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الخصم العنيد:
لماذا يصعب استبعاد “عمران خان” من المشهد السياسي في باكستان؟

بالرغــم مــن اإلطاحــة بعمــران خــان مــن رئاســة 
الــوزراء الباكســتانية، فــي شــهر أبريــل الماضــي، 
فقــد ظــل أحــد الفاعليــن الرئيســيين في المشــهد 
السياســي الباكســتاني؛ إذ دخــل خــال الشــهور 
الحكومــة  ضــد  علنــي  صــدام  فــي  الماضيــة 
وطالــب  العســكرية،  والمؤسســة  الباكســتانية 
بإجــراء انتخابــات برلمانيــة مبكــرة. وياحــظ أيضــًا 
أن األزمــات األمنيــة واالقتصاديــة والفيضانــات 
وفــرت فرصــًا مختلفــة لخــان مــن أجــل الضغــط 

الحكومــة.  علــى 

انتهــت واليــة رئيــس الــوزراء الباكســتاني الســابق “عمــران خــان” 
خــال شــهر أبريــل الماضــي، فــي أعقــاب تصويــت البرلمــان علــى 
حجــب الثقــة عنــه بموافقــة 174 صوتــاً مــن أصــل 342 صوتــاً. 
ــاد الكثيريــن أن خــروج “خــان” مــن ســدة  وعلــى الرغــم مــن اعتق
الحكــم سيســاعد علــى إعــادة االســتقرار إلــى الداخــل الباكســتاني؛ 
حيــث ضاعــف وجــوده حالــة االســتقطاب العــام فــي البــاد، خاصــة 
بيــن أعضــاء الحــزب الحاكــم “تحريــك إنصــاف الباكســتاني” وبيــن 
األطيــاف السياســية األخــرى مــن ناحيــة، وكذلــك االســتقطاب بيــن 
المكــون المدنــي الحاكــم والمؤسســة العســكرية مــن ناحيــة أخــرى، 
إال أن إبعــاد “خــان” عــن الســلطة قــد أدخــل البــاد فــي موجــة مــن 
ــراُت  ــا تغي ــت حدته ــة، ضاعف ــات السياســية واالقتصادي االضطراب

المنــاخ والفيضانــات المصاحبــة لذلــك. 

المجال المضطرب 

لــم يــؤدِّ رحيــل “عمــران خــان” عــن منصــب رئاســة الــوزراء إلــى 
غيابــه عــن المشــهد السياســي الباكســتاني؛ إذ يظــل أحــد الفاعليــن 
المؤثريــن، وربمــا المربكيــن أيضــاً لحســابات الحكومة الباكســتانية 
الحاليــة. وقــد تجلــى حضــور “خــان” فــي المشــهد الباكســتاني من 

خــال مــا يلــي:

1- تصــادم علنــي بيــن “خــان” والحكومــة الجديــدة: بالرغــم مــن 
إقصــاء رئيــس الــوزراء الباكســتاني عــن الســاحة السياســية، ما زال 
يلعــب عــدداً مــن األدوار السياســية الخفيــة، عبــر مناصريــه. ويتهــم 
“خــان” الحكومــة الحاليــة بأنهــا مواليــة للواليــات المتحــدة األمريكية 
التــي رفــض طلبهــا إقامــة قواعــد عســكرية علــى األراضــي 

الباكســتانية، فــي أعقــاب انســحابها مــن أفغانســتان.
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وبالتزامــن مــع ذلــك تســعى حكومــة رئيــس الــوزراء الجديــد 
ــجن؛  ــب الس ــي غياه ــان” ف ــاء “خ ــى إلق ــريف” إل ــهباز ش “ش
ــه  ــن حصول ــم م ــى الرغ ــك عل ــاب؛ وذل ــم باإلره ــث اتُّه حي
علــى وعــود ســابقة فــي شــهر أغســطس الماضــي مــن محكمــة 
“إســام أبــاد”، بعــدم تعرضــه للماحقــة القضائية خــال الفترة 
القادمــة، ناهيــك عــن زجهــا بعــدد مــن كبــار قياداتــه الحزبيــة 
فــي الســجن، فــي قضايــا ذات طبيعــة غيــر أخاقيــة، وهــو مــا 
يفتــح البــاب لدخــول الحكومــة وأنصــار “خــان” فــي اشــتباكات 

موســعة ال ُتحمــد عقباهــا.

