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مقدم ة
الجماعة اإلسالمية في باكستان ،أو كما ُيطلقون عليها باألردو "جماعت اسالمى پاكستان" ،ليست
ً
جميعاااا
كغيرهاااا مااان األحااازاب والقاااو اإلساااالموية علاااى السااااحة الباكساااتانية ،وإن كاااان يجمعهاااا
فضاال عان
حاد ساوا ،
إستخدامها لمقولة "الشريعة" لنقض شرعية النظام والسالطة الحاكماة علاى ا
ً
بروز عجز هذه الجماعات والقاو

اإلساالموية أماام مساللة الادين – الدولاة – الهوياة ،وهاو ماا ألقاى

بظالله على خطاب هذه الجماعات ،ونتيجة لهكذا خطاب تائه أصاب هناام مشاكلة ثقاة باين الجمااهير
بل وحتى القواعد التنظيمية من جهة ،وقيادات الجماعات اإلساالموية ،حيا

أن القائاد "اغااا جاي"

"المال" هو كل شي  ،حتى أقارب األجلاين ،الماوت أو الماوت .ولعال هاذا أحاد أها
أو "موالنا" أو
ُ
الفوارق التي تميز الجماعة اإلسالمية في باكستان عن ايرها من القو اإلسالموية ،وهاو إلتزامهاا
بمباادأ "تااداول القيااادة" ،مااا رأيناااه بومااوث منااذ ثالثااة أعااوام ( )2014عناادما جاارت عمليااة إسااتالم
وتسلي بين األمير السابق للجماعة "سيد منور حسن" واألمير الحالي "سراج الحاق" بكال إنسايابية
وسالسااة .لكاان مااا يعنينااا هنااا هااو محاولااة فااف شاايفرة القااو اإلسااالموية تجاااه السياسااة الدوليااة،
البنااى والمرتكاازات األيديولوجيااة ماان جهااة كونهااا ُمحااددات
بتعبياار آخاار هااي محاولااة للوقااون علااى ُ
موموعية لسياسات الجماعات والقو

اإلسالموية في رس سياسااتها الخارجياة وتحدياد مواقفهاا

من القضايا والشؤون الدولية ،من خالل دراسة حالة الجماعة اإلسالمية في باكستان.

ً
صائغا اإلطار األيديولوجي للجماعة اإلسالمية
 .1المودودي
 1.1موجز ف ي ت اريخ الجم اع ة
تلسست "الجماعة اإلسالمية" في الهند البريطانية عام  1941مان قبال ُملها الجماعاة ومؤسساها
أبو األعلى مودودي ( ،)1979-1903وبعد تقسي شبه القارة في عام  ،1947انقسمت إلى الجماعة
ً
حقاا بعااد إنفصاال باكسااتان الشاارقية
اإلساالمية فاي باكساتان والجماعااة اإلساالمية فااي الهنااد .وال
(بنغالدش) عن باكستان في عام  ،1971ت تلسيس الجماعة اإلسالمية في بنغالدش (.)1
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في باكستان عملت الجماعة كحزب وطني منذ عام  ،1947وكان لها دور مركازي علاى صاعيد تشاكيل
الدولة كما تكشف األحداث السياساية الرئيساية فاي تااريخ باكساتان .إن التفاعال باين النظارة العاماة
للجماعة وردود الفعل البرااماتية على مرورات صنع السياسة الخارجية ،والتي سيت تفصايلها فاي
الصفحات التالية ،شكلت نظرة الجماعاة كحازب سياساي نحاو السياساة الخارجياة بشاكل عاام ،وكاذلف
دورها الخاص في السياسة المحلية الباكستانية.
مع أن هنام الكثير من الكتابات واألعمال البحثية عن تالثير القاو

والحركاات اإلساالمية علاى السااحة

حد سوا ( .)2لكان ماا يازال فها كيفياة تصاور القاو اإلساالمية
السياسية اإلقليمية والدولية على ا
ااال عااان صااايااة سياسااااتها الخارجياااة ،يشاااوبه بعاااض
للسااااحة الدولياااة ،وفهااا مصاااالحها فيهاااا ،فضا ً
ً
ودفعا لذلف من الضاروري بمكاان فها الماؤثر فاي تشاكُل الصاورة فاي عقال
الغموض والضبابية،
اإلسالميين من جهة "اإلقليمي والدولي" .ولعل المؤثر األبرز في ذلف التعليماات المتلصالة فاي
ً
ملياا علااى تفاصايل فكاار
الخطااب اإلياديولوجي اإلسااالموي ،الاذي ساانتعرض لاه ماان خاالل التوقااف
مؤسس الجماعة اإلسالمية في باكستان أبو األعلى المودودي.
ً
أساسيا من البرنامج األولاي للجماعاة ،بياد أن جادول أعماال
صحي أن السياسة الخارجية ل تكن جز ًا
ً
قائماا منااذ البداياة علاى وجهاة نظاار معيناة ليقاالي الدولياة ،التااي تشاكلت فاي وقاات
الجماعاة كاان
نضال الهند من أجل االستقالل .وهكذا كانت الجماعة على وعاي وإدرام باالنُ ظ التاي تحكا العاال
ومحل دول اإلستعمار من هذه النُ ظ  .لكن هذا الوعي باإلمبريالية ل يترج إلى النوع من القومياة
على ارار تلاف التاي دعاا إليهاا "جاواهرالل نهارو" أو "المهاتماا اانادي" .بال علاى العكاس مان ذلاف
ً
وفقاا
تميز المسلمون الهنود في رابته في بنا نظام معياري مان شالنه أن يسام لها باالعيا
لمعاييره الخاصة والمثل العليا الخاصة به  .إن فكارة وجاود نظاام إساالمي منفصال يحااف
الدين اإلسالمي والحياة الثقافية ،والحد من تغلغل الغرب فاي الهناد المسالمة ،كاان أول

علاى
هاور لاه

من قبل القيادات الدينية في مدرسة الديوباند ،التي كانت تسيطر منذ منتصف القرن التاسع عشر
على المشهد الديني في شمال الهند (.)3
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 1.2من الدفاع عن "األمة" إلى "القومية اإلسالمية"
ماااع بداياااة القااارن ،أصااابحت الراباااة فاااي االساااتقالل الاااذاتي حالاااة متجسااادة فاااي الخطااااب الاااديني
والسياسي اإلسالمي ،وبدأت في تشكيل النظرة السياسية لمسلمي شبه القارة الهندية.
خالل العقود المضطربة التي أدت إلى تقساي شابه القاارة الهندياة ،أصابحت السياساة والمواقاف
األيديولوجية ترتكز بشكل متزايد فاي المناقشاات حاول طبيعاة واستصاواب إعاادة تشاكيل "األماة"
للحفاااال علاااى "التقاااو " اإلساااالمية و"االساااتقالل" الثقاااافي وتعزيااازه .فاااالخون ينظااار بعاااض
المسلمين بتوجس إلى برنامج حزب المؤتمر (الهندي) ومفهومه القاومي والعلمااني المركاب حاول
بديال عن القومية التعبئاة السياساية علاى
فكرة األمة المثالية ،كقاعدة معيارية منفصلة .ويفضلون
ً
نحو متزايد من خالل اإلستدعا والحشاد المفااهيمي المكثاف لمقاوالت إساالمية كانات قاد ساكنت
التاريخ كمقولة "األمة" ،و"الخالفة" ،كما حصل في "حركة الخالفة" ( )1921-1919في الهند التي
شكلت بداية النشاط السياسي اإلسالمي المفتوث في سياق حركة االستقالل ،التي تعتبر أفضال
ً
دفاعا عان مؤسساة إساالمية (الخالفاة)
مثال على هذا االتجاه .فقد ت إطالقها من الناحية الدفاعية
ترمااز إلااى وحاادة العااال اإلسااالمي ،علااى خلفيااة األحااداث التااي أقلقاات جمهااور المساالمين فااي
الجمهورية التركية الحديثة ومصير "الخالفة".
لملها الجماعاة اإلساالمية موالناا الماودوي اإلطاار الرؤياوي
وقد شكلت الرؤية الدينياة والسياساية ُ
واإلياديولوجي للحاازب .ففااي وقاات مبكاار ،أبااد المااودودي إهتمامااه بفكاارة األمااة العالميااة .بدايتااه
السياسية كانت في الحركة القومية الهندياة ،مان ثا انضا ماودودي إلاى "حركاة الهجارة "الرافضاة
ً
نظرا لكون الهند ل تعد جز ًا من
للحك البريطاني على الهند ( .)4وكانت الحركة قائمة على فكرة أنه
حك اإلسالم ،يجب على جميع المسلمين الهنود الهجرة إلى أفغانستان ،حي

