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بدعم من طالبان  –، قامت مجموعة من اإلرهابيين 2014ديسمبر  16يوم 

مدرسة عامة للجيش في ، بهجوم وحشي على ”هللا أكبر“، هاتفين  –بباكستان 

 من تالميذ المدارس 140مدينة بيشاور. قتلوا أكثر من 

 16و  12آخرين. وكانت أعمار معظم الضحايا تتراوح بين  100وجرحوا أكثر من 

 .سنة

، قال وزير ”حتى األطفال يموتون على خط المواجهة في الحرب ضد اإلرهاب“

كان التابوت أصغر ،كان  كلما“الدفاع خواجة محمد آصف ذلك اليوم، مضيفا 

 .“الحمل أثقل

بالكاد مرت ثالثة أشهر، أسبوع قبل اليوم الوطني الرسمي لباكستان شهر مارس، 

هاجم متشددون كنيستين في أكبر منطقة للمسيحيين في الهور، مما أسفر عن 

شخصا على األقل. كرد فعل قامت عصابة عنيفة بضرب وحرق حتى  21مقتل 

 .شتبه فيهم، تم خطفهم من مخفر للشرطةالموت اثنين من الم

ال تكاد دموع األمهات واآلباء المفجوعين، واألزواج والزوجات واألصدقاء 

والجيران تجف حتى يحدث هجوم آخر. في السنوات القليلة الماضية، تم قتل أكثر 

باكستاني في هجمات مختلفة من قبل الجماعات المسلحة التي تدعي  60000من 

 .إلسالمالعمل باسم ا

 .سعى البعض إلى إلقاء اللوم على الدين، واإلسالم نفسه، بسبب أعمال العنف هذه

ولكن للقيام بذلك سنتجاهل دين الغالبية العظمى من الباكستانيين، الذين يعتقدون 

أن أعمال العنف التي تستهدف المدنيين ال يمكن تبريرها باسم اإلسالم. ففي 

٪ من الباكستانيين قالوا أنه ال 89، 2013م عا” بيو“استطالع أجرته مؤسسة 

يمكن أبدا تبرير التفجيرات االنتحارية. حتى قبل الهجمات على أطفال المدارس، 

أشار ثلثا الباكستانيين أنهم يشعرون بالقلق تُجاه المتطرفين اإلسالميين في 

 .بالدهم

لبالغين أنه وكشفت دراسة لعينة عشوائية متكونة من عدة آالف من الباكستانيين ا

ال درجات أعلى من التدين وال أكبر درجة من التقوى لها عالقة بدعم المنظمات 

 .المتشددة

الشيء ذو األهمية الكبرى هو مضمون العقيدة الدينية. ولكن كيف اكتسبت 

المنظمات المتطرفة التي تدعو إلى العنف موطئ قدم ليست مسألة إيمان بقدر ما 

ف والصراع الذي يثور عندما تستخدم الحكومات هي مثال حي عن دوامة العن

وجماعات المصالح السياسية المحسوبية واإلكراه الستغالل الدين ألغراضهم 

 .الخاصة

انها قصة معقدة تشمل استخدام قوات أمن الدولة هذه الجماعات العنيفة للمصالح 

ف وكذا سياسية للبالد، وتشمل أيضا عدم تحرك القوى السياسية بحجة الخو-الجيو
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تاريخ من الفساد الحكومي وفقر ُمدقع مما يجعل من الصعب على كثير من 

 .الباكستانيين أن يثقوا في قدرة الدولة على العمل في مصلحتهم

 .وبدأ هذا كله مع تأسيس الدولة

 مالذا آمن للمسلمين

، وكان هذا تنفيذا لنظرية دولتين 1947أغسطس  14حققت باكستان االستقالل في 

ا من الهند البريطانية السابقة لتوفير الحقوق القانونية للمسلمين ومكانا ُشكلت

لممارسة شعائرهم الدينية بحرية. ولكن لم يمض وقت طويل حتى جعلت بعض 

 .الجماعات الدينية المتشددة حرية الدين تلك مقتصرا على المذهب السني السائد

ل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ، بدأت الجمعية التأسيسية األولى بالفع1949في عام 