ــاد  ــد ق ــات برلمانيــة مبكــرة: فق ــة بإجــراء انتخاب 2- المطالب
ــن  ــاءه م ــت إقص ــي تل ــهور الت ــال الش ــان” خ ــران خ “عم
رئاســة الــوزراء تجمعــات حزبيــة وفرديــة مناوئــة للحكومــة 
الحاليــة، تقــوم علــى مهاجمــة شــرعيتها وتدعــو إلــى إجــراء 
انتخابــات جديــدة وعاجلــة. وقــد اكتســبت هــذه الدعــوة زخمــاً 

ــم  ــي إقلي ــت ف ــي أجري ــة الت ــات المحلي ــب االنتخاب ــراً عق كبي
ــوز حــزب  ــى ف ــو الفائــت، وأدت إل البنجــاب فــي شــهر يولي
“حركــة اإلنصــاف”، الــذي يتزعمــه خــان، بمجمــوع 15 
مقعــداً مــن أصــل 20، متفوقــاً علــى غريمــه حــزب “الرابطــة 

ــتانية”.  اإلســامية الباكس

3- مناوشــات خفيــة بيــن “خــان” والمؤسســة العســكرية:  
ــكرية  ــة العس ــيين أن المؤسس ــراء السياس ــض الخب ــرى بع ي
تلعــب دوراً كبيــراً فــي هــذا الصــراع الــذي يبــدو علــى 
الســطح أنــه صــراع بيــن “خــان” واإلدارة الجديــدة. ويؤكــد 
عــدد مــن المتخصصيــن بالشــأن الباكســتاني الفرضيــة القائلــة 
إن تهــم اإلرهــاب التــي تاحــق “خــان” فــي الوقــت الحالــي 
لــم تكــن نتيجــة تهديــده وإهانتــه النظــام القضائــي والشــرطي 
فــي البــاد، بــل النتقــاده العلنــي والحــاد للمؤسســة العســكرية. 
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فقــد اتهــم “خــان” المؤسســة العســكرية فــي وقــت ســابق، خــال 
ــا  ــدي، بأنه ــة راولبن ــاره بمدين ــع ألنص ــام تجم ــه أم ــاب ل خط
تقــف وراء جميــع األزمــات السياســية التــي تعصــف بالبــاد، 
كمــا أشــار إلــى تحيــز اللجنــة االنتخابيــة ضــد أعضــاء حزبــه، 
وإصدارهــا العديــد مــن القــرارات المناوئة لهم، بأوامر مباشــرة 
ــرات –  ــش والمخاب ــى الجي ــارة إل ــا – باإلش ــات علي ــن جه م
ترفــض انخراطهــم فــي العمليــة السياســية فــي الوقــت الحالــي.  
وطالــب “خــان” المؤسســة العســكرية بإثبــات حيادهــا وترفعهــا 
ــن  ــت م ــي ذات الوق ــذر ف ــاً، وح ــاد حالي ــي الب ــدور ف ــا ي عم
تصاعــد حــدة األزمــة السياســية، ومســاندة الجيــش المخربيــن 

ــن. والمتآمري

ــان”،  ــب “خ ــن جان ــي م ــف الصدام ــذا الموق ــن ه ــم م وبالرغ
ــي  ــات الت ــى االتهام ــف، ونف ــة الموق ــى تهدئ ــش إل ــعى الجي س
وجههــا “خــان” إليــه، مؤكــداً أنــه ال يقــف وراء الحملــة األخيــرة 
المعاديــة ألنصــار خــان ووســائل اإلعــام، وقــال إن المؤسســة 
تبنــت موقفــاً محايــداً، وتنــأى بنفســها عــن الصــراع القائــم حاليــاً 
فــي الســاحة السياســية. كمــا شــدد مســؤولون عســكريون علــى 
أن الجيــش ال عاقــة لــه بقضايــا الشــرطة والمحاكــم المدنيــة. 
وصــرح المتحــدث الرســمي باســم المؤسســة العســكرية “بابــار 
إفتخــار” بــأن الجيــش لــن َيْنَســق إلــى السياســة، وأنــه قــرر عــدم 
تفضيــل أي فصيــل سياســي علــى حســاب األطــراف األخــرى.
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4- الحشــد الشــعبي والتهديــد بالعصيــان المدنــي:  تصاعــدت 
حــدة األزمــة بيــن أنصــار “عمــران خــان” والســلطة الحاكمــة 
ــي فــي باكســتان،  ــم اإلعــام اإللكترون ــة تنظي بعــد إعــان هيئ
ــرة  ــات مباش ــث خطاب ــر ب ــطس الماضــي، حظ ــوم 20 أغس ي
لرئيــس الــوزراء الســابق عمــران خــان، وبــررت القــرار 
بــأن “خــان” يوجــه “اتهامــات ال أســاس لهــا، وينشــر خطــاب 
ضــد  االســتفزازية  “تصريحاتــه  أن  وأضافــت  كراهيــة”، 
علــى  ســُتحِدث اضطرابــات،  الدولــة،  مؤسســات وضبــاط 