استمر اإلسالم فاي

الحك  .فالتقسي اإلسالمي الفقهي للعال إلى دار اإلسالم ودار الكُفر ،دار السل ودار الحرب عازز
منطااق حركااة الهجاارة ،بااذلف ل ا تعااد المشااكلة باإلمبرياليااة البريطانيااة والحك ا األجنبااي للهنااد ،باال
أصبحت المشكلة في حك اير المسلمين على المسلمين  -وهاي مشاكلة ال تقتصار علاى منطقاة
جغرافيااة واحاادة أو أمااة معينااة ولكنهااا تشاامل جميااع المساالمين علااى حااد سااوا  .وبالتااالي ال يمكاان
التغلب على اإلمبريالية من قبل القومية ولكن مان خاالل الحفاال علاى األماة اإلساالمية .فاي هاذه
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ً
كافيا .وكان المسلمون بحاجة إلى
الحالة ،الحفال على النظام المعياري اإلسالمي في الهند ل يكن
التحرم خارج نطاق السلطة البريطانية.
وقد أد

إلغا الخالفة من قبل الجمهورية التركية الجديدة في عام  1924إلى إنها "حركاة الخالفاة"

في الهند ،مما كان له انعكاسات كبيرة علاى تفكيار ماودودي .وقاد شاعر باالقلق الشاديد مان العادا
العربي للحك العثماني .و كان يعتقد أن القوميين بالتواطؤ مع األوروبيين قد خانوا اإلساالم .وبعاد
ً
خفياا مان
ذلف ،ومع مودودي شكوكه العميقة فاي القومياة ،التاي كاان ينظار إليهاا باعتبارهاا شاكال
الهيمنة الغربية ،وأه تهديد لوعي وإنجازات األمة (.)5
ً
مدركا لحتمية سيطرة القومية على العال اإلسالمي .أمف إلى
لكن ومع الوقت ،أصب المودودي
ً
واقعاا
ذلف أن خروج الخالفة من المشهد العام رج فرماية سايطرة القومياة علاى السااحة ببعتبارهاا
ً
بشكل أو بآخر بعد تقهقر األمة وساقوط الخالفاة العثمانياة .إال أن ذلاف ال
إقليميا فرمه اإلستعمار
ا
يلغي مسؤولية وحاجة المسلمين لتحديد إطار تصوري يعملون على أساسه في العالقاة ماع اغخار
ً
ً
مامنا بالقومياة فاي
إنطالقا من هذه الحاجة وببرااماتية عالية قبل المودودي
على الساحة الدولية.
ً
طامحا في إستيعاب ومعالجة كال العناوين (األمة – القومية)،
إطار معالجة مثالية ليمة .وقد سعى
ماااا أوقاااع الماااودودي والجماعاااة فاااي إلتباااا

مفهاااومي إنعكاااس علاااى رؤياااة الماااودودي والجماعاااة

اإلسالمية للقضايا الدولية من جهة ،وعلى خطاب الجماعة الذي إتس باإلزدواجية.

 1.3المودودي بين حزب المؤتمر وحزب الرابطة اإلسالمية
إرهاصات إنقسام الهند الكبر

زعزعت وحادة الصاف اإلساالمي فاي شابه القاارة الهندياة ،فانقسا

نخبااة الفكاار والسياسااة ماان المساالمين الهنااود إلااى داعاا ا لحاازب المااؤتمر علااى اسااا

مناهضااة

اإلمبريالية ومعارمة المحتل البريطاني كلولوية بالنسبة له ( ،)6وباين منااهض للمحتال البريطااني
ً
وتهديادا للوجاود اإلساالمي فاي
لكن هاجس البقاا كلقلياة فاي الهناد الهندوساية كاان أكثار خطاورة
شبه القارة  ،وقد تمثل هذا التيار الثاني بحزب الرابطة اإلسالمية الذي ترأسه الحق ًا محمد علي جناث
(مؤسس باكستان).
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ً
بعيدا عان هاذا الجادل الادائر باين المسالمين حاول العالقاة باين الادين
ل يكن أبو األعلى المودودي
ً
وخالفاا
والمجتمع والسياسة ،وقد أعرب بوموث عن آرائه وإمتعامه من "القومية" و "العلمانياة"،
لما هو شائع ل يكن المودودي مد "باكستان الفكرة" ،بال كاان خالفاه ماع محماد علاي جنااث وحازب
الرابطة مفهومي ًا .فكما جناث كاذلف الماودودي كاناا ينظاران إلاى حازب الماؤتمر بعاين الريباة والقلاق،
ً
مشاككا وايار مقتناع بقادرة جنااث علاى قياادة المسالمين وحازب
لكن على خالن جناث كاان الماودودي
الرابطة نحو اإلستقالل وبنا دولة باكستان .والجادير ذكاره إنتقااده المسالمين الاذين كاانوا منضاوين
تحت راية حزب المؤتمر ،بوصف مناهضته لإلمبريالية "بالعمياا " ماا أماعف برأياه حازب الماؤتمر،
وهذا ما يفات البااب علاى تسااؤالت عادة حاول حقيقاة موقاف الماودودي مان حازب الماؤتمر بقياادة
ااندي من جهة ،وحزب الرابطة اإلسالمية بقيادة محمد علي جناث من جهة أخر .
إال أن المودودي وبغض النظار عان تناقضاات آرائاه ومواقفاه فاي مرحلاة ماا قبال باكساتان ،إعتارض
وبشدة على الرأي القائل بلن حزب المؤتمر يمثل مصال المسلمين ،أو مان الممكان أن يفعال ذلاف
فااي اي حكومااة هنديااة مسااتقبلية بعااد إناادحار المحتاال البريطاااني ،كمااا رفااض إسااتعمال "الفتااو "
الدينية بشكل قاطع لح

جموع المسلمين لدع حزب المؤتمر من اجل حرية الهناد مان باراثن الحكا

البريطاني ،وقد تصد

في سبيل ذلف لرئيس جمعية العلما الهنديين موالناا حساين احماد مادني

(توفي  ،)1957الذي دعا في كتابه "اإلسالم والقوميات المتحادة" إلاى فكارة دولاة هندياة متعاددة
الطوائااف تكااون متوافقااة مااع تعااالي اإلسااالم ،فااي محاول اة للتقريااب بااين المساالمين والهناادو
وتوحيااد القااو

،

والجهااود لمحاربااة الحكاا البريطاااني .وحقا ًااا نجاا كتاااب ماادني إلااى جانااب سياساااة

"االتصال الجماهيري" والندا الذي وجهه حزب المؤتمر المباشار للمسالمين فاي إساتقطاب وجاذب
أعداد كبيرة من المسلمين إلى الحزب.
رؤية أ بو األعلى المودودي على األقل فاي البداياة لا تكان معادياة ومناهضاة لإلمبريالياة فاي حاد
ذاتها  ،بل كانت تهدن إلى إعاقة تقدم حزب المؤتمر والصعود السياسي للمجتماع الهندوساي مان
جهة ،ومن كان يعتبره "خونة" "لقضية اإلسالم" من المسلمين ،ل تقف تهمته عند محمد علي
ً
أيضاا المتحادثين األرثاوذكس (العلماا ) .ماا
جناث أو الحاداثويين المتناورين بال المفارقاة أنهاا شاملت
فعال فار از ُمرعاب منشاله نزعاة تياو -سياساية تركات
ُ
يجعلنا نقاول إن رؤياة الماودودي الراديكالياة هاي
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ً
(الحقاا) ،فكالن لساان عقال الماودودي يقاول" :أناا
بصمتها فاي خطااب ومانهج الماودودي والجماعاة
الدين ،وأنا اإلسالم".

