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 مقدمة

ميانمار" وفقًا السمها الرسمي هي  القديم أو "جمهورية اتحادميانمار أو بورما وفقًا السمها 
وموقعها  2كم 676,577احدى دول جنوب شرق آسيا وأكبر دولها على االطالق إذ تبلغ مساحتها 

االستراتيجي جعلها جسرًا يربط بين جنوب وجنوب شرق آسيا كما أنها تربط الصين بهذه األسواق، 
يطة ادناه في نصفها الشمالي بين دولتين تشكالن ما يقارب ثلث وتقع ميانمار كما يظهر في الخر 

سكان العالم، أي الصين والهند، كما تشارك كل من بنغالدش وتايلند والوس في باقي الحدود باإلضافة 
على حدودها الغربية، ويقدر عدد سكان ميانمار بـ  كم 2,800لخليج البنغال الذي يمتد عبر مسافة 

 (1)% 1.5ادة سنوية تبلغ مليون نسمة بزي 60

 

                                                           
(1)Asian Development Bank, Myanmar: Agriculture, natural resources, and environment initial sector assessment, 
strategy, and road map, April 2013, from: 
file:///C:/Users/USER/Documents/Assesst_Myanmar_Agriculture_Environment_Assessment_ADB_2013.pdf 

file:///C:/Users/USER/Documents/Assesst_Myanmar_Agriculture_Environment_Assessment_ADB_2013.pdf
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كم  2,170الدولَة من شمالها إلى جنوبها بطول  Irrawaddy Riverويخترق نهُر إيروادي 
ويشكل النهر ودلتاه قلب الدولة ومحور مجتمعها حيث يعيش حول ضفافه معظم السكان ويضم  (1)

 معظم االقتصاد والزراعة والمدن الرئيسة وقد تطورت الحضارة البورمانية حول مدينة مندالي الواقعة
وذلك في تشابه كبير مع نهر النيل ودلتاه حيث يعيش معظم السكان  (2) البالدعلى ضفاف النهر أوسط 

ذا كانت مصر هبة النيل وفقًا لتعبير المؤرخ اليوناني هيرودوت  )حوالي  Herodotusفي مصر، وا 
 ق.م( قد ال نبالغ إذا قلنا إن ميانمار هبة إيروادي. 425-ق.م  484

البالد، تحيط بها مرتفعات شديدة  بشكل عام من أرٍض منخفضة وسط ميانمار ويتكون سطح
الوعورة، تنخفض أدنى نقطة في بورما إلى مستوى سطح األرض على ساحل بحر أدمان، بينما أعلى 

 سطح البحر متر فوق  5,881حيث ترتفع إلى  Hkakabo Raziنقطة هي قمة جبل هكاكابو رازي 
وهو يقع في شمال بورما وهو من أعلى الجبال في جنوب شرق اسيا ويقع على الطرف الجنوبي الشرقي 
من جبال الهماليا بالقرب من الحدود الثالثية لكل من الهند والصين وبورما وتعتبر منبع انهار بورما 

لى الجنوب بزاوية قائمة وقد شكلت على مدى العصور وتمتد جبا (3)الرئيسية  ل أراكان من الشمال وا 
حاجزًا طبيعيًا منيعًا يعيق االتصال واالحتكاك بين السكان في ميانمار من جهة وبين السكان في 

 المكتظتين بالسكان من جهة أخرى. (4)الصين والهند
ميانمار نحو  Aung San (5)ومن الناحية التاريخية الحديثة فقد قاد الجنرال أون سان 

االستقالل عن االستعمار البريطاني، غير أن الجنرال الذي رفض االنضمام للكومنولث البريطاني تم 
ني/ يناير كانون الثا 4اغتياله قبل ستة شهور من االستقالل وبالتالي لم يشهد ذلك اليوم الذي أُعلن في 

، وبعد االستقالل ظهر العديد من األحزاب السياسية ومارست ميانمار الحكم الديموقراطي، وقد 1948
( منصب أول رئيس وزراء بعد االستقالل، غير أن الصعوبات 1907 – 1995) U Nuشغل يو نو 

جنرال نو ون الذي االقتصادية وحركات التمرد التي واجهها أدت به لتقديم استقالته وتسليم المنصب لل

