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عمران  حكومة  إكامل  عىل  ونصف  عام  من  أقل  قبل 
تنتهي  أن  املقرر  من  كان  والتي  الدستوية  مدهتا  خان 
السياسية  املعارضة  نجحت   ،٢٠٢٣ أغسطس  يف 
الباكستانية بقيادة حزب »الرابطة اإلسالمية- جناح نواز 
رشيف« يف إزاحة حكومة خان وتنصيب رئيس احلزب 
املفاجئ  االهنيار  هذا  للحكومة.  رئيسًا  رشيف  شهباز 
الظواهر  من  واحدة  استقرار  يكرس  خان  حلكومة 
السياسية التارخيية يف باكستان منذ تأسيس الدولة يف عام 
١٩٤٧، وهي عدم االستقرار احلكومي، وعدم قدرة أي 
باستثناء  الدستورية،  باكستانية عىل إكامل مدهتا  حكومة 
مناسبة  التطور  هذا  مّثل  كام  لكن،  املؤقتة.  احلكومات 
الوقت  مّثل يف  فقد  التارخيية،  الظاهرة  للتأكيد عىل هذه 
التحوالت  من  عدد  صالبة  مدى  الختبار  فرصة  نفسه 

املهمة بشأن عملية التحول السيايس يف باكستان. 

ملاذا انهارت حكومة عمران خان؟

تصدع  مع  باكستان  يف  األخرية  السياسية  األزمة  بدأت 
االئتالف احلاكم بقيادة حركة اإلنصاف، وفقد حكومة 
مارس   ٨ يف  املعارضة  تقدم  ثم  الربملانية،  األغلبية  خان 
خان.  حكومة  من  الثقة  سحب  قرار  بمرشوع   ٢٠٢٢
ورغم حماوالت خان اإلفالت من هذا التصويت، لكن 
 ٩ يف  القرار  هذا  مترير  يف  النهاية  يف  نجحت  املعارضة 

أبريل.
هذه  لتفسري  روايتان  السياق  هذا  يف  ُطرحت  وقد 

التطورات. 
وحزبه  نفسه  خان  عمران  طرحها  األوىل،  الرواية 
السيايس »حركة اإلنصاف«، وقامت عىل وجود مؤامرة 
خارجية، نسجتها الواليات املتحدة بسبب ما وصفه خان 
بالتوجهات االستقاللية حلكومته، ورفض حكومة خان 
إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية عىل األرايض الباكستانية. 
دبلوماسية  برقية  إىل  تلك  روايته  دعم  يف  خان  واستند 
املتحدة  الواليات  لدى  السابق  الباكستاين  السفري  من 
أسد جميد خان )قبل أن يرتك هذا املنصب يف ٢٥ مارس 

ليتوىل منصبًا آخر يف بروكسيل(، عقب لقاء غري رسمي 
جنوب  لشئون  األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد  مع  له 
رضاء  عدم  عن  لو  خالله  عرب  لو،  دونالد  آسيا  ووسط 
املتحدة عن سياسات خان. وقد كشف خان  الواليات 
عن مضمون هذه الربقية يف ٢٧ مارس املايض )أي عقب 
طرح املعارضة مرشوع حجب الثقة عن حكومة خان(، 
دونام إشارة رصحية إىل الواليات املتحدة. وقد تم إرسال 
هذه الربقية إىل خان يف ٧ مارس، أي قبل يوم من تقديم 
املعارضة الباكستانية مقرتح سحب الثقة داخل الربملان. 

الرتتيب الزمني لألحداث قدم سندًا لربط حكومة خان 
بني اللقاء الذي تم بني أسد جميد خان ودونالد لو، وطرح 
مبارشة.  التايل  اليوم  يف  الثقة  حجب  مرشوع  املعارضة 

