البيجوـ (نصرت بوتو) الكردية
سيدة باكستاف األولى ،وزعيمة حزب الشعب الباكستاني
بقمـ :د .محمد عمي الصويركي

البيجوـ نصرت مير از الصابونجي األصفياني الكردي أو ( نصرت بوتو ) فيما بعد :
سيدة باكستاف األولى في الفترة 1977-1973ـ ،وزوجة رئيس وزراء
باكستاف السياسي الكبير ذو الفقار عمي بوتو ،وخميفتو في رئاسة حزب الشعب

الباكستاني ( )pppمف عاـ 1983-1979ـ ،ووالدة رئيسة وزراء باكستاف
بنظير بوتو التي اغتيمت عاـ 2008ـ.

ولدت في يوـ  21سبتمر 1929ـ  ،وىي تنحدر مف عائمة كردية سنية
ثرية تدعى (أصفياني الحريري ) التي كانت تقيـ في مدينة أصفياف بإقميـ

كردستاف إيراف ،تتبع في أصوليا إلى البطؿ األسطوري المسمـ صالح الديف
األيوبي ،استقر والدىا رجؿ األعماؿ الثري في كراتشي بباكستاف ،وكاف ليذه األسرة

شبكة واسعة مف رجاؿ األعماؿ في جميع أنحاء شبو القارة اليندية طافوا فييا قبؿ
التقسيـ عاـ 1947ـ.
والدتيا (فاطمة الماحوزي) تزوجت وعمرىا في التاسعة مف أحد أقارب أميا
في العراؽ -ألف والدتيا عراقية  -مف والدىا المدعو مير از الصابونجي الذي كاف
صصي ارً في السف أيضاً ،وكاف مثقفاً ومحباً لمقراءة ،والسفر ،فقصد اليند لمسياحة،
فوجد أف صناعة الصابوف فييا مزدىرة ،وتدر أرباحاً طائمة ،فعاد إلى العراؽ،

وعرض عمى زوجتو مرافقتو إلى ىناؾ ،فرافقتو عمى مضض.

أنجبت لو زوجتو (فاطمة الماحوزي ) ابنتاف  :شفيقة ،وبيجت المتاف تزوجتا
مف عراقييف ،ورزقت بنصرت (بوتو فيما بعد) في اليند ،ثـ زينة ،وصبييف لـ تكتب
ليما الحياة  .أما نصرت ،فكانتا كما رغب والدىا ،محبة لمدراسة والعمـ ،فقصدت

أحبت نصرت ذو الفقار عمي بوتو ،قبؿ أف يصبح
باكستاف لدراسة اليندسة ،وىناؾ ّ
قائداً وزعيماً ذائع الصيت ،وقد طمب يدىا لمزواج ،لكف الوالد رفض زواج ابنتو مف
باكستاني ،وىناؾ رواية تقوؿ :أف بوتو رآىا في قصر الممؾ رضا شاه بيموي في
طيراف فأعجب بيا وخطبيا بعد ذلؾ.
بعد وفاة والد نصرت (مير از الصابونجي األصفياني) ،أصرت عمى الزواج مف
ذو الفقار عمي بوتو ،وتـ زواجيا منو يوـ  8سبتمبر 1958ـ في حضور
العائمة ،وكانت حفمة الزفاؼ ضخمة ومموكية ،وكانت نصرت سعيدة بزواجيا منو
الذي سيصبح قائداً عظيماً في باكستاف.
سكنت (نصرت ) في قصر واسع وفخـ ،فكانت المرايا مطمية بالذىب
واألحجار الكريمة ،وكاف زواجيا منو حمـ حياتيا ،وكانت الزوجة الثانية لو ،وقد

أنجبت بنتيف :بينظير (بنزير ) بوتو ،و سناـ بوتو  .وولديف ىما  :شاه نواز بوتو،
ومرتضى بوتو .وتذكر خالتيا (مموؾ الماحوزي) أف ولدييا (مرتضى وبينظير ) كانا
األكثر شبياً بوالدىما في الحكمة والقيادة ،عمى رغـ أنيما اختمفا مع بعضيما

سياسياً.

