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إسقاط حكومة عمران خان على وقع
أزمة اقتصادية وغضب أمريكي
الحدث
صـوت البرلمـان الباكسـتاني ،مسـاء السـبت  9أبريل/نيسـان ،علـى حجـب الثقـة عـن حكومة رئيس
ّ
الـوزراء “عمـران خـان” ،بأغلبيـة  174نائبـا ،فـي حيـن يحتـاج قـرار سـحب الثقـة عـن رئيـس الـوزراء
دسـتوري ًا إلـى موافقـة  172صوتـ ًا ،وجـاء هـذا بعـد يوميـن مـن إعلان اللجنـة القضائيـة الخاصـة
ّ
حـل البرلمـان
المكونـة مـن قضـاة المحكمـة العليـا فـي باكسـتان ،إلغـاء قـرار الرئيـس الباكسـتاني ّ
الـذي خسـر فيـه رئيـس الـوزراء األغلبيـة ،وجـاء في مذكـرة موجزة أصدرتهـا اللجنـة القضائية ،أن
البرلمـان ال يـزال فـي مكانـه ،وسـيواصل أعمالـه علـى حالته السـابقة التـي كان عليها قبـل الثالث
مـن الشـهر الجـاري ،ودعـت إلـى عقـد اجتمـاع البرلمـان فـي التاسـع مـن الشـهر الجـاري مـن أجل
التصويـت علـى مذكـرة سـحب الثقـة مـن رئيـس الـوزراء “عمـران خـان”.
يتشـكل البرلمـان الباكسـتاني مـن  342عضـوا ،شـكل االئتلاف الحاكـم ،المكـون مـن حـزب رئيـس
 )PTIوحلفاؤه الرسـميين ،األغلبية في البرلمان
الباكسـتانية)PTI-
الوزراء “عمران خان” (حركة إنصاف الباكسـتانية-
بعـدد  178مقعـدا ،بينمـا تسـتحوذ جميـع أحـزاب المعارضـة علـى  162مقعـدا ،وواجـه االئتلاف
الحاكـم داخـل البرلمـان توتـرات أفقدتـه األغلبيـة الالزمـة ،وظهـرت مـع إعلان بعض نوابـه نيتهم
التصويـت ضـد “خان”.

التحليل :هكذا فقد “عمران خان” دعم قادة الجيش الباكستاني

صفحة 3 - 1

ال يمثـل إسـقاط الحكومـة حدثـا غيـر معتـاد فـي باكسـتان؛ حيـث لـم ُيكمـل أي رئيـس وزراء فـي
تاريـخ البلاد مـدة حكومتـه البالغـة خمـس سـنوات ألسـباب متنوعـة ،ارتبطـت فـي مناسـبات
كثيـرة بالصـراع السياسـي الداخلـي سـواء بيـن قـادة الجيـش والحكومـات المدنيـة ،أو بيـن القوى
السياسـية المتنافسـة ،ويأتي إسـقاط حكومة “خان” كنتيجة لتطورات محلية داخلية ،سياسـية
واقتصاديـةّ ،
لكنـه أيضـا يمثـل حدثـا مهمـا حيـن النظـر للعوامـل الجيوسياسـية التـي قـد تكـون
سـاهمت فـي تحققـه ،أو التـي قـد تنتـج عنـه.