وقد رفضت الواليات املتحدة رسميًا هذه الرواية. 
األمريكي  املوقف  هذا  فإن  التفسري،  هذا  دقة  حالة  يف 
الصيني  النفوذ  تنامي  إىل  أيضًا  يعود  خان  حكومة  من 
توليها  التي  الكبرية  األمهية  خلفية  عىل  باكستان،  داخل 
مبادرة  من  الربي  املكون  مسار  عىل  لباكستان  الصني 
»الصني-  االقتصادي  املمر  خالل  من  والطريق  احلزام 
أمام  املجال  إفساح  إىل  خان  حكومة  واجتاه  باكستان«، 
النفاذ الصيني إىل قطاعات باكستانية مهمة مثل السكك 
عام  بشكل  البحرية.  واملوانئ  والطاقة،  احلديدية، 
-وحسب هذا السيناريو- فإن إزاحة حكومة خان متثل 
الصيني،  النفوذ  لتقليص  أمريكية  توجهات  من  جزءًا 
وإعادة ضبط التوجهات اخلارجية لباكستان ودفعها إىل 
الصني وروسيا،  بعيدًا عن كل من  أخذ مسافة واضحة 
من خالل حكومة جديدة تتوافق مع املصالح األمريكية 
هبذا الشأن. ويتأكد هذا التوجه األمريكي -حسب هذا 
فرباير   ٢٤ يف  لروسيا  خان  عمران  زيارة  مع  التحليل- 
املايض، وهو اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية 
باكستان  امتناع  إىل  باإلضافة  أوكرانيا،  داخل  الروسية 
عن التصويت عىل مرشوع قرار »العدوان عىل أوكرانيا« 
داخل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الثاين من مارس. 
األزمة  وتعزو  السياسية،  املعارضة  تبنتها  الثانية،  الرواية 
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باألداء  تتعلق  داخلية،  عوامل  إىل  برمتها  السياسية 
االقتصادي والسيايس حلكومة خان، وفشلها يف مواجهة 
املشكالت االقتصادية العديدة التي يعاين منها االقتصاد 
الباكستاين منذ سنوات، خاصة البطالة والتضخم وأزمة 
الطاقة، وذلك رغم التفاؤل الكبري الذي ارتبط بانتخاب 

عمران خان وحزبه السيايس يف عام ٢٠١٨. 
إىل  أيضًا  الرواية  هذه  تشري  السيايس،  املستوى  عىل 
العسكرية  واملؤسسة  خان  عمران  بني  العالقة  تدهور 
بني  نشأ  الذي  الكبري  التوافق  رغم  وذلك  الباكستانية، 
هذه  -حسب  التدهور  هذا  ويعود   .٢٠١٨ يف  اجلانبني 
الباكستانية  املصالح  خان  عمران  هتديد  إىل  الرواية- 
شابت  التي  التوترات  رغم  إذ  املتحدة؛  الواليات  مع 
فيام  خاصة  عديدة،  مناسبات  يف  اجلانبني  بني  العالقات 
يتعلق بملفي أفغانستان والتنظيامت اإلرهابية يف جنوب 
هبا،  التضحية  يمكن  ال  مصالح  هناك  ظلت  لكن  آسيا، 

خاصة التسليح والتدريب. 
ورغم إعالن املؤسسة العسكرية الباكستانية رسميًا أنه ال 
عالقة هلا هبذه األزمة، والتزامها بعدم التدخل يف الشئون 
السياسية، لكن هذا ال ينفي حدوث فجوة بني اجلانبني 
تأثريها عىل قدرة حكومة  هلا  الفرتة األخرية كان  خالل 
خان عىل البقاء؛ فباإلضافة إىل اخلالف القائم بني اجلانبني 
من  العكس  وعىل  املتحدة،  الواليات  مع  العالقة  حول 
التوتر الذي شهدته العالقات الباكستانية- اهلندية خالل 
الزالت  العسكرية  املؤسسة  فإن  خان،  عمران  مرحلة 
تفضل مزيدًا من تعميق الروابط االقتصادية بني باكستان 
وحميطها اإلقليمي، بام يف ذلك اهلند، وعدم تدهور البيئة 
األمنية اإلقليمية، كرشط مهم لتعزيز فرص نمو االقتصاد 
التحليالت، فقد تطور خالف  الباكستاين. ووفق بعض 
نوفمرب ٢٠٢١  العسكرية وخان يف  املؤسسة  مكتوم بني 
قاوم  فقد  ISI؛  املحلية  االستخبارات  رئيس  تعيني  حول 
فايز  اجلنرال  حمل  أنجوم  أمحد  نديم  اجلنرال  تعيني  خان 
محيد، بسبب تفضيل خان اإلبقاء عىل اجلنرال فايز محيد 
املقررة يف  الوقت، حلني االنتهاء من االنتخابات  لبعض 

٢٠٢٣. كام رست شائعات بأن خان كان خيطط لتعيني 
التجديد للجنرال  محيد قائدًا للجيش عندما حيني موعد 
قمر جاويد باجوا يف نوفمرب ٢٠٢٢. يف النهاية تم اعتامد 
بني  فجوة  حدثت  لكن  باجوا،  اجلنرال  مرشح  تعيني 

