
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ؤالس جواب

 ابكستان يف عمالئها واستبدال أمريكا
 :السؤال

 للخارجية وزيرا الدستورية اليمني - األربعاء اليوم - بوتو بينظري الراحلة الباكستانية الوزراء رئيسة جنل زرداري بوتو يالول )أدى
 حزب عاما( 33) زرداري بوتو ويرأس. خان عمران عن ةالثق حجب بعد تشكلت اليت شريف شهباز الوزراء رئيس حكومة يف

 قد الرابطة حزب رائسة يف نواز أخاه خلف الذي شريف شهباز حكومة وكانت (27/4/2022 اجلزيرة... الباكستاين الشعب
 ذاه سبب ما هو والسؤال خان، عمران من الثقة سحب على سبوعأ من أكثر بعد أي ،19/4/2022 يف الدستورية اليمني أدت

 مغضواب   حينها والشعب الرابطة احلزابن وكان تعيينه، عند لعمران الثقة أعطى قد كان اجليش من بدعم الربملان أبن علما   التغيري؟
 ؟سنوات منذ ابكستان يف احلكم وراء أبهنا علما   املوضوع يف يد ألمريكا هل مث استجد؟ الذي فما اجليش، من عليهما

 
 :اجلواب

 :التالية األمور نستعرض التسارالت هذه لىع اجلواب يتضح لكي

 :احلكم إىل خان عمران وصل كيف: أولا 

 لكونه خان انتقاد مت فقد. للجنراالت هلا مثيل ال خاضعة حكومة خان وأدار احلكم، خان منح الذي هو اجليش إن -1
. 2018 انتخاابت يف فوزه بعد بيةحملسو وا الفساد من للتخلص اجلديدة" "ابكستان بتأسيس وعد أن منذ اجليش من جدا   قريبا  
. هلم ابلتبعية يتهم بل العسكريني مع حتالفا   ابكستان يف احلكومات رؤساء أكثر من أبنه خان عمران يوصف كان قريبة فرتة وحىت
 نابكستا إنصاف حتريك" املسمى السياسي حزبه تشكيل 1996 عام يف أعلن قد فهو! الثقة انل ملا له اجليش دعم ولوال

(PTI)"، 2013 عام ويف. العامة االنتخاابت خالل الوطنية اجلمعية يف واحد مبقعد ولو الفوز يف خان فشل 1997 عام ويف 
 يفا  مقعد 30بـ الفوز حزبه واستطاع. له الباكستاين اجليش دعم بسبب الباكستانية السياسة يف أتثري إحداث من حزبه متكن فقط

 اجليش اختار مث. الباكستاين الشعبو  الباكستانية اإلسالمية الرابطة حزيب بعد معارض حزب ربأك اثلث فكان الوطنية، اجلمعية
 إلدارة ابجوا قمر اجليش رئيس طاقم على خان موافقة بعد ذلك كان ولكن ،2018 انتخاابت يف للفوز فرصة خان منح

 .العامة االنتخاابت

 وساعدت خلان، السياسية اآلفاق لتحسني هوادة بال محيد ايزف الفريق إشراف حتت االستخبارات وجهاز اجليش عمل -2
 األخرى األحزاب من السياسيني اجليش وأقنع ،ا  فائز ا  مرشح وجعلته البالد أحناء مجيع يف جتمعاته ترتيب يف الباكستانية املخابرات
 حلزب إجيابية تغطية لتقدمي الصحافة بتخويف اجليش وقام انخبيهم، مع خان عمران حزب إىل واالنضمام حزاهبمأ عن ابالنشقاق

 الرابطة حزب يف العاملني ومضايقة واحتجاز ابعتقال األمنية األجهزة قامت حيث اإلسالمية، الرابطة حلزب مهامجته أثناء نصافإ
 ...الرتشح من الرابطة مرشحي حلرمان الكواليس وراء اجليش وعمل نواز، جناح - الباكستانية اإلسالمية