                                                           
 ويكيبيديا (1)
 48( ص 1991)عمان: دار البشير،  االستعمار في جنوب شرق آسيافايز صالح أبو جابر،   (2)
 ويكيبيديا  (3)
 47، ص مرجع سابقفايز صالح أبو جابر،   (4)
 Aung San Suu Kyi (1945 -)سو تشي  سان وهو والد رئيسة الوزراء الحالية أون   (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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شكل حكومة انتقالية الستتباب االمن والسالم في الدولة االمر الذي فتح الطريق النتخابات عامة في 
، واثناء ذلك ادعى ون أن النظام الديموقراطي الذي يمارسه يو نو غير مناسب للحكم 1960حزيران 

عد أن لعب بورقة الديانة البوذية في ميانمار، ومع ذلك فاز يو نو بأغلبية ساحقة في االنتخابات ب
السائدة في المجتمع وجعلها قضية محورية، ووعد بأن يجعل البوذية الدين الرسمي وطريق للحياة في 
الدولة، غير أن هذا الفوز لم يمنع الجيش من ولوج عالم السياسة عندما اقدم على السيطرة على الحكم 

لتبدأ مرحلة جديدة في ميانمار والتي  (1)رال ني ون بقيادة الجن 1962إثر االنقالب العسكري عام 
 تعالجها هذه الدراسة.

ومنذ أن استولى العسكر على الحكم في ميانمار واجهوا العديد من االزمات وعلى جبهتين 
 مختلفتين، إن جاز التعبير:

متعددة وتمثلت في الصراع مع البورمان الذين يشكلون األغلبية بين االثنيات ال الجبهة األولى:
في الدولة وتمثلت مطالبهم في العديد من المجاالت مثل الصحية والتعليمية غير أن هدفنا في هذه 

 الدراسة التركيز على الجوانب التالية:
دى العقود التي حكم بها الجانب السياسي حيث تصاعدت وتيرة المطلب الديموقراطي على م .1

 العسكر والحد من االحكام العرفية وتطبيق حقوق االنسان.
 الجانب االقتصادي من اجل رفع مستوى الدخل وتوزيعه بطريقة عادلة.  .2
 الجانب الديني وكيفية استغالله في الصراع. .3

حيث لبها بوتمثلت في استمرار الصراع مع االثنيات األخرى والتي تراوحت مطاالجبهة الثانية: 
 بلغ بعضها حد المطالبة باالستقالل التام عن الدولة.

ويتسم الصراع في ميانمار، وفي غيرها من الدول، بالتعقيد سواء أكان ذلك على مستوى 
المدخالت أو المخرجات إذ أن الصراع يتأثر بعوامل ال حصر لها: مادية وايديولوجية وسيكولوجية، 

أو محلية أو دولية، وهذا االمر يعمل على انتاج مركبات معقدة وقد تكون مؤثرات شخصية/ فردية 
 كما نالحظ في هذه الدراسة. يصعب حلها أو التنبؤ بنتائجها

                                                           
(1) Mohamad Faisol Keling, and others, “A Historical Approach to Myanmar’s Democratic Process” Journal of Asia 

Pacific Studies , ( 2010) Vol. 1, No 2, pp. 138-139 
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 الدراسة:  حدود

 ميانمار مكانيا: دولة ميانمار/ بورما/ ورسميًا جمهورية اتحاد
   2018 – 1962زمنيا: 

 
 أهمية الدراسة

 التالية:تكمن أهمية الدراسة في النقاط 
ة دراسة النظام العسكري بحد ذاته، ذلك أن كثير من األنظمة العربية هي في حقيقتها أنظم .1

ورًا عسكرية، وكان الربيع العربي في أكثر الدول ابتالًء بتلك األنظمة، ابتداء من تونس مر 
بليبيا ومصر وسوريا، متخطية بذلك الجزائر التي ابتليت بعقد التسعينيات من القرن 
 المنصرم بصراٍع داٍم كان الجيش طرفًا رئيسًا فيه، كما أن النظام العسكري العراقي قد
 أوصل بوابة العرب الشرقية حد الهاوية، وكان االطالع على التجارب العسكرية ألمم أخرى 