اجلانبني.)١( 
مع أمهية رواية خان حول وجود مؤامرة خارجية، لكن 
ال يمكن إغفال دور العوامل الداخلية؛ فحتى مع وجود 
إشارات خارجية حول عدم رضا الواليات املتحدة عن 
العوامل  دور  إنكار  يمكن  ال  خان؛  حكومة  توجهات 
بني  نشأت  التي  الفجوة  خاصة  األزمة،  يف  الداخلية 
أن  بالرضورة  وليس  خان.  وعمران  العسكرية  املؤسسة 
جانب  من  مبارش  بإيعاز  أو  بطلب  جاءت  اإلزاحة  هذه 
املؤسسة العسكرية، لكن يكفي أن القوى السياسية قرأت 
لعمران  رضبة  لتوجيه  فرصة  باعتباره  جيدًا  املشهد  هذا 
األزمة  فإن هذه  إىل ذلك،  السيايس. أضف  خان وحزبه 
البالد  عرفت  فقد  باكستان،  يف  نوعها  من  األوىل  ليست 
أنامطًا عدة من األزمات السياسية، لعوامل تتعلق بطبيعة 
النخب السياسية، وطبيعة األحزاب السياسية، والرتكيب 
االقتصادية.  املشكالت  إىل  باإلضافة  والديني،  العرقي 
فيها  ُتْكِمل  مل  التي  أيضًا  األوىل  املرة  هي  هذه  وليست 
حكومة باكستانية مدهتا الدستورية املقررة، إذ جاءت خربة 

حكومة خان لتعيد التأكيد عىل هذه الظاهرة التارخيية. 

ظاهرة تاريخية وأدوات جديدة

كام سبق القول، ال متثل إزاحة حكومة عمران خان من 
إهنا  بل  الباكستانية،  السياسية  احلياة  يف  استثناًء  السلطة 
املستقرة،  السياسية  الظواهر  إحدى  مع  متسقة  جاءت 
وهي عدم قدرة أي حكومة عىل إكامل مدهتا الدستورية، 
سقوط  أسباب  وتعددت  املؤقتة.  احلكومات  باستثناء 
واالستقالة،  واإلقالة،  االغتيال،  بني  احلكومات  هذه 
بحكم  واإلقالة  الطوارئ،  حالة  وإعالن  واالنقالب، 
قضائي. ومل تتجاوز مدة عمل احلكومة أيامًا معدودة يف 

بعض احلاالت. 
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آلية جديدة إلزاحة  لتدشن  األزمة األخرية جاءت  لكن 
احلكومة وهي حجب الثقة؛ فطوال سبعة عقود ونصف 
مل تعرف باكستان إٍزاحة احلكومة عرب تلك اآللية، وذلك 
األحزاب  بني  التارخيية  السيايس  الرصاع  حالة  رغم 
السياسية. وقد عرفت باكستان يف تارخيها حماولتني فقط 
الثقة عن احلكومة، األوىل كانت يف عام ١٩٨٩  حلجب 
 -١٩٨٨ )ديسمرب  األوىل  بوتو  بنظري  حكومة  عهد  يف 
يف   ٢٠٠٦ عام  يف  الثانية  وكانت   .)١٩٩٠ أغسطس 
نوفمرب   -٢٠٠٤ )أغسطس  عزيز  شوكت  حكومة  عهد 
٢٠٠٧(. ويف احلالتني مل تستطع املعارضة تأمني األغلبية 
نجح  وبينام  الثقة.  حجب  قرار  مرشوع  لتمرير  الالزمة 
الثقة  بحجب  التصويت  من  اإلفالت  يف  خان  عمران 
من   ،٢٠٢٢ أبريل   ٣ يف  إجراؤه  املقرر  من  كان  الذي 
خالل استغالل سيطرة حزبه عىل رئاسة اجلمعية الوطنية 
للرئيس  توصية  وتقديم  التصويت،  جلسة  عقد  لتعطيل 

املعارضة  لكن  واحلكومة.  اجلمعية  بحل  الباكستاين 
نجحت يف إعادة الكرة إىل ملعبها مرة أخرى عرب الطعن 
التي  العليا،  املحكمة  أمام  القرارات  هذه  دستورية  يف 
الدستورية،  بعدم  أبريل   ٧ يف  قرارًا  بالفعل  أصدرت 
التصويت)٢(، حيث  بعقد جلسة  الوطنية  وإلزام اجلمعية 
 ٩ يف  الثقة  حجب  مرشوع  مترير  من  املعارضة  متكنت 

أبريل، لتقرر بذلك أول سابقة يف هذا املجال. 

خان  حكومة  اهنيار  فيه  يمثل  الذي  الوقت  يف  وهكذا، 
باكستان، وهي عدم قدرة أي  تارخيية يف  امتدادًا لظاهرة 
هذه  تم  ذلك  فإن  الدستورية،  مدهتا  إكامل  عىل  حكومة 
املرة بأداة جديدة وهي »حجب الثقة« من داخل الربملان. 
ويوضح اجلدول رقم )١( تاريخ احلكومات الباكستانية 
منذ تأسيس الدولة يف عام ١٩٧٤ وحتى سقوط حكومة 

عمران خان يف ٩ أبريل ٢٠٢٢، وطريقة انتهاء مهامها. 

