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 اإلسالمأثـــر 

 ةحديثــــــتان الـــة باكســـوء دولـــي نشـــف 

 رزاقــد الــور عبــد الغفــام عبــور عصــدرس الدكتــالم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 

 

 ةـــــالمقــــــــــدم

)باك( لدولة الطاهرة او االرض الطهر , فكلمة باكستان , هي تركيب مزجي معناها ا          

معناها الدولة او االرض , وكل حرف من حروفها يرمز الى  )ستان(معناها طاهر وكلمة 

من  )ب(مقاطعة من المقاطعات المسلمة في الهند التي تشكلت منها باكستان وخرجت كاالتي :_ 

من اقليم  )تان(من اقليم السند ,  )س(ير, من اقليم كشم )ك(من اقليم باتان ,  )أ(اقليم البنجاب, 

 . (2)بلوخستان 

العيد هو واصبح هذا اليوم   4411اب عام  41 انفصلت باكستان عن الهند قانونياً في      

التي لم تشهد هذه الدولة الحديثة العهد استقراراً سياسياً ’ دولة باكستان االسالمية ل يمالرس

 داخلية وخارجية . عتباراتار البالمعنى المتعارف عليه لالستقر

فقد ’ لقد ولدت باكستان من رحم الهند العتبارات الصراع الديني بين الهندوس والمسلمين     

ويبدو ان االخيرة لم ’ اختارت الهند لتكون موطناً للهندوس وباكستان موطناً للهنود المسلمين 

ا شهدت حالة من التغييرات السياسية فضالً عن كونه’ تفلح في اقامة نظام سياسي علماني مستقر

االمر الذي افضى الى دخولها  اغلب االحيان تحت مظلة االحكام ’ التي تولتها القيادات العسكرية 

 العرفية .

الجهود التي بذلت العتبار االسالم والقران الكريم المصدر االساسي للتشريع  ال ينفيلكن هذا   

الذي  4414كما ورد في صياغة الدستور الباكستاني عام  وبناء الحكم على هذا االساس الديني

للدولة , وهكذا الحال بالنسبة للدساتير  مليالتوفيق بين الشريعة االسالمية والواقع الع استطاع

 . 4411ودستور عام  4491الالحقة ومنها دستور عام 
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سبة لباكستان , السيما انه , فقد شكل االسالم الهاجس االول واالساس بالن ما تقدمعلى  سيساً ,تأ   

عد القاسم المشترك الذي اجتمع عنده الباكستانيون , بغض النظرعن تشكيالتهم العرقية واالثنية 

 المتعددة , وهكذا لم يعد االسالم بالنسبة لباكستان دينها فحسب , وانما فكرها ايضاً .

النظام وله الفضل في قيام ومن هذا نستنتج ان الدين االسالمي في باكستان هو معيار لشرعية 

 الدولة الحديثة والحفاظ على وحدتها رغم تلون احجار بناءها العرقية .

لذلك فأن االنظمة السياسية المتعاقبة في حكمها رغم تبنيها في االغلب لرؤية تقوم على المزج بين 

ظلت تظهر  فإنها,  السياسية وتأثيراتهاالصالة والمعاصرة , تأثراً من قادتها بفكر الغرب وثقافته 

صفة  إلضفاءلها في حكمها ها كمظلة ادعلى احترام التقاليد االسالمية واعتمالشديد حرصها 

الشرعية عليها والسيما التأكيد على االسالم في الدساتير التي اصدرتها كما ذكر سلفاً ... لذا شكل 

لداخلي والخارجي وعززت االسالم احد الثوابت االساسية في حياة باكستان وسلوكها السياسي ا

 تلك الهوية استمرار الصراع بين باكستان كدولة اسالمية حديثة والهند كدولة علمانية هندوسية .

االستقرار السياسي , والذي عدم الزمن ليست بالقديمة حالة من  نتعيش باكستان ومنذ حقبة مو   

بأي حال من ة اليمكن تجاهلها حقيقينعكس قطعا على الجوانب االقتصادية واالجتماعية , وهذه 

 باألحداثاالحوال عند دراسة مسيرة التحول الديمقراطي في هذا البلد االسالمي الساخن والزاخر 

المتتالية , فقد ولدت باكستان وسط فوضى التقسيم وعانت منذ والدتها ونشأتها من انقسامات 

 ة .العلمانيت متصادمة تراوحت بين المفاهيم االسالمية والمفاهيم فاوثقا

باكستان كبلد اسالمي له بنية اجتماعية تقوم على اساس قبلي وله ايديولوجية وفكر اسالمي    

ونظام سياسي وقضائي انكليزي في اصوله يصارع فيه القانون الوضعي والشريعة االسالمية 

نية بعضها البعض , ويعتري المجتمع الباكستاني عمليات عنف نتيجة وجود نزعات تعصبية ودي

فيها االساس الوالءات العشائرية التي تعمل على تعثر وتقدم النظام السياسي في باكستان منذ 

 والى يومنا هذا . 4411تأسيس الدولة عام 

الوقوف على دور االسالم في بناء النظام السياسي الباكستاني وماله من اثر كبير في  وألجل   

 كاالتي :_وكانت رئيسية  مباحث ةخالل ثالث تطورها سلط الضوء على هذا الدور الكبير من

 التاريخية لنشوء دولة باكستان االسالمية . خلفيةاالول : ال بحث_ الم2

 تاني .سالثاني : اثر االسالم في بناء النظام السياسي الباك _ المبحث1

 الثالث : االسالم في الدساتير الباكستانية وعالقته بالديمقراطية بحث_ الم3

 

 

 االوللمبحث ا

 ةـان االسالميـة باكستـوء دولـة لنشـالتاريخي خلفيـــةال
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شبه القارة الهندية بالقدم , حيث تعود الى المرحلة التي توصف عالقات العرب بشعوب       

عرف فيها العرب التجارة البحرية , وقد ساعد على استمرار تلك العالقات وتعزيزها كثرة 

فادة التجار العرب منها لتغطية حاجتهم الى التبادل التجاري الموانئ على المحيط الهندي واست

 . (1) همالسلعي بين سكان سواحل الهند الجنوبية وبين

يتكون الشعب الهندي من عناصر عديدة تتميز بعقائدها الدينية واالثنية المختلفة كالهندوسية     

. والختالف تلك  (3)االسالميةوالمجوسية والبوذية والجينية والبرهمية واليهودية والمسيحية و

فقد بلغت الخالفات المذهبية في جنوب بالد الهند اشدها , عندما كانت البرهمية تحارب الديانات 

البوذية والجينية والديانات االخرى التي تثور ضدها نتيجة العتمادها نظام الطبقات غير العادل , 

السياسية في تعذيب وقتل اصحاب  مستغلة في ذلك دعم ومؤازرة الحكام واستغالل سلطتهم

. ولهذا فان سكان الهند ماعدا البراهمة كانوا يعانون من فوضى فكرية ( 4)المذاهب االخرى 

نتيجة لشعورهم بالخوف وعدم االستقرار االجتماعي , االمر الذي جعلهم ومذهبية وقلق نفسي 

. ( 5)ب من حرية واستقرار سل ما مهيئين نفسيا للدخول في أي مذهب او دين جديد يعيد اليهم

وتحركهم في الدعوة االسالمية من خالل انتقالهم بين اهمية دور التجار العرب ومن هنا تأتي 

النشاط االقتصادي لبالد الهند , اذ كان البراهمة ال يرون في الموانئ المختلفة , ومساهمتهم في 

 ي االمور السياسية من جهة اخرىالمسلمين خطرا عليهم , لقلة عددهم من جهة , ولعدم تدخلهم ف

. ويعتقد ان مكانة التجار  , ولذلك سمح لهم باالنتقال ببضائعهم من السواحل الى المدن الداخلية

العرب ارتفعت في الهند مابين القرن االول والرابع الهجري بسبب تطور حالتهم الفكرية 

شار االسالم في الهند تاريخيا مرتبطا . ولهذا عد انت (6)واالجتماعية , واهتمامهم الشديد بالدين 

بتطور العالقات التجارية بين العرب وسكان سواحل جنوب الهند اذ كان دور المسلمين الدعاة 

بارزا في استقطاب الهنود للعقيدة االسالمية , خاصة بعد الفتوحات االسالمية لبالد السند 

قيادة ) محمد بن القاسم الثقفي ( في القرن )باكستان حاليا( والتي هي جزء من شبه القارة الهندية ب