 غير العربية يقدم المزيد من المعرفة والوعي بهذا النوع من األنظمة القمعية.
 ذات فاألمر يعود إلى التحوالت السياسية التي حدثت فيها في وقتأما لماذا ميانمار بال .2

 تزامنت مع ثورات الربيع العربي.  
 ومن ناحية أخرى تعطي هذه الدراسة تحلياًل لقضية الروهنغيا التي شغلت وسائل االعالم  .3

في اآلونة األخيرة، والتي تناولتها معظمها بشكل سطحي أو مبسط مركزة على العامل 
 في الصراع ومهملة العوامل األخرى التي قد تكون أكثر تأثيرًا. الديني

النقص الشديد، إن لم يكن المعدوم، في الدراسات العربية التي تعرضت لهذه القضية،   .4
 وبذلك فهي تزود المكتبة العربية بواحدة قد تفتح المجال لدراسات الحقة أكثر عمقًا. 

 إشكالية الدراسة
مار تعالجها الدراسة في التعرف على كيفية تعامل الحكم العسكري في ميانتكمن اإلشكالية التي 

ا اثنية في المجاالت السياسية واالقتصادية والدينية، باإلضافة لكيفية تعامله مع االثنيات األخرى ومنه
 الروهنغيا، وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
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ية في ميانمار االستيالء على الحكم، وال نقول ما هي الظروف التي اتاحت للمؤسسة العسكر  .1
السلطة التي تحمل في مضمونها اكتساب الشرعية، وكيف تعاملت مع أطراف المجتمع، وما 
هي الظروف التي دفعت المؤسسة العسكرية، بعد ما يزيد عن نصف قرن من الحكم، للقبول 

فعاًل  يمثل "ديموقراطية ليبرالية" بتعدد األحزاب والسماح باالنتخابات العامة، وهل ما سمحت به
 أم أنها مجرد "ديموقراطية زائفة" تبلورت على شكل مهرجان انتخابي زائف يخفي خلفه القبضة

 الفوالذية للحكم العسكري؟ 
كيف تعاملت المؤسسة العسكرية في المجال االقتصادي، وما هي الظروف التي جعلتها تتبنى  .2

بع قرن إلى نظام السوق، وهل عملت للمصلحة القومية أم االشتراكية كنظام ثم تنتقل بعد ر 
 للمصلحة الخاصة؟ 

 البوذية السائدة في المجتمع؟ ”الديانة“كيف تعاملت المؤسسة العسكرية مع  .3
كيف تعاملت المؤسسة العسكرية مع الصراع االثني، وما هي أسباب هذا الصراع، وكيف  .4

 حاولت تسويته؟
مع قضية الروهنغيا، وما هي العوامل التي فاقمت الصراع كيف تعاملت المؤسسة العسكرية  .5

 معها، وهل هذا الصراع في جوهره صراع ديني صرف أم أن هناك عوامل أخرى تحركه؟
 

 فرضيات الدراسة
 وعلى ضوء إشكالية الدراسة نقدم الفرضيات التالية: 

صادي متدني، استولت القوات المسلحة في ميانمار على سدة الحكم ضمن سياق سياسي واقت .1
وسوغت لنفسها وللشعب أن تلك العملية للمصلحة القومية حيث فشل الساسة المدنيين في تلك 

 العملية.
 استعمل الحكم العسكري القبضة الحديدية في تنفيذ سياسته، ولم يتراجع للخلف إال بعد ضغوط .2

 محلية ودولية.
 المستويين السياسي واالقتصادي.عمل الحكم العسكري في ميانمار لمصالحه الخاصة على  .3
 معية.استغل الحكم العسكري في ميانمار الديانة البوذية السائدة في المجتمع لتسويغ سياسته الق .4
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الصراع االثني الذي خاضته القوات المسلحة في ميانمار ضد االثنيات األخرى، بما في ذلك  .5
 الروهنغيا، حركته عوامل سياسية واقتصادية وليست اثنية.