ا  مقعد 172 من أقل يزال ال كان أنه إال الوطنية، اجلمعية يفا  مقعد 149 على حصل خان حزب أن من غمالر  وعلى -3
 هي االئتالفية احلكومة وكانت. ائتالفية حكومة لتشكيل اجليش من برتتيب ذلك من متكن كنهل أغلبية، حكومة لتشكيل املطلوبة
 استمالة يف االستخبارات جهاز جنح كما. اجليش ضد وعمل رأيه انخ غرّي  حال يف رجعة خط لضمان الباكستاين اجليش خطة
 االستخبارات وكالة بتأثري خان فريق منا  عضو  17 جمموعه ما تعيني مت وابلتايل. خان حلكومة الباكستاين الشعب حزب من أعضاء

 !آخر حزب أي إىلا  أبد مواينض مل الذين إنصاف حركة أنصار من هم الوزراء جملس يف فقط أعضاء وثالثة الباكستانية،

 :ألمريكا اخلدمات من كثرياا  قدم الوزراء رائسة إىل عمران وصول بعد :اثنياا 

 اليوم من سابق وقت يف مباتر  األمريكي الرئيس من خطااب )"تسلم إنه قوله خان عن الباكستانية يف يت جيو قناة نقلت -1
 طاولة إىل طالبان حركة جلب يف واملساعدة األفغانية، السالم حماداثت يف دور لعب ابكستان من فيه طلب ،3/12/2018

 إسالم يف زادة خليل اخلاص األمريكي ابملبعوث يومني بعد خان يلتقي مث ومن (،3/12/2018 الروسية سبوتنيك... املفاوضات"
 !أفغانستان يف األمريكية اخلطة يف ابكستان سري مؤكدا   أابد

 19/11/2018 يوم كتب إذ منهم وهو الباكستان حكام خيانة آصف خواجة السابق تاينالباكس الدفاع وزير أكد لقد -2
 ديننا قيم أهدران. حروبنا ليست حرواب خوضنا بسبب أمريكا أجل من دماء تبذل زالت ما الباكستان "إن تويرت مبوقع حسابه على
 هذا من صراحة أكثر يوجد فال. التسامح" وعدم التعصب هبا واستبدلنا السمحة روحنا ودمران األمريكية املصاحل مع يتناسب جلعله
 اإلسالمي دينها قيم وأهدرت... أمريكا ألجل املسلمني أبناء من دماء وأراقت... حرهبا ليست حراب الباكستان خاضت: الكالم
 ...األمريكية املصاحل خدمة أجل من

 يف فقلنا ،النارية األلعاب تشبه أبعمال إال كشمريل ضمها عن وسكت أمامها ختاذل فقد للهند ابلنسبة الوضع وكذلك -3
 الباكستان موقف كان بكشمري اخلاص الوضع إبلغاء األخري قرارها عن اهلند أعلنت وعندما) 18/8/2019 بتاريخ سؤال جواب
 وترفض بشدة الباكستان "تندد: فيه قالت بياان الباكستانية اخلارجية أصدرت فقد العتب، لرفع التنديد يتعد   فلم أيضا   متخاذال  
 الوضع يغري أن اهلندية احلكومة من اجلانب أحادي إجراء ألي ميكن ال وأنه نيودهلي، من 5/8/2019 ثننياال يوم الصادر اإلعالن
 ب ف أ... الشرعية" غري لإلجراءات للتصدي بوسعها ما كل الباكستان ستفعل الدويل النزاع هذا من وكجزء عليه املتنازع
 للقدس يهود دولة انتهاكات على وحيتجون ينددون حيث حوهلا العربية والدول عباس سلطة تفعل كما متاما   أي ..."5/8/2019
 (!للقتال اجليش حتريك دون فتندد نفسه الدور تكرر وابكستان للقتال، اجليوش حتريك دون فلسطني املباركة األرض يف

