ا  حتدًي����ا  الباكس����تانية 
مؤش����رات التأيي����د الش����عيب؛ بس����بب الرتاجع ال����ذي أصاب 
القضي����ة الكش����مريية، ال����ي يعتربه����ا الش����عب الباكس����تاني 

قضيته األوىل؛ العتبارات دينية وقومية يف آٍن.
طالبان  سقوط  بعد  أفغانستان  يف  الوضع  أصبح   -

)16( باكستان واجلماعات املسلحة، إبراهيم غرايبة، جملة العصر، 
2007/10/31م. 
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خسارة  ميثل  ألمريكا-  باكستانية  -مبساندة 
كانت  ملَا  القومي؛  باكستان  أمن  متّس  كبرية 
لباكستان،  اسرتاتيجي  عمق  من  متثله  أفغانستان 
تأمني  من  طالبان  به  تقوم  كانت  عما  فضاًل 

مصاحل باكستان احليوية. 
بالتبعية  تتسم  الي  اخلارجية،  مشرف  سياسة   -
باكستان  سيادة  معها  أصبحت  ألمريكا،  املطلقة 
قراراتها،  استقاللية  وأفقدها  أراضيها،  على  مهددة 
اهلند  أمام  خاصة  اإلقليمي،  موقفها  من  وأضعفت 

خصمها التقليدي.

كم���ا أن امل���أزق ال���ذي وص���ل إلي���ه النظ���ام الباكس���تاني 
-بتحالف���ه م���ع أمري���كا، ومش���اركته يف ح���رب ال فائ���دة 
لب���الده م���ن ورائه���ا- جت���اوزْت أض���راره اجلنرال مش���رف 
إىل باكس���تان نفس���ها، ال���ي اش���تعلت فيه���ا األح���داث، 
وته���ددت بني���ة الدول���ة للدرج���ة ال���ي أصبح ي���رتدد معها 
احلدي���ث ح���ول إمكاني���ة انهي���ار الدول���ة نفس���ها، وليس 

النظام فقط.
شروخ  إلحداث  أدت  التصادمية  الداخلية  سياسته   -  
داخل  بل  املختلفة،  الدولة  قطاعات  يف  متعددة 
العسكرية  للمؤسسة  حدث  مثلما  الواحد،  القطاع 
سياسات  بسبب  السخط؛  بوادر  فيها  ظهرت  الي 
صراع  عن  فضاًل  داخليًّا،  اخلطرية  مشرف 
ورئيس  الدولة،  لرئيس  الوالء  بني  ما  الوالءات: 
الدينية،  التيارات  مع  التعاطف  وبني  اجليش، 

يف  هامًّا  حموًرا  ومثَّلت  اجليش،  مت  دعَّ طاملا  الي 
عقيدته العسكرية.

 خامتة وتوصيات
لق���د بال���غ مش���رف يف مش���اركته فيم���ا ُيع���رف باحل���رب 
يف  الدي���ن  ملكان���ة  اعتب���ار  أي  دون  اإلره���اب،  عل���ى 
جترب���ة  »اس���تندت  ح���ني  يف  الباكس���تاني،  اجملتم���ع 
كأس���اس  الدي���ن  إىل  الباكس���تانية  الدول���ة  تأس���يس 
أساًس���ا  اإلس���المي  الدي���ن  ل  وش���كَّ الدول���ة،  لقي���ام 
للقومي���ة الباكس���تانية، واملعي���ار ال���ذي مت عل���ى أساس���ه 
متيي���ز الش���عب الباكس���تاني )املس���لم( ع���ن باقي ش���عوب 

شبه القارة اهلندية«.)17( 

ول���ذا ف���إن أزم���ة باكس���تان احلقيقي���ة تتمث���ل يف حماول���ة 
انقط���اع النظ���ام عن ماضيه���ا، وجت���اوز معطيات نش���أتها 

الدينية الي متيزها عن أي دولة أخرى يف العامل. 