 1.4فكرة "األمة"
ً
تجسيدا اير مقرو وحصري لرؤية اإلساالم
تلسست الجماعة اإلسالمية على فكرة "األمة" باعتبارها
من شلنه أن يحول دون التعايا الثقافي مع الهندو

 .وسايكون الحازب بمثاباة وسايلة لنشار هاذه

الرؤية ،وبالتالي السيطرة على السياسة اإلسالمية في ذلف الوقت .إن أصدا هذه النية المتلصلة
في فكر المودودي تجلت بوموث فيما بعد في صيرورة خطاب المودودي والجماعة اإلسالمية فاي
باكستان.
واألهاا أن محاااوالت المااودودي إلسااتعادة التاااريخ ماان خااالل حشااد مفاااهيمي ُمكثااف لمقااوالت -
كالخالفة واألمة العابرة للحدود  -خارج الساياق الحضااري لمسالمي الهناد كاان مجارد وسايلة لتحصاين
ً
ً
حضااريا مان اغخار
ذعارا
المسلمين – بحسب فهمه -عن طريق تفسير أيديولوجي لإلسالم يستبطن
فاي محاولاة قلقاة لتغييار الوساا الثقاافي لإلساالم الهنادي ،علاى أمال أن يناتج عان هاذه العملياة،
عودة المشاعر اإلسالمية ،كماا فسارها الماودودي ،والتاي ستضاع أساس بناا المنظماات والنشااط
السياسي .وهكذا ،كان مفهوم مودودي إلحيا اإلسالم وإصالحه في الشكل والمضمون راديكاليا ًا
ببمتيااااز ،نتيجاااة ساااعيه إلاااى مجتماااع "األماااة" الاااذي ياااؤدي بحساااب الماااودودي إلاااى مجتماااع متفااارد
بخصوصيات الثقافة والحضارة اإلسالمية تميزه وتحفظه من الذوبان في المجتمع الهندي.
لكان و يفياة المفااهي والمقاوالت المودودياة ال تنفاي أو تلغاي أصاالة بعضاها فاي فكار الجماعاة
وأبااو األعلااى المااودودي .ال ساايما مفهااوم "األمااة" الااذي كااان ذا أهميااة كبياارة ولااه دور محااوري فااي
تشاكُل النظاارة العالميااة لااد

الجماعااة اإلسااالمية ( ،)7وجااز ًا ماان مهمتهااا ،وقااد عااززت هااذه النظاارة

الكوسومولوجية للجماعة أبو األعلى المودودي كمفكر إسالمي دولاي ،كانات وال تازال أفكااره ركيازة
في بروز اإلسالموية في العال اإلسالمي.
ومع مرور الوقت ،سيصب المودودي أكثر اساتيعابا وتفهما ًا لحقيقاة األماة والنظاام العاالمي القاائ
علااى أسااا
8

دول قوميااة متعااددة .فعناادما ت ا تقسااي الهنااد فااي عااام  ،1947إنقساامت الجماعااة
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ً
أيضا إلى باكستانية وهندية وكشميرية ،وقد علل مودودي ذلف بلن كل منظمة ساتواجه
اإلسالمية
وقائع سياسية مختلفة في

ل

رون وطنية منفصلة ً ،
إذا استسل مودودي في نهاياة المطاان

على نحو مثالي لواقع نظام الدولة القومية النامية في المنطقة.

 1.5الجهاد عند المودودي
إن فه المودودي وتفسايره للمفااهي اإلساالمية واإلساالموية كاان لاه األثار العمياق والباارز فاي
الرؤية الدولية للمودودي.
وقد كان المودودي مسؤوال عن االستخدام الواسع والقرا ة المجتزئاة والو يفياة للعدياد مان هاذه
المفاهي  ،التي تركت أثرها وبشكل مباشر على النظرة فالسياسة الخارجية للجماعاة .ومان باين أها
هذه المفاهي "الجهاد".
يتسا إسااتخدام الجماعااات اإلسااالموية ووسااائل اإلعااالم الغربيااة لمصااطل "الجهاااد" بالعشااوائية،
فاألولى إستعملته لشرعنة ممارساات عنفياة تحات مظلاة الادين ،واغخيارة لتشاويه صاورة اإلساالم
والمساالمين ماان خااالل التاارويج للصااورة النمطيااة التااي رسامها المستشاارقون حااول الجهاااد المليئااة
بللوان وألوان من العنف والعصبية والكراهية.
ا
بيد أن مصطل "الجهاد" في منظومة المودودي الفكرية خرج عن المللون اإلساالموي الاذي إختازل
مفهااوم الجهاااد فااي دور و يفااي تجسااد فااي مقارعااة الغاارب واإلمبرياليااة .فقااد تجنااب عاان وعااي
بشاكل لطياف حماال أوجاه ،يخادم إساتعماالته
إستدعا التفسير الكالسايكي للجهااد ،وفضال تلويلاه
ا
السياسية في إطار الدولة القومياة .فعلاى الارا مان قولاه ببنقساام العاال إلاى دار اإلساالم ودار
الكفر ،لكنه اعترض اير مرة علاى اإلساتخدام الاو يفي لمفهاوم الجهااد باالقول" :ال يجاب أن يمثال
ً
إيمانا أعمى ..ومسلمين بعيون ُمحمرة متلهبين لقطع الرؤو
الجهاد

بمجرد تكبيرة الله أكبر" (.)8

كتاااب "الجهاااد فااي اإلسااالم" ،الااذي نُ شاار ألول ماارة فااي عااام  ،1930كااان أول عماال لمااودودي فااي
الجهااادً ،
ردا علااى حملااة شااعوا تعاارض لهااا اإلسااالم فااي الهنااد علااى خلفيااة قتاال داعيااة هندوسااي
مناااهض لإلسااالم .فقااد وصاافت وسااائل اإلعااالم اإلسااالم حينهااا باا "دياان عنااف وقتاال" ،فااي هااذا
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السااياق جااا كتاااب المااودودي إل هااار أن الجهاااد كعقياادة متماسااكة للحاارب تحكمهااا قواعااد إجرائيااة
وقضاائية واماحة .كمااا انتقال ماودودي إلااى دماج مفهااوم الحيااة السياساية اإلسااالمية فاي النظااام
الدولي من خالل استخدام معايير هذا النظام لترشيد الجهاد وإمفا الصبغة الرسمية عليه كمعتقاد
ً
خالفاا لماا جارت علياه عاادة
له ماوابطه الساليمة والصاحيحة فيماا يتعلاق بشاؤون السال والحارب .و
الحركااات اإلسااالمية لا يقا المااودودي ببسااتخدام ورقااة الجهاااد مااد المؤسسااة الحاكمااة ،باال علااى
العكس من ذلف إستخدم مفهوم الجهاد كلداة لتحدي

المنظور اإلسالمي على الصعيد الدولي.

وقد اتض أثر محاوالت المودودي اإلصالحية على مفهوم "الجهاد" في الجادل الحااد الاذي عايشاته
باكستان فور إنشائها علاى خلفياة اساتخدامها الجهااد للنيال مان الهناد .ففاي نيساان  /أبريال ،1948
توصلت حكومتا الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطالق النار في نزاعهما حول كشامير .وماع ذلاف،
ً
سرا دع مقاتلي "المتطوعين" .وبالنظر إلى ومعه كمتطوعين ،فبن المقاتلين
واصلت باكستان
ً
رسميا عن نشاطاته .
ل يكونوا ملتزمين بشروط وقف إطالق النار ،ول تكن الحكومة مسؤولة
ً
مقتنعا بهذا الانهج وانتقاد بشادة مساار عمال السياساة الباكساتانية إزا كشامير.
ل يكن المودودي
وفي رسالة إلى أحد كبار العلما الباكستانيين ،قال مودودي إنه بغض النظار عان مزاياا اتفااق وقاف
ً
فعليا  -إال أن شاروطه ملزماة لجمياع الماواطنين الباكساتانيين بعاد أن
إطالق النار -الذي كان يعارمه
وقعت عليه الحكومة .وكان يعلل ذلف ،بلن الدولة هي الجهة الشرعية والمعنياة وحادها دون الجهاات
اير الحكومية بالسياسات الخارجية.
وامان في وقت الحق إنه طالما أن الحكومة الباكستانية ملتزمة بشاروط اتفااق وقاف إطاالق الناار
مااع الهنااد فبنهااا ال تسااتطيع إعااالن "الجهاااد" فااي كشاامير وبالتااالي ال يمكاان أن تكااون هنااام حملااة
عسكرية إلنتشار "المتطوعين" في كشمير.
واعتبرت الدولاة حجاج ماودودي بلنهاا تحريضاية ومان ثا ساجنته .واعتبار موقفاه المبادئي آناذام ايار
وطنااي ،خاصااة بعااد با

إذاعااة كااابول وساارينااار علااى نطاااق واسااع علااى أنهااا فتااو

(رأي قااانوني).