 ضد صرح أن بعد وذلك ،سياساهتا وينفذ أمريكا، هيمنة حتت عواق الصندوق وهذا الدويل، البنك صندوق مع تعامل -4
 لنقض عاد مث الدويل( النقد صندوق من قرضا   أيخذ أن قبل نفسه )سيقتل أبنه صرح قد كان فقد االنتخابية محلته يف معه التعامل

 على لباكستان الدويل النقد دوقصن وافق ،2019 متوز/يوليو من الثالث ويف. الدويل النقد صندوق مع املفاوضات وبدأ! وعد ما
 ا ...شهر  39 ملدة للمنظمة والتابع املمدد الصندوق تسهيل مبوجب دوالر مليارات 6 بقيمة قرض ترتيب

: 22/7/2019 ثننياال نيوز فوكس قناة مع مقابلة يف ألمريكا خبدماهتم مذكرا   خان عمران الباكستاين الوزراء رئيس صرح -5
 على ابلعثور هلا مسحت اليت املعلومات يه(أ آي )سي األمريكية املركزية االستخبارات لوكالة قدمت تانيةالباكس االستخبارات أن)

 يف عام قبل انتخابه منذ األبيض البيت إىل السابق الكريكيت لبطل زايرة أول وهذه. وقتله الدن بن أسامة القاعدة تنظيم مؤسس
 م(23/07/2019 ،العريب القدس... األحد امبتر  دوانلد األمريكي الرئيس التقى حيث ابكستان



 :أمريكا مث ومن اجليش قيادة وبني عمران بني ةقالعال توتر: اثلثاا 

 الثالثة السنة أواخر ويف حكمه، من سنوات ثالث حنو مريكاأ ورائه ومن اجليش لقيادة خاضعا   خان عمران استمر لقد -1
 اجليش مرشح على املوافقة عمران رفض فقد... اجليش موقف لدعمها مريكاأ مع مث ومن ابجوا اجليش قائد وبني بينه القةالع توترت
. ..اجليش أوساط يف ارتياح لعدم أدى وهذا ،طويلة لفرتة الرتشيح وعطل ندمي مأجنو  الفريق العسكرية االستخبارات رئيس ملنصب
 االستخبارات جهاز رئيس حمل ليحل أجنوم ابجوا نيع احلايل، أكتوبر 6 ويف. نوفمرب 20 من بدءا اجلديد منصبه أجنوم )وسيتوىل
 وعني اجلنوبية، الساحلية كراتشي مدينة يف اجليش فيلق قائد منصب يشغل أجنوم كان. محيد فايز جنرال الليفتنانت الباكستانية

 علين بشكل يصرح انخ عمران وكان. (27/10/2021 املنار، قناة موقع. الشهر هذا بيشاور مدينة يف للفيلق قائدا محيد ابجوا
 محيد فايز مكان جنومأ تعيني إثر على توترات ابجليش عمران حكومة عالقة شابت وهكذا .الداخلي لألمن محيد فايز لقيادة أتييده
ح كان خان أبن النطاق واسعة تكهنات مثة وأن خاصة شِّّ  منصبه يف الثانية فرتته تنتهي الذي ابجوا جاويد قمر حمل ليحل محيد سرير
 عن والبحث خان عمران من الثقة لسحب ابلتمهيد القرار كان مث ومن اجليش قائد وراء هي مريكاأ فإن احلال وبطبيعة. 2022 يف

 مكان جنومأ تعيني على فوافق اجليش قيادة مع األمر إصالح فحاول املعلومات تلك بعض خان لعمران وصلت لقد. له بديل
 مريكاوأ اجليش خشي فقد! غريه وتعيني الوزراء رائسة من إزاحته على أمريكي بدعم أصرت اجليش قيادة ولكن يد،مح فايز صديقه
 ...إزاحته على اإلصرار كان مث ومن مريكا،أ من املدعومة اجليش قرارات من لتتف ابدرة اجليش لقرار املخالفة تلك تكون أن