»لق���د وع���ى املؤسس���ون األوائل للدول���ة طبيعة النفس���ية 
الباكس���تانية ال���ي آمن���ت ب���أن ترابطه���ا العقائدي أس���اُس 
َأْمِنه���ا االجتماع���ي لدولة متع���ددة األع���راق، وأن اجليش 
ه���و ضمانته���ا يف مواجه���ة الع���داء اهلندي املعل���ن، الذي 
كش���مري  إقلي���م  قضي���ة  ب���روز  بع���د  عدوانيت���ه  اش���تدت 
ذي األغلبي���ة املس���لمة، والص���راع علي���ه م���ع باكس���تان 

)17( األسس العرقية والطائفية ألزمة الدولة يف باكستان، حممد فايز 
فرحات، تعليقات مصرية، العدد 90، بتاريخ 10/20/ 2007م.

إقليمًيا

دولًياداخلًيا
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ال���ي جنَّ���دت الفصائ���ل املس���لحة املقاِوم���ة ملواجهة خطر 
االحتواء اهلندي«.)18(

ومن هنا ي���ربز أهمية التح���رك الفاعل، وإع���ادة التحالف 
القدي���م ب���ني اجلماع���ات اإلس���المية الباكس���تانية -ال���ي 
حملاول���ة  الباكس���تاني؛  للش���ارع  األم���ان  صم���ام  متث���ل 
إع���ادة اهل���دوء- واجلي���ش املؤسس���ة القوي���ة ال���ي ميكنها 
وقف تده���ور األوض���اع، وهم���ا الفاعالن القوي���ان على 

الساحة بامتياز، خاصة بعد موت بناظري بوتو.

واملرحل���ة  احل���رج،  الوض���ع  ه���ذا  مث���ل  ويف  أن���ه  كم���ا 
وم���ع  باكس���تان،  به���ا  مت���ر  ال���ي  الفاصل���ة،  التارخيي���ة 
ارتف���اع مؤش���ر اخلط���ر ال���ذي ي���كاد يق���رتب من املس���اس 
آخ���ر  مبعن���ى  أو  باكس���تان«،  »بفك���رة  ُيع���َرف  مب���ا 
باكس���تان  تعانيه���ا  ال���ي  التهدي���دات  مس���توى  ارتف���اع 
لدرج���ة أوصله���ا البع���ض إىل تهدي���دات تتعل���ق بأس���اس 
وجوده���ا، ال���ذي جت���اوز نص���ف ق���رن -مل تع���رف على 
م���داره ف���رتات اس���تقرار طويل���ة- ميك���ن أن تش���هد فيه���ا 
ويف  ل���ذا  أركانه���ا،  واس���تقرار  الدول���ة،  مع���امل  تثبي���ت 
مث���ل تلك الظ���روف يصع���ب تصور خم���رج لذل���ك املأزق 
الثواب���ت،  م���ن  جمموع���ة  مراع���اة  ب���دون  الباكس���تاني 

يأتي على رأسها:
قامت  الذي  العقدي  لألساس  االعتبار  إعادة   -
ابتداًء،  أساسه  على  –كدولة-  باكستان 
القارة  شبه  مسلمي  جتميع  طريقه  عن  واستطاعت 
هويتهم  لتحقيق  تهدف  مستقلة،  دولة  يف  اهلندية 
كان  -الذي  الدين  فعنصر  اخلاصة،  وثقافتهم 
يف  باكستان  لفكرة  والدافع  احملرك  مبثابة 
أزمتها  يف  باكستان  تتجاوزه  أن  يصعب  البداية- 
اإلسالمي،  للوعي  حقيقي  ترسيخ  فبدون  احلالية، 
العلمانية  مقابل  -يف  اإلسالمية  للهوية  وتعميق 
تتجاوز  أن  يصعب  فرضها-  أمريكا  تريد  الي 
البيئة  تلك  يف  خاصة  احلادة،  أزمتها  باكستان 
دوًرا  والعصبيات  األعراق  فيها  تلعب  الي  القبلية 
ذلك  جيمع  مناسب  بديل  إجياد  معه  يصعب  كبرًيا، 
أحياًنا،  واملتعارض  املضطرب،  الداخلي  الشتات 

)18( املسجد األمحر .. دماء شرارة وثورة اهلجوم وعالقته بتقارير هيئة »راند« 
األمريكية - حممد اليف اجلربيي، مفكرة اإلسالم، 2007/7/21م.

