
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ؤالــس وابــج
ه  :السؤال واز شريف، ففرضت علي ة ون ين الحكوم في األسبوع المنصرم تأزمت األمور في باكستان ب

ة ة الجبري ي  اإلقام ةم١٥/٣/٢٠٠٩ف دى اإلقام م تح م اتصلت  ...، ث ة ث رة خارجي اوزي ريف ب أمريك واز ش ن
واز شريفإعادة القضاةم ١٦/٣/٢٠٠٩ي فثم انتھت األزمة، فقررت الحكومة ... وزرداري اذا ... ، وھدأ ن فلم

دأت؟ ،تصاعدت وتفجرت م باتصال أمريكي ھ ة  !ث ا وحكوم ز أمريك ان تركي ة، ك ذه األزم اذا، خالل ھ م لم ث
  على نواز شريف دون زعماء المعارضة اآلخرين؟ ... باكستان واإلعالم

  : الجواب
و  -١ د سمح لبوت ان ق إن مشرف ك وم ف ا ھو معل دن كم ىبالحضور من لن ين  إل ل صفقة ب باكستان مقاب
ه. وبريطانيا، ومن ثم بين مشرف وبوتو أمريكا اس ل ة الن و استغلت جرائم مشرف وكراھي ، فحاولت لكن بوت

  ...تم اغتيالھا وفيما بعد ...استغالل الموقف لصالحھا، وعدم االلتزام بالصفقة
و  بعد ذلك أصبحت القيادات الحزبية في حزب الشعب -٢ رة نفي بوت ز خالل فت التي سارت مع اإلنجلي

ى بعد أن سار الصف األول ھناك، أصبحت ھذه القيادات في فزع، وبخاصة حزب الشعب  من المحسوبين عل
الذي جاءت به أمريكا من قبل، فإن  قائد الجيشكياني  فإذا أضفنا إلى ذلك ،أمريكازرداري وجيالني في ركاب 
   .الحكم في باكستان أمريكا تكون قد أمسكت بخيوط

تاني أمريكايبق أمام بريطانيا إال المعارضة، واستغالل استفزازات وھكذا فلم  -٣ ، بقصف للشعب الباكس
تانية تمر لألراضي الباكس ا المس اء طائراتھ ال والنس ل األطف ة االقتصادية،... وقت اقم األزم ذلك تف تغلت  وك اس

رى في  أمريكاضة، وسخنت األجواء، وكانت بريطانيا ھذه األحداث وحركت قيادات في المعار ة ال ت في البداي
اً ھذه األحداث مشكلة اس داخلي رى في إشغال الن ا كانت ت ك، ألنھ ، بل كان رجالھا يشاركون المعارضة في ذل

  . مصلحة لھا لتقوم بأعمالھا اإلجرامية في منطقة القبائل دون ضجة
رة ة األخي ي اآلون ت ف ور تفاقم ر أن األم اغي م  د، وك احة باس ى الس تحوذون عل ز يس االت اإلنجلي رج

  "... إقالق راحتھا"المعارضة، إلسقاط الحكومة أو على األقل 
ا  أمريكامن ثم رأت  -٤ نجح في تحريك المعارضة والوصول بھ اد ت ا تك م، أن بريطاني م يكن للحك إن ل

  . كما أمسكت بالحكم رضةبأن تمسك ھي بالمعا أمريكافعلى األقل لفرض شروطھا على الحكم، فكان قرار 
دھا ليبرز ھو في المعارضة، ... ك نواز شريف بقوة في وجه الحكميتحرمن ھنا كان  فتكون المعارضة بي

  . كما ھو الحكم بيدھا، وتقطع الطريق على تأثير أي معارضة تدبرھا بريطانيا
وزراء وفي رئاسة  أمريكاف   انتتحكم في رئاسة الدولة وفي رئاسة ال د . الجيش أرك تحكم في  أنوتري ت