... اجليش قيادة بنان طوع كان وكذلك كران،ذ  كما ألمريكا كبرية خدمات قدم أنه وخاصة خان عمران انفعل لقد :رابعاا 
 تسمح ال الكافرة الدول أن تناسى أو ونسي هلم قدمها اليت اخلدمات تلك بعد عزله على مريكاوأ اجليش يعمل أن استبعد وكأنه
 ومن! األوان فوات بعد ولكن مريكاأ جتاه تصرحيات وأطلق ذلك من نزعجا هو كل على! هوائها خارج يتنفس أن لعميلها

 :التصرحيات

 تدخل هو يب لإلطاحة التحرك" األجانب الصحفيني من جملموعة السبت اليوم خان عمران الباكستاين الوزراء رئيس )قال -1
 تلقى خان )أن حملية إعالم وسائل وذكرت. (2/4/2022 عربية، نيوز يورو". الداخلية السياسة يف املتحدة الوالايت من سافر
 اخلارجية وزير مساعد إنه "قيل املستوى رفيع أمريكي مسؤول فيه قال تسجيال   تتضمن واشنطن يف آابد إسالم سفري من رسالة

 خان غادر إذا أفضل تكون أن ميكن العالقات أبن تشعر املتحدة الوالايت إن لو" دوانلد آسيا ووسط جنوب لشؤون األمريكي
 .(3/4/2022 بوست، عريب. السلطة

 وظهر موسكو، وزار بل اهلجوم إدانة رفض فقد كرانيا،و أ على هجومها حول روسيا من اشنطنو  ملوقف مغاير موقف يف -2
 اجليش قائد نإ حني يف أوكرانيا، على حرهبا روسيا بدء من األول اليوم يف أي 24/2/2022 بوتني الروسي الرئيس جبانب

 الباكستاين اجليش قائد )انتقد األخرية خان تصرحيات الفوخي صريح، بشكل األمريكية املواقف مؤيدا   اهلجوم أدان ابجوا الباكستاين
 اجلنرال انتقاد أن الالفت،. أصغر بلد هلا يتعرض كبرية" بـ"مأساة وصفه ملا الفوري الوقف إىل داعيا أوكرانيا، على الروسية احلرب
 ما جتاه أابد، إسالم حياد ضرورة نع دافع الذي خان، عمران بالده، وزراء رئيس وجهه ملا خمالف ملوسكو، ابجوا، جاويد قمر

 .(2/4/2022 احلرة،. بوتني فالدميري الروسي الرئيس تصرفات انتقاد ورفض أوكرانيا، يف حيدث

 يف الروسية العسكرية العملية إبدانة تطالبنا رسالة األورويب االحتاد سفراء كتب )"لقد: خان عمران قال آخر، موقف يف -3
 أي نفعل.. عبيدكم حنن "هل: وأضاف. "اهلند إىل القبيل هذا من رسالة أي وجهتم قد كنتم إذا عما أسأل أن أريد... أوكرانيا



 منكم أحد قطع هل احملتلة، كشمري يف الدولية القوانني اهلند انتهكت عندما": قائال   الباكستاين املسؤول واتبع ؟"تقولونه شيء
 .(7/3/2022 اجلديد، العريب ؟"التجارة أوقف أو اهلند مع العالقات

 مل وكأنه! نفعا   له جتدي لن أمريكا ورائه ومن للجيش خدماته كل تكون أن خان عمران يتوقع فلم آنفاا  قلنا وكما: خامساا 
 بل يشاءون، كما حيركونه الشطرنج كحجر عندهم يصبح فإنه هلم عميال   املستعمرين الكفار بدعم للحكم يصل من أن يدرك