أن  من  البداية  يف  متكن  الذي  اإلسالم  سوى 
اجلميع.  حوله  يلتف  الذي  األساس  احملور  يكون 
والعمل  األساس،  هذا  لتجاوز  حماولة  أي  فإن  ولذا 
حماربة  عن  فضاًل  تهميشه،  أو  إضعافه  على 
احلياة  يف  هامة  قوة  متثل  -الي  اإلسالمية  التيارات 
ال  نتائج  إىل  سيؤدي  الباكستانية-  السياسية 

ميكن ألحد التنبؤ مبدى خطورتها.
على  واإلبقاء  النووية،  القدرات  على  احلفاظ   -
كقضية  الباكستاني،  للنووي  اخلاصة  الوضعية 
وبعيًدا  االبتزاز،  أو  للتفاوض  قابلة  غري  قومي  أمن 
تقدمها  أن  ميكن  تنازالت،  أو  مفاوضات  أي  عن 
يظل  حبيث  الضغوط،  بلغت  مهما  السياسة  القيادة 
يف  السياسي،  النظام  اهتمامات  ُسلَّم  على  بقاؤها 
املساعدات  على  احلصول  أهميتها  يف  تسبق  مكانة 
االقتصادي  أو  السياسي  أو  العسكري،  الدعم  أو 

للنظام القائم.
مع  املمتدة  التحالفية  العالقات  شبكة  تدعيم   -
عن  فضاًل  الصني،  مثل  الصديقة  اإلقليمية  القوى 
اإلسالمية  الباكستانية  العالقات  شبكة  تدعيم 
واملصاحل  الدين  روابط  مستثمرة  والعربية، 
الضغوط  فخ  من  اهلروب  حملاولة  املشرتكة؛ 
السياسات  قولبة  على  دائًما  تعمل  الي  األمريكية 
األمريكية،  املصاحل  خيدم  مبا  الباكستانية، 

دون مراعاة للمصلحة الباكستانية.
الباكستانية  القوى  جيمع  وطي  توافق  إلجياد  السعي   -
على  للعمل  اإلسالمية؛  التيارات  فيها  مبا  الوطنية، 
تدهور  ووقف  للدولة،  املؤسسية  احلياة  إعادة 
باكستان،  استقرار  يهدد  بات  الذي  األوضاع 
الذي  الداخلي  واالقتتال  العنف  دائرة  يف  وسقوطها 

لن يستفيد منه سوى أعداء باكستان. 
نزيف  لوقف  القوية(  )املؤسسة  اجليش  تدخل  أهمية   -
الشارع  إىل  اهلدوء  إلعادة  واملسارعة  اخلسائر، 
مؤسسات  عمل  إلعادة  والضغط  الباكستاني، 
الفرصة  لتفويت  نزيهة؛  انتخابات  وإجراء  الدولة، 
استغالهلا  ُيتوقع  الي  اخلارجية،  القوى  على 
يف  للتدخل  الدولة،  بها  متر  الي  اهلشاشة  حلالة 
ثم  القومي،  بأمنها  يضر  مبا  باكستان،  مقدرات 
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بعد  السياسة  أمور  وترك  لثكناتها،  االنسحاب 
استقرار األمور. 

يف  بالوق���وف  مش���رف  الرئي���س  خي���ار  ف���إن  وأخي��رًا: 

اخلن���دق األمريك���ي، وتنفي���ذ أجندته���ا باملنطق���ة بص���ورة 
النظ���ام  كلَّ���ف  الباكس���تاني،  القوم���ي  باألم���ن  أض���رت 
وكان  الثم���ن،  باهظ���ة  فات���ورة  اآلن  إىل  الباكس���تاني 
مبثاب���ة قف���ز النظ���ام عل���ى ثواب���ت الدول���ة، وانقط���اع عن 

معطيات نشأتها.