م  ١٩٩٩عن رئاسة الوزارة عام  أقصتهعميلھا نواز شريف  الذي ولھذا فقد جعلت  .المعارضة هومن ث  أرجعت
ى ام  إل ة ع رة ثاني اه م ن منف تان م ه٢٠٠٧الباكس تانية ، جعلت زعم المعارضة الباكس ل  ،يت ون ك يءفيك ي  ش ف

الحكم  تغيير صادق ومخلص أيحدوث  تمنعنھا، وفق خطتھا، من أن وھذا يمكِّ  .الباكستان بيدھا ا تمسك ب ألنھ
ؤثر في الباكستان نفسه الوقت وفي والمعارضة، ودة للعب دور م وبخاصة  ،تعرقل عمل بريطانيا الساعي للع

م تستطع  أمريكاوأن  اكل ا  ،تصفيتھا من ھن يس من السھولة عليھ ك لوجود عمالء  يھاتصفّ  أنول اً، وذل نھائي
  .يتغلغلون في بعض زوايا النظام وفي بعض زوايا حزب الشعب ال زالوا لبريطانيا
   :على النحو التاليوقد تم ذلك  إبراز نواز شريف زعيماً للمعارضة،  كان وھكذا، فقد -٥   
ه شھباز بمنع نواز شريف قرارا  ٢٦/٢/٢٠٠٩في  المحكمة الباكستانية العليا أصدرت -أ من وكذلك أخي

وعلى اثر ذلك اندلعت مظاھرات نظمھا حزب نواز شريف  .يق االنتخاباتمنصب حكومي عن طر أياحتالل 
اندلعت مظاھرات ومسيرات في عشرات من  م٢٥/٢/٢٠٠٩م من ھذا التاريخ في وقبل يو. على قرار المحكمة

ى الھجمات  إلىادي في البالد المدن الباكستانية احتجاجا على الوضع االقتص ةجانب االحتجاجات عل  األمريكي
د . البالدعلى  توكانت الحكومة الفدرالية ق دما  أقال ة البنجاب بع وزارة في حكوم شھباز شريف من رئاسة ال



 

     .البنجاب بسلطتھا مباشرة إقليمعلقت عمل برلمانھا المحلي وربطت 
ريف  -ب   واز ش ة ن ن حرك م م ا أنيفھ د  أمريك ي  أنتري اكمين ف ا الح تص المعارضة ضد عمالئھ تم

ر  تضللوبذلك . المعارضة بيدھاقيادة الباكستان وتجعل  اه الصحيح نحو تغيي الناس وتبعدھم عن العمل باالتج
اس منشغلين في االحتجاجات  ل وتبقي الن ة القبائ ا في منطق اومين لھ النظام في الباكستان، وتقوم بضرب المق

 إعادةة الباكستان ھي وكأن قضي. مناصبھم وتبعدھم عن الھدف الحقيقي إلىالقضاة  إعادةجانبي وھو  أمرعلى 
ىارجعوا  وإذامناصبھم  إلىالقضاة  بالد إل ة مشاكل ال دل وتحل كاف م . مناصبھم سيتحقق الع  أصل أنمع العل
ذمر واالحتجاجات وحصول  الت تان  ھ ي الباكس ام ف وع النظ ريكيينخن اتلون لألم ذين يق ة  ال اومين للسياس المق

ة م  األمريكي العودة لحك البين ب اتلونھم، واإلسالموالمط إخوانھم يق ب  ب ل بجان ذي يقات تاني ال ن الجيش الباكس م
  . إسالميالظلم الواقع عليھم من جراء تطبيق نظام غير كذلك بسبب و ،أمريكا
ى والخروج عليھا بدون خوفرات الحكومة نواز شريف قرا يتحد كان وھكذا -ج عدم ، وذلك استناداً إل

ه ه، وھي لو كانتإعطاء أمريكا الضوء األخضر للحكومة باعتقال ه لفعلت مأذون رٌر  ،باعتقال ه مب ام ب ا ق إن م ف
 بتحريضفقد قال وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك في مؤتمر صحفي متھما نواز شريف  كاف العتقاله،