جدول رقم )١(: الحكومات الباكستانية منذ تأسيس الدولة في عام ١٩٤٧ وحتى أبريل ٢٠٢٢

سبب االنتهاءالحزب السياسيالفترة الزمنيةالحكومةم

علي خان1
Liquat Ali Khan

1951/10/16 -1947/8/15
االغتيالالرابطة اإلسالمية)4 سنوات وشهرين ويومين(

1951/10/17- 1953/4/17خواجة ناظم الدين2
حل الحكومة بواسطة الحاكم الرابطة اإلسالميةسنة واحدة وستة أشهر

العام لباكستان.

محمد علي بوغرا3
Mohammed Ali Bogra

1955/8/11 -1953/4/17
حل الحكومة بواسطة الحاكم الرابطة اإلسالميةعامان وثالثة شهور و26 يوماً

العام لباكستان.

1955/8/12- 1956/9/12تشودري محمد علي4
االستقالةالرابطة اإلسالميةسنة واحدة وشهر واحد

1956/9/12- 1957/10/18حسين شهيد سهروردي5
االستقالةرابطة عواميسنة واحدة وشهر واحد وستة أيام

1957/10/18- 1957/12/16إبراهيم إسماعيل جندريكار6
االستقالةالرابطة اإلسالمية)شهر واحد و 28 يوماً(

1957/12/16- 1958/10/7فيروز خان نون7
الحزب الجمهوري)9 شهور و 21 يوماً(

إعالن حالة الطوارئ 
بواسطة رئيس البالد إسكندر 

ميرزا
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تم حجب المنصب خالل الفترة )20 ديسمبر 1971 - 14 أغسطس 1973( والتي تولى فيها الرئيس أيوب خان رئاسة البالد

1971/12/7- 1971/12/20نور األمين8
االستقالةالرابطة اإلسالمية)13 يوماً فقط(

تم حجب المنصب خالل الفترة ) 20 ديسمبر 1971 - 14 أغسطس 1973( وهي مرحلة الرئيس ذو الفقار علي بوتو قبل أن يتم 
إجراء تعديل دستوري يسمح بعودة منصب رئيس الحكومة

ذو الفقار علي بوتو9
1977/7/5 -1973/8/14

)3 سنوات وعشرة شهور و21 
يوماً(

انقالب بقيادة الجنرال محمد حزب الشعب
ضياء الحق

1985/3/23- 1988/5/29محمد خان جونيجو10
اإلقالة بواسطة الرئيس الرابطة اإلسالمية)3 سنوات، وشهرين و6 أيام(

ضياء الحق

تم حجب المنصب خالل الفترة )29 مايو 1988 - 2 ديسمبر 1988(

1988/12/3- 1990/8/6بنظير بوتو11
إقالة بواسطة الرئيس غالم حزب الشعب)عام واحد و 8 شهور و4 أيام(

اسحق خان

1990/8/6- 1990/11/6غالم مصطفى جاتوي12
تكليف مؤقتثالثة شهور

1990/11/6- 1993/4/18نواز شريف13
إقالة بواسطة الرئيس غالم الرابطة اإلسالمية)عامان و5 شهور و12 يوم(

اسحق خان

1993/4/18- 1993/5/26بلخ شير مزاري14
تكليف مؤقت)38 يوم فقط(

1993/5/26- 1993/7/18نواز شريف15
استقالةالرابطة اإلسالمية)شهر واحد و22 يوم(

1993/7/18- 1993/10/19معين الدين أحمد قرشي16
تكليف مؤقت)ثالثة شهور(

1993/10/19- 1996/11/5بنظير بوتو17
إقالة بواسطة الرئيس فاروق حزب الشعب)3 سنوات و17 يوم(

ليجاري

1996/11/5- 1997/2/17مالك ميراج خالد18
تكليف مؤقت)3 شهور+ 12 يوماً(

1997/2/17- 1999/10/12نواز شريف19
انقالب بواسطة الجنرال الرابطة اإلسالمية)عامان و7 شهور و25 يوماً(

برفيز مشرف
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سبب االنتهاءالحزب السياسيالفترة الزمنيةالحكومةم