وإن مل َت���ِع مجي���ُع الق���وى الباكس���تانية خط���ورة الوضع 
ال���ذي يه���دد الكي���ان الباكس���تاني، وتتعاون عل���ى تقديم 
واملكاس���ب  املص���احل  عل���ى  الباكس���تانية  املصلح���ة 
الش���خصية؛ ف���إن احلال ين���ذر بتفجر األوض���اع، ودخول 
الب���الد يف حال���ة الفوض���ى حلس���اب أط���راف خارجية، ال 

اهتمام هلا باملصلحة الباكستانية. 
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 ح���زب الرابط���ة اإلس���المية ه���و احل���زب ال���ذي أنش���أ باكس���تان، لك���ن ه���ذا االس���م كان مطي���ة ل���كل طام���ع 
يف الس���لطة، وم���ن هن���ا كان هل���ذا احل���زب أجنح���ة كث���رية، يف كل ف���رتة م���ن الف���رتات السياس���ية. وق���د اس���تغل 
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مج���ع  باكس���تان  حك���م  عس���كري  وكل  احل���زب،  ه���ذا  اس���م  م���راًرا  الس���لطة  يف  الطامع���ون  العس���كريون 
���ا ب���ه، وحَك���م البل���د  ل جناًح���ا خاصًّ بع���ض السياس���يني مم���ن هل���م عالق���ة به���ذا احل���زب يف الس���ابق، وش���كَّ

باسه.

���ا ب���ه، وأصب���ح الي���وم هن���اك أكث���ر م���ن عش���رة  ل جناًح���ا خاصًّ  كم���ا أن كل م���ن ينش���ق ع���ن احل���زب يش���كِّ
أجنح���ة هل���ذا احلزب، أش���هرها جناح ن���واز ش���ريف، وجناح قائ���د أعظ���م، وحزب الرابط���ة اإلس���المية، الذي 

له اجلنرال مشرف عام 2001م. شكَّ

 يق���ول اجلن���رال مش���رف ]يف ص167 م���ن النس���خة اإلجنليزي���ة م���ن كتاب���ه »على خ���ط الن���ار«[: »بعد َنْف���ي نواز 
ش���ريف م���ن باكس���تان، كن���ت أري���د أن يك���ون يف ه���ذا البل���د ح���زب يواج���ه ح���زب الش���عب التاب���ع ل���� »بينظري 
بوت���و« وح���زب الرابط���ة اإلس���المية التاب���ع لن���واز ش���ريف، وم���ن هن���ا رتَّب س���كرتريي اخل���اص، الس���يد طارق 

عزيز، لقاء ب� »تشودري شجاعت حسني«، وبذلك نشأ حزب الرابطة اإلسالمية بقيادته«.

ومل���ا أجري���ت االنتخاب���ات العام���ة يف ع���ام 2002م، حص���ل ح���زب الرابطة اإلس���المية الولي���د عل���ى 69 مقعًدا 
فق���ط يف الربمل���ان املرك���زي م���ن ب���ني )272( مقع���ًدا للربمل���ان الباكس���تاني، ث���م انضم���ت إلي���ه جمموع���ة كب���رية 
م���ن أعض���اء الربمل���ان التابع���ني حل���زب الرابط���ة اإلس���المية -جن���اح ن���واز ش���ريف-، فأصب���ح أك���رب ح���زب يف 

الربملان الباكستاني، ووصل عدد أعضائه يف الربملان املركزي إىل 126 عضًوا. 

ه���ذا احل���زب يعت���رب م���ن مؤي���دي اجلن���رال مش���رف ومص���ريه مرتب���ط بق���راره، ولذل���ك ي���رى احملللون أن���ه ليس 
ل���ه أّي مس���تقبل. لذل���ك، فق���د اجت���ه اجلن���رال مش���رف حن���و ح���زب الش���عب التاب���ع ل���� »بينظ���ري بوتو« لتش���كيل 

احلكومة القادمة، وقد أغضب هذا القرار القيادة السياسية هلذا احلزب.