قتؿ ولدييا (مرتضى بوتو ) خالؿ اشتباكات مع الشرطة الباكستانية في
ظروؼ غامضة قبؿ  11سنة ،فيما قُتؿ ابنيا اآلخر (شاه نواز بوتو) مسموماً في
فرنسا قبؿ  22سنة.

بعد إعداـ زوجيا  -رئيس وزراء باكستاف  -ذو الفقار عمي بوتو عاـ
1979ـ .رأست حزب الشعب الباكستاني الذي أسسو زوجيا خالؿ الفترة
(1986-1979ـ) ،وساعدتيا في ذلؾ أبنتيا بنظير بوتو ،وىذا الحزب عضو

في المنظمة االشتراكية العالمية ،ومقره في إسالـ آباد ،ومعقمو إقميـ السند جنوب

البالد ،ولو أنصا ارً في إقميـ البنجاب شرؽ البالد ،كما انتخبت نصرت نائبة في

البرلماف الباكستاني لدورتيف.

رحمت (نصرت بوتو ) في حقبة الثمانينات مف القرف الماضي إلى دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وكانت تعاني مف مرض (الزىايمر ،والسكتة الدماغية )،

وعاشت ىذه السيدة الكردية قصة تراجيدية مؤلمة – مثؿ قصة شعبيا الكردي -
وتمقت صدمات قوية عاشت فصوليا بدأ مف إعداـ زوجيا ذو الفقار ،وبعده فجعت
بمقتؿ أوالدىا الثالثة :مير مرتضى عاـ 1996ـ ،وشاه نواز ،وبينظير بوتو عاـ

2007ـ ،وقد تميزت عائمتيا بالعناد ،والتحدي ،واإلصرار عمى بموغ األىداؼ،

حتى لو كاف الثمف إراقة الدماء ،حتى يمكننا وصؼ (نصرت بوتو ) بػ (خنساء )
باكستاف الحزينة ،فقد دفع كؿ مف زوجيا وأوالدىا الثالثة ثمناً باىضاً في ركوبيـ

موجة السياسة الصاخبة في بمد عرؼ بالقالقؿ السياسية والمؤامرات ،والظروؼ
االجتماعية واالقتصادية المعقدة التي كانت تمر بيا باكستاف منذ االستقالؿ والتي
ال زالت تعصؼ بيا حتى اليوـ ،أو ربما ىو القدر الذي ينتظره دائماً ساسة الشرؽ

عمى األرجح.

ؿقد صرح الرئيس المشارؾ لحزب الشعب الباكستاني آصؼ زرداري بتاريخ

 22مارس 2010ـ ورئيس باكستاف الحالي – وزوج ابنتيا الرحالة بنظير بوتو:
بأف (البيجوـ نصرت بوتو) كانت امرأة عظيمة وثروة وطنية ،ليس فقط ألنيا امرأة
تقؼ وراء اثنيف مف أكبر قادة بمدنا وىما الشييد ذو الفقار عمي بوتو ،والشييدة
بينظير بوتو....
توفيت نصرت بوتو في مستشفى بدبي باإلمارات العربية المتحدة يوـ األحد
 23أكتوبر 2011ـ عف عمر ناىز  82عاما ،وذلؾ بعد صراع طويؿ مع
المرض .ونقؿ جثمانيا إلى بمدة (غاري خودا باكس) بمقاطعة السند الجنوبية حيث
تقدـ آالؼ المشيعيف الرئيس الباكستاني آصؼ عمي زرداري  -زوج أبنتيا بنظير
بوتو  -ومعو كبار رجاؿ الدولة ،ووضع الرئيس الورود عمى قبر عائمة بوتو ،بعد

أف قاموا بالصالة عمييا في أؾبر مساجد باكستاف ،و دفنت بجوار زوجيا ذو الفقار
عمي بوتو في مقبرة األسرة ىناؾ ،وبيذه المناسبة أعمنت باكستاف الحداد لمدة

( )10أياـ عمى وفاتيا.