لجعل اإلسالم دين الدولة. وبدأت حركة ضد مذهب األحمدية في خمسينيات القرن 

من  1974الماضي ، وفي نهاية المطاف تم إعتبارها جماعة غير مسلمة في عام 

، الذي كان ”بوتو“منع ”. ذو الفقار علي بوتو“طرف حكومة سياسية تحت قيادة 

، شراء وبيع المشروبات الكحولية ومنع كذلك فتح الحانات يعتبر زعيما ليبراليا

 .والمراقص في البالد

على الرغم من كل هذه اإلجراءات، فقد تم إعدامه من طرف الجنرال محمد ضياء 

الحق، الدكتاتور العسكري الذي بذل مزيدا من الجهود السترضاء المتطرفين 

االتحادية، وتم تعديل قوانين التجديف الدينيين. تم تنصيب المحاكم الشرعية 

القديمة عن طريق إدخال عقوبات أكثر صرامة وغضت السلطات الطرف، في كثير 

من األحيان، عن أعمال التمييز والعنف ضد الفئات المهمشة داخل اإلسالم وكذا 

األقليات المسيحية والهندوسية. تم تشديد قوانين مكافحة المذهب األحمدي، وتم 

 .ي تنفيذ التشريعات المناهضة للشيعةالبدء ف

، حيث تم تأسيس اإلسالم الشيعي كدين  1979في أعقاب الثورة اإليرانية عام 

رسمي للدولة، زاد البعد الطائفي عند الجماعات المتشددة داخل باكستان. تطورت 

 .الجماعات المناهضة للشيعة المحلية المتنامية

ر الجيش الباكستاني أن يصبح نقطة انطالق وفي الثمانينات من القرن الماضي، قر

عن طريق تشجيع المتطرفين على شن ما يعتبرونه حربا مقدسة ” للحرب الباردة“

ضد االتحاد السوفياتي بعد غزوه ألفغانستان. تم سحب الكثير من المال من المملكة 

التي ال العربية السعودية والواليات المتحدة لتعزيز الحركات الوهابية والديوبندية 

تقر استخدام العنف باسم الجهاد. بدأ انتشار المدارس الدينية المساندة ألن يرفع 

 األفراد السالح ضد الدولة دفاعا عن اإلسالم

بعد الهجمات اإلرهابية للحادي عشر من سبتمبر، عندما وقف الجيش الباكستاني 

المسلحة،  إلى جانب الواليات المتحدة في حربها ضد اإلرهاب، ردت الجماعات

 والتي أصبح لها موقع قدم داخل البلد، بعنف

وما زالت الحكومات المتعاقبة والجيش يردون في كثير من الحاالت بمزيد من 

 .الجهود تجاه التهدئة

 .اليوم، تعتبر باكستان واحدة من المخالفين للحرية الدينية باستمرار
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هي  10، اعتبارا أن 10إلى  1وبمقياس أكاديمي لترتيب درجة القيود الدينية من 