ً
ً
حاذرا فاي الادخول فاي مناقشاات حاول الجهااد ،وأكثار حرصاا
فصاعدا أكثار
وأصبحت الجماعة من اغن
على أن تكون فاي طليعاة المؤيادين لسياساات الدولاة فاي كشامير .علاى سابيل المثاال ،فاي عاام
 1999دعمت الجماعة بقوة قرار باكستان إرسال مقاتلين إلى كارجيل في كشمير.
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لكن من المه أن نالح

أن الدولة الباكساتانية هاي التاي دفعات إلاى اساتخدام مفهاوم "الجهااد"

على نحو اير منضابا وراديكاالي متشادد ،ولايس الحازب اإلساالمي الرئيساي فاي الابالد (الجماعاة
اإلسااالمية) .ومااع ذلااف ،فااي الساانوات الالحقااة ،فاابن الجماعااة سااتكون أكثاار انفتاحا ًاا علااى اسااتخدام
ً
تلكيدا على القواعد واألنظمة التي ينبغي أن تحك إعالنها.
الجهاد وأقل
هذا وقد جعلت الحرب األفغانية الجهاد أكثر مركزية ومحورية بالنسبة للجماعات اإلسالموية .لقد كان
ً
ً
كبيرا أعجب التنظيمات اإلسالمية ،وكذلف المنظمات اإلساالمية األخار التاي تفكار
حدثا
هذا الحدث
في الجهاد .وخالل الحرب األفغانية،

هر نموذج إيديولوجي وتنظيمي جديد ،الاذي وماع مناذ ذلاف

ً
مشروعا لتطوير جيل جديد من قوات اإلسالميين الباكستانيين ،أكثر حدة في خطابه "الثوري"
الحين
ويدعو إلى ممارسات عنفية بشكل ُمنظ في سياق عسكرة التنظيمات اإلسالموية.
من جهتها و فت الجماعة اإلسالمية في باكستان عالقاتها الخارجية في تلاف اللحظاة الملزوماة مان
تاريخ باكستان األسود في محاولة منها لكسب بعض المصال المادية والسياسية .لكن يبقاى األثار
ً
إيديولوجيا  .فقد دفعت الجماعة إلى إيال أهمية كبيرة للرمزية اإلساالمية كقاوة لحشاد
األكبر للحرب
المعارمة ونتيجة لاذلف ،أصابحت السياساة الخارجياة للجماعاة "موجهاة نحاو الجهااد" ،تساعى بهادو
لالستفادة من اللحظة األفغانية من خالل تعبئة الجهاديين اغخرين.
ً
انفتاحا على استخدام مفهوم الجهااد فاي برنامجهاا السياساي.
في هذا المناخ أصبحت الجماعة أكثر
وقد أكد قائد الحزب" قامي حسين أحمد "مركزية الجهاد علاى الخطااب السياساي للجماعاة ببعالناه
أن "إنكاااار الحااارب المقدساااة كانااات فاااي الواقاااع إنكاااار الحيااااة نفساااها" .كماااا هااادد ما ً
اارارا الحكوماااات
الباكستانية ببطالق الجهاد .وقد زرع الحزب بعناية وعي الجهاد ،الذي سيو فه بعاد ذلاف فاي نضااله
من أجل السلطة مع الدولة.
وانخرطت الجماعة في الحرب األفغانياة فاي شاراكة ماع الجايا الباكساتاني .وقاد قاام نظاام مايا
الحق ،الذي يشرن على الحرب ،بتحويل الجماعة من حزب سياسي محلي إلى أداة مغامرة في دولة
ً
ً
حادا باإلمكانياات  -األيديولوجياة والمالياة والسياساية  -لادور أوساع للحازب خاارج
وعيا
أجنبية ،وأعطاه
باكستان .وأصب هذا الوعي جز ًا ال يتجازأ مان الموقاف اإلياديولوجي للحازب ،ودوره فاي باكساتان،
والطريقة التي يضع بها سياساته.
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ُ . 2محددات السياسة الخارجية للجماعة
ُ 2.1صناع السياسة الخارجية
تعدد وأختلف مهندسو السياسة الخارجية للجماعة اإلسالمية في باكستان ببختالن الحقبات الزمنياة
التي مرت على الجماعة منذ بداية تلسيس باكستان عاام  .1947حيا

أن السياساة الخارجياة للجماعاة

إساتجابة لمختلاف
ا
وقت متلخر من السبعينيات بقيت عبارة تراك مواقف فردياة لقياادة الجماعاة
ا
حتى
ً
ً
وفقاا
بعيدا عن التفكيار والتخطايا المنهجاي لرسا سياساات الجماعاة
التحديات التي كانت تواجهها،
للمحااددات المومااوعية التااي كااان ماان المفتاارض أن تحك ا مواقااف الجماعااة إزا القضااايا الخارجيااة
المرتبطااة بالمجاااالت الحيويااة التااي ته ا باكسااتان ،كالمسااللة األفغانيااة ،والعالقااات مااع دول الخلاايج
اافة إلااى االعتبااارات الدفاعيااة ،والعالقااات االقتصااادية الدوليااة ،ومكااان باكسااتان فااي
العربااي .إما ً
الموا مة اإلقليمية والدولية.
آواخر السبعينيات شهدت الجماعة اإلسالمية في باكستان طفارة نوعياة علاى صاعيد ملسساة صانع
القرار ورس السياسات الداخلية والخارجية ،على خلفية نجاث الجماعة في الجلو

تحت قبة البرلماان

الباكستاني والمشاركة في الحكومة ما امطرها إلاى التفكيار فاي مساائل السياساة الخارجياة ودفاع
الحزب إلى صيااة تصور عام لسياسته الخارجية.
أمف إلى ذلف ،إن الجيل الشاب من أكاديميي قاادة الجماعاة تاولى مناصاب فاي السالطة .ماا أد
إلى تبسيا تفكير الجماعة حاول مجموعاة مان القضاايا ،واحادة منهاا هاي السياساة الخارجياة .وهكاذا
ابتعاد الحازب عان االعتمااد علااى قيادتاه لالساتجابات المخصصاة ليحااداث ،وبادأ بنشااط فاي صاايااة
السياسة الخارجية ،مماا أثار علاى السياساة الخارجياة الباكساتانية فاي هاذه العملياة .وإلداماة وتعزياز
ً
مكتباا
دورها الدولي ،أنشلت الجماعة ترتيباات مؤسساية جديادة .فعلاى سابيل المثاال ،أنشال الحازب
دوليا ًاا يعماال علااى تنساايق العالقااات الرساامية للجماعااة مااع الجماعااات اإلسااالمية والحكومااات فااي
ً
مركازا لصانع السياساة الخارجياة ،وإباالق القاادة
الخارج .وباإلمافة إلى ذلف ،أصابحت معاهاد البحاوث
الوطنيين باآرا الجماعاة .أبرزهاا معهاد الدراساات السياساة فاي إساالم أبااد ،بقياادة خورشايد أحماد،
ومن بين مؤسسيها إعجااز جيالناي وطااهر أماين ،وكالهماا حصال علاى درجاة الادكتوراه فاي العلاوم
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السياسااااية ماااان معهااااد ماساتشوسااااتس للتكنولوجيااااا فااااي الواليااااات المتحاااادة األميركيااااة .وماااان
ً
أيضا "معهد الدراسات اإلقليمية" في بيشاور.
المؤسسات األخر المهمة
في الوقت نفسه ،قامت الجماعة بتو ياف النخباة مان شابابها األكااديمي فاي مؤسساات الدولاة
ً
ً
مهما في تغيير الثقافة الساائدة المتوارثاة
دورا
مثل وزارة المال والخارجية .وقد كان لهؤال الشباب
منذ حقبة االستعمار ،والدفاع عن تصور جديد للسياسة الخارجية في باكستان .ل يتمكن المو فون
الجدد من تغيير جذري في صنع السياسات ،على األقل ليس بعد ،ولكنه يقدمون إمكانية استمرار
دور اإلسالموية في السياسة الخارجية لباكستان.