الرئٌس زراداري ٌنثر الورود على قبر نصرت

أما زوجيا ذو الفقار عمي بوتو  ،فقد ولد عاـ 1928ـ في إقميـ السند
لعائمة إقطاعية ،وكاف الولد الوحيد لشاه نواز بوتو أحد الشخصيات الباكستانية

المعروفة ،أكمؿ دراستو في العموـ السياسية بجامعتي كاليفورنيا الجنوبية عاـ

1947ـ ،وبركمي عاـ 1949ـ ،ثـ جامعة أكسفورد في بريطانيا التي ناؿ منيا
شيادة الحقوؽ.

الرئيس الباكستاني ذو الفقار عمي بوتو

تأثر بشخصية مؤسس باكستاف الحديثة محمد عمي جناح ،وكاف يؤمف
باالشتراكية اإلسالمية واالشتراكية الديمقراطية ،وسيطرة الدولة عمى المؤسسات
اإلنتاجية الحيوية.
اشتصؿ بعد عودتو مف الخارج بمينة المحاماة ،وتولى بعد ذلؾ منصب وزير

التجارة 1958ـ ،وشصؿ بيف أعواـ 1966-1963ـ منصب وزير الخارجية .
ثـ ترؾ الحكومة عاـ  1966بعد خالفة مع الرئيس محمد أيوب خاف بشأف
اتفاقية طشقند لمسالـ مع اليند ،وقاـ بتأسيس حزب الشعب الباكستاني عاـ

1967ـ ،وبعد ىزيمة باكستاف أماـ اليند 1970ـ ،تولى ذو الفقار عمي بوتو
الحكـ في باكستاف بعد فوز حزبو في االنتخابات البرلمانية.

وفي عاـ  1973أصبح بوتو رئيساً لموزراء واستمر في منصبو حتى عاـ

1976ـ حينما نجح انقالب عسكري بقيادة ضياء الحؽ والقي القبض عميو وتـ

إيداعو السجف ،ووضعت ابنتو بينظير تحت اإلقامة الجبرية ،وفي أبريؿ 1979ـ

نفذ فيو حكـ اإلعداـ.

بنظٌر بوتو رئٌسة وزراء باكستان

أما بخصوص أبنتيا (بنظير ) ذو الفقار عمي بوتو  ،فكانت أوؿ وأصصر امرأة
تتولى منصب تنفيذي في سمطة الحكـ في بمد إسالمي ،ومف أشير الزعيمات
السياسية في العصر الحديث ،ولدت بمدينة كراتشي في  21يونيو 1953ـ ،وفي
 18ديسمبر  1987تزوجت مف آصؼ عمي زارداري في مدينة كراتشي قبيؿ
االنتخابات العامة ،الذي أصبح فيما بعد الرئيس الحادي عشر لباكستاف ،ورئيس
حزب الشعب الباكستاني بعد اغتياؿ زوجتو بنظير بوتو في ديسمبر 2007ـ.
تأثرت بنظير بفكر والدىا عمي بوتو ،وبالحياة الصربية التي عاشتيا عمى مدى
سنوات طويمة مف عمرىا خالؿ فترة تعميميا ،وتعتبر مف دعاة الديمقراطية وحقوؽ
اإلنساف  .وبعد إكماؿ دراستيا في جامعة ىارفارد بالواليات المتحدة و جامعة
وأكسفورد في بريطانيا ،عادت إلى باكستاف عاـ  1977وقبؿ فترة قميمة مف
االنقالب عمى أبييا الذي قاده ضياء الحؽ ،والذي انتيى بإعدامو عاـ .1979
وبقيت تحت اإلقامة الجبرية إلى أف استطاعت الخروج مف باكستاف لتقضى عشرة
سنوات بالمنفى حتى لقي ضياء الحؽ مصرعو في حادث طائرة عاـ .1988
عادت إلى باكستاف وتولت قيادة حزب الشعب الباكستاني  -الذي أسسو
والدىا – وفاز تحالفيا بأغمبية طفيفة في االنتخابات العامة لتصبح في األوؿ مف
ديسمبر عاـ  ،1988أوؿ امرأة في بمد مسمـ تشصؿ منصب رئيس الوزراء ،وقد