2- احلركة القومية املتحدة:
 نش���أ احل���زب يف البداي���ة باس���م )حرك���ة املهاجري���ن املتح���دة( حت���ت قي���ادة ألط���اف حس���ني ع���ام 1978م عل���ى 
خلفي���ة عم���ل طالب���ي، ويعترب احل���زب املذك���ور حزبً���ا متعصًبا ش���عاره احملافظ���ة على حق���وق املهاجري���ن، الذين 

هاجروا إىل باكستان من اهلند وقت انفصاهلما عام 1947م.

»كراتش���ي«،  مدين���ة  مث���ل  املهاجري���ن،  م���ن  س���كانها  أغل���ب  ال���ي  املناط���ق  يف  كب���رًيا  قب���واًل  احل���زب  جي���د 
ومدين���ة »حي���در آب���اد«، وبع���ض املناط���ق األخ���رى يف إقلي���م الس���ند، ولي���س ل���ه وج���ود يف أي منطق���ة أخ���رى 
يف باكس���تان. ويرتب���ط اس���م ه���ذا احل���زب بالتش���دد واإلره���اب، وم���ن األمثل���ة الواضح���ة عل���ى ذل���ك حوادث 
القت���ل والعن���ف يف كراتش���ي ي���وم 12 ماي���و 2007م أثن���اء زي���ارة رئي���س احملكم���ة العلي���ا املعط���ل افتخ���ار حمم���د 

تشودري، حيث ُقتل العشرات وُجِرح املئات من ِقبل حركة املهاجرين القومية.

 وهن���اك انطب���اع ب���أن احل���زب ُي���َدار بص���ورة غامض���ة، وكل الق���رارات بي���د ش���خص واح���د هو ألطاف حس���ني 
ال���ذي ه���رب إىل لن���دن م���ن مواجه���ة قضاي���ا عدي���دة يف احملاك���م الباكس���تانية. ويعت���رب احل���زب املذك���ور م���ن 
لها ح���زب كب���ري بالتع���اون م���ع  مؤي���دي اجلن���رال مش���رف، وُيك���وِّن يف الغال���ب ج���زًءا م���ن كل حكوم���ة يش���كِّ

بعض األحزاب الصغرية.
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3- حزب الرابطة اإلسالمية - جناح نواز شريف:
ورث حمم���د ن���واز ش���ريف قي���ادة ح���زب الرابط���ة اإلس���المية م���ن خلف���ه حممد خ���ان جونيج���و - رئي���س وزراء 

باكستان األسبق- يف أواخر عهد اجلنرال ضياء احلق.

 وق���د ظه���ر ش���ريف كقائ���د سياس���ي يف االنتخاب���ات ال���ي أجري���ت يف ع���ام 1988م ح���ني ت���وىل رئاس���ة وزراء 
إقلي���م بنج���اب، ث���م حص���ل عل���ى األغلبي���ة يف االنتخاب���ات الي أجري���ت ع���ام 1990م بع���د تش���كيل )االحتاد 
ل احلكوم���ة، ث���م حص���ل عل���ى األغلبي���ة  اإلس���المي الدميقراط���ي( بالتع���اون م���ع اجلماع���ة اإلس���المية، وش���كَّ
ه���و  ش���ريف  وكان  املركزي���ة.  احلكوم���ة  ل  وش���كَّ 1997م،  ع���ام  أجري���ت  ال���ي  االنتخاب���ات  يف  الربمل���ان  يف 
ال���ذي رق���ى اجلن���رال مش���رف ليك���ون قائ���ًدا للجي���ش، إال أن���ه حصل خ���الف بينهم���ا بس���بب قضي���ة »كارجل« 

الي كادت تشعل احلرب بني اهلند وباكستان، فأراد أن يعزله من منصبه.