االول الهجري , والفتوحات التي قام بها المسلمون الالحقون والذين كونوا سلطة اسالمية في تلك 

جاء االستعمار االسرة المغولية ( الى ان في المناطق النائية استمرت مدة طويلة ) حكم السالطين 

. ومع بداية سيطرة االدارة ( 7) غولي المسلموحل محل الحكم الم 4591البريطاني عام 

ة التناقضات الدينية والطائفية ومضت قدما في غذيفي ت البريطانية على الهند , بدأت بريطانيا

رات الطائفية من خالل توظيف تلك الصراعات لمصلحة ترسيخ الحكم عتنفيذ سياستها بتأجيج الن

ير بالذكر ان الحركات االسالمية الوطنية المناهضة . والجد (8)البريطاني في شبه القارة الهندية 

في الهند م واستمرت في كفاحها  4491انطلقت عام  (9)لالستعمار ومنها الرابطة االسالمية 

 . 4411حتى االستقالل عام 

ودعوته الى  4499ومن هنا تبرز فكرة الشاعر الهندي االسالمي الكبير ) محمد اقبال ( عام    

رة الهندية )بانطالقتها االولى( في سياق النزعة االستقاللية ومناهضة الغزو تقسيم شبه القا

الفكري والتيارات المتناقضة التي كانت تقف بين التحلل واالنحراف من جهة والتطرف 

 . (20) واالرهاب من جهة اخرى
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واقف وعلى الرغم من سياسة االستعمار البريطاني الضاغطة على الرابطة االسالمية , فأن م  

الرابطة اتسمت بالتعاون الشكلي المحدود ازاء الحكومة البريطانية , واستغلت تلك المواقف 

بمطالبة بريطانيا بعدم اشراك الهنود المسلمين بمقاتلة المسلمين االخرين في الحرب العالمية 

 . (22)الثانية , كما طلبت منها ان تحسن معاملتها للعرب في فلسطين 

فقد تبنى فكرة التقسيم , وقاد عملية النضال السياسي  (21) اح (نمحمد علي ج) القائد اما    

للمسلمين في الهند وعمل باتجاه االستقالل , كجزء مهم من االستراتيجية االسالمية في شبه القارة 

, ومن هنا بدأت سياسة باكستان ( 23)ريطانيين بالهندية ضد اعداء االسالم من الهندوس وال

معتمدة على العالم االسالمي بشكل عام والوطن  4411عامته بعد االستقالل عام الخارجية بز

العربي بشكل خاص , حيث كانت تروم ربط باكستان بعالقات وثيقة مع البلدان االسالمية وتطمح 

العالم االسالمي الى تحقيق  الى اقامة دعائم للوحدة االسالمية . وقد دعا ) محمد علي جناح(

 . (24)مية الوحدة االسال

ان الموقع الجغرافي المتميز الذي احتلته باكستان بعد االستقالل والذي يربط العالم االسالمي    

بالهند من جهة ومنطقة غرب اسيا مع وسط اسيا من جهة اخرى , فضال عن كونها عقدة تربط 

متد الى الشرق االوسط بالشرق االقصى , حيث تمتد اراضي باكستان بمحاذاة ايران بمسافة ت

كم , فضال عن محاذاتها  1111كم تقريبا وافغانستان بحوالي  4119كم ومع الهند  599حوالي 

للخليج العربي . ان هذا الموقع قد جعل دور الدول االسالمية في الشرق االوسط ضروريا في 

لتين تفعيل وتحسين عالقات الهند مع باكستان بسبب الروابط القوية التي تربط العرب بتلك الدو

السيما وان الهند تؤمن بمبدأ التعايش السلمي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وانتهاجها سياسة 

 . (25) عدم االنحياز ودورها في حركة الحياد االيجابي

ويرى العديد من الباحثين ان انشاء دولة باكستان كان تعبيرا عن الموقف الرافض االول الذي   

, ولهذا )فأن كل عربي العالم الغربي المعاصر في الهيمنة عليهم  اتخذه المسلمون حيال محاوالت

االسالمي التي ادت الى قيام اكبر دولة اسالمية في العالم  لألحداثوكل مسلم مطالب بفهم عميق 

 ( .4411 عام اب 49في 

لقد ناضل المسلمون ضد السيطرة الهندوسية واالستعمار البريطاني باعتبار ان االسالم يشكل   

احد المرتكزات االساسية في كفاحهم ضد التسلط واالرهاب االستعماري الذي سلب المسلمين 

التأسيسي  .ومن هنا اقر المجلس 4411الل عام سيادتهم على ارضهم حتى تحقق االستق

اقتراح رئيس الوزراء )لياقت علي خان( ان يكون الدين االسالمي  4414الباكستاني عام 

    . (26)الدستور الباكستاني كدولة مستقلة ذات سيادة  االساس الذي يبنى عليه

لقد ظل االسالم , وبغض النظر عن التشكيالت االثنية والعرقية المتعددة , يشكل احد   

المرتكزات الرئيسة في باكستان وهاجسها االول , الن العالقة بين المواطن والدولة تختلف 

في باكستان ليس مجرد ايديولوجيا لنظام  إلسالمفابطبيعتها عن الدول االسالمية االخرى , )

سياسي كما هو الحال في ايران , وهو ليس اساسا لثورة الحركات االسالمية كما هو الحال في 

مصر , بل هو معيار لشرعية النظام السياسي وهويته , وله الفضل في قيام دولة باكستان ,  
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زى الى غياب الرابطة القومية المشتركة , ويرى البعض ان ذلك يع(27)والحفاظ على وحدتها 

 .في باكستان مما جعل من االسالم الرابطة الوحيدة التي شكلت قيام دولة باكستان 

ومن هنا يتضح موقف الحكومات المتعاقبة على السلطة من االسالم , اذ عدت االسالم هوية   

علي خان( عن هذه الحقيقة بقوله الدولة الباكستانية , فقد عبر اول رئيس وزراء لباكستان )لياقت 

. وهذا التصور يعكس ثقة  (28)  لإلسالم)ان اساس قيام باكستان هو اداؤه الفعال كمختبر 

ومقدرة الشعب الباكستاني على تحقيق مجتمع اسالمي يالئم حياته االجتماعية , حيث ركزت 

على انسجامها  4419,  4411,  4491دساتير الحكومات في باكستان والصادرة في االعوام 

 الكريم والسنة النبوية الشريفة . القرآنمع 

توجهات بعض قادة النظام  واكد البعض االخر على ان االسالم هو دين الدولة الرسمي رغم  

الرئيس الرئيس )ذو الفقار علي بوتو( , وهذا ما أكده  , كما هو الحال مع التقدمي واالشتراكي

)بانه ال يملك ما يقدمه للشعب الباكستاني غير  بقوله 4459ام )ضياء الحق( اكد للبرلمان في ع

. وطبقا لهذه المفاهيم , )فقد شكل االسالم اساس مرتكزات سياسة باكستان  (29)االسالم (

في عالقتها مع العالم االسالمي وخاصة تجاه الدول العربية , االمر الذي دفع والداخلية الخارجية 

نفس السبب الذي جعل الهند تتبنى مواقف ايجابية  وهو 4499عام  (بإسرائيلالهند لالعتراف )

الى االقطار العربية وكسب التأييد العربي االسالمي تجاه القضية الفلسطينية لغرض التقرب 

 . (10)لمواقفها تجاه باكستان 

ي حياة يمكن القول بان الدين االسالمي قد ادى دورا ايجابيا بالغ االهمية ف’ تقدم  وفي ضوء ما  

باكستان السياسية , السيما ان هذا الدين كان دافعا قويا وراء اتخاذ باكستان للمواقف االيجابية 

تجاه القضية الفلسطينية ومساندة الطرف العربي في معادلة الصراع العربي _ الصهيوني , وهو 

ية تجاه الدول االمر الذي تعده باكستان احد اهم الثوابت االساسية التي تحكم سياستها الخارج

االجنبية من بينها دولة الهند جارتها التي تعاني من مشاكل عمرها اكثر من نصف قرن ولم تحسم 

 لحد االن .