إلغاء المنصب خالل الفترة )12 أكتوبر 1999 - 21 نوفمبر 2002(

2002/11/21- 2004/6/26مير ظفر هللا جمالي20
)سنة و7 شهور و3 أيام(

الجماعة اإلسالمية 
استقالةالباكستانية

2004/6/30- 2004/8/26تشودري شجاعت حسين21
)شهر واحد + 27 يوماً(

الجماعة اإلسالمية 
استقالةالباكستانية

2004/8/28- 2007/11/15شوكت عزيز22
)3 سنوات وشهران و18 يوماً(

الجماعة اإلسالمية 
استكمال مدةالباكستانية

2007/11/16- 2008/3/25محمد ميان سومورو23
)4 شهور+ 9 أيام(

الجماعة اإلسالمية 
تكليف مؤقتالباكستانية

2008/3/25- 2012/6/19يوسف رضا جيالني24
إقالة بحكم من المحكمة العياحزب الشعب)4 سنوات وشهر واحد+ 25 يوماً(

2012/6/22- 2013/3/24راجا برفيز أشرف25
)9 شهور+ يومان(

الجماعة اإلسالمية 
استكمال مدة الحكومة السابقةالباكستانية

2013/3/24- 2013/6/4مير هزار خان خوسو26
تكليف مؤقتمستقل)3 شهور+ 20 يوماً(

2013/6/5- 2017/7/28نواز شريف27
إقالة بحكم من المحكمة العلياالرابطة اإلسالمية)4 سنوات وشهر واحد+ 23 يوماً(

2017/8/1- 2018/5/31شهيد خاقان عباسي28
استكمال المدة البرلمانية الرابطة اإلسالمية)10 شهور(

للحكومة السابقة

2018/8/18- 2022/4/9عمران خان29
حركة اإلنصاف)3 سنوات+ 7 شهور+ 21 يوم(

حجب ثقة من داخل البرلمان 
بعد حكم محكمة العليا 

بعدم دستورية قرار حل 
البرلمان والحكومة، على إثر 
أزمة سياسية بين الحكومة 

والمعارضة.

Source: Humza Jilani, “No One Has Ever Completed a Term as Pakistan’s PM… A checkered 
democratic history, from 1947 to the present day”, Foreign Policy, July 25, 2018. Available at:  
https://foreignpolicy.com/2018/07/25/no-one-has-ever-completed-a-term-as-pakistans-pm/ 
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األزمة تكرس ظواهر إيجابية

النظام  داخل  مهمني  خان حتولني  حكومة  أزمة  كرست 
املحكمة  دور  استقرار  هو  األول،  الباكستاين:  السيايس 
استقرار  هو  والثاين،  النظام،  داخل  مهم  كفاعل  العليا 

متسك اجليش بعدم التدخل املبارش يف احلكم. 

داخل  مهم  كفاعل  العليا  املحكمة  دور  استمرار   -١
الفاعلني  باكستان أحد  العليا يف  ُتعد املحكمة  باكستان: 
السياسية  احلياة  يف  كبريًا  دورًا  يلعبون  الذين  الرئيسيني 
بيانات  ويف فرص االستقرار احلكومي. فكام يتضح من 
اجلدول السابق، سقطت حكومتان عىل إثر صدور حكم 
من املحكمة العليا بعدم أهلية رئيس احلكومة االستمرار 
برئاسة  الشعب  حزب  حكومة  هي  األوىل،  منصبة.  يف 
مارس   ٢٥ يف  عملها  بدأت  التي  جيالين،  رضا  يوسف 
٢٠٠٨، لكن املحكمة العليا أدانته يف ٢٦ أبريل ٢٠١٢ 
بحق  حتقيق  فتح  رفضه  بسبب  املحكمة  ازدراء  بتهمة 
إىل  أدى  ما  الفساد،  بتهمة  زرداري  عيل  آصف  الرئيس 
والثانية،   .٢٠١٢ يونيو   ١٩ يف  منصبه  من  جيالين  إقالة 
يونيو   ٥ بدأت عملها يف  التي  نواز رشيف  هي حكومة 
يوليو ٢٠١٧،  ٢٠١٣، والذي اضطر لالستقالة يف ٢٨ 
تعلقت  فساد  بتهم  املحكمة  جانب  من  إدانته  أثر  عىل 
ثم  ومن  الرضيبي،  والتهرب  بنام«،  »أوراق  بترسيبات 

احلكم بعدم أهليته للبقاء يف منصبه. 

األزمة  يف  العليا  للمحكمة  املهم  الدور  هذا  تأكد  وقد 
األخرية، مع حكمها الصادر يف ٧ أبريل بعدم دستورية 
قرار الرئيس الباكستاين حل اجلمعية الوطنية واحلكومة. 
فقد نشأ استقطاب بني اجتاه مّثله رئيس اجلمعية الوطنية 
الباكستانية؛  املعارضة  مّثلته  وآخر  احلكومة،  ورئيس 
حيث ذهب االجتاه األول، إىل عدم دستورية التصويت 
عىل حجب الثقة بدعوى وجود مؤامرة خارجية. واستند 
هؤالء إىل نص املادتني اخلامسة والسادسة من الدستور 
الباكستاين.(٣)  بينام استند االجتاه الثاين إىل عدم دستورية 
استنادًا  وذلك  واحلكومة،  الوطنية  اجلمعية  حل  قرار 
التي حتظر حل اجلمعية  الدستور  املادة ٥٨ من  إىل نص 