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أوال :العوامل الداخلية
يتمتـع الجيـش الباكسـتاني بنفـوذ سياسـي هائـل ،حيـث مـرت باكسـتان منـذ اسـتقاللها بثالثـة
انقالبـات عسـكرية ناجحـة ،وحتـى فـي فتـرات الحكومـات المنتخبـة يلعـب الجيـش دورا أساسـيا،
باإلضافـة إلـى تمـدد نفـوذه فـي األنشـطة االقتصاديـة والسياسـة الخارجيـة واألمنيـة ،وبالرغـم
مـن العالقـات اإليجابيـة بيـن الجيـش الباكسـتاني و”خـان” منـذ صعـود نجمـه السياسـي ،إال أن ثمـة
تطـورات فـي اآلونـة األخيـرة أثـارت الشـكوك حـول اسـتمرار دعـم الجيـش لـه؛ بسـبب بعـض توجهـات
“خـان” الخارجيـة وتسـببها فـي فتـور عالقـات حكومتـه مـع واشـنطن ،باإلضافـة إلـى األزمـة التـي
،،2021
نشـبت بيـن الطرفيـن علـى إثر تعيين الجيش رئيسـا جديدا لالسـتخبارات الباكسـتانية أواخـر عام 2021
وسـواء كانـت هـذه التطـورات تعكـس توتـرا حقيقيـا بين “خـان” والجيش أم ال ،فإن المؤكد أن سـحب
الثقـة مـن الحكومـة لـم يكـن مـن الممكـن تمريـره دون وقوف الجيـش على الحياد فـي الحد األدنى.
دفعـت األزمـات االقتصاديـة فـي باكسـتان المعارضـة التخـاذ خطـوة سـحب الثقـة مـن رئيـس
،،2018
الـوزراء “عمـران خـان” ،حيـث اتهمتـه بسـوء إدارة االقتصـاد منـذ وصولـه للسـلطة فـي عـام 2018
حيث تعاني باكسـتان من أوضاع اقتصادية معقدة ومزمنة ال يتحمل مسـؤوليتها حكومة “خان”،
ّ
لكـن تفاقـم الضغـوط االقتصاديـة مؤخـرا أضعف موقف الحكومة ،حيث فقدت الروبية الباكسـتانية
..13%
 ،2018وبلغـت معـدالت التضخـم فـي مـارس الماضـي 13%
 30%مـن قيمتهـا منـذ عـام ،2018
جـزء كبيـرا مـن احتياطـات النقـد األجنبـي ،بسـبب نفقـات ورادات النفـط
كمـا فقـدت إسلام آبـاد ً
المرتفعـة -بسـبب حـرب أوكرانيـا ،-حيـث بلغـت احتياطـات النقـد األجنبـي  12مليـار دوالر ،تكفـي
فقـط لتغطيـة شـهرين مـن مجمـل واردات باكسـتان ،وبينمـا اسـتأنف صنـدوق النقـد الدولي دعمه
لباكسـتان ،بعـد أن توقـف بسـبب عـدم تلبيـة حكومـة “خـان” لشـروط الصنـدوق فـي السـابق ،فـإن
برنامـج صنـدوق النقـد معـرض مـرة أخـرى للتوقـف ،بسـبب حزمـة القـرارات التـي اتخذهـا “خـان”
للتخفيـف مـن آثـار األزمـة االقتصاديـة والحـد من ارتفاع تكاليف المعيشـة ،وتتهـم المعارضة “خان”
بالتسـبب فـي القضـاء علـى احتياطيـات النقد األجنبي ،وتهديد باكسـتان بفقدان القدرة على سـداد
المتخبـط” ،باإلضافة إلى تعيينه
ديونهـا ،نتيجـة سياسـته مـع صنـدوق النقد التي تصفها بـ”النهج المتخبـط”،
أربعـة وزراء ماليـة منـذ وصولـه للسـلطة.
مـن جانـب آخـر؛ فـإن موقـف “خـان” الـذي يميـل إلـى تجاهـل البرلمـان ،وتصريحـه الدائـم حـول
حاجـة باكسـتان إلـى نظـام رئاسـي ،مثـل تهديـدا لنخبـة األحـزاب الباكسـتانية التـي تسـتمد نفوذهـا
السياسـي واالقتصـادي مـن التواجـد فـي برلمـان لـه صالحيـات واسـعة ،وهـو مـا قـد يفسـر توحـد
 ،”)PML-Nو”حزب
الحزبين الحاكمين السـابقين “الرابطة اإلسلامية الباكسـتانية – جناح نواز شريف ((،”)PML-N
 ،”)PPPداخـل جبهـة معارضـة ضـد اسـتمرار “خـان” ،رغـم الصـراع التاريخـي
الشـعب الباكسـتاني” ((،”)PPP
الطويـل بينهمـا ،كمـا أن هـذه الدعـوة ربمـا تسـببت فـي توتـر داخـل االئتلاف الحاكـم نفسـه.