 الباكستان يف العليا احملكمة ألغت فقد! خان عمران مع كان ما وهذا حيد، دون مصاحلهم هلم حيقق مل إذا يشاءون كما يسقطونه
 كما خان عمران حكومة على الثقة حجب بشأن املعارضة مقرتح على التصويت رفض الربملان رئيس انئب قرار 7/4/2022 يوم

 عمران الوزراء رئيس نصيحة على بناء مبكرة انتخاابت إجراء حنو والتوجه 3/4/2022 يوم الربملان حل اجلمهورية رئيس قرار ألغت
 يوم للربملان جلسة عقد الربملان رئيس من وطلبت. وابطلة ملغاة اخلطوة وأن للدستور خمالفا ذلك احملكمة واعتربت له، خان
... خان مرانع عن الثقة حلجب صوات 174 أبغلبية مقعدا 342 من املؤلف الباكستاين الربملان فيها صوت واليت ،10/4/2022
 القرار هذا مثل القضاة كبار يتخذ فال الكواليس، وراء من األمور يدير الذي هو اجليش كان األحداث، هذه يف أنه الواضح ومن
 ...اجليش قائد من الكامل الدعم دون

 آب يف العامة االنتخاابت موعد حىت للوزراء رئيسا   شريف شهباز الربملان اختار 11/4/2022 التايل اليوم يف :سادساا 
 يف املعارضة زعيم شهباز كان وقد سابقا ، ابكستان وزراء رئيس كان الذي شريف لنواز األصغر األخ هو وشهباز، ،2023
 الذي نواز شقيقه بعد الباكستانية اإلسالمية الرابطة حزب زعامة شهباز توىل وقد ،2018 عام منذ الباكستانية الوطنية اجلمعية
 فقد عليه خان، عمران مكان االنتخاب يف دعموه مث ومن... مريكاوأ اجليش بنان طوع يكون أبن شهباز من والتزاما  . احلزب أسس
 :يلي مبا قام

 ويف. املواجهة من بدال للحوار مستعد وأنه اهلند مع تصاحلية جةبله بدأ... كاأمري تريده ما وفق سياسته شهباز بدأ -1
 وضع تسوية دون دائم سالم هناك يكون لن ولكن. اهلند مع أفضل عالقة تريد الباكستان )"إن: شريف شهباز قال األول خطابه
. (14/4/2022 نيوز سكاي.. .بلدينا" الزدهار طاقاتنا وتكريس كشمري قضية حبل لنا السماح اهلند وزراء رئيس على. كشمري
 رئيسا انتخابه على شريف شهباز )"أهنئ: قائال االجتماعي التواصل موقع يف حسابه على مودي اهلند وزراء رئيس معه وجتاوب
 لدينا التنمية على الرتكيز من نتمكن حىت اإلرهاب، من خالية منطقة ويف واالستقرار السالم يف ترغب اهلند إن. ابكستان لوزراء
 على اهلندوس أتباعه وحيرض واملسلمني، اإلسالم على حاقد اهلندي الوزراء رئيس أبن علما. شعبنا"( وازدهار رفاهية ضمانو 

 موضوع يف املدارس يف بناهتم على والتضييق اهلند بلدهم يف املسلمني إقامة قبول وعدم عليهم ابلتضييق ويقوم اهلند يف املسلمني
 .الشرعي اللباس

 قدما   املضي إىل حاجة يف البالد أن وذكر انتخابه مت إذا اجلنراالت مع العمل عرض شريف شهباز أن خباراأل تذكر -2
 عام شريف نواز األسبق الوزراء رئيس األكرب شقيقه على انقالبه يف اجليش انتقد قد قبل من وكان اجليش، مع اخلالفات وجتاوز
 عقارا 23 احملاسبة ديوان مجد 2019 أول كانون ويف. خان عمران أمام فخسرها االنتخاابت شريف شهباز وخاض. 1999

ألقي القبض على شهباز بتهم التورط بغسل األموال وقد  2020ويف أيلول  ،مملوكا للشقيقني ووجهت إليهما هتم بغسل األموال
 .بكفالة. فتصاحله مع اجليش أحد العوامل اليت جعلته يصل إىل احلكم 2021أطلق سراحه يف نيسان 