الوطنية يف حالة وجود مرشوع تصويت عىل حجب الثقة 
يف رئيس احلكومة عىل أجندة اجلمعية.)٤( 

بالضعف  األول  التيار  موقف  اتسم  لقد  األمر،  واقع 
القول  الصعب  من  إذ  الثاين،  التيار  بموقف  باملقارنة 
الدستور  من  والسادسة  اخلامسة  املادتني  بانسحاب 
اخليانة  حالة  عن  تتحدثان  اللتان  املعارضة  موقف  عىل 
العظمى، بسبب عدم وجود أدلة قاطعة بوجود مثل هذه 
املحكمة لوجهة نظر  انتصار  الذي يفرس  املؤامرة، األمر 

املعارضة استنادًا إىل املادة ٥٨ من الدستور. 

جديدة  مناسبة  مّثلت  األزمة  أن  السياق،  هذا  يف  املهم 
العليا كفاعل مهم يف إدارة وحسم  لتأكيد دور املحكمة 
أن  املتوقع  ومن  باكستان.  داخل  السياسية  الرصاعات 
يستمر هذا الدور ألسباب تتعلق باستمرار الرصاع بني 
العسكرية  املؤسسة  ومتسك  واحلزبية،  السياسية  القوى 
جيعل  الذي  األمر  احلكم،  يف  املبارش  التدخل  بعدم 
املحكمة العليا وجهة أساسية للمعارضة حلسم رصاعاهتا 
السياسية. هذا التوجه سيعطي املحكمة ثقاًل أكرب داخل 
احتكام  تكريس  أن  كام  الباكستاين.  السيايس  النظام 
أكرب  فرصة  سيضمن  اآللية  هذه  إىل  السياسية  القوى 
كشفت  ما  ضوء  يف  خاصة  احلزبية،  الرصاعات  لتسوية 
عنه األزمة األخرية من التزام حزب عمران خان وتياره 
بحكم املحكمة، وقرار حجب الثقة، وهي كلها ظواهر 

إجيابية يف إطار عملية التحول السيايس يف باكستان. 

٢- استقرار متسك اجليش بعدم التدخل املبارش: ال يوجد 
مبارشًا  دورًا  اجليش  يعطي  الباكستاين  الدستور  يف  نص 
الرئيسيني  الفاعلني  أحد  ظل  ذلك  مع  لكنه  احلكم،  يف 
 ٧٥ حوايل  إمجايل  فمن  باكستان؛  يف  السياسية  احلياة  يف 
األنظمة/  سيطرت  الباكستانية،  الدولة  عمر  هي  عامًا، 
احلكومات العسكرية عىل السلطة بشكل مبارش ملدة ٣٠ 
عاما تقريبًا. لكن منذ استقالة الرئيس الباكستاين األسبق 
وصل  والذي   ،٢٠٠٨ عام  أغسطس  يف  مرشف  برفيز 
إىل احلكم عرب انقالب عىل حكومة نواز رشيف يف عام 

١٩٩٩، مل يعد اجليش إىل حكم باكستان مرة أخرى.
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استقرار  ملدى  مهاًم  اختبارًا  األخرية  األزمة  مّثلت  وقد 
املؤسسة  حرصت  فقد  باكستان؛  يف  املهم  التحول  هذا 
العسكرية عىل تأكيد عدم تدخلها يف األزمة. وقد حاول 
بعض  خالل  من  األزمة  إىل  اجليش  جر  خان  عمران 
الربيطانية  اجلارديان  لصحيفة  تقرير  فوفق  التكتيكات؛ 
بفرض  خان  حكومة  هددت   ،)٢٠٢٢)٥ أبريل   ١٠ يف 
األحكام العرفية، وتوصيل رسالة إىل املعارضة بأن عليها 
االختيار بني بدييل االنتخابات املبكرة أو فرض األحكام 
فؤاد  اإلعالم،  وزير  ترصيح  يف  اتضح  ما  وهو  العرفية، 
تم  »إذا  فيه:  قال  الذي  أبريل   ٢ السبت  يوم  شودري، 
فرض األحكام العرفية عىل البالد فإن أحزاب املعارضة 
ورشاء  بيع  يف  شاركت  ألهنا  ذلك  عن  مسئولة  ستكون 
نقاًل  نفسه  التقرير  -وفق  تالية  مرحلة  ويف  األصوات«. 
يوم  يف  خان  حاول  باكستانيني-  أمنيني  مسئولني  عن 
أرجأه  الذي  أبريل(،   ٩( الثقة  سحب  عىل  التصويت 
ينوي  مل  ربام  اجليش.  قائد  إقالة  ساعة،   ١٤ خان  حزب 
يف  حياول  كان  لكنه  اخلطوة،  هبذه  القيام  عمليًا  خان 
األغلب استفزاز املؤسسة العسكرية ودفعها إىل التدخل 
املبارش يف األزمة. لكن كل هذه املحاوالت مل تنجح يف 
بعد  ما  مرحلة  ثوابت  عن  العسكرية  املؤسسة  إخراج 
العام  القائد  نفسه، اضطر  التقرير  عام ٢٠٠٨. وحسب 
للجيش إىل مقابلة خان وإقناعه بقبول نتيجة التصويت. 
لكن هذا ال يعني خروج املؤسسة العسكرية الباكستانية 
بشكل كامل من املعادلة السياسية؛ إذ سيظل للمؤسسة 