 

 

 

 

 يـث الثانـالمبح

 يـي الباكستانـام السياسـاء النظـي بنـره فـالم واثـاالس

باكستان االسالمية ,  لقد مثل االسالم االساس الراسخ الى يومنا هذا في تأسيس جمهورية         

وتعد باكستان من اكثر دول منطقة الشرق تأثرا بالحركات االسالمية وهناك جدلية سارية 

لة , دها قضية العالقة بين الدين والدوالمفعول في جميع الحكومات الباكستانية المتعاقبة مفا
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وي على ايديولوجية االسالمية واهمها )الجماعة االسالمية( ترى ان االسالم ينط فبعض الحركات

نواحي الحياة المختلفة بما فيها السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وهو  متكاملة لكافة

النظام الصحيح لقيادة المجتمع الباكستاني , وبالتالي نجد هذه الحالة تتجذر يوما بعد يوم في النظام 

حت ظروف في غاية التعقيد تجعل من السياسي الباكستاني والسيما ان والدة الباكستان جاء ت

ال في بناء النظام السياسي كمسألة حياة او موت ضد الهندوسية المتطرفة التي  باإلسالمالتمسك 

تذر على أي موروث اسالمي في شبه القارة الهندية , وعليه سيتناول هذا المبحث  وال تبقي

 .االيديولوجية التي بني عليها النظام السياسي الباكستاني 

, وقام ببناء  4411جمهورية باكستان االسالمية عام لقد لعب االسالم دورا اساسيا في والدة    

االمة على اساس مسلمي الهند يشكلون امة منفصلة , وان من حقهم ان تكون لهم دولة مستقلة , 

 . (12) النظام االسالمي الذي وعدت به بإقامةفقد باتت حكومة باكستان مطالبة بعد االستقالل 

 باإلسالمفي الواقع ان جميع الجماعات االسالمية في باكستان منذ تأسيسها والى يومنا هذا ترى   

منهجا لدينها ودنياها , اذ تتألف باكستان من اربع قوميات موزعة على اربعة اقاليم يهيمن فيها 

الدولة على  انشأت فقد ,بالمال والسلطة  مستأثرينالبنجابيون على الحياة السياسية والعسكرية 

المشتركة التي تجمع اجزاء ومقاطعات  فاألرضيةاساس ديني )الدين االسالمي( وليس قومي 

البالد هي االشتراك في الدين والعقيدة االسالمية مما خلق بيئة اجتماعية غير متجانسة على 

 .  ( 11)الرغم من قوة العقيدة االسالمية وصفاء سريرته 

اكثر من ستين عاما على تأسيسها , التزال باكستان تواجه ضعفا في فعلى الرغم من مرور   

التالحم القومي بين اقاليمها االربعة , اذ اليزال ينظر الى اقليم البنجاب الذي يعد من اكثر 

المقاطعات من حيث كثافة السكان والثقل السياسي واالجتماعي على انه االقليم المسيطر الذي 

السيما اقليمي )السند  ضطهادواال باإلهماللقومي وشعور بقية االقاليم خل ادركز فيه معظم التي

)الباكستان  ال وتكرار تجربة بنغالديشص( االمر الذي يفضي الى تقوية الشعور باالنفستانخوبلو

 .( 13) 4414التي انفصلت عن باكستان عام  الشرقية (

ها والشعب الباكستاني يتخلص يؤثر على ضعف الوالء الوطني .... فالحكومة ومؤسسات وهذا 

في ثالثة محاور  فعل عن الحالة السابقةفي هذا المضمون كرد الدولة  باكستانتجاه شعورها با

 :_ (14) هي

 أ_ الحفاظ على الهوية السياسية والدين االسالمي هو دستور البالد .

لحركة االنفصال  ب_ التعبير عن حبهم لـ)محمد علي جناح( بوصفه مؤسس البالد والقائد االعظم

 عن الهند وعلى اساس انه السياسي والقائد الوحيد في الشعب الباكستاني .

ج_ يتفق الجميع على محبة الجيش الذي يعد بنظرهم المؤسسة النزيهة الوحيدة التي لم تنغمس في 

 هند( .)الالفساد االداري والمالي ... وانها رمز القوة والوحدة الوطنية في مجابهة عدوهم اللدود 

لتي االسالم بمبادئه العظيمة السمحاء احد المرتكزات االساسية في شبه القارة الهندية ا لذا عد

الذين سلبوا المسلمين السيادة , وقد ترافق ذلك مع نضالهم  بريطانيادخلت صراعا مريرا مع 
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ح( لتأسيس بالرغم من الجهود التي بذلها )جناوفي الواقع  ,(15)الديني ضد االرهاب الهندوسي 

كيان خاص للمسلمين , اال ان الموقف االسالمي في انشاء دولة اسالمية مستقلة لم يكن موحدا , 

 .  فقد انقسم اصحاب الرأي الى اتجاهين

دولة اسالمية مستقلة تتكون من االول : رأى ضرورة االنفصال عن الهندوس وتأسيس 

دعاة هذا االتجاه في ذلك الوقت الفيلسوف  المقاطعات التي يشكل فيها المسلمين االغلبية , ومن

 . (16))محمد اقبال خان( 

اما الثاني : فقد رأى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية للهند ومواجهة االستعمار الخارجي 

قيام دولة مستقلة ودعوا الى  آنذاك ت االخيرةومن ابرز مؤسساته جمعية العلماء , وقد عارض

ضمن دولة واحدة مع ضرورة تشكيل جمعية اسالمية قوية تعمل على بقاء المسلمين والهندوس 

نشر االسالم بين الهندوس والحكم بموجب الشريعة االسالمية وقد مثل هذا االتجاه )ابو علي 

 . (17)المودودي( 

وهكذا وبعد سلسلة طويلة من النضال المرير الذي قاده المسلمين في الهند ضد الهندوس    

جناح( على ضرورة محمد علي واعلن ), يطاني خرجت الباكستان الى الوجود واالستعمار البر

اتباع النهج االسالمي كأساس للنظام السياسي الجديد وعند صياغة الدستور الباكستاني , كما 

الكريم  القرآنمبنياً على اسس الديمقراطية والمساواة والتسامح واعتبار  نظاملايجب ان يكون 

 .   (18)ريفة االساس الذي تسير بموجبه الدولة الناشئة شوالسنة النبوية ال

)الجماعة االسالمية( بالمقابل  إليديولوجيةوكان البد للدولة الناشئة بقيادة )جناح( ان ترضخ    

وبالرغم من الهجوم الذي شنه )المودودي( على )جناح( اثناء حرب االستقالل متهما اياه 

عاد وقبل قيادة جناح لدولة باكستان الوليدة , والمبرر الذي اعطاه فأنه  باإلسالمبالعلمانية والجهل 

)المودودي( لهذا التحول هو وجوب استغالل الظرف السياسي لجعل االسالم واقعا دستوريا قائما 

قادة حركة اقامة دولة باكستان قد اعلنوا اثناء الكفاح ان الدولة الوليدة ستكون دولة , فطالما ان 

 الكريم سيكون هو دستورها فيجب موافقة القرآنيكون ان جناح قد قرر ان  اسالمية وطالما

 . (19)به  ما وعدوا)للمودودي( التعاون معهم لدفعهم لتحقيق 

ان النظام االسالمي المثالي كما تصوره )المودودي( انطلق من المنظور السياسي في اقامة   

على فكرة ( تقيم دعائمها الثيوقراطية – ةحكومة ديمقراطية ذات طابع ديني اسماها )الديمقراطي

سيادة هللا وخالفة االنسان كبديل عن فكرة سيادة الشعب التي تقوم عليها النظرية الديمقراطية في 

 . (30)الفكر الغربي 

وكما رفضت الجماعة النظرية الديمقراطية بالصورة التي افرزها الفكر والممارسة في     

ماعة االسالمية ( مفهوم القومية فمن منظور الجماعة االيديولوجي الغرب , كما رفضت أي ) الج

وانما يشكلون )امة( وتأسيسا على هذا نجد ان الجماعة قد  ال يشكل المسلمون )كيانا قوميا(

 4414, وبنغالديش عام  4411رفضت بل وقاومت فكرة خطوات اقامة كل من باكستان عام 

انشاء  ال يجوز)المودودي( انه يؤمن ان هدف كل مسلم كدولتين قوميتين للمسلمين ولقد اعلن 

دول قومية مسلمة , ولكن هدفه يجب ان يكون انشاء دولة اسالمية واحدة تكون وعاء لالمة 
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االسالمية كلها , اال ان )المودودي( وبالرغم من موقفه هذا من الدولة القومية اال انه مع الجماعة 

داخل حدود الباكستان المنفصلة عن الهند , وهذا يعني االسالمية عمل على النشاط السياسي 

اعترافا ضمنيا بمبدأ الدولة القومية وهو ما يخالف موقف الجماعة االيديولوجي من الفكرة القومية 

فضال عن ذلك تحركت الجماعة االسالمية عن طريق قبولها بمبدأ المشاركة السياسية من خالل 

تنظيمي المؤسس على الديمقراطية النيابية فبالرغم من ان العملية االنتخابية وهو التحرك ال

الجماعة االسالمية هاجمت مفهوم الديمقراطية النيابية النه يتعارض مبدئيا وايديولوجيا مع 

 تجربةمفهومها عن النظام االسالمي المثالي خاصة في جانبه التشريعي اال انها قبلت ان تدخل 

 . (32)ى السلطة نتخابات وذلك كوسيلة للوصول الالا

ان الحديث عن دور االسالم واسهامه في بناء النظام السياسي لباكستان حديث طويل , الن   

بسبب الخوف من الهندوسية المتطرفة , الدولة الباكستانية قامت على اساس ديني بالدرجة االولى 

 وما يمكن ان تفعله بالمسلمين من مأسي اكثر مما فعلت في الماضي .