ثانيا :األبعاد الخارجية

تراجعـت مكانـة باكسـتان فـي السياسـة الخارجيـة األمريكيـة فـي العقـد الماضـي ،حيـث تحـول
اهتمـام واشـنطن مـن مواجهـة اإلرهـاب إلـى مواجهـة الصعـود الصينـي .وأصبحـت واشـنطن أكثـر
ميلا للنظـر إلـى عالقاتهـا مـع باكسـتان ضمـن إطـار أوسـع يأخـذ فـي االعتبـار المصالـح األمريكيـة
المتناميـة مـع الهنـد ،يظهـر هـذا التراجـع فـي االنهيـار الحـاد للمسـاعدات الخارجيـة التـي تتلقاهـا
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إسلام آبـاد مـن واشـنطن؛ فبينمـا بلغـت فـي عـام  2010مـا يناهـز  4ونصـف مليـار دوالر؛ لـم تتجاوز
دوالر ،وعلـى العكـس مـن الجهـود التـي بذلتهـا واشـنطن فـي
فـي عـام  2020حـدود  70مليـون دوالر،
السـابق لتـوازن بيـن عالقتهـا مـع إسلام آبـاد وعالقتهـا مـع الهنـد ،الخصـم الرئيسـي لباكسـتان؛
اتجهـت واشـنطن مؤخـر ًا إلـى تفضيـل عالقتهـا مـع الهنـد ،حيـث أقامـت أمريـكا التحالـف الرباعـي
 )QUADمـع كل مـن الهنـد واليابـان وأسـتراليا ،والـذي يرتكـز علـى التعـاون فـي المجـاالت
“كـواد” (()QUAD
األمنيـة واالقتصاديـة والتكنولوجيـة فـي سـياق الصـراع األمريكـي الصينـي.
وسـعت باكسـتان عالقاتهـا االقتصاديـة
بالمقابـل تطـورت العالقـات الباكسـتانية مـع الصيـن ،إذ ّ
مـع الصيـن واسـتمرت فـي سياسـة االقتـراض منهـا بشـكل مكثـف ،وقدمـت بكيـن فـي السـنوات
القليلـة األخيـرة نحـو  11مليـار دوالر لباكسـتان علـى هيئـة قـروض تجاريـة ومبـادرات لدعـم احتياطيات
النقـد األجنبـي.
ّ
لكـن كل مـا سـبق ال يعكـس نهايـة للنفوذ األمريكي في باكسـتان ،كمـا ال يعكس عمق العالقات
الباكسـتانية األمريكية على مسـتوى قادة الجيش واالستخبارات.
صعـد “خـان” لرئاسـة الحكومـة وهـو يتبنـى نهجـا أكثـر اسـتقاللية ،وعلـي الرغـم مـن أن عالقـة
باكسـتان مـع تركيـا بـدأت فـي اتخـاذ أبعـاد أوثـق قبل حكومة “خـان” ،إال أنه ومنذ صعوده للسـلطة
 ،2018ظهر كشـريك للرئيس التركي “أردوغان” في السـعي لبناء كتلة إسلامية أكثر اسـتقالال،
في ،2018
وهـو مـا وتـر عالقاتـه ليـس فقـط مـع الواليـات المتحـدة ،ولكن أيضا مـع السـعودية واإلمارات.