 2.2الدولة كعامل مؤطر لسياسات الجماعة الخارجية
ً
االبا ما يت تجاهلها في مناقشات وجهاات نظار الحركاات اإلساالمية حاول
من العوامل الهامة التي
دلاايال علااى النظريااات
السياسااة الخارجيااة هااو دور الدولااة والسياسااات الحكوميااة .وقااد يكااون ذلااف
ً
الواقعية للعالقات الدولية التي تحااجج بالن الدولاة هاي الماؤثر األساساي فاي النظاام الادولي وإن
االندماج في الدولة ُيعقلن خيارات القو السياسية .وه اإلسالميون في الحالة الباكستانية.
منذ منتصف الستينيات بدأت الدولة الباكستانية بتشجيع دور الجماعة في مجال السياساة الخارجياة،
ً
وكثيرا ما دفعتها نحو المواقف األيديولوجية الالزمة إلدارة العمليات األمنية في الخاارج .كماا ساعت
حااد كبياار مااا أفقااد الجماعااة
الدولااة إلااى إدارة الاادور الخااارجي للجماعااة وقااد نجحاات فااي ذلااف إلااى ا
إستقالليتها وأدخلها عنوةً في المنظوماة السياساية-األمنياة الباكساتانية .لكان وعلاى الارا مان أن
الدولااة كاناات ناجحااة إلااى حااد كبياار فااي الساايطرة علااى األنشااطة الخارجيااة للجماعااة ،إال أنهااا ساااعدت
بشااكل اياار إرادي علااى فاات شااهية الجماعااة اإلسااالمية وزيااادة مطامعهااا فيمااا يتعلااق باادورها فااي
السياسة الخارجية.
في عام  1965شارم الجنرال أيوب خان الجماعة في سياسته في الهند بعد فشل حملته العسكرية
لكشمير .وفي عام  1971شجعت حكومة يحيى خان الجماعة على لعاب دور إعالماي فاي الخاارج مان
خاالل قياادة الوفاود إلااى أوروباا والعاال العرباي لتومااي الموقاف الباكساتاني إزا الفوماى التااي
أثارتها المخابرات الهندية في شرق باكستان(بنغالدش).
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واسااتمر الاادور الخااارجي للجماعااة فااي إطااار المصااال الوطنيااة لباكسااتان بالتصاااعد ،فمنااذ عااام 1975
ستدفع إحتياجات الحكومة ذو الفقار علي بوتو ومن بعده الجنرال ميا الحاق إلاى حا

ودعا الجماعاة

اإلسالمية للعب دور أكبر في أفغانستان وكشمير كما آسيا الوسطى.
بين عامي  1993و  ،1996سعت رئيسة الوزرا بينظير بوتو إلاى وقاف تالثير الجماعاة علاى الشاؤون
الخارجية الباكستانية .وخالل زيارتها للواليات المتحدة في عام  ،1995وصافت بينظيار بوتاو باكساتان
كدولة مسلمة معتدلة تحاصر "األصولية المتشاددة" ،والتاي تساتحق الادع والشاراكة الغربياة فاي
تحد مشترم.
مواجهة ا
اعترماات الجماعااة بشاادة علااى بنظياار بوتااو وإسااتخدامها لمصااطل "األصااولية" لتعريااف األحاازاب
اإلسالمية في باكستان ،مما يعني ممنا أن الجماعة طرن متطرن(.)9

 .3قضايا ومواقف
 3.1الهند
حتااى يومنااا هااذا ،وعلااى ال ارا ماان ماارور ساابعة عقااود علااى تلساايس الجماعااة اإلسااالمية ال تاازال
كلخواتهااا ماان الجماع اات اإلسااالمية (الساانية – الشاايعية) فااي باكسااتان تفتقاار إلااى الرؤيااة الوامااحة
والفه الدقيق للمصال اإلقليمية لدولة باكستان ،وبالتالي لخياراتها الوطنية على صعيد السياساة
الخارجية .ولهاذا نعازو الهفاوات المادمرة لهاذه الجماعاات فاي مقاام إتخااذ المواقاف السياساية ،فهاا
هااي الجماعااة اإلسااالمية تصااطدم مااع الحكومااة الباكسااتانية فااي ملفااات هااي بمثابااة الخااا األحماار
للدولة العميقة في باكستان.
علااااى الاااارا ماااان أن الجماعااااة اإلسااااالمية تشااااارم السااااواد األعظاااا ماااان الباكسااااتانيين عاااادا ه
ومناهضااته للهنااد ،إال أن "الهنااد" ل ا تكاان أولويااة أو مومااع إهتمااام ماان قباال الجماعااة ،هااذا مااا
تشهد له األرقام فلقل عادد بياناات وتصاريحات عان الحارب الباكساتانية –الهندياة واألعماال اإلرهابياة
للقااوات الهنديااة فااي كشاامير صاادر عاان الجماعااة اإلسااالمية مقارنااة بغيرهااا ماان األحاازاب والقااو
الباكستانية.
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لكن وفي بعض األحيان ،تبنت الجماعة مواقف مميزة ،مثل معارمتها للعالقات الثقافية بين الهند
ً
اعتقادا منها بلن ذلاف ساون ُيفساد توجاه باكساتان اإلساالمي .إال أناه وماع صاعود حازب
وباكستان
بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرن إلى السلطة ،وتسجيل حادثة إعتدا على أحد مساجد المسلمين
ً
اهتماماا بالهناد ،وساعت إلاى التالثير بشاكل مباشار علاى السياساة
في الهند أصابحت الجماعاة أكثار
الباكستانية تجاه نيودلهي .مان هناا ،عاارض الحازب بشادة المحادثاات باين رئايس الاوزرا ناواز شاريف
ونظيره الهندي عام  ،1997وكذلف عارمت الجماعة بشدة قمة الهور عام  .1999كما قامات الجماعاة
بتنظااي مظاااهرات فااي مختلااف الماادن الباكسااتانية إحتجاجا ًاا علااى زيااارة رئاايس الااوزرا الهناادي "آتاال
بيهاري فاجبايي" ،وتطبيع العالقات التجارية والدبلوماسية بين الهند وباكستان.
ً
ً
متميزا بين العامي  1998و  1999عندما إختبرت الهند قدراتها النووية ،فقد
موقفا
كما كان للجماعة
دأباات الجماعااة بقااوة علااى دع ا البرنااامج النااووي الباكسااتاني .وكاناات الجماعااة فااي طليعااة جماعااات
الضغا المحلية على حكومة نواز شريف إلجرا تجارب نووية ً
ردا على التجارب الهندية.
في المعلومات ،أن الجماعة قد أعجبت حينها بالقدرة العالية للحزب الديني الحاك في الهند ،بهاراتيا
جاناتا ،على إكتساب شعبية واسعة من خالل إجرا تجارب نووية .وأعتقدت الجماعة أن دعمهاا القاوي
للبرنامج النووي الباكستاني سيعطيها أوراق اعتماد وطنية ويعزز من حظو ها لتولي السلطة .وبنا ا
ً
ً
ً
نظارا ألهميتهاا فاي ساياق تحقياق
متماساكا بشالن المساللة النووياة
موقفا
على ذلف ،ومع الحزب
مصال الحزب في الساحة السياسية المحلية.
وقد كان لقادة الجماعة التي تربطه عالقات عميقة مع معارمين إسالميين في الهند ،إمافة إلى
العالقة المتميزة للجماعة اإلسالمية مع "جماعة المهاجرين القومية" في إقلي السند جنوب -ارب
دورا رئيسا ً
ً
ايا فااي تش اكُل الرؤيااة السياسااية ،أو باااألحر  ،فااي إنتاااج المواقااف السياسااية
باكسااتان،
للجماعة اإلسالمية في باكستان إزا الهند ،الذي إتس بالتشدد والكراهية.
ً
ودائما ما كانت الورقة الهندية هي األمثل والمفضلة بالنسبة للجماعة على صعيد اإلستقطاب
هذا
والتقرب من المؤسساة العساكرية فاي باكساتان ،ماا سام للجماعاة فاي الحصاول علاى
الجماهيري
ُ
ً
سياسايا علاى إقلاي
نفوذ ودور في أفغانستان ،كان له إنعكاسه الداخلي من خالل سيطرة الجماعاة
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بختونخااوا المتاااخ للحاادود الباكسااتانية األفغانيااة ،حتااى بااات ُيعاارن باابقلي الجماعااة اإلسااالمية فااي
باكستان وعاصمته بيشاور ،إلى يومنا هذا.