فقد شكل االسالم الهاجس االول بالنسبة لباكستان , والسيما انه عد القاسم المشترك الذي  وعليه  

كستانيون بغض النظر عن تشكيالتهم العرقية واالثنية المتعددة , وهكذا لم يعد اجتمع عنده البا

 . (31)اساسا للحكم فيهااالسالم بالنسبة لباكستان دينها فحسب وانما 

ظمة السياسية المتعاقبة في باكستان رغم تبنيها لرؤية تقوم على المزج بين كما يالحظ ان االن  

الحفاظ  االصالة والمعاصرة تأثرا من قادتها بفكر الغرب وثقافته فأنها ظلت تظهر حرصها على

صفة الشرعية عليها , والسيما في التأكيد على  إلضفاءالتقاليد االسالمية  واعتمادها مظلة  على

لدساتير التي اصدرتها هذه االنظمة التي اتصفت في اغلب االحيان بالشمولية , ويبين االسالم في ا

ما تقدم طبيعة الجدل الذي دار وما زال يدور على امتداد الحياة السياسية في باكستان , حيث 

شكل الديمقراطية وشكل الحكومة جوهر ذلك الجدل ويدور حول ما اذا كانت الديمقراطية 

المنهج الذي ينبغي اعتماده , او ان المنهج هو الديمقراطية الشوروية بمقتضى حكم الليبرالية هي 

 . (33)والسنة النبوية الشريفة  القرآن

على ضوء ما تقدم نجد ان االسالم هو االساس الذي قامت عليه جمهورية باكستان االسالمية ,   

العوامل التي تؤثر على النظام  واالسالم فكر وعقيدة ونهج لحياة المسلمين هناك وهو احد ابرز

لتحديد مسار العالقة بين الدولة من جهة والشعب بمختلف اتجاهاته من جهة السياسي وهو اساس 

اخرى , واالسالم ما زال اليوم في باكستان المعيار االساس لشرعية النظام , والمعبر عن الثقافة 

 السياسية التي يحملها ابناء الشعب الباكستاني .

 

 ثـث الثالـحلمبا

 ةـه بالديمقراطيـان وعالقتـر باكستـي دساتيـالم فـاالس
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, مع  4499ظهرت باكستان الى حيز الوجود كدولة اسالمية , وقد تم تبني قانون الهند لعام    

, كدستور مؤقت لدولة باكستان  4411بعض التعديالت الضرورية  وقانون استقالل الهند لعام  

اليمين القانوني كأول حاكم عام بعد االستقالل , وعين لياقت علي خان  , وادى محمد علي جناح

كرئيس للوزراء وطبقا للدستور المؤقت , فأن نظام الحكم كان برلمانيا فيدراليا وتظم من 

,  4411العاصمة الفيدرالية كراتشي وانتظم اعضاء الرابطة االسالمية الذي جرى انتخابهم عام 

أسيسية تتان , وحددت وظيفتها كسلطة تشريعية فيدرالية اوال وكجمعية في جمعية تأسيسية لباكس

 . (34)لوضع الدستور ثانيا 

رئيس الوزراء برنامج االهداف الدستورية  (لياقت علي خان)قدم  4414وفي اوائل اذار عام   

ابرز فيه ) ان دستور باكستان سيقوم على مبادئ االسالم ( و جاء الى الجمعية التأسيسية والذي

 :  (35)بنود البرنامج هي 

هللا جل جاللته صاحب الملك , شاءت ارادته جل وعال ان يمنح دولة باكستان السلطة  -4

والقوة تزاولها بوساطة شعبها في الحدود التي رسمها لها , وهي الوديعة المقدسة , لذا 

ستان قرر المجلس التأسيسي الذي يمثل شعب باكستان ان يضع دستورا تسير وفقه باك

 المستقلة ذات السيادة .

دستورا تمارس الدولة به وظيفتها وتتمتع بالسلطات المخولة لها بوساطة نواب منتخبين  -1

 من الشعب .

دستورا تمارس الدولة به وظيفتها مقتفية اثر التعاليم السماوية التي توصي بها  -9

ا جاء في تعاليم الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والمساواة االجتماعية , كم

 الدين االسالمي .

وجماعات حسب تعاليم ومعتقدات االسالم كما وردت  دستورا يكيف حياة المسلمين افراداً  -1

 الكريم والسنة النبوية الشريفة . القرآنفي 

 مهنهم والقيام بأعمالهم وفق تعاليم دينهم .دستورا يمنح االقليات الحرية التامة لمزاولة  -9

 ة فيدرالية .ستكون باكستان دول -1

 ان الدستور يكفل استقالل القضاء . -1

مساهمة باكستان في اقرار السالم العالمي وتقدم االنسانية وتحقيق الديمقراطية ورفاهيتها   -5

. 

بين المسلمين واعتبر حجر الزاوية في الدستور الجديد  باإلجماعهذه المبادئ قبوال  اجهتو  

للدولة الجديدة وايديولوجيتها , حيث تم تبني  , وكان القرار ايضاحا للمبادئ االسالمية

 االسالم كأساس ايديولوجي .

كان نصف سكان باكستان الذين يعيشون في باكستان الشرقية  4491وفي نهاية عام   

, وفي هذه االثناء اعلن رئيس )بنغالديش( بدون حكومة تمثيلية والجمعية التأسيسية محلولة 

اكستان الغربية ستغدو وحدة وتندمج الجمعيات التشريعية ( ان بمحمد علي جناحالوزراء )

فيها مؤكدا الحاجة الى اقامة جمعية تأسيسية وحددت ابرز مهام الجمعية التأسيسية الجديدة 

كانون  5بوضع الدستور , حيث اكملت اللجنة الدستورية وضع الدستور الجديد ونشر في 
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كانون الثاني واستمرت  41التأسيسية في , وبدأت مناقشته في الجمعية  4491الثاني عام 

, صادق عليه الحاكم العام اسكندر ميرزا واصبح قانونا في  4491شباط عام  14حتى 

الوطني الجمهوري في هو العيد اليوم هذا , واصبح  4491الثالث والعشرين من اذار عام 

 4411و  4491 لألعواموعليه سيتم التركيز على الدستور الباكستاني  (36)باكستان 

 . 4419و

في الحقيقة ظلت باكستان بدون دستور  -اكد على االتي : 4491دستور باكستان عام  -اوال 

وبموجبه اصبحت باكستان جمهورية دستورية تقوم على اساس فيدرالي  4491حتى عام 

ة لها ترمي الى توطيد المبادئ بين وحدات مستقلة في حدودها ضمن السلطة المخول

الكريم  القرآنخاصة العدالة االجتماعية والمساواة بين الجميع التي جاءت في سالمية واال

 . (37) والسنة النبوية

واصبح نافذا في  191عدد موادها ولوائح  1جزءا و 49من  4491وتألف دستور عام    

دي في عدد اجزائه ولوائحه ومواده ن, وهو اصغر مقارنة بالدستور اله 4491اذار عام  19

 . (38)هذا الدستور جمهورية باكستان االسالمية  , واقام

, نجد انه لم يوفر القواعد الفاعلة للربط بين الحكومة  4491وفي رؤية تقييمية لدستور عام   

الفيدرالية واالقاليم , فالحكومة الفيدرالية كانت ضعيفة وغير فعالة او عاجزة عن اتخاذ 

جراءات فعالة لتقوية دورها في القضايا المختلفة وبرزت سلطات وصالحيات رئيس ا

الجمهورية اضافة الى فشل الدستور في اتخاذ الخطوات الكافية لمراقبة السلطات الممنوحة 

سلطاته على سلطات  تفوقتحيث  , رهورية وابرزها سلطة تعطيل الدستوالى رئيس الجم

عندما  4495تشرين االول عام  1في  4491بدستور عام  رئيس الوزراء , وانتهى العمل

اعلن الرئيس اسكندر ميرزا االحكام العرفية وحل الوزارة والغى الدستور وعين الجنرال 

 4419شباط عام  41رئيسا للبالد والذي كلف لجنة دستورية في  (39) محمد ايوب خان

ما بالنظام الرئاسي وهو  خذباأللوضع مسودة جديدة لدستور البالد , حيث اوصت اللجنة 

 . (40) 4411في دستور عام  تجسد

 : (42)اكد على النقاط التالية  4411دستور باكستان عام  –ثانيا 

انتخاب الرئيس اكثر  بإعادةمنح رئيس الجمهورية صالحيات واسعة من بينها السماح  -4

 من مرتين بعد موافقة الجمعية الوطنية .