دورين رئيسيني:
السياسة  يف  التوازن  من  حالة  فرض  حماولة  أوهلام، 
حمددة  رسائل  توصيل  خالل  من  الباكستانية  اخلارجية 
األزمة  خالل  بالفعل  به  قامت  ما  وهو  الشأن،  هبذا 
اجلنرال  الباكستاين  اجليش  قائد  أعلن  عندما  األخرية، 
إسالم  يف  األمني«  احلوار  »مؤمتر  يف  باجوا،  جاويد  قمر 
لتوسيع  تسعى  بالده  أّن   )٢٠٢٢( أبريل   ٢ يف  آباد 
عالقاهتا مع واشنطن، قائاًل: »نشرتك يف تاريخ طويل من 
املتحدة  الواليات  مع  واالسرتاتيجية  املمتازة  العالقات 

التي تظل أكرب سوق تصدير لنا«. وأشار يف الوقت نفسه 
الوثيقة مع الصني  الدبلوماسية والتجارية  العالقات  إىل 
»نسعى  مؤكدًا:  لباكستان«،  القديم  »احلليف  باعتبارها 
لتوسيع عالقاتنا مع كال البلدين دون التأثري عىل عالقتنا 
مع اآلخر«. ويف االجتاه ذاته، أكد أّن بالده »تتمتع أيضًا 
بعالقات طويلة األمد مع روسيا، لكن »عىل الرغم من 
املخاوف املرشوعة لدى روسيا، ال يمكن قبول عمليتها 

العسكرية«، التي وصفها بأهنا »مأساة كربى«. 
احلكومة  بني  اإلجيابية  القوية/  العالقة  أن  وثانيهام، 
واملؤسسة العسكرية متثل أحد رشوط استقرار احلكومة. 
وبالتطبيق عىل األزمة األخرية، ال شك أن تدهور عالقة 
عديدة،  ألسباب  العسكرية،  املؤسسة  مع  خان  عمران 
كان عاماًل حمفزًا لالنشقاقات التي حدثت داخل ائتالفه 
مرشوع  مترير  يف  املعارضة  نجاح  إىل  وصواًل  احلاكم، 
استمرار  افرتضنا  إذا  العكس،  الثقة. وعىل  قرار حجب 
العالقة القوية بني خان واملؤسسة العسكرية، ربام كانت 

عملية إزاحة حكومة خان أصعب بكثري. 

هل انتهت األزمة السياسية في باكستان؟

هذا  لكن  خان  حكومة  إزاحة  يف  املعارضة  نجاح  رغم 
ذلك  دشن  فقد  كامل،  بشكل  األزمة  انتهاء  يعني  ال 
وهو  السيايس،  الرصاع  من  آخر  لفصل  األغلب-  -يف 
االستقالة  اإلنصاف«  »حركة  حزب  قرار  عكسه  ما 
اجلامعية من اجلمعية الوطنية، األمر الذي يشري إىل عدم 
استعداد حزب عمران خان للتعاون السيايس والربملاين 
كام  رشيف.  شهباز  بقيادة  اجلديد  احلاكم  االئتالف  مع 
االئتالف  هذا  وضع  حماولة  إىل  أخرى  ناحية  من  يشري 
األمور  ودفع  الربملان،  داخل  املنفرد  العمل  مأزق  أمام 
 ،٢٠٢٣ أغسطس  قبل  مبكرة  انتخابات  إجراء  اجتاه  يف 
األزمة،  بداية  يف  خان  هلا  خيطط  كان  التي  اخلطوة  وهي 
املبدأ،  الرابطة اإلسالمية من حيث  يعارضها حزب  ومل 
أراد ذهاب عمران خان إىل هذه االنتخابات وهو  لكنه 