 3.2بنغالدش
ً
تعقيدا بعض الشي  .فالجماعة كانت
سياسات ومواقف الجماعة إزا بنغالديا تقدم لنا صورة أكثر
تعارض وبشدة انفصال شرق باكستان (بنغالدش) ،كما أنها شااركت فاي الحملاة العساكرية العنيفاة
لسحق القومياة البنغالياة باين عاامي  1969و  .1971وبمجارد اإلعتاران ببانغالدش دولاة ذات سايادة
وكيان مستقل عن باكستان ،فبن حكومة مجيب الرحمن أعدمت وساجنت المئاات مان الناشاطين فاي
الجماعة أو الذي تربطه صالت قربة بلحد الناشطين في الجماعاة ،ماا دفاع كثيارين إلاى الهارب مان
بنغالدش إلى باكستان ،في حين بقي آخرون لتشكيل الجماعة اإلسالمية في بنغالدش.
فااي الفتاارة الممتاادة ماان  1971إلااى  ،1974قااادت الجماعااة اإلسااالمية فااي باكسااتان حملااة واسااعة
لمعارمة حكوماة ذو الفقاار علاي بوتاو ورفاض االعتاران ببانغالدش ،بناا ً علاى أناه ال يجاب الساماث
للقومية بتفتيت وحدة األمة والوحدة اإلساالمية ،فاإلنقساام علاى أساا
ً
خالفا ليسا
البنغال) ُم

قاومي (بانغالدش دولاة

الذي قامت عليه باكستان التي كان من المفتارض أن تكاون دولاة ُمسالمي

شبه القارة الهندية.
كانت الجماعة في الحقيقة حريصة على تقاويض حكوماة بوتاو اإلشاتراكي التوجاه ،التاي اعتبرتهاا
ً
أيضاا بحساب الجماعاة مساؤولية الحارب
المسؤولة عن إنفصال بانغالدش عان باكساتان ،كماا تتحمال
ً
عساكريا فاي قماع المسالمين البنغاال بوحشاية كماا ذكرناا
األهلية ،على الرا مان مشااركة الجماعاة
ً
سابقا ،لذلف ير

خبرا كاالدكتور ولي نصر أن ورا هذا الحماا

اإلساالمي دوافاع سياساية محلياة.

هذا ما يؤكاده التحاول الادراماتيكي فاي سياساة الجماعاة الخارجياة إتجااه بانغالدش فاي الثمانينياات،
فلما كانت ك ًُال من باكستان وبنغالدش قد اتبعتاا األسالمة فاي

ال أنظماة عساكرية رحبات الجماعاة

بعالقات أوثق بين البلادين ،وأشاادت ببساالمية الجنارال إرشااد فاي بانغالدش .ويمكان تفساير هاذا
ً
حاديثا
التحول في موقف الجماعة برابة الجماعة الباكساتانية فاي مسااعدة ودعا شاقيقتها الناشائة
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فضال عان كاون موقاف الجماعاة فاي باكساتان مان بانغالدش لا يقادم أي مكاساب
في بنغالدش،
ً
سياسية لها.

 3.3أفغانستان
ً
دائما ما كانت أفغانستان أه مسللة إقليمية بالنسابة للجماعاة اإلساالمية فاي باكساتان .ولا تكان
الجماعة حتى أواخر السبعينيات قد طرحت سياسة خارجية وامحة ومعيناة إزا المساللة األفغانياة ،إذ
لا يكاان لااديها حضااور ملحااول فااي المقاطعااات المتاخمااة ألفغانسااتان خااالل األعاوام ،1971- 1947
وكانت تعتبر أفغانستان أقل أهمية من القضايا األخر

مثال.
كمسللة كشمير
ً

بين عامي  1947و  ،1977كانت باكستان وأفغانستان في حالة مواجهة والعالقات بينهما فاي تاوتر
مضطرد على خلفية ملفات خالفية عدة ،كان أبرزها التنازع على مناطق حدودية بين البلادين ،وإتهاام
باكستان كابول في دع اإلنفصاليين الباثان ( )Pathanفي إقلي بلوشستان جناوب اارب باكساتان
وفي المناطق الحدودية شمال ارب باكستان .من جهتها عارمت الجماعة بشدة أي شكل من أشكال
القوميااة المحليااة التااي قااد تهاادد وحاادة باكسااتان ،كمااا كااان الحااال مااع القوميااة البنغاليااة فااي شاارق
ً
اهتماماا باا أفغانساتان فاي السابعينات حيا
باكستان (بنغالدش) عام  .1971وأصبحت الجماعة أكثار
قامت بتطاوير قاعادة شاعبية ال يساتهان بهاا فاي المنااطق الحرجياة الشامالية الغربياة ،باالتزامن ماع
سقوط النظام الملكي في أفغانساتان عاام  1974لصاال نظاام "داود خاان" الاذي كاان ينتماي إلاى
القومية الباثانية ،ما دفع الحكومة الباكستانية إلى التما

دع الجماعة في إدارة التوترات المتزايدة

على حدودها مع أفغانستان.
ايئا فشا ً
وشا ً
ايئا ،إسااتطاعت الجماعااة تقاادي نفسااها كحليااف قااوي ومحتماال للحكومااة المركزيااة فااي
المناطق القبلية شمال اارب باكساتان مان خاالل إلتزامهاا بخطااب يادعو للوحادة اإلساالمية والوحادة
ً
متوقعاا فقاد قاام داوود خاان بادع اإلنفصااليين مان
حد سوا  .وكماا كاان
القومية الباكستانية على ا
قومية الباثان في باكستان ،فما كان من إسالم آباد أن بدأت هي بدورها بتدريب ودع اإلسالميين
ً
أساسيا فاي تطاوير
المعارمين لحكومة داوود خان العلمانية عبر الجماعة اإلسالمية التي كان دورها
الروابا مع الحركات اإلسالمية األفغانية ،مثل جماعة قلب الدين حكمتيار (الحزب اإلسالمي).
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وفي

ً
قائادا للجماعاة فاي
ل نظاام خاان دعات حكوماة بوتاو قاماي حساين أحماد ،الاذي كاان آناذام

المنطقة الحدودية شمال ارب باكستان ،للمساعدة في صيااة السياسة الباكستانية إزا أفغانستان
( .)10هاااذا وقاااد ازدادت مشااااركة الجماعاااة فاااي السياساااة الباكساااتانية فاااي أفغانساااتان فقاااا ماااع
ً
وفقا لناور محماد تااراكي فاي عاام  ،1977التقاى الجناراالن مايا
االستيال الشيوعي على كابول .و
الحق وفامل الحق مع المودودي وميآ طفيل محمد (أمير الجماعة في ذلف الوقت) وقامي حساين
سبل مساعدة الجماعة من أجل إنجاث السياسة الباكستانية في أفغانستان (.(11
أحمد الستكشان ُ
لااا تكااان الجماعاااة مهماااة للحكوماااة الباكساااتانية فقاااا مااان أجااال إدارة االنتفاماااة اإلساااالمية فاااي
أفغانسااتان ،ولكاان أيضا ًاا ماان أجاال إعطااا الشاارعية الدينيااة واألخالقيااة للجناارال ماايا الحااق ماان خااالل
وصف الحرب األفغانية بلنها "جهاد مقد

" .إن دور الجماعة في الحارب لايس مان الساهل تحدياده.