 قيادة الدفاع واصبح القائد االعلى للدفاع . منح رئيس الجمهورية صالحية -1

 تركزت السلطة التنفيذية العليا بيد رئيس الجمهورية . -9

كما منح الدستور رئيس الجمهورية الحق في ان يستعين بمجلس وزراء يختار اعضاؤه  -1

 من خارج الجمعية الوطنية .

ى معظم مؤسسات وبذلك منح رئيس الجمهورية صالحيات واسعة مكنته من ان يستحوذ عل  

كما مارس ضغوطا على االحزاب  تهالنظام السياسي ويجعل الجزء االخر تحت رقاب

 السياسية واالسالمية ومارس ايضا تضييقا شديدا على الصحافة والرأي العام .
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االحزاب التي من جانبها اتخذت موقفا  بإلغاءوعليه اتخذ الجنرال )ايوب خان( قرارا تمثل   

ة اياه باالستبداد والدكتاتورية , في حين كان ايوب خان يعتقد ان التخلف معارضا منه متهم

تبني نظام ديمقراطي برلماني ذلك ان الهدف االساس هو  باإلمكانالواسع في بالده ال يجعل 

 . (41)تحقيق التنمية 

لكن هذا ال يعني ان حقبة الجنرال )ايوب خان( ورغم اعاقته للديمقراطية لم تسهم في   

يز الدولة من عدة نواحي , فقد ابتكر بيئة تشجع على انشاء القطاع الخاص والصناعات تعز

الصغيرة والمتوسطة وهذا التوجه فتح افاقا جديدة مما عمل على ارتفاع الخط البياني 

اصالحات في مجال التعليم والزراعة والقانون واالدارة ونقل االقتصادي , فضال عن تقديمه 

 . (43)ي( الى )اسالم اباد( العاصمة من )كراتش

ادت الحالة الى حدوث تدهور كبير في الحياة  4491بعد الحرب الهندية _ الباكستانية عام 

وصل  4415االقتصادية للمجتمع الباكستاني واستمرت الحالة بالتدهور , وفي نهاية عام 

اال ان يقدم استياء الشعب من حكومة )ايوب خان( مداه وقامت المظاهرات ضده وماكان به 

زعامة البالد ووعد بأجراء  (وعقبه استلم الجنرال )يحيى خان 4414استقالته في اذار 

والتي اسفرت عن فوز )مجيب رحمن( زعيم  4419انتخابات عامة في تشرين االول عام 

رابطة عوامي في باكستان الشرقية , و)علي بوتو( زعيم حزب الشعب في باكستان الغربية , 

ك شهدت باكستان اضطرابات شديدة وتعطلت جلسات البرلمان االمر الذي ادى وعلى اثر ذل

           . (44) 4414الى اعالن العصيان المسلح ثم الحرب ادت الى استقالل بنغالديش عام 

عقب الجنرال )يحيى خان ( عاد  4414ومع مجيء )ذو الفقار علي بوتو( الى السلطة عام   

عادت الحياة البرلمانية وتم اصدار دستور  4419ستان , وفي عام الحكم الديمقراطي الى باك

 . (45) 4419عام 

ان باكستان خالل السنوات الممتدة من تولي )بوتو( مقاليد الحكم وحتى االنقالب العسكري   

ضياء الحق( يمكن القول انها وجدت طريقها المفقود في االستقرار  ضده بقيادة الجنرال )

حو افاق اخرى خاصة وان )بوتو( اتخذ العديد من االجراءات االقتصادية السياسي واتجهت ن

الناجحة من بينها تأميم الثروات وضرب االقطاع اضافة الى اعالن دستور جديد يمكن ان 

زاوية في االستقرار المطلوب وفي طريق ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسسات اليكون حجر 

 . (46)فاعلة للمجتمع المدني 

جاء بالعديد من الضمانات للمواطنين حيث اكد على  4419دستور باكستان عام  –ثالثا 

 -: ( 11)النقاط التالية 

االسالمية  لإليديولوجيةاعلن الدستور ان االسالم هو دين الدولة الرسمي مع اقامة مجلس  -4

 يعة االسالمية .الذي الصالحيات الموسعة لتنسيق القوانين القائمة على الشر

 تور على السير بطريق االشتراكية وبذلك مزج بين التقدمية والمحافظة .اكد الدس -1

 . سنة  45الدستور ضمن الحقوق االنتخابية لكافة المواطنين البالغين  -9
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اعلن الدستور ان باكستان جمهورية ديمقراطية اسالمية اتحادية يقوم النظام السياسي فيها  -1

رلمان تحت اشراف رئيس الجمهورية على اساس وجود سلطة تنفيذية مسؤولة امام الب

 في ظل نظام قضائي مستقل .

يمثل مجلس الشورى السلطة التشريعية , ويتكون من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ,  -9

الى السعي نحو ايجاد واالخذ بهذا النظام في تكوين السلطة التشريعية في باكستان يرجع 

المركزية من ناحية اخرى , فمجلس  توازن بين النزعات المحلية من ناحية والنزعة

عضوا يعتمد على فكرة المساواة بين االقاليم ومناطق  51الشيوخ الذي يتكون من 

عضوا وكل جمعية اقليمية  14باكستان , حيث ان كل اقليم من االقاليم االربعة يمثل بـ 

القبائل اعضاء من علماء الدين والتكنوقراط والمهن االخرى , وتمثل مناطق  9تمثل بـ 

 9اعضاء , والعاصمة االتحادية )اسالم اباد( بـ 5االتحاد الفيدرالي بـ  إلدارةالخاضعة 

 1غير المسلمة ) لألقليات 49مقعدا منها  141اعضاء , اما الجمعية الوطنية فتتكون من 

مقاعد للمسيحيين ومثلها للهندوس , ومقعد واحد للسيخ وللبوذيين ومقعد واحد للجماعة 

 مقاعد فتتم شغلها على اساس الدوائر االنتخابية للمسلمين . 191نية ( اما الـ القاديا

اما السلطة التنفيذية فتتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويعتبر رئيس  -1

الجمهورية هو رأس الدولة ويتم انتخابه في جلسة مشتركة بمجلس الشيوخ الجمعية 

ها , اختيار رئيس الوزراء من بين اعضاء الوطنية ويتمتع بالعديد من السلطات اهم

الجمعية الوطنية ويحظى بدعم االغلبية والذي يقوم بأختيار وزارته بالتشاور مع رئيس 

الجمهورية شريطة ان يحصل على الثقة في الجمعية الوطنية واال يزيد عدد اعضاء 

لوزارة الوزارة من مجلس الشيوخ على ربع عدد الوزراء من الجمعية الوطنية , وا

 مسؤولة مسؤولية جماعية امام الجمعية الوطنية .

بما يكفل لكل مواطني باكستان الحصول على فرص  اكد الدستور على استقالل القضاء -1

متساوية امام القضاء , فلكل اقليم محكمة عليا وهناك على المستوى الفيدرالي توجد 

ستان , كما انها تمتلك السلطة محكمة استئناف عليا ويعتبر قرارها ملزم لكافة محاكم باك

في تقرير مدى دستورية اعمال كل من السلطة التشريعية والتنفيذية وما يصدر عنهما من 

 قوانين وقرارات .