يف وضع املهزوم. 
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من ناحية أخرى، فإن كتلة املعارضة اجلديدة بقيادة شهباز 
رشيف ال تتسم بالتامسك، إذ تضم تيارات غري متجانسة، 
التنافس والرصاع، خاصة  التارخيية  يغلب عىل عالقاهتا 
نواز«،  اإلسالمية-جناح  »الرابطة  التقليديني:  احلزبني 
متثل  وال  زرداري.  بوتو  بيالوال  بقيادة  و«الشعب« 
فيها  الراهنة سوى حلظة مؤقتة، اجتمعت  التوافق  حلظة 
خان.  حكومة  إسقاط  هو  حمدد  هدف  عىل  القوى  هذه 
حزب  املعارضة؛  يف  الرئيسيني  املكونني  فإن  وبالتأكيد 
منهام  كل  يطمح  الشعب،  وحزب  اإلسالمية  الرابطة 
يف العودة إىل حكم باكستان بأغلبية منفردة أو بالتعاون 
كالمها  فإن  آخر،  بمعنى  الصغرية.  األحزاب  بعض  مع 
الرئيسيني  احلزبني  مرحلة  إىل  باكستان  إعادة  يف  يطمح 
التقليديني، والتي تناوب فيها احلزبان عىل حكم باكستان 
لفرتة طويلة، منذ االستقالل وحتى ظهور حزب عمران 
يف  احلكومة  تشكيل  يف  ونجاحه   ،١٩٩٦ عام  يف  خان 
هنا  الداللة  ذات  املهمة  اإلشارات  ومن   .٢٠١٨ عام 
ترصيح بيالوال زرداري عقب إزاحة عمران خان »أهاًل 
قبل  ما  إىل مرحلة  إشارة ضمنية  القديمة«، يف  بباكستان 
اإلنصاف«،  »حركة  حزبه  وتصاعد  خان  عمران  ظهور 
وفشل خان يف حتويل شعاره »بناء باكستان جديدة« إىل 

أمر واقع.)٦(

وليس من املتوقع أيضًا أن تنجح حكومة شهباز، خالل 
االنتخابات  إجراء  وحتى  اآلن  من  القصرية  الفرتة 
القادمة، سواء يف أغسطس ٢٠٢٣ أو قبل ذلك، يف حتقيق 
االقتصادية  املشكالت  صعيد  عىل  ملحوظة  نجاحات 
تواضع  كان  فإذا  خان.  حكومة  عن  املوروثة  العديدة 

األداء االقتصادي حلكومة خان، هو الدافع الرئييس وراء 
حترك املعارضة ضدها وإزاحتها من خالل حجب الثقة 
التحدي  سيواجه  اجلديد  احلاكم  االئتالف  فإن  عنها، 
شهباز  حكومة  وستعتمد  القادمة،  االنتخابات  يف  نفسه 
حكومة  طبقتها  التي  نفسها  االقتصادية  السياسات  عىل 
خان، األمر الذي سيضعف من فرص التمييز بني خطايب 

احلكومة واملعارضة هبذا الشأن. 
ختامًا، يمكن القول إنه رغم أن األزمة السياسية األخرية 
السياسية  املعارضة  بنجاح  انتهت  والتي  باكستان،  يف 
املنتخبة يف أغسطس ٢٠١٨، متثل  بإزاحة حكومة خان 
قدرة  عدم  وهي  باكستان،  يف  تارخيية  ظاهرة  من  جزءًا 
أي حكومة باكستانية عىل إكامل مدهتا الدستورية، لكنها 
متسك  مها  مهمتني،  ظاهرتني  كرست  نفسه  الوقت  يف 
أن  دون  املبارش،  احلكم  خارج  ببقائه  الباكستاين  اجليش 
ينفي ذلك دوره املهم داخل املشهد السيايس، واستقرار 
الرصاعات  وحسم  إلدارة  كساحة  العليا  املحكمة  دور 
ويتزايد  يستقر  أن  املرشح  من  دور  وهو  السياسية، 

لألسباب السابق اإلشارة إليها. 
ستشهد  القادمة  االنتخابات  فإن  احلاالت،  مجيع  ويف 
رصاعًا كبريًا قد يمهد لعودة األحزاب السياسية التقليدية 
مرة أخرى إىل حكم باكستان. وقد حيدث توافق مرحيل 
فيام بينها، وهو توافق سيكون مدفوعًا بالسعي إىل إزاحة 
حزب حركة اإلنصاف من املشهد السيايس، بعد أن بات 
مع  التوافق  وسيظل  التقليدية.  لألحزاب  هتديدًا  يمثل 
السياسية،  للتوازنات  رئيسيًا  حمددًا  العسكرية  املؤسسة 

وفرص االستقرار احلكومي. 
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