ً
ً
محدودا في القرارات أو العمليات االستراتيجية ول تكن مسؤولة سو جز
دورا
فقد لعبت الجماعة
من التحركاات اللوجساتية أو اإلنساانية .وكانات مسااهمتها الرئيساية تكمان فاي شارعنة هاذه الحارب
وإماافا القدسااية عليهااا .اياار أن لهااذه المشاااركة فااي الحاارب علااى إخااتالن اغرا حااول دور وو يفااة
الجماعة فيها كان وبال شف له تلثير عميق على الجماعة.
لوال ،قد أقحمت هذه التجرباة الجماعاة فاي ُاارن صانع السياساة الخارجياة الباكساتانية ،التاي تعلا
ف ً
منها قادة الجماعة الكثير وأتاحت له اإلطالع على تفاصيل صنع السياسة الخارجياة وفرمات علايه
تطوير الرؤية السياسية للجماعة فيما يرتبا باإلقليمي والدولي.
ثانيا ًاا  ،أدت الحاارب إلااى إقامااة روابااا تنظيميااة بااين الوحاادات العسااكرية واالسااتخباراتية الباكسااتانية
ً
ً
سياسيا.
وبعيدا عن االستفادة من التدريب العسكري ،كانت مهمة للحزب
والسعودية.
ثالثا ًاا ،اسااتفادت الجماعااة ماان الناحيااة الماديااة والماليااة بشااكل ساااعدها علااى ترتيااب بيتهااا الااداخلي
نحاو سيفرماها كالعاب سياساي مها
وتنظي قواعدها الشاعبية فاي مختلاف أنحاا باكساتان علاى
ا
في السياسة المحلية الباكستانية.
ً
رابعا ،وبدع مامني مان الحكوماة ،تا تسالي الجماعاة مساؤولية إدارة شاؤون الالجئاين األفغاان.
وقاد عاازز ذلااف قاعادة الحاازب فااي السالطة فااي المنااطق الشامالية الغربيااة ماان باكساتان ،حيا

أنهااا

استخدمت نشاطها اإلجتماعي واإلنساني الممول من الدولة والسعودية إلستقطاب الالجئين إلى
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صفوفها ،ما اتاث لها اإلستفادة من أصوات مئات اغالن من الالجئاين أثناا اإلنتخاباات ،علاى الارا
من أن كثير ًا منه من الباثان(.)12
استمرت الجماعاة بممارساة دور حياوي فاي السياساة الباكساتانية-األفغانياة ،علاى األقال حتاى عاام
ً
جادا بالنسابة
 .1993فقد كانت عالقات قامي حسين أحمد الوثيقاة ماع قلاب الادين حكمتياار مهماة
للقيادة الباكستانية في إطاحة القومية الباثانية مان خاالل دعا اإلساالمويين .وكاان لهاذه العالقاات
ً
ً
رئيسيا في اإلبقا على الدور الباكستاني في افغانستان واإلدارة المستمرة للنزاع من اسالم
دورا
آباد .فعلى سبيل المثاال ،فاي أوائال عاام  ،1996نجا قاماي حساين أحماد بمسااعدة قلاب الادين
حكمتيار ،قائد المجاهدين األقويا ووزير الدفاع في أول حكومة في عهد ما بعد االتحااد الساوفيتي
في كاابول ،أحماد شااه مساعود علاى اإلتفااق وكاان نتيجاة ذلاف تعياين حكمتياار كارئيس للاوزرا فاى
افغانستان قبل استيال طالبان على كابول.
في السانوات األخيارة ،تقلاو دور الجماعاة فاي أفغانساتان إلاى حاد كبيار ،حيا

حلات حركاة طالباان

الباثانياة ،التااي تربطهااا بجمعيااة علمااا اإلسااالم الديوبنديااة ،صااالت وطياادة .بااذلف أصاابحت جمعيااة
علما اإلسالم (باكستان) أكثر أهمية على الساحة األفغانية بعد عام  ،1993عندما دخلت في تحاالف
مع حكومة رئيسة الوزرا بينظير بوتو .وباإلمافة إلى ذلف ،دفع التحالف بين حكمتيار وطاجيف (الذي
كاااان بوسااااطة قاماااي حساااين) نخباااة الباثاااان إلاااى التحااارم والتعااااون ماااع قاااادة باثاااان فاااي الجااايا
الباكسااتاني والمخااابرات الباكسااتانية ) ،(ISIلضاامان حكا الباثااان علااى أفغانسااتان .وماان أجاال تحقيااق
ذلف ،قوموا حكمتيار وتحالفه مع فصائل مساعود  /برهاان الادين ربااني (والجماعاة) ،وتطلعاوا إلاى
قوة باثان جديدة (حركة طالبان) .وهكذا تا تهمايا الجماعاة فاي المشاهد األفغااني ،وحلات محلهاا
جمعيااة علمااا اإلسااالم (باكسااتان) بقيااادة المااال فضاال الاارحمن ،التااي كاناات علااى عالقااة وثيقااة مااع
طالبان .فقد ت اساتبدال عالقاة قاماي احماد  -حكمتياار بعالقاة موالناا فضال الارحمن والماال عمار
كلداة الجيا الباكستاني للسيطرة على أفغانستان.
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 3.4القضية الفلسطينية
علااى ااارار ايااره ماان اإلسااالميين ،دأباات الجماعااة علااى تلييااد المطالااب الفلسااطينية بشاالن عمليااة
السااالم العربيااة  -اإلساارائيلية .ومنااذ اتفاااق أوساالو ،ميااز الحاازب بااين منظمااة التحرياار الفلسااطينية
والمعارمين اإلسالميين لعملية الساالم مثال حماا

والجهااد اإلساالمي ،حيا

يعتبارون األخيارين

الممثلين الحقيقيين للقضية الفلسطينية ( .)13إال أن القضية الفلسطينية ل تكن على تلف الدرجة
من األهمية للجماعة كما المسللة الكشميرية أو األفغانية .وحي

ً
دائماا
أن الحكومة الباكستانية تؤيد

الموقف العربي ،فبن الجماعة ل تشعر بالحاجة إلى إيال اهتمام إمافي لهذه المسللة .ومع ذلاف،
اددا ماان التطااورات فااي الساانوات األخياارة جعاال القضااية الفلسااطينية أكثاار تعقيا ً
فاابن عا ً
ادا وزاد ماان
أهميتها للجماعة.
فسعي الواليات المتحدة وإسرائيل إلاى إلقاا اللاوم علاى اإلساالميين فاي عرقلاة عجلاة الساالم،
جعاال الجماعااة مضااطرة للاادفاع عاان أيديولوجيااة اإلسااالم السياسااي .وقااد تطلااب ذلااف ماان الجماعااة
اعتماد موقف سياسي متماسف بشلن عملية السالم .كرفض اإلسالميين لعملية سالم اير عادلاة
واير مقبولة ،وأن ياسر عرفات "يبيع" ال "يفاوض" عن الفلسطينيين.
أما بالنسبة لمساتقبل القاد

 ،فابن الجماعاة تعتبار القاد

إسرائيلي .ومجرد تصور إمكانية أن تكون القد

قضاية إساالمية ال خاالن فلساطيني-

-بما تمثل من رمزية ومعنى فوقاني للمسالمين-

تحت والية وحك اير المسالمين يثيار بعاض مخااون الجماعاة األكثار جارأة ،بماا فاي ذلاف الادفاع عان
الخالفة والخون من انقراض اإلسالم.
ً
مهماا فاي مساتقبل العالقاات
إن موقف الجماعة من القضاية الفلساطينية مان المحتمال أن يكاون
الباكستانية مع إسرائيل .فبعد اتفاق أوسلو مباشرة ،اتخذت خطاوات مدروساة مان قبال الحكاومتين
في اتجاه تطبيع العالقات .وفي عاام  1994قاام موالناا أجمال قاادري بزياارة إلاى األراماي المحتلاة
بالتنسيق بين حكومتي البلدين ،وكان قد وصف الزيارة بعد عودته "باالمثمرة" .كماا تا تاداول أخباار
في اإلعالم الباكستاني عن وجود قنوات إتصال بين باكستان والكيان المحتل في فلسطين ،بيد أن
انهيار عملية أوسلو بعد صعود حزب الليكود إلى السلطة أوقف هذا الزخ في العلن أقله .ونعتقد
أن إسااالم أباااد ستسااتلنف فااي المسااتقبل مبااادرة اإلعتااران بدولااة الكيااان اإلساارائيلي الغاصااب ،ال
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ساايما بعااد التطااورات اغخياارة بااين الاادول العربيااة وعلااى رأسااها المملكااة السااعودية وحكومااة الكيااان
الصهيوني في فلسطين .ويعتمد ذلف إلى حد كبير على كيفية تقيي الجماعة (وايرها من األحزاب
اإلسالمية) لعملية السالم .وكانت الجماعاة قاد عارمات اقتراحاات خاالل المراحال األولاى مان إتفااق
أوسلو تقضاي بابعتران منظماة الماؤتمر اإلساالمي بدولاة الكياان اإلسارائيلي .كماا دعات الحكوماة
فاااي وقتهاااا إلاااى الخاااروج مااان المنظماااة إذا اعترفااات ببسااارائيل .ومماااا يزياااد مااان تعقياااد العالقاااات
الباكسااتانية اإلساارائيلية االعتقاااد السااائد ف اي باكسااتان بااان إساارائيل تقااف ورا الضااغا االميرك اي
إلاالق البرنامج النووي الباكستاني.