وإذا أشران إىل مسارعة أمريكا بتهنئة شهباز شريف حيث قال وزير خارجيتها بلينكن: "إن الوالايت املتحدة هتنئ رئيس  -3
 الوزراء الباكستاين املنتخب حديثا شهباز شريف، وحنن نتطلع ملواصلة تعاوننا القدمي مع احلكومة الباكستانية" )سكاي نيوز

https://www.alaraby.co.uk/tag/13433/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
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 كا قد قبلت منه تصاحله مع اجليش وتعهده بتنفيذ سياستها ووافقت على ترتيب فوزه يففهذا يؤكد أن أمري (14/4/2022
الوصول إىل احلكم بعد أن كانت قد ضيقت عليه وعلى أخيه نواز واآلن وافقت بعدما استعد للعمل معها بشكل اتم وتصاحل مع 

 اجليش املوايل هلا!

املشرتكة  ارك بشكل بناء وإجيايب مع الوالايت املتحدة لتعزيز األهدافأهنا "ستش 12/4/2022احلكومة اجلديدة يوم  أعلنت -4
"نرحب إبعادة أتكيد  للسالم واألمن والتنمية يف املنطقة" وأكد مكتب شهباز شريف عالقاته مع أمريكا فقال بيان املكتب:

قة املهمة على أساس مبادئ املساواة واملصاحل الوالايت املتحدة للعالقات طويلة األمد مع الباكستان... نتطلع إىل تعميق هذه العال
املشرتكة واملنفعة املتبادلة"... وقالت بساكي "إن إدارة ابيدن تدعم التمسك السلمي ابملبادئ الدميقراطية الدستورية وال تدعم حزاب 

ىل ابكستان املزدهرة سياسيا على حساب آخر يف الباكستان.. حنن نقدر تعاوننا الطويل األمد مع ابكستان وننظر دائما إ
والدميقراطية على أهنا حيوية ملصاحل الوالايت املتحدة.. وإن العالقات الطويلة والقوية والدائمة ستستمر يف ظل الزعماء اجلدد يف 

 (.12/4/2022إسالم أابد )صوت أمريكا 

الذي يعلن بكل صراحة  ريفشوهذا يؤكد أن أمريكا كانت من وراء سقوط عميلها السابق عمران خان واإلتيان بشهباز 
 استعداده للعمل مع أمريكا هبمة ونشاط فوق ما كان عليه عمران خان!

وال يعقلون فإذا أسقطت أمريكا أحدهم فيتسارعون خلطب ودها واالستعداد لتقدمي  إن هؤلء العمالء ل يتعظون سابعاا:
ها لتعيدهم مرة أخرى إىل احلكم إذا أسقطتهم! فهي تعرفهم اخلدمات هلا حىت يصلوا احلكم، فهم ال يتخلون عنها بل يسارعون في

 حبق، فهم طالب مناصب ال أكثر. فلم يتع  شهباز شريف كيف أن أمريكا نييأبهنم أقل من أن يكونوا قادة سياسيني عقائد
 ،بدأ، وهو مبدأ األمة أصحاب منييأسقطت شقيقه أكثر من مرة ومن مث عوقب هو وإايه ابلنفي. فاألمة حتتاج إىل سياسيني عقائد

اإلسالم الذي يعاجل األمور كافة بشكل جذري وصحيح، وهم الذين سينقذون األمة وينهضون هبا وجيعلوهنا دولة عظمى ال دولة 
 رتكاز هلذه الدولة العظمى دولة اخلالفة الراشدة إبذن هللا.اخاضعة ألمريكا. والباكستان مؤهلة لتكون نقطة 

م  َعاِبِديَن ﴿ِإنَّ يف َهَذا لََباَل   اغاا ِلَقوم
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