 
 الدراسة نهجم

ما  ُتعنى هذه الدراسة بدراسة أحد األنظمة العسكرية على المستوى التطبيقي، أي بعيدًا نوعاً 
عن التحليل الدستوري، بل تحليل السياسات التي سلكها العسكر على مدى حكمهم وتحليل تلك 

تفسير أسبابها السياسات في سياقها التاريخي على المستوى السياسي واالقتصادي والديني ومحاولة 
ج ومسوغاتها، ويحتم هذا االمر االخذ بالعديد من منهاج البحث العلمي إذ استند الباحث إلى المناه

 االتية:
 المنهج التاريخي: وهو من أهم المناهج التي تتعلق بدراسة الظواهر االجتماعية والسياسية، -1

 فراغ بل له جذور تاريخية فالنظام السائد، على المستوى الهيكلي أو السلوكي، ال يتشكل في
ال بد من الرجوع لها، بل أن الصراعات داخل المجتمع ال يمكن تحليل أسبابها ومسوغاتها 

 بدون الرجوع للتاريخ.
المنهج الوصفي التحليلي: وهو يعني وصف الظاهرة موضوع البحث وصفًا كيفيًا وكميًا وهو  -2

مليات وتفسيرها وهو بذلك يتكامل، يعتمد على المالحظة والتصنيف واالحصاء مع بيان الع
 واحيانًا يتقاطع، مع المنهج التاريخي في تحليل الظاهرة، وقد استعان الباحث بهذا المنهج
لوصف االفراد والسياسات التي سلكها العسكر ومناوئيهم من البورمان واالثنيات األخرى 

 ومحاولة تفسير أسبابها ومسوغاتها.
 

 مصادر الدراسة
 في جمع المعلومات على:  اعتمد الباحث

نظراً لندرة المصادر الورقية المتوفرة لدى الباحث حول موضوع الدراسة فقد استند للمصادر  .1
المكتبة المنشورة على الشبكة العنكبوتية ومعظمها باللغة اإلنجليزية بسبب ندرة المصادر 
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وثائقية العربية واشتملت المصادر على كتب ومجالت وصحف ورسائل جامعية وبرامج 
 من انتاج قناة الجزيرة.

لى اعتمد الباحث في توثيق األسماء الواردة في الدراسة على الشبكة العنكبوتية وغالبًا ع .2
 موقع ويكيبيديا

  
 الدراسات السابقة

سة، وفقًا الطالع الباحث فإنه ال يوجد دراسات عميقة باللغة العربية تناولت موضوع هذه الدرا
سة فإن ما وباستثناء بعض البرامج الوثائقية التي عرضتها قناة الجزيرة والمشار اليها في ثنايا هذه الدرا

الحياة  قضايا التي تعّج بهاُكتب باللغة العربية لم يتجاوز قضية الروهينغا، تلك القضية الفرعية من ال
د في ميانمار، كما أن ما كتب ال يرقى لمستوى الدراسات الجادة بل تناول الموضوع بشكل عاطفي استن

-geoفي "تحليله" للصراع كونه صراعا دينيا مبتعدًا عن القضايا الجيوسياسية والجيو اقتصادية 
economics. 

لتحليل انى للباحث االطالع عليها، فعلى الرغم من قوة وأما الدراسات باللغة اإلنجليزية والتي تس
 التي احتوته إال أنها تناولت جانب معين من الصراع دون االخر بحيث ال تعطي الصورة كاملة للحكم
العسكري في ميانمار، فبعض تلك الدراسات ركزت على أثر الحكم العسكري في المجال السياسي 

ضها ركزت على السياسة االقتصادية للحكم العسكري، فيما ركزت المحلي أو الدولي وتأثره بها، وبع
دراسات أخرى على دور الديانة البوذية في المجتمع وكيف استغل الحكم العسكري ذلك في تسويغ 
بعض سياساته، وركزت بعض الدراسات على الصراع االثني بما في ذلك قضية الروهينغا ودور الحكم 

 ي ذكر لبعض الدراسات مع اإلشارة للقضية التي ركزت عليها:    العسكري في الصراع، وفيما يل
 جانب التركيز: الجانب السياسي  .1

1) HNIN YI “The Political Role of the Military in Myanmar”, Graduate 
School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, 
RCAPS Working Paper Series “Dojo” January 17, 2014, from: 
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http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPaper
s/RPD13003.pdf 