 3.5الواليات المتحدة والغرب
ً
ً
مناهضاا وبشادة علاى إعتباار أن
عموماا كاان
الموقف العلني للجماعة إزا الواليات المتحادة والغارب
الواليات المتحدة تمثال اإلمبريالياة العالمياة ،ولا يكان ذلاف موقاف الجماعاة وحادها فاي باكساتان،
فمعظااا القاااو والحركاااات السياساااية الباكساااتانية كانااات معارماااة للسياساااة الخارجياااة الباكساااتانية
الموالية للغرب (.)14
برز هذا التوجاه لاد الجماعاة بشاكل خااص خاالل حكا الجنارال أياوب خاان المؤياد للوالياات المتحادة
على مواقفها الخارجية من خالل رفضها توقيع باكستان على معاهدة منظمة جنوب شرق آسايا عاام
 ، 1954ورفضها إنضمام باكستان إلى حلف بغداد إبان الحرب الباردة في تموز  .)15( 1955فقاد رأ
المااودودي فااي هااذه المواثيااق والتحالفااات أدوات سياس اية لغربنااة المجتمعااات اإلسااالمية وفاارض
تبعية الحكومات اإلسالمية للغرب من خالل التحك بسياساتها الخارجية.
لكاان وبعيا ً
ادا عاان ذلااف كلااه ،فاابن مااد وو يفااة وأسااا

المنطااق المناااهض للغاارب عموما ًاا ومعاااداة

ً
دائما الغموض والضبابية.
الواليات المتحدة األميركية على وجه الخصوص شابه
ففااي الساابعينيات كاناات الجماعااة ُمدركااة وبشااكل جيااد أنااه فااي

اال الحاارب الباااردة التااي تحكاا

السياسات اإلقليمية للدول ،قد جعلت العالقاات الوثيقاة باين الهناد واالتحااد الساوفياتي الوالياات
المتحدة مهمة ً
جدا لمصال باكستان الجيوستراتيجية .كما شجعت المملكة السعودية الموالية للغرب
ً
طرفا في أفغانستان بما يضمن المصال الجياو-إساتراتيجية
الجماعة اإلسالمية في باكستان لتصب
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لباكس اتان والواليااات المتحاادة األميركيااة .ونتيجااة لااذلف ،تجنباات الجماعااة جعاال مناهضااة اإلمبرياليااة
والواليات المتحادة جاز ًا مان برنامجهاا السياساي ماع حرصاها علاى المحافظاة علاى موقاف مامني
مناهض للغرب ومناهض للواليات المتحدة.
ول يتغير هذا الموقف إال في أواخر الثمانينيات مع تراجع الدور األميركاي فاي أفغانساتان وخفاض
ً
سياسايا
مقبوال إن ل يكن مان المفياد
الواليات المتحدة لدعمها المادي والعسكري لباكستان ،فكان
ً
أن تعود الجماعة لسياسة مناهضة الواليات المتحدة األميركية بشكل أكثر عالنية .حي

كان كثيار مان

الباكستانيين ينظرون إلى رئيس الوزرا بينظير بوتو كخيار أميركي ما جعال معااداة الوالياات المتحادة
األميركيااة فااي الحقيقااة أداة للنياال ماان بينظياار بوتااو وتقااويض حكومتهااا .فقااد اسااتغلت الجماعااة
اإلسااالمية معاااداة الواليااات المتحاادة األميركيااة لتعزيااز معارماتها السياسااية وماارب شااعبية بينظياار
بوتو التي ورثتها عن والدها ذو الفقار علي بوتو في انتخابات عام  .1990فمعاداة الجماعة للواليات
المتحاادة لااه جااذور محليااة قويااة ،مرتبطااة ماان ناحيااة بالنزعااة القوميااة الباكسااتانية ،وماان ناحيااة أخاار
بمصال الجماعة الخاصة على الساحة السياسية.
من المه أن نالح

أن تلثير السياسة الداخلية على موقف الجماعة تجااه الوالياات المتحادة لا يكان

ً
ً
موحدا .فاليسار في باكستان يته الجماعة بلنها في السبعينيات مان القارن الماماي ،قامات
دائما
بالتااآمر مااع واشاانطن فااي تحااريض الشااارع والقااو الباكسااتانية مااد حكومااة ذو الفقااار علااي بوتااو
لإلطاحة بها .وقد إته بوتو في نيساان\ابريل ً 1977
علناا الوالياات المتحادة بلنهاا ورا اإلماطرابات،
وذهب إلاى حاد توجياه اإلتهاام مباشارةً إلاى الماودودي ببعتبااره العنصار األبارز فاي المعارماة التاي
يقودها عمال أميركيون بغية إسقاط حكومة بوتو اإلشتراكية.
وإن كان من الصعب إثبات صحة هذه االتهامات ،ولكنها سائدة فاي باكساتان وذات أهمياة سياساية
بحي

ال يمكن تجاهلها ،فبالنسبة للكثير من الباكستانيين ،هذه اإلتهاماات تعناي أن الجماعاة ليسات

معاديااة للواليااات المتحاادة األميركيااة ،ويشااهد علااى ذلااف تقاااطع المصااال بينهمااا فااي كثياا ار ماان
المفاصل الزمنية المهمة من تاريخ باكستان السياسي.
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خ اتمة
ً
ً
ً
متماساكا .علاى الارا مان أن
دولياا
منظاورا
تظهر حالة الجماعة اإلسالمية أن اإلسالموية ال تمتلاف
اإليديولوجية اإلساالمية تاوفر بعاض التوجيهاات لتقساي العاال وترتياب العالقاات فياه ،إال أنهاا ال
تنو على نهج وام  .وتؤكد األيديولوجية اإلسالمية على اإلسالم ،إال أنهاا عملات فاي السانوات
األخيرة من خالل نموذج نظام الدولاة القومياة .هاذا وماا تازال األيديولوجياة والمثالياة مساتمرة فاي
تزويد الحركات اإلسالمية بمفرداتها وتصوراتها في مناقشة القضايا الدولية ،واالستجابة لهاا .ومان
ً
أيضا من خالل ما تبين لنا من دراسة حالة الجماعة اإلسالمية في باكساتان ،أناه مهماا كانات
الوام
األيديولوجياااة التاااي تاااؤثر علاااى الااانهج اإلساااالمي إزا القضاااايا الدولياااة ،فبنهاااا مشاااروطة ومقيااادة
بالضرورات السياسية المحلية.
ً
وأخياارا ،تطااور الفهاا اإلسااالمي للعالقااات الدوليااة بماارور الوقاات واإلسااتجابة ليحااداث الدوليااة
ً
تمامااا علااى
والمحليااة .قااد يكااون لااه جااذور أيديولوجيااة ،ولكاان التوجيهااات األيديولوجيااة ال تساايطر
تطورها .إن مفهاوم الجماعاة للعالقاات الدولياة متعادد األبعااد ،نتيجاة لعادد مان العوامال المساببة.
وقااد شااكلت اإليااديولوجيا واإلرث التاااريخي ذلااف ،ولكاان لاايس علااى ساابيل الحصاار .أمااا المصااال
اال عاان العواماال الخارجيااة للحاازب ،فقااد حكماات بشااكل مباشاار فااي تطااوير نظرتهااا
البرااماتيااة ،فضا ً
للعالقات الدولية .وفي هذا الصدد ،تجمع الجماعة اإلسالمية في باكستان بين اإلمكانياات المتاحاة
أمامها في الساحة السياسية المحلية ،وتالثير سياساات الدولاة ،والمتغيارات اإلقليمياة ،مثال الحارب
األفغانية ،في تشكيل وجهة نظرها بشلن العالقات الدولية.
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