وأخيـرا ،سـعى “خـان” ألن تقـف باكسـتان علـى الحيـاد تجـاه الغـزو الروسـي ألوكرانيـا ،ورفـض
توجيـه انتقـادات للرئيـس الروسـي “بوتيـن” ،بـل وأجـرى زيـارة كانـت محـددة مسـبقا إلـى موسـكو
بعـد سـاعات مـن بـدء الحـرب ،رغـم نصيحـة الجيـش ووزارة الخارجيـة بتأجيلهـا ،وهـو األمـر الـذي
أثـار غضـب واشـنطن ،خاصـة مـع امتنـاع باكسـتان عـن التصويـت علـى قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم
المتحـدة بإدانـة روسـيا.
العالقـات المتوتـرة بيـن “خـان” وواشـنطن ،ظهـرت عقـب عودتـه مـن موسـكو؛ حيـث أعلـن
اسـتمرار شـراء القمـح والبتـرول مـن روسـيا ،ورد علـى رسـالة وجههـا رؤسـاء  22بعثـة دبلوماسـية
فـي إسلام أبـاد تحثـه علـى إدانـة الغزو الروسـي ألوكرانيـا ،قائال إنهـم يعتقدون أن باكسـتان “عبد”
لهـم ،كمـا هـو وجـه “خـان” اتهامـات لواشـنطن بدعـم المعارضـة والسـعي لإلطاحـة بـه ،تحـركات
“خـان” األخيـرة فسـرت كانحيـاز للمحـور الصينـي الروسـي أكثـر مـن كونهـا نهجا محايدا ،لذلك سـعى
قائـد الجيـش“ ،قمـر جاويـد” ،لمعالجـة الوضـع مؤكـدا أن لبلاده “تاريـخ وعالقة اسـتراتيجية ممتازة
مـع أمريـكا” ،كمـا أنهـا تتمتـع بـ”عالقـة اسـتراتيجية وثيقـة مع الصيـن” ،واألهم من ذلـك؛ أنه انتقد
غـزو روسـيا ألوكرانيـا ودعـا لوقفـه ،معتبـرا أنـه “مأسـاة كبيـرة”.

خالصة السياق:
الخالصـة ،علـى الصعيـد الداخلـي ،ليـس مـن المؤكـد أن المعارضـة الباكسـتانية سـتنجح فـي
تشـكيل حكومـة ائتالفيـة جديـدة بسـبب الخالفـات العميقـة بين أحزابها الرئيسـية ،وهو مـا يعني أن
انتخابـات مبكـرة تظـل احتمـاال واردا ،ومـن المرجـح أن حالة عدم االسـتقرار السياسـي سـتدفع بمزيد
مـن الضـرر باالقتصـاد وربمـا إلـى اضطرابـات اجتماعيـة واحتجاجـات ،كمـا أن احتمـاالت تدخـل الجيـش
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الباكسـتاني لتولـي زمـام األمـور صراحـة ،لـن تكـون مسـتبعدة.
وعلـى الصعيـد الخارجـي ،سـتكون باكسـتان أكثـر حرصـا تجـاه تهدئـة التوتـر مـع إدارة “بايـدن”،
حيـث سيسـتمر حـرص قـادة الجيـش علـى العالقـات مـع الواليـات المتحـدة .كمـا أن وتيـرة اسـتعادة
العالقـات التاريخيـة مـع السـعودية سـتكون أسـرع بعـد غيـاب “خـان” ،خاصـة فـي حـال تولـي زعيـم
المعارضـة “شـهباز شـريف” رئاسـة الحكومـة نظـرا لعالقتـه التاريخيـة بالريـاض .بينمـا ليـس مـن
المتوقـع أن تواجـه مسـيرة العالقـات التركيـة الباكسـتانية تحديـات ،حيـث إنهـا أكثـر اسـتراتيجية مـن
العالقـة مـع حكومـة “خـان” ،كمـا أن تهدئـة التوتـرات بيـن تركيـا وكل مـن اإلمـارات والسـعودية
سـيحرر إسلام أبـاد مـن الضغـوط السـابقة.
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