في ظل )بوتو( نوعا من التحسن فيما يتعلق باتخاذه اجراءات جادة لقد شهد النظام السياسي   

المجاني واصدار الئحة الفالحين عام تحقيق الضمان االجتماعي للعمال والتعليم  باتجاه

 .( 48)والسعي لخدمة الطبقات الفقيرة عبر تحقيق العدالة االجتماعية  4411

 :  (49)ويمكن اجمال اهم انجازاته بالنقاط التالية  

اتخاذ عدة اجراءات وقرارات هامة لتحديث الصناعة الباكستانية عموما من ناحية  -4

 ت الرئيسية من ناحية اخرى .وفرض سيطرة الدولة على الصناعا

غالديش نقرار سحب بالده من الكومنولث بعد اعتراف بريطانيا والدول الغربية بدولة ب -1

 الجديدة .
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نجاحه في حصول باكستان على مفاعل ذري من فرنسا وهو ما اثار ازمة داخل  -9

 .المعسكر الغربي 

اسم )اتفاقية سميال( الى اتفاقية سياسية مع الهند عرفت ب 4411عام تموز توصله في  -1

مهدت الطريق امام باكستان الستعادة االراضي التي سيطرت عليها الهند في حرب عام 

4414 . 

 تشجيع صناعة الحديد والصلب في باكستان . -9

 تأميم كل البنوك العاملة في باكستان . -1

ورغم ان )بوتو( ال يعد رجال متدنيا ورغم ان نظامه يصنف ضمن  على ضوء ما تقدم  

اال ان االحداث الداخلية  باألساسنظمة العلمانية ورغم ان برنامجه السياسي اشتراكي اال

والخارجية منذ البداية كانت مالئمة تماما لتبني وتشجيع التوجهات والتيارات االسالمية , 

وكان احد اهم ادوات تأكيد باكستان على هويتها االسالمية الجديدة تلك هو اتخاذ النظام القائم 

, نظام بوتو , مجموعة من الخطوات التي تقولب باكستان داخل هذه الشخصية الجديدة  اكآنذ

حيث حرص )بوتو( على توطيد اواصر العالقات مع الدول االسالمية والعربية منها 

, واذا كانت تحركات النظام تلك قد 4419الى اضفاء الطابع االسالمي على دستور  باإلضافة

دول العالم االسالمي , اال انها قد ايضا الى تنامي المشاعر الدينية امنت له ارضية قوية مع 

بين صفوف الشعب الباكستاني الذي كان يعاني دائما من ازدواجية في الهوية فساعده النظام 

على ان يحسم امره ويركز على هوية واحدة اسالمية وهكذا خلق النظام بنفسه البيئة الثقافية 

 . (50) هار القوى االسالمية وسار نحو اسلمة النظامالدينية المالئمة الزد –

انتهت فترة حكم )بوتو( بقيام الجنرال )محمد ضياء الحق( بانقالب عسكري في تموز   

4411 (52) . 

 األحزابومنع  4419دستور  وألغىالعرفية  لألحكامالبالد  بإخضاعلقد قام )ضياء الحق(   

وشكل بدلها  األقاليمحكومات  وأقالية الوطنية وحل الجمعالسياسية من ممارسة نشاطاته 

كاسأس لحكمه , واخضع البالد لنظام عرفي  اإلسالممجالس عسكرية تحت قيادته وانتهج 

 إعدامه)ذو الفقار علي بوتو( ثم  باعتقالمن ثمان سنوات وقام  ألكثرصارم استمر في تطبيقه 

 . (51)تجربة ديمقراطية عاشتها باكستان  أولبهذا انتهت 

لقد اتخذ )ضياء الحق( العديد من الخطوات لتقييد الحريات العامة خاصة بعد تقلده منصب   

للقانون العرفي , حيث وعد )ضياء الحق( بأجراء انتخابات المجلس الوطني  اإلداريالمنسق 

 4411 األول, وفي تشرين  األمةوتسليم السلطة لممثلي  يوما( 49) غضونفي  واإلقليمي

المحاسبة للساسة وقال في بيان له انه غير جيل االنتخابات وقرر البدء في عملية عن تأ أعلن

الشعبي الشديد لمحاسبة القادة السياسيين الذين كانوا متورطين في  اإللحاحقراره بسبب 

 األهليةقضائية لتجريدهم من في الماضي وتشكلت محكمة  الواجب أداءقضايا التقصير في 

البرلمان السابقين عن المشاركة في العمل السياسي على  أعضاءمن  وتم فعال تنحية الكثير

تقرير حكومي رسمي انتقد نشاطات حكومة )  إصدارأي مستوى لمدة سبع سنوات , وتم 

جميع نشاطاتها  إلغاءحزب الشعب الباكستاني ( في ظل حكم )ذو الفقار علي بوتو( , وتم 
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ل غياب البرلمان , فقد قدم مجلس الشورى بديل في ظ إنشاءوفيما بعد قرر )ضياء الحق( 

المجلس من المفكرين وعلماء الدين والصحفيين  أعضاءوكان معظم  4459عام 

واالقتصاديين والمهنيين من مجاالت الحياة المختلفة وتلخصت مهمة المجلس في انه مثل 

 أعضاء إنلجنة مستشارين للرئيس ولم تكن فكرة مجلس الشورى بالسيئة لكن المشكلة في 

( عضوا قد تم تعيينهم من قبل الرئيس ولم يعد هناك مجاال 151المجلس والبالغ عددهم )

 . (53) اآلراءلتعدد 

,  4419ان المتتبع لسلوك )ضياء الحق( يجد انه ذهب بعيدا في معارضة جوهر دستور   

من العديد  إعالنهفهو اقام نظاما رئاسيا بصالحيات مطلقة لرئيس الدولة , فضال عن 

عن دستور جديد مؤقت  أعلن 4454 آذاروفي  4419التعديالت الدستورية على دستور 

 . (54)للبالد استهدف تحقيق شرطين بالدرجة الرئيسية 

 القضاء على حرية العمل الحزبي والسياسي . -4

 القضاء على استقاللية القضاء . -1

رى بموجبه تعديالت الدستور الذي اج إحياءاصدر )ضياء الحق( قانون  4459 آذاروفي   

اخرى تعزز من منصب الرئاسة وتخول التعديالت الرئيسية صالحيات تعيين الوزارة وقادة 

التعديالت  إن)ضياء الحق(  وأكدوحل البرلمان ,  األقاليمالقوات المسلحة ومحافظي 

جمعية ثلثي ال بأغلبية إالرئاسي ال يمكن تبديلها  إلىالمذكورة التي تحول النظام من برلماني 

مشروع يدعم جعل  إصدار, كما تم  األربعةالباكستانية  األقاليمالوطنية مع تأييد برلمانات 

 .(55)السياسية  واألمورالكريم والسنة النبوية مصدر لكافة القوانين التشريعية  القرآن

   

 

 ــــــة ــــــلخاتمــــــــــا

دت في ظروف غير طبيعية , فقد نشأت قد ول 4411باكستان ومنذ نشأتها في عام  إن        

من خالل صراع ديني مع الهند , وعلى غرار هذا الصراع نشأت الدولة االسالمية في 

السياسية التي تولت قيادة باكستان  األنظمةميع جباكستان واتخذت منه هويتها , وحرصت 

الشرعية  عطاءإمن اجل لدستورها  وأساسا أيديولوجيتهافي  أساسيامبدأ  اإلسالمعلى جعل 

لحكمهم والفوز بتأييد وثقة الشعب .... لكن في الوقت نفسه اسست مؤسسات الدولة على 

ورجال  جيشعليه النخبة السياسية التي تتكون من البيروقراطيين وال علماني هيمنت أساس

مع ضعف الطبقة الوسطى والتفاوت االقتصادي واالجتماعي  األراضيوكبار مالك  األعمال

الديمقراطية وتعثرها . كما يالحظ على تاريخ  سيربطبيعة الحال اثر بشكل كبير على وهذا , 

باكستان السياسي هيمنة الدكتاتوريات العسكرية على مؤسسات الحكم المدني في باكستان , 

في حالة عدم االستقرار السياسي وبالتالي يؤثر على مسار التطور  بشكل كبيروهذا يسهم 
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الحاكمة  األحزاب أداءالسياسية وقصور  مشاركاتال أزماتظهور  الديمقراطي من خالل

 . اإلسالميتحت مظلة الدين 

على  اإلسالميةلذا يمكننا القول من الصعب التكهن بمستقبل الديمقراطية في دولة باكستان 

ضوء الطرح التاريخي السابق لنشوء واتجاهات المؤسسات في دولة باكستان ... وعليه 

 : يأتيبما  إجمالهاباكستان الديمقراطي ثالث تحديات يمكن  دولة قبلمست أمامستقف 

الدين في العملية السياسية ,  تسييسالحد من  أخرتحديد العالقة بين الدين والدولة بمعنى  -4

حقيقية يعاني منها النظام السياسي , فدولة باكستان كما عرضنا سابقاً قامت  إشكاليةوهذه 

 التي (نظرية االمتينعبر وجود ) اإلسالمشرعيتها من سبت تاك إذمتين  أساسعلى 

نظام  فأيالهندوسية في الهند , وبالتالي  واألمةفي باكستان  اإلسالمية األمةانبثقت عنها 

التغاضي عن هذا الموضوع وكما هو  ال يستطيعمهما كان علماني النزعة في توجهاته 

 الحال في عهد )ذو الفقار علي بوتو( .