2) Keling, Mohamad Faisol, and others, “A Historical Approach to 
Myanmar’s Democratic Process” Journal of Asia Pacific Studies, 
(2010) Vol. 1, No 2, pp. 132-148  

3) Zin, Min, and Brian Joseph, “The Opening in Burma: The Democrats’ 
Opportunity”, Journal of Democracy, Volume 23, Number 4 October 
2012: (104 – 119)  

 
 جانب التركيز: الجانب االقتصادي  .2

1) T. Stein, Pamela, The Role Of The Military In Myanmar's Political 
Economy, Master Thesis, Monterey, California: Naval Postgraduate 
School, March 2016 

2) “CCFD-terre solidaire, Natural resources at the heart of conflict" 
Taking  action to produce ambitious European legislation, October 
2014,  CCFD-terre solidaire, from: http://ccfd-
terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd-natural-resources-at-the-heart-of-
conflict.pdf 

3) Jones, Lee, “The Political Economy of Myanmar’s Transition” 
Journal of Contemporary Asia, 2014, Vol. 44, No. 1, 144–170  

 

 جانب التركيز: الديانة البوذية .3
1) Aljunied, Syed Mohammed Ad’ha, “Politics and Religion in 

Contemporary Burma: Buddhist Monks as Opposition”, Yonsei 

http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RPD13003.pdf
http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RPD13003.pdf
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd-natural-resources-at-the-heart-of-conflict.pdf
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd-natural-resources-at-the-heart-of-conflict.pdf
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd-natural-resources-at-the-heart-of-conflict.pdf
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Journal of International Studies, Volume 2, Issue 1 
(Spring/Summer 2010) (37-49)   

2) Gil, Sylwia,” The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar 
Society” Friedrich-Ebert-Stiftung, September 2008, from: 
http://library.fes.de/pdf-files/iez/05699.pdf 

3) Matthews, Bruce, “Buddhism under a Military Regime: The Iron Heel 
in Burma” Asian Survey, Vol. 33, No. 4. (Apr., 1993), pp. 408-
423.from  http://www.burmalibrary.org/docs09/Buddhism-under-
military+regime.pdf 

 
 جانب التركيز: الصراع االثني .4

1) Smith, Martin,  Ethnic Groups in Burma: Development, 
Democracy and Human Rights, ASI's Human Rights Series, No 8 
(London: Anti-Slavery International, 1994)  

2) South, Ashley, Burma’s Longest War - Anatomy of the Karen 
Conflict, Amsterdam, Burma Center Netherlands (BCN), March 2011 

3) Biver, Emilie, Religious nationalism: Myanmar and the role of 
Buddhism in anti-Muslim narratives: An analysis of Myanmar’s 
ethnic conflicts through the lens of Buddhist nationalism, master 
thesis, Lund University, Master of Science in Global Studies, 
Department of Political Science. Spring 2014  

4) Jolliffe, Kim, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration 
in Myanmar, the Asia Foundation, June 2015 

 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/05699.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs09/Buddhism-under-military+regime.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs09/Buddhism-under-military+regime.pdf
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 تقسيم الدراسة
تقسم الدراسة إلى فصلين باإلضافة للمقدمة وفصل تمهيدي والخاتمة التي تشمل أهم نتائج 

لمكانية المقدمة مدخاًل جغرافيا وتاريخيًا عامًا للتعرف على حدود الدراسة من الناحيتين االبحث، وتضم 
 والزمنية، كما تشمل المقدمة على االشكالية التي تتناولها الدراسة واهميتها ومنهجها.

ويحدد الفصل التمهيدي مفهوم وطبيعة الحكم العسكري بشكل عام وأسباب تدخل المؤسسة 
 خل. العسكرية في الشؤون السياسية والظروف المواتية للتدخل، والذرائع التي تسوقها لتسويغ ذلك التد

ويبحث الفصل األول في الكيفية التي حكم بها العسكر في المجاالت السياسية واالقتصادية 
داية دينية عبر ثالثة مراحل زمنية مع تحليل األسباب التي أدت لالنتقال من مرحلة ألخرى، وكانت بوال