ولك���ن مش���رف اس���تبق ذلك ب���أن ق���ام بانقالب عس���كري ع���ام 1999م؛ حي���ث وجهت لش���ريف ته���م كثرية، 
ومنه���ا  س���رييالنكا،  م���ن  متنه���ا  عل���ى  يع���ود  مش���رف  اجلن���رال  كان  ال���ي  الطائ���رة  اختط���اف  حماول���ة  منه���ا 

االختالسات املالية، ومنها عالقته بأسامة بن الدن.

 وق���د أدخل ش���ريف الس���جن إال أن���ه خرج بوس���اطة اململك���ة العربي���ة الس���عودية إىل اململك���ة أواًل، وم���ن هناك 
إىل إجنل���رتا. وق���د حص���ل حزب���ه عل���ى عدد كب���ري م���ن املقاع���د يف االنتخاب���ات العامة ال���ي أجريت ع���ام 2002م 
يف حكوم���ة اجلن���رال مش���رف، إال أن أغلبه���م انش���قوا عن���ه وانضم���وا حل���زب الرابط���ة - جن���اح قائ���د أعظ���م 
املؤي���د للجن���رال مش���رف. وميث���ل احل���زب يف الربمل���ان احلال���ي )19( عض���ًوا. ويعت���رب حممد نواز ش���ريف من أش���د 

املعارضني للحكومة العسكرية احلالية، ومن املنتظر أن يكون حمور املعارضة يف املرحلة القادمة.

وق���د حص���ل ن���واز ش���ريف عل���ى حك���م م���ن القض���اء الباكس���تاني بأحقيت���ه يف الع���ودة، وأعل���ن ع���ن عزم���ه 
الرج���وع إىل باكس���تان وخ���وض االنتخاب���ات النيابي���ة القادم���ة. لك���ن عن���د وصول���ه يف 10 س���بتمرب 2007م، 
مت���ت حماص���رة الطائ���رة ال���ي وص���ل عليه���ا، ومن���ع أتباع���ه م���ن الوص���ول إلي���ه. كم���ا احتجزت���ه الس���لطات يف 
املط���ار، ث���م وضعته م���رة أخ���رى على طائ���رة متجه���ة إىل الس���عودية حبجة وج���ود أحكام ض���ده. وقد أث���ار ذلك 
مناصري���ه، وزاد م���ن ح���دة االحتق���ان السياس���ي يف الب���الد. »ث���م ع���اد مش���رف وَقِب���َل عودة ش���ريف لباكس���تان 

فيما بعد«. 

 4- حزب الشعب الباكستاني:
 أسس���ه ذو الفق���ار عل���ي بوت���و ع���ام 1967م، وتوىل احلكوم���ة إثر إج���راء االنتخاب���ات ع���ام 1970م، وكان هو 
الس���بب الرئيس���ي يف انفص���ال بنجالدي���ش عن باكس���تان. اتُِّه���َم بوتو بقتل تش���ودري ظه���ور إهلي )والد تش���ودري 
ش���جاعت حس���ني رئي���س احل���زب احلاك���م(، وحك���م علي���ه باإلع���دام م���ن ِقَب���ل احملكم���ة الباكس���تانية، ونف���ذ 

فيه حكم اإلعدام يف أبريل عام 1979م يف عهد ضياء احلق.

 وق���د تول���ت ابنت���ه بينظ���ري بوتو قي���ادة احل���زب بع���ده، وعاش���ت يف املنفى أغل���ب س���نوات حكم اجلن���رال حممد 
ضي���اء احل���ق، ثم ع���ادت ع���ام 1986م يف أواخر عه���ده. وفاز حزبه���ا يف االنتخاب���ات الي أجريت ع���ام 1988م 
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لت احلكوم���ة، واتُِّهَم���ت ه���ي وحكومته���ا وزوجه���ا آص���ف عل���ي زرداري باخت���الس  بأغلبي���ة ضئيل���ة، وش���كَّ
أم���وال الش���عب، فأقيل���ت حكومته���ا يف ع���ام 1990م م���ن ِقَب���ل غ���الم إس���حاق خ���ان رئي���س الدول���ة حينذاك. 
وقاط���ع حزبه���ا االنتخاب���ات ال���ي ُأجري���ت ع���ام 1990م، ث���م ع���ادت إىل الس���لطة ع���ام 1993م، ومل يس���تمر 

حكمها إال ثالث سنوات، فأقيلت حكومتها مرة أخرى عام 1996م.