يعد من اكبر التحديات التي تواجه الذي سة العسكرية على الحكم سيطرة المؤس -1

الصفة  إعطاءوالذي الغاية منه  اإلسالميالديمقراطية والتقدم بالرغم من انتهاجها الدين 

 اللوائح الدستورية للحكم . إطارالشرعية للحكم ضمن 

فيذ التقدم النظام االقتصادي التي تقف حائالً دون تن وإصالحقضية الفساد الطبقي  -9

الحنيف في مبدأ التكافل االجتماعي بين  اإلسالميمبادئ الدين  إلىواالزدهار والرجوع 

 الطبقات . 

غاب عن حياة هذه الدولة الحديثة  اإلسالم إندعي ن أوتتجاهل  أنوختاماً ... نجد من العبث 

والصراعات  زماتاألرة ثفشل الديمقراطية فيه فك أوطريقاً لتثبيت الحكم  أو صورياً  ولم يكن

على الدوام , فأول مظاهر الديمقراطية والحرية  سلبيةحالة  ال تشكلالتي تمر بها باكستان 

يعيش فيها  إسالميةدولة  وتأسيسالتي عرفتها باكستان كانت الدعوة النفصالها عن الهند 

ين في ذلك الكبيرة التي بذلها المسلم والتضحياتالمواطن الباكستاني بحرية وعدل ومساواة , 

وطموحاتهم ,  أمالهميعبر عن رأي حر دليل واضح على رغبة الشعب في تكوين  إالالوقت 

المصدر الرئيس لثقافة الشعب الباكستاني بدليل ظهور العديد من  اإلسالموهنا اعتبر 

 اإلسالمية( وعلى باكستان االهتمام بالدائرة اإلسالمية)الجماعة  وأهمها اإلسالميةالحركات 

 اإلسالميدورها على الصعيد االقليمي  وأداءهذا التطور واستثمار ن قاعدة رصينة لتكو

 لتكون مصدر قوة ولها دور فعال على الصعيد الدولي .     

 

 

 

 المصـــــــــــادر

 . 9, ص  4419حسن محمد جوهر ومحمد مرسي ابو الليل , باكستان , دار المعارف , القاهرة ,  (4)
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.  991 , ص 4444, االسكندرية , 4م في اسيا منذ الغزو المغولي , ط محمد نصر مهنا , االسال (1)

احسان حقي , باكستان ماضيها وحاضرها , دار الجماهير , بيروت , ولمزيد من التفاصيل ينظر : 

 . 19, ص  4419

 . 995محمد نصر مهنا , مصدر سبق ذكره , ص  (9)

 المصدر نفسه . (1)

ضارية في شبه القارة الهندية , الدار العربية للكتاب , بيروت اسماعيل العربي , االسالم والتيارات الح (9)

 . 111, بال تاريخ , ص 

. ولمزيد من التفاصيل ينظر : محمد حسين االعظمي  995محمد نصر مهنا , مصدر سبق ذكره , ص  (1)

 . 15, حقائق عن باكستان , الدار القومية للطباعة والنشر , مصر , بال تاريخ , ص 

 . 994, مصدر سبق ذكره , ص محمد نصر مهنا  (1)

,  4441خير الدين عبد الرحمن , القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين , دار الجليل , دمشق ,  (5)

 . 99 – 14ص 

الرابطة االسالمية : هي هيئة للمسلمين تمثل جميع انحاء الهند , اسست في مدينة دكا )عاصمة  (4)

ر : المشير محمد ايوب خان , باكستان , مطابع دار ( . ولمزيد من التفاصيل ينظحالياً  بنغالديش

 . 15الكشاف , بال تاريخ , ص 

,  4444(حازم محمد محفوظ , محمد اقبال , الكتاب الثاني , دار الثقافة للنشر والتوزيع , القاهرة , 49)

 . 9ص 

 . 159ص  مصدر سبق ذكره , ,( اسماعيل العربي 44)

,  4515كانون االول عام  19في  تشياكستان الحديثة , ولد في كرا( محمد علي جناح , مؤسس دولة ب41)

تلقى علومه في بريطانيا , بدأ حياته قوميا هنديا يناهض الطائفية , ويدعو الى الوحدة بين المسلمين 

. اصبح زعيم مسلمي الهند السيما  4419والهندوس , اختلف مع غاندي واستقال من حزب المؤتمر عام 

وهو العام الذي انتخب فيه رئيسا للطائفة االسالمية , وبدأ يدعو الى دولة اسالمية منفصلة ,  4491بعد عام 

, عبد الوهاب  14, توفي بعد عام من تحقيق حلمه , المصدر نفسه , ص  4411االمر الذي تحقق عام 

, ص  4411,  , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت 4طالكيالي واخرون , الموسوعة السياسية , 

14 . 

 . 411( محمد حسين االعظمي , مصدر سبق ذكره , ص 49)

 . 151( اسماعيل العربي , مصدر سبق ذكره , ص 41)

(49 )Farooq Ahmed , Palestine , Facts and Information , Institute of Regional 

Studies Islamabad , 1999 , p.5 .                                                      

ستحكم وقد جاء فيها ما يأتي :" 59, ص  14, وثيقة رقم  1411( وثائق البالط الملكي , ملف 41) 

والديمقراطية والمساواة والتسامح والعدالة دولة باكستان بواسطة ممثلي الشعب فقا لمبادئ الحرية 

الكريم والسنة  القرآنحنيف التي جاء بها االجتماعية وسيعمل المسلمون وفقا لتعاليم الدين االسالمي ال

بما فيهم المنبوذين )الفقراء( من اتباع حرية دينهم والمحافظة على  لألقلياتالنبوية الشريفة وسيسمح 

باكستان الحالية والتي ستنضم اليها في المستقبل ان تتمتع بنظام االتحاد  ألقاليمحقوقهم وثقافتهم وسيتاح 

 . "مع احترام حقوقها

, مركز دراسات الوحدة العربية ,  4441-4414( هاني الياس الحديثي , سياسة باكستان االقليمية 41)

 . 45, ص 4441بيروت ,
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( فضل الرحمن , االسالم في باكستان , مركز البحوث والمعلومات , مترجم عن مجلة دراسات 45)

 91, ص 1994واليات المتحدة , , واشنطن , ال (1( , العدد )5ق االوسط , المجلد )جنوب اسيا والشر

. 

 . 45( فضل الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص44)

(19)R.Kopict , India and Israel , A problem in Asian politics , Middle Eastern 

Affairs , May <p.89 .                                                                     

يز ابو زيد و الحركة االسالمية في باكستان وبنغالديش , دراسة في حالة الجماعة ( عال عبد العز14)

االسالمية , مجموعة مؤلفين , الحركات االسالمية في اسيا , جامعة القاهرة , مركز الدراسات 

 . 41, ص 4445االسيوية , 

, مركز الدراسات  (11( الملف السياسي , التطورات السياسية المعاصرة في باكستان , العدد )11)

 . 1, ص  1994الدولية , جامعة بغداد , 

( هاني الياس الحديثي , البنية السياسية لدولة باكستان , معهد الدراسات االسيوية واالفريقية , 19)

 . 11-19, ص  4459( , الجامعة المستنصرية , 14العدد )

 . 1سبق ذكره,ص السياسي, مصدرالملف (11)           

 . 51ي الياس الحديثي , سياسة باكستان االقليمية , ص( هان19)

وتوفي عام  في            سيالكوت 4519ر وفيلسوف وسياسي ومحامي ولد عام شاع :محمد اقبال( 11)       

موطنه االصلي باكستان الغربية أي باكستان الحالية , له اسهامات عديدة على المستوى  4495