موعد ثورة  1988منذ أن استولى الجنراالت على سدة الحكم ولغاية عام  1962المرحلة األولى عام 
لة عام هت تلك المرححيث انت 2007"الثمانيات األربع" لتبدأ مرحلة جديدة تخللتها "ثورة الزعفران" عام 

لم  لتبدأ المرحلة الثالثة التي تعيشها ميانمار في الوقت الحالي، مع اإلشارة أن تلك المراحل 2015
يشر لها الباحث بعناوين مستقلة ومع ذلك يمكن للقارئ أن يالحظها بسهولة من خالل السياق العام 

 للبحث. 
ن خالل العرض التاريخي واألسباب التي ويتناول الفصل الثاني الصراع االثني في ميانمار م

أدت أو فاقمت من ذلك الصراع من خالل التركيز على دور المؤسسة العسكرية وقيادات المجموعات 
 طقة.االثنية ودور العامل االقتصادي باإلضافة للسياسة الدولية التي تأثرت بالعامل الجيوسياسي للمن
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 مدخل نظري 
 في تعريف وطبيعة الحكم العسكري  

 
إلى الديكتاتوريات  Military Ruleيشير التعريف األكثر شمواًل لمصطلح "الحكم العسكري" 

التي يقودها ضابط عسكري بغض النظر عن بنية وتأثير بقية المجموعة القيادية، ويشير تعريف ثاٍن 
ضباط، بينما يشير تعريف ثالث للنظام إلى الديكتاتوريات التي تقودها وتؤثر فيها مجموعة من ال

 (1)العسكري إلى الديكتاتوريات التي تقودها مجموعة عسكرية مع تركز السلطة بيد ضابط عسكري واحد
ويعتبر النظام العسكري بأنه نوع خاص من الحكم الشمولي، ويكون الضباط العسكريين هم المهيمنين 
الفعليين على الحقل السياسي باستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها، ويمكن أن يكون الحكم 

مباشر عندما  العسكري بشكل مباشر عندما يقوم الجيش بتشكيل الحكومة، كما يمكن أن يكون غير
يشكل حكومة شبه مدنية، أو حكومة مدنية صورية يكون الجيش هو الحاكم الفعلي فيها، كما يمكن 

ونادراً ما يكون الحكم  (2)أن يكون الجيش جزء من ائتالف شمولي استبدادي مثل بعض األنظمة الملكية
قراطيون والسياسيون دورًا في العسكري مؤلفًا من افراد عسكريين بشكل كامل، بل عادة ما يلعب البيرو 

الحكومة ولكن تكون كلمة الفصل النهائية بيد الجيش، ويكون في سدة الحكم ضابط قد يكون متقاعدًا 
مدعومًا من المؤسسة العسكرية، ويلعب الضباط رفيعي المستوى دورًا في التأثير السياسي والتعينات 

 المختصين المحترفين بالضباط بدايةً  العسكرية ُتعنى السياسة دراسة وبالتالي فإن (3)للمناصب السياسية
 وهم عادة الضباط ذوات الرتب العالية وفي الصفوف األولى.  (4) العنف بإدارة

                                                           
(1) Barbara Geddes,  op. cit, p. 6 

(2) Marco Bünte, Institutionalizing Military Rule in Burma/Myanmar: External and Internal Factors, GIGA Institute of Asian 
Studies, p. 4 from:   https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e8e3f051-264f-48c0-9f0d 79937c0040a7.pdf 
(3)  International Encyclopedia of the Social Sciences, Military Regimes, from: http://www.encyclopedia.com/social-
sciences/applied-and-social-sciences-magazines/military-regimes 

  82( ص 94 – 81: )2017، كانون الثاني/ يناير 24، العدد سياسات عربيةالسياسي"  االنتقال وعمليات المسلحة باراني، "القوات زولتان  (4)

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e8e3f051-264f-48c0-9f0d%2079937c0040a7.pdf
http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/military-regimes
http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/military-regimes
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وقد شهد معظم التاريخ البشري، وفي معظم المجتمعات، األنظمة السياسية التي انصهرت فيها 
وبالتالي فإن الحديث في ذلك الوقت عن نظام يسمى السلطات العسكرية والدينية واالقتصادية والملكية، 