من حيث التقييد الحكومي للدين و المحسوبية  8.8األكثر تقييدا، سجلت باكستان 

 .بشأن التقييد االجتماعي للدين 10الحكومية تجاه الدين، ودرجة 

كانت العواقب وخيمة، إذ أسهمت في أمة ُمستقطبة ومنقسمة وتفتقر إلى اإلرادة 

الة ضد حركة ُسمح لها بأن تسيطر على البنية التحتية السياسية التخاذ إجراءات فع

للنظم القانونية والتربوية في البالد حتى في الوقت الذي تدمر حياة عشرات اآلالف 

 .من الباكستانيين

والنتيجة هي أن ثاني أكبر دولة إسالمية في العالم تجد نفسها في الحرب للعقد 

 ير مستقرةالرابع على التوالي، مع ديمقراطية هشة وغ

 بوادر أمل

 .هناك العديد من التطورات اإليجابية في باكستان

 .الجهود للتقريب بين األديان والسالم تكتسب زخما باستمرار

يرفع المسلمون أصواتهم إلصالح النظام التعليمي، داعين إلى العودة إلى تاريخ 

 .مجيد مليء باإلنجازات العلمية في دول ذات أغلبية مسلم

ئم القتل المروعة لتالميذ المدارس إرادة جديد التخاذ إجراءات ضد أعطت جرا

خطة “المتطرفين. فبعد جعل القوى السياسية الرئيسية إلى جانبه، أعلن الجيش 

 .للحد من جميع أشكال اإلرهاب” عمل وطنية

 ولكن عقبات كبرى تنتظر البلد

مملكة العربية من الخارج، هناك ضغوط وتمويل جماعات المصالح من دول مثل ال

السعودية وإيران التي تعمل بمثابة وكالء في الصراعات الطائفية التي تهدد 

، فإن ”باكستان أبزارفر“ باكستان بمزيد من التقسيم. وحسب مقالة في جريدة 

الطائفية قد باعدت بين أفراد الشعب، وأشارت نفس الجريدة إلى أنه إذا لم يتم سد  

 ”لى حرب أهليةقد يؤدي إ الفجوة فإن هذا 

كما أصبحت األعمال المعادية لإلسالم والُمميزة ضد المسلمين، والتي حظيت 

بتغطية إعالمية في الغرب، كمورد للمتطرفين في بلد يعتقد ثالثة أرباع مواطنيه أن 

 .الواليات المتحدة هي عدو أكثر منها شريك

من التحدث  داخل باكستان، يقف معظم المواطنين ضد التطرف، ولكنهم يخشون

علنا في غياب الحماية الحكومية. اآلن، القيادة المدنية تختبئ وراء الجيش لخوض 

 .حربها ضد اإلرهاب

تصارع باكستان جاهدة لتبني سواء النموذج التركي أو النموذج السعودي 

للحكومة. هذا هو الفرق بين ديمقراطية تمثيلية حيث تكون لألصوات العلمانية 

الوصول إلى الساحة المدنية ونموذج آخر حيث تتبنى حكومة  والدينية الحق في

 .استبدادية ديانة رسمية وتغلق األبواب أمام أي معارضة

بالنسبة للباكستانيين العاديين، كغيرهم من الناس من مختلف األديان في جميع 

 أنحاء العالم، الدين يساعدهم على مواجهة المعاناة. وفقا لسبر آراء القيم العالمي،

 ٪ من الباكستانيين يعتبرون الدين مصدرا للراحة والقوة96فإن 

في دراسة وطنية في باكستان، فإن ممارسة دينية أكبر ومستويات أعلى من 

 التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا برفاهية األفراد والرضا عن الحياة بشكل عام
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مان من في النهاية، باكستان الديمقراطية ال يمكن أن تُبنى عن طريق الحر

 الحريات الدينية والسياسية

يجب وجود حكم رشيد وإرادة سياسية تتغلب على الخوف من اإلرهاب لبناء 

 .مجتمع حيث يتم التعامل مع االختالفات األيديولوجية بطريقة سلمية ومدنية

الحرب ضد اإلرهاب هي، في جزء كبير منها، حرب لربح القلوب والعقول. يجب 

تمع الباكستاني رعاية أيديولوجية لمكافحة منطق على الجماعات في المج

الجماعات المتطرفة التي تتجاوز المخاوف األمنية، لتحل نظرة مفادها العمل معا 

لقد كشفت ”. االنتقام“لتحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص االقتصادية محل 

ا على عقود من المعاناة في باكستان أن العمل العسكري وحده ليس حال حقيقي

 .اإلطالق

وقار جيالني، عضو مؤسس في الرابطة الدولية لصحفيي الدين، وهو مراسل  

في الهور. ويكتب أيضا عن قضايا ذات صلة بالدين ” أخبار يوم االحد“لصحيفة 

 *نيويورك تاي“لمنشورات دولية، بما في ذلك صحيفة 

 :الموارد

عرض المعلومات الدينية والديموغرافية واالجتماعية  :المالمح الوطنية لباكستان

 .واالقتصادية لباكستان

أرقام مفصلة حول الدين، بما في مقارنة بين ” :آردا“المقارنة بين البلدان لموقع 

 .ذلك الحرية الدينية والسلوك االجتماعي في باكستان وسبعة دول أخرى

يقدم وجهات نظر حول  ”معهد إقبال الدولي للبحوث والحوار”و ”المعهد المسلم“

 .التحديات المعاصرة التي تواجه باكستان والمجتمعات اإلسالمية األخرى
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