ويعد الرائد ثر وكتب بلغات عديدة مثل االردية والفارسية واالنكليزية العالمي في مجال الشعر والن

  . 4414نيسان  41( 194جريدة لواء االستقالل , السنة الثالثة , العدد )االساس لنظرية االمتين :

( ولد االمام  ابو االعلى المودودي في مدينة )اورنك اباد( التابعة لوالية )حيدر اباد الدكن( في 11 )

ونقل جثمانه الى باكستان ودفن  4414وتوفي في مستشفى بمدينة )نيويورك( في عام  4499ند عام اله

في ساحة منزله بمدينة الهور درس على يد ابيه اللغة العربية والقران والحديث والفقه واللغة الفارسية 

واصدر  4445ام وتعلم اللغة االنكليزية وحصل على ثقافة عربية اسالمية , عمل في الصحافة منذ ع

عمل على  4411, اسس )الجماعة االسالمية( في الهند عام  4419( عام  القرآنمجلة )ترجمان 

وبعد انتقاله الى  باإلسالمتخليص الفكر االسالمي من المنطق التبريري االعتذاري من اجل تعزيز الثقة 

هو من رواد االصالح االجتماعي باكستان نحا نحواً واقعياً حول الدستور والقانون واساليب تنفيذهما 

تمحور فكرة حول الحاكمية التي تعني ان هللا تعالى هو الحاكم المطلق لهذا والسياسي  واالسالمي , 

 الكون وهو المشرع االوحد , لمزيد من التفاصيل ينظر : عبد هللا الطنطاوي , ابو االعلى المودودي .

.5-www.Ashahed.2000.Tripod.com./p.1http ://  

 .  55الحديثي , سياسة باكستان االقليمية , ص الياس وكذلك ينظر : هاني 

الباكستانية , مجموعة مؤلفين , البلدان االسالمية  –( احسان حقي , تاريخ شبه الجزيرة الهندية 15)

 4414, جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية , الرياض , واالقليات المسلمة في العالم المعاصر 

 . 114-111ص

 . 41( عال عبد العزيز ابو زيد , مصدر سبق ذكره , ص 14)

http://www.ashahed.2000.tripod.com./p.1-5
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 . 44( المصدر نفسه , ص 99)

 . 11-11( هاني الياس الحديثي , البنية السياسية لدولة باكستان , ص 94)

, سلسلة محاضرات  1944ايلول  44حداث ( مقصود الحسن نوري , مستقبل باكستان بعد ا91)

( , مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية , دولة االمارات العربية 15االمارات , العدد )

 . 99, ص  1999المتحدة , 

 . 54( هاني الياس الحديثي , سياسة باكستان االقليمية , ص 99)

         (91)Manzooruddin Ahmed(ed),Contemporary Pakistang Polithcs Economy and 

Society,Royal book company,Karachi,1982.p.                          

 .441-444مصدر سبق ذكره,ص ن االعظمي,يمحمد حس) 99)        

 .91مصدر سبق ذكره ص (مقصود الحسن نوري,91)        

الدسةتورية          فةي ضةوء التطةورات  باكسةتان, دراسةةفةي الحزبيةة  الحديثي, التعددية(هاني الياس 91)        

 .449,ص4441(,جامعة بغداد,44)السياسية, العددلة العلوم مج,4491-4449

 

 .441-444المصدر نفسه,ص( 95)

( محمد ايوب خان عسكري ورئيس جمهورية باكستان ولد فةي المنطقةة الشةمالية مةن شةبه جزيةرة الهنةد وبةدا 94)

في  في قرية ريحانة بالقرب من" هاريبور هزارا" 4491لتحقا بالجيش الهندي البريطاني ولد عام حياته العملية م

حصةوله  غةار "وقبةلالتحةق بجامعةة "علةي  4411الهند التحق اوال في احدى مدارس "سراي صةالح" وفةي عةام 

واتةم تدريبةه  4411 عةام الةى انكلتةرا هرسةت "وسةافرعلى البكالوريوس رشح لكلية العسكرية الملكية فةي "سةائد 

ترقةةى لرتبةةة جنةةرال وعةةين قائةةدا اعلةةى محلةةي للجةةيش الباكسةةتاني وعةةين فةةي مجلةةس الةةوزراء  4494وفةةي عةةام 

 .4491االتحادي الذي يقوده "علي بوغرا"عام

 .499,ص4411الفكر العربي القاهرة, كامل, دارالحكم الحديثة ,ترجمة احمد  ستيوارت, نظامميشيل ( 19)

 .http://www>aljazeera>net-2002.p.1ن ,(محمد ايوب خا19)

 . 491سبق ذكره , ص  ستيوارت, مصدر(ميشيل 11) 

 .1سبق ذكره,ص خان, مصدر(محمد ايوب 19)

 .1(المصدر نفسه ,ص11)

لعائلةةة  4411عةةام عةةد فةةي اقلةةيم السةةند والةةذي اصةةبح تابعةةا لباكسةةتان ب 4415(ولةةد ذو الفقةةار علةةي بوتةةو عةةام 19)

 تلقى بوتو تعليمه االول في المدرسةة العليةا لكاتدرائيةة "بومبةاي" شاه نواربوتو" الوحيد لسيد"اقطاعية وكان الولد 

 مريكية الستكمال دراسته العليةا فةي مجةال العلةوم السياسةية لجةامعتي "كاليفورنيةام سافر الى الواليات المتحدة االث

 وتةأثرنيا التي نال منها شهادة الحقوق في بريطا ثم جامعة "اكسفورد" 4414و"بركلي"عام 4411عام  الجنوبية"

 تةةارة" وكةةان يةةؤمن بمةةا اسةةماه "االشةةتراكية االسةةالمية (محمةةد علةةي جنةةاح)بشخصةةية مؤسةةس دولةةة باكسةةتان 

اعتبةر مؤسسةات المجتمةع المةدني صةمام امةان  فقةد وفي رؤيته للديمقراطيةةتارة اخرى و"االشتراكية الديمقراطية 

الطبقةات الفقيةرة  ال تشعريطرة الدولة على المؤسسات االنتاجية والحيوية حتى بالنسبة للمجتمع الحر ودعى الى س
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متطلبات التنمية عمل في مهنةة المحامةاة وفيمةا بعةد تةولى بوتةو منصةب وزيةر التجةارة فةي حكومةة الةرئيس  بوطأة

ام اسس حزب الشعب الباكستاني وواصةل كفاحةه ضةد الفسةاد وفةي عة 4411وفي عام  4495اسكندر ميرزا عام 

حينمةا نجةةح انقةالب عسةكري قةادة الجنةةرال  4411اصةبح رئيسةا للةوزراء واسةتمر فةةي منصةبه حتةى عةام  4419

 بوتو, كشميرذو الفقار علي -لمزيد من التفاصيل ينظر: 4414في نيسان /ابريل بإعدامهوالذي قام  "الحقء يا"ض

 .1-4ص4419كستان,بيروتبايكافح من اجل حقه في تقرير مصيره ,سفارة ال قصة شعب

 .441ص,  الحزبية في باكستان الحديثي, التعددية(هاني الياس 11)

التحول الديمقراطي في باكستان ,مجموعة مؤلفين في كتاب التحوالت الديمقراطيةة  هيفي,ك(بريعمة عبدربه ال11)

 .11-19,ص4444الدراسات االسيوية, القاهرة, مركزجامعة  في اسيا,

 .441,صلحزبية في باكستان ا الحديثي, التعددية(هاني 15)

 .44سبق ذكره,ص بوتو, مصدرذو الفقار ,علي  (14)

 ,44-45عبد العزيز ابو زيد ,مصدر سبق ذكره,ص د. عال (99)

في منطقة )جالندهرا(,وحصل علةى شةهادة البكةالوريوس بامتيةاز مةن  4411ولد محمد ضياء الحق في اب  (94)

 كلية "سانت ستيفن "بدلهي.

(جامعةةةة 9)السياسةةةية, العةةةددالعلةةةوم  باكسةةةتان, مجلةةةةعلةةةي ,مسةةةتقبل النظةةةام السياسةةةي فةةةي  محمةةةد جةةةواد (91)

 .41,ص4455بغداد

 .1(الجنرال محمد ضياء الحق مصدر سبق ذكره.ص99)

 .449الحزبية في باكستان,ص الحديثي, التعددية(هاني الياس 91)

 . 19-11( بريعمة عبد ربه الكهيفي , مصدر سبق ذكره , ص 99)
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