واجيت حكومتيا العديد مف المشاكؿ االقتصادية مما ألب عمييا خصوميا
السياسييف الذيف رفعوا عمييا وعمى زوجيا آصؼ زارداري الذي كاف يشصؿ منصب
وزير االستثمارات الخارجية العديد مف قضايا الفساد وسوء استعماؿ السمطة،

وسقطت حكومتيا في أغسطس  .1990وحكـ عمى زوجيا بالسجف ثالث سنوات
(.)1993 – 1990
استطاعت بينظير بعد ثالث سنوات العودة إلى رئاسة الوزراء بعد فوزىا في
االنتخابات التي أجريت في أكتوبر  1993لكف بقاءىا لـ يدـ طويالً فقد أسقطت
حكومتيا لممرة الثانية عاـ  1996بعد تجدد االتيامات لزوجيا بالرشوة والفساد،

وخسرت في انتخابات  1996التي فازت بيا الرابطة اإلسالمية ،وكاف زوجيا

وراء خروجيا مف الحياة السياسية الباكستانية بؿ وأيضا إجبارىا عمى الحياة في

المنفى مرتيف ..فعاشت في المنفى بيف بريطانيا واإلمارات العربية ،ومنعت مف
دخوؿ البالد بسبب عدـ حضورىا إلى المحكمة عاـ 2002ـ.

قصر بنظزٌر بوتو فً دبً

صدر قرار بالعفو عنيما مف الجنراؿ برويز مشرؼ رئيس باكستاف في إطار
صفقة سياسية في أكتوبر الماضي برعاية الواليات المتحدة تمكنت بوتو بموجبيا

مف العودة إلى باكستاف .وفى  18أكتوبر  2007عادت إلى كراتشي لتقود حزب

الشعب الباكستاني في االنتخابات العامة  ..حاممة لواء إعادة البالد إلى الحكـ

المدني ،وقد تعرضت إلى محاولة اغتياؿ فاشمة في نفس يوـ عودتيا إلى
باكستاف في  19أكتوبر 2007ـ.
وبعد شيريف تقريباً مف نجاتيا مف اليجوـ األوؿ ،تعرضت إلى اليجوـ

الثاني يوـ الخميس  27ديسمبر  2007عمى موكبيا بعد خروجيا مف مؤتمر
انتخابي لمناصرييا ،وكانت واقفة في سيارتيا لتحية الجماىير المحتشدة فتـ
إطالؽ النار عمييا وقتمت برصاصة في عنقيا وأخرى بالصدر ،وبذلؾ انتيت حياة
أوؿ امرأة تتولى حكـ بمد إسالمي ،ويتولى زوجيا آصؼ عمي زرداري رئاسة
باكستاف بعد ذلؾ.
ليا كتاب "ابنة القدر " ( .)1989ونالت جائزة برونو كرايسكي لحقوؽ
اإلنساف في عاـ  1988ـ وفازت بجائزة فخرية مف رادكميؼ في عاـ 1989ـ.
وعف تأثر بينظير بوالدتيا (نصرت بوتو ) عمى تربيتيا وفكرىا فقد اعتبرت

نفسيا كردية ،حيث قالت ذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي لدى حضورىا مؤتمر االشتراكية
الدولية في روما  21يوليو 2003ـ :
"أنني اعتبر نفسي كردية ألف والدتي مف أصؿ كردي ،وقد لعبت والدتي ذات
الثقافة الكردية دو ارً كبي ارً في أف يصبح والدي رئيساً لوزراء باكستاف ،ولذلؾ أصبح

لدي بطبيعة الحاؿ اىتماماً كبي ارً بمشاكؿ الشعب الكردي ،ولف يتـ حؿ مشكمتو إال
عبر الديمقراطية والسالـ".

سيدة باكستاف األولى نصرت مع ابنتيا بنظير
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