ــام”.  ــدوء الع ــلم واله ــح، للس األرج

وبالتزامــن مــع هــذا الحظــر، ســارعت الشــرطة الباكســتانية 
إلــى توجيــه تهمــة اإلرهــاب لرئيــس الــوزراء الســابق، تمهيــداً 
العتقالــه، إال أن المئــات مــن أنصــاره توافــدوا وحاصــروا 
منــزل “خــان”، اســتجابًة لدعــوات واســعة أطلقهــا حزبــه للــذود 
عــن رئيســهم. وقــد نجحــت هــذه التجمعــات فــي منــع اعتقالــه، 
كمــا حــذر الحــزب مــن محاولــة اختبــار صبــره وتجــاوز 
ــض  ــاء القب ــة إلق ــى إمكاني ــارة إل ــي إش ــراء، ف ــوط الحم الخط

ــى “عمــران خــان”. عل

وقــال “ذو الفقــار عبــاس بخــاري” أحد المســاعدين المقربين 
مــن عمــران خــان: “إذا تــم تجــاوز هــذا الخــط األحمــر، 

ــى  ــه ســيؤدي إل ــى إغــاق البــاد”. “القبــض علي فســنضطر إل
ــان عــام علــى مســتوى البــاد”. تمــرد وعصي

تحديات موازية

ــه باكســتان مــن عــدم االســتقرار  ــي في ــذي تعان ــت ال ــي الوق ف
السياســي، تشــهد البــاد أيضــاً أزمــات تزيــد مــن الضغــوط على 
ــزز الفــرص السياســية لعمــران  ــا تع ــة، وربم ــة الحالي الحكوم

خــان. وتتمثــل أبــرز هــذه األزمــات فيمــا يلــي:

1- الجــدل حــول اإلدارة الحكوميــة لكارثــة الفيضانــات: تعيــش 
باكســتان كارثــة طبيعيــة غيــر مســبوقة، منــذ بــدء موســم 
األمطــار الموســمية فــي يونيــو الماضــي؛ حيــث اجتاحــت 
الفيضانــات أغلبيــة أرجــاء البــاد، وتســببت فــي أضــرار جمــة 
بالعديــد مــن القــرى والمــدن. وقــد تفاقمــت هــذه األزمــة منــذ 25 
ــدار  ــت نســبة األمطــار بمق ــث تضاعف أغســطس الماضــي؛ حي
2.8 عــن الســنوات الثاثيــن الماضيــة، وســجل إقليــم بلوشســتان 
زيــادة بـــ5 أضعــاف عــن المعــدالت الســنوية المعتــادة، كما شــهد 
ــاث  ــود الث ــة بالعق ــدراه 5.5 بالمقارن ــاً مق ــند تضاعف ــم الس إقلي
الماضيــة، وفقــاً إلحصــاءات موقــع “ريليــف ويــب” للمعلومــات 

اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة. 
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وتشــير التقاريــر إلــى إن عــدد ضحايــا األمطار الموســمية وصل 
إلــى نحــو 1061، منهــم 119 لقــوا حتفهــم فــي يــوم واحــد فقــط. 
ويتوقــع العديــد مــن الخبــراء أن الخســائر االقتصاديــة والتحديات 
ــة، وخاصــة  ــذه الكارث ــة له ــاد نتيج ــي الب ــتتفاقم ف ــية س السياس
ــة  ــية المادي ــى األساس ــة البن ــدم كفاي ــن ع ــفت ع ــة كش أن األزم
وضعــف التأهــب للكــوارث؛ حيــث تضــررت 3 مــن مقاطعــات 
باكســتان األربــع بشــدة مــن الفيضانــات. وأفــادت الهيئــة الوطنيــة 
ــد نزحــوا  ــاً ق ــأن نحــو 30 مليون الباكســتانية إلدارة الكــوارث ب

وُدمــر مــا يقــرب مــن 149 جســراً وأكثــر مــن 170 متجــراً.

2- نظــرة ســلبية إلــى األوضــاع االقتصاديــة: تأتــي هــذه 
ــة  ــن أزم ــاد م ــه الب ــي في ــذي تعان ــت ال ــي الوق ــات ف الفيضان
اقتصاديــة طاحنــة. وعلــى الرغــم مــن إعــان اســتئناف برنامــج 
اإلنقــاذ مــن صنــدوق النقــد الدولــي الــذي ستســاعد نفقاتــه 
ــريع  ــداد والنضــوب الس ــن الس ــاد ع ــف الب ــب تخل ــى تجن عل
الحتياطاتهــا مــن العمــات األجنبيــة، فــإن عدداً من المؤسســات 
الدوليــة، وعلــى رأســها البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، 
ــن  ــة ع ــة الحالي ــنة المالي ــم خــال الس ــل التضخ ــت أال يق توقع
معــدل 20 %؛ مــا يجعــل مــن الصعــب علــى حكومــة “شــريف” 
التفــوق علــى الدعــم الشــعبي الــذي يتمتــع بهــا غريمــه “عمــران 

ــي  ــي الت ــتقرار السياس ــدم االس ــة ع ــن حال ــزز م ــان”، ويع خ
تشــهدها البــاد.