 عاش���ت بوت���و يف املنف���ى ب���ني اإلم���ارات العربي���ة املتح���دة وبريطاني���ا، حت���ى ع���ادت إىل باكس���تان ي���وم 18 
أكتوب���ر 2007م، ولكنه���ا اغتيل���ت يف 27 ديس���مرب 2007م أثن���اء خروجه���ا م���ن مؤمت���ر انتخاب���ي ملناصريه���ا؛ 
حي���ث تعرض���ت إلط���الق ن���ار، وق���ام املهاج���م بتفجري نفس���ه على بع���د 25 م���رًتا من س���يارتها. ويف ح���ني روت 
التقاري���ر األولي���ة أصابته���ا برصاص���ة برأس���ها وأخ���رى بعنقه���ا، حتدث���ت رواي���ة الس���لطات الرسية الباكس���تانية 

عن وفاة جراء ارتطام رأسها بسقف السيارة املصفحة الي كانت تركبها.

5- جملس العمل املتحد:
ل قبي���ل االنتخاب���ات ال���ي ُأجري���ت ع���ام 2002م.   ه���و حتال���ف لس���تة م���ن األح���زاب اإلس���المية، وق���د تش���كَّ
كان���ت األح���زاب اإلس���المية قبل ذل���ك تعاني م���ن التف���رق والتمزق، ولذل���ك مل يكن هل���ا دور بارز يف السياس���ة 
الباكس���تانية، لكنه���ا مل���ا ش���كلت حتالًف���ا وج���دت قب���واًل كب���رًيا يف إقليم���ني م���ن األقالي���م الباكس���تانية هم���ا: 
ل جمل���س العم���ل املتح���د حكوم���ة إقليمي���ة يف إقلي���م س���رحد مبفرده،  إقلي���م س���رحد، وإقلي���م بلوشس���تان. ش���كَّ
ل حكوم���ة إقليمي���ة يف إقلي���م بلوشس���تان، باالش���رتاك م���ع احل���زب احلاك���م واألح���زاب ال���ي تش���ارك  وش���كَّ

يف التحالف املذكور، هي كالتالي:

1- اجلماعة اإلسالمية بقيادة األستاذ القاضي حسني أمحد.
التحالف  يف  املشاركة  األحزاب  أكرب  من  وهو  الرمحن،  فضل  املولوي  جناح   - اإلسالم  علماء  مجعية   -2

املذكور.
3- مجعية علماء اإلسالم - جناح سيع احلق.

4- مجعية علماء باكستان - جناح املولوي شاه أمحد نوراني )االجتاه الربيلوي(.
5- مجعية أهل احلديث بقيادة الربوفيسور ساجد مري.

الفقه  تنفيذ  حركة  باسم  ذلك  قبل  ُتعرف  كانت  شيعية  حركة  وهي  اإلسالمية،  احلركة   -6
اجلعفري.

ه���ذا التحال���ف س���يلعب دوًرا مؤث���ًرا يف احلي���اة السياس���ية يف املس���تقبل؛ إذا حاف���ظ أصحاب���ه عل���ى وحدت���ه، 
لك���ن املواق���ف املضطرب���ة ال���ي يقفه���ا املول���وي فض���ل الرمح���ن، خاص���ة يف التق���رب م���ن احلكوم���ة والتح���اور 

معها، يعرِّض عقد التحالف املذكور للتناثر.

املصادر: 
د. مصباح اهلل عبد الباقي، مشرف وأزمة النظام السياسي يف باكستان، 

جملة السياسة الدولية، العدد 170، أكتوبر 2007م )بتصرف(.