د ،الفتنة إثارةصيان ھو عتحريض الناس على ال أن." الناس على العصيان ال. "وعقوبة ذلك السجن المؤب :" وق
العنف  أعمالخصوصا في حال تفجر  ا المبررات الكافية العتقاله،كومة ال تنوي القبض عليه ولكن لديھالح أن

   !)١٠/٣/٢٠٠٩البريطانية  اإلذاعة..."(المسيرات أثناء
ل وترسم خطوطه، -د دور، ب ا ي ا يجري وم ابع عن كثب م ا تت د منذ تفجر األحداث، وأمريكي  أكدت فق

ةوزارة الخارجية  و األمريكي ان المس ١٣/٣/٢٠٠٩م ي ريكيينولين ئب تانيين  األم ادة الباكس ى اتصال مع الق عل
ا تراقب  أنوھذا يدل على ) ١٤/٣/٢٠٠٩الجزيرة .(للخروج من خانة االحتقان السياسي ةأمريك وتعمل  األزم

  .عليھا بشكل مباشر اإلشرافعلى 
ة وقد جاء في موقع أمريكا دوت غوف نقالً عن متحدث باسم وزارة الخار ة األمريكي ة "جي  إن األميركي

يس إعادة قرار ة رئ ا المحكم تانية العلي ى الباكس تاني جيالني في  منصبه إل وزراء الباكس يس ال ه رئ ذي أعلن ال
ة اتصاالت بعد جاء م، قد١٦/٣/٢٠٠٩ ا ھاتفي رة أجرتھ ة وزي ة الخارجي ون رودام ھيالري األميركي  مع كلينت
  .الجاري مارس/آذار ١٥-١٤ من األسبوع نھاية عطلة خالل الباكستانيين القادة

ة وزارة باسم الرسمي المتحدث بأعمال القائم وأكد ة الخارجي ؤتمر في وود روبرت األميركي  صحفي م
ده وم عق ارس/آذار ١٦ ي رة" أن الجاري م ة وزي ود كانت الخارجي د ت ئولين أن من التأك تانيين المس د الباكس  ق
وا ة فھم ا وجھ ول نظرن ع ح راھن الوض ةوأ ال دم ھمي وب ع ة نش ال أي ف، أعم رورة عن راء وض وار إج  ح
  ."سياسي
د نجحت باإلمساك  -ـھ ذلك ق ا ب ول وتكون أمريك ل في المدى المنظور، ونق ى األق في بالمعارضة، عل

ذلك في أوساط سياسية المدى المنظور ألن بريطانيا ل ا حزب الشعب، وك ا في بعض زواي ھا رجالھا، كما قلن
  . بعض اختراقات داخل المؤسسات الحكومية نفسھا وإن لم تكن بالقدر المؤثر معارضة أخرى، بل وحتى

م ، وألحركة نواز شريف ال تخرج عن مخططات أمريكا إليجاد معارضة موالية لھاوعليه فإن  جل ھذا ت
  . التركيز على نواز شريف دون باقي المعارضة إلبرازه قائداً لھا

أ في  لقد نجحت أمريكيا في حساباتھا تجاه -و الحكم والمعارضة، ولكن مكمن الخط بريطانيا، فأمسكت ب
م  والمعاحسابات أمريكا أنھا نسيت أو تناست أن األمة في باكستان في واد رضة في واد آخر، ، ورموز الحك

م  دما تزمجر وإن ما نجحت فيه أمريكا ھو اإلمساك بتلك الرموز، وھ ة التي عن دون الصفر في حسابات األم
ا، وهللا  أولئك األسياد ھم أمريكا، أم وجھھا، ال تلك الرموز، وال أسيادھا، سواء أكانفلن تقف في  كانوا بريطاني

  .غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
  ھـ ١٤٣٠من ربيع األول  ٢٥
       م ٢١/٣/٢٠٠٩