تــزل  ال  باكســتان:  فــي  األمنيــة  التهديــدات  اســتمرار   -3
باكســتان تواجــه حالــة مــن انعــدام االســتقرار األمنــي؛ إذ 
مــن  لعــدد  التابعــة  المســلحة  الجماعــات  خطــر  تضاعــف 
ــتان؛  ــان باكس ــة طالب ــرار حرك ــى غ ــة عل ــركات اإلرهابي الح
الحاليــة  بيــن الحكومــة  حيــث تعثــرت مفاوضــات الســام 
ــار  ــف الن ــاق وق والحركــة، بالرغــم مــن اســتمرار العمــل باتف

الســابق.

كمــا أن تــردي األوضــاع فــي أفغانســتان، واســتمرار نشــاط 
حركــة داعــش – خراســان هنــاك يفــرض العديــد مــن الضغــوط 
األمنيــة علــى باكســتان؛ ألن األزمــات األمنيــة فــي أفغانســتان 

مــن الســهل أن تنتقــل إلــى باكســتان. 

4- ســيطرة الغمــوض علــى مســتقبل االنتخابــات التشــريعية:  
مــن المقــرر أن تعقــد االنتخابــات التشــريعية القادمــة فــي 
باكســتان، خــال أكتوبــر مــن عــام 2023، إال أن جميــع 
األطيــاف السياســية والشــعبية تشــكك فــي إمكانيــة االلتــزام 

بهــذه األجنــدة االنتخابيــة. 
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية
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فمــن ناحيــة، ضاعفــت األزمــات الثاثيــة التــي تشــهدها البــاد 
)االضطرابــات البيئيــة واالقتصاديــة واألمنيــة( مــن شــعبية 
الحكومــة  تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  مــن  بالرغــم  “خــان” 
ــة  ــر اآلراء المتداول ــا تظه ــة ضــده وضــد أنصــاره. كم الحالي
للمتفاعليــن عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي واســتطاعات 
الــرأي المحللــة تعاطــف الكثيريــن مــع رئيــس الوزراء الســابق، 
ــي تحــاك  ــة الت ــرات الخارجي ــدة للمؤام ــة جدي ــاره ضحي واعتب

ــب األمريكــي.  ضــده، خاصــة مــن الجان

ــن  ــدة “أيم ــم القاع ــل زعي ــع قت ــاءات م ــذه االدع وزادت ه
الظواهــري”، وبــروز بعــض التقاريــر التــي تؤكــد أن الطائــرة 
المســيرة التــي تــم اســتخدامها الغتيــال الظواهــري قــد أقلعــت 
الجــوي  المجــال  إلــى  وصــوالً  الباكســتاني،  الداخــل  مــن 
ــد اســتغل “خــان” التعاطــف الشــعبي العــام معــه  األفغانــي. وق
للدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات مبكــرة، إال أن الحكومــة الحاليــة 
ترفــض هــذا الطــرح. كمــا أن الجيــش علــى الرغــم مــن إعانــه 
الحيــاد السياســي رداً علــى اتهامــات “خــان” الســابقة لــه، 

ســلطت قياداتــه الضــوء علــى أزمــة الفيضانــات التــي تشــهدها 
ــات مبكــرة  ــد انتخاب ــي، واســتحالة عق ــي الوقــت الحال ــاد ف الب

فــي ظلهــا. 

العودة الصعبة

خاصــة القــول، فإنه مع غياب وجود شــخصية سياســية بديلة، 
تتمتــع بثقــل وشــعبية “عمــران خــان” فــي الســاحة السياســية 
الباكســتانية، ســيظل خــان أحــد الفاعليــن المؤثرين في المشــهد 
ــإن تصاعــد حــدة االســتقطاب  ــك، ف الباكســتاني. ولكــن مــع ذل
بيــن األطيــاف السياســية والعســكرية، وانعــدام الدعــم األمريكي 
لـ”خــان”، وكذلــك ضعــف الدعــم السياســي الصينــي لشــخصه، 
يجعــل مــن الصعــب علــى رئيــس الــوزراء الســابق العــودة إلــى 
منصبــه، إال أنــه مــن المرجــح أن تســتمر معانــاة باكســتان مــن 
حالــة عامــة مــن عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي، وهو 
مــا قــد يفســح المجــال بالتبعيــة للجماعــات اإلرهابية والمســلحة 

لزيــادة أنشــطتها فــي الداخــل.