ففي العصور الوسطى، كان أصحاب النفوذ دوما قادة عسكريين  (1)"الحكم العسكري" لم يكن واردًا،
غير أن تطورات القرنين  (2) ويدعمون حقهم المزعوم في السلطة بجيوش خاصة مكونة من خدمهم

َماله من فصل بين السلطات المدنية والعسكرية وّلد الفهم الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا وما حَ 
المعاصر للحكم العسكري، ففي التاريخ الذي سبق الحداثة فإن الجمع بين كلمتي "الجيش" و"الحكم" لم 
يكن له أي معنى، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية انحصر الحكم العسكري في الدول النامية، وكان 

الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم واثقين من أن الدول المستقلة حديثًا منظرو التحديث في 
في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ستتطور إلى ديموقراطيات رأسمالية، وسيطرة مدنية 
على جيوشها، غير أن تلك التوقعات تالشت بعد موجة االنقالبات العسكرية التي بلغت ذروتها في 

حكومة في العالم ناتجة  13كان هناك  1962، ففي عام (3)العقدين السادس والسابع من ذلك القرن 
  (4)حكومة  83ارتفع العدد إلى  1975عن انقالبات عسكرية وفي عام 

وعلى أثر تلك االنقالبات وبعد أن زجَّت الكثير من الجيوش نفسها في دول العالم الثالث 
ن السياسية وسيطرتها على الحكم في الكثير منها، ظهر الكثير من الدراسات المستقلة حديثًا في الشؤو 

حول تلك الظاهرة وانصبت الدراسات في البداية على دراسة الطبقات التي ينتمي لها العسكر وخلفيتهم 
الثقافية لتفسير سلوكهم السياسي، واظهرت تلك الدراسات أن ضباط الجيش في الدول النامية من الطبقة 

متوسطة أو دون ذلك وغالبًا من األرياف أو البلدات الصغيرة وبذلك سيطر أبناء الفالحين على هذا ال
المجال ولم يظهر أي سيطرة ألبناء الطبقات العليا في المجتمع، ومع ذلك اختلفت السياسات بين حالة 

بموجبها  وأخرى، فبينما دعمت بعضها مالك األراضي اتبعت أنظمة أخرى سياسات يسارية صادرت
الممتلكات من هؤالء المالك، وفيما يخص خدمة مصالح الطبقة الثرية في المجتمع فقد اعتمد االمر 

                                                           
(1) Anthony W. Pereira, “Military rule”, Encyclopedia Britannica, from: https://www.britannica.com/topic/military-rule 

 75( ص 2016، سلسلة مقدمة قصيرة جدًا، ترجمة زينب عاطف )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ألرستقراطيةويليام دويل، ا  (2)
(3) Anthony W. Pereira, op, cit, 

( 1993عبدالوهاب علوب )الكويت: دار سعاد الصباح، ، ترجمة الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصامويل هانتنجتون،   (4)
 83ص 

https://www.britannica.com/topic/military-rule
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على الظروف المحلية وايديولوجية الضباط الذين سيطروا على الحكم، ونادرا ما كان هؤالء الضباط 
ن اصبحوا من هذه الفئة بعد االستيالء على الحكم، وبينما ت ؤكد النظريات البارزة من األغنياء وا 

للدكتاتورية أن األنظمة االستبدادية عبارة عن وكالء عن الطبقة الثرية في المجتمع فإن القادة العسكريين 
ال يمثلون مصالح أي طبقة في المجتمع يمكن أن تتحالف معها وذلك بفعل االستقاللية النسبية عن 

وارد االقتصادية ومواصلة البحث عن مصالحها مصالح الطبقات األخرى وقدرتها على إعادة توزيع الم
ومع ذلك تباينت اآلراء والنتائج حول المصالح  الخاصة كما تفعل الجهات السياسية الفاعلة األخرى،

التي دعمها الحكم العسكري، بينما رأى البعض دعم الجيش للطبقة الثرية رأى البعض االخر دفاعهم 
رأى فريق أن الجيش يعمل على الوحدة الوطنية ويمنع االنقسام  عن الطبقة الدنيا في المجتمع، وبينما

االثني رأى فريق أخر أن التعنت في مواجهة المطالب االثنية أدت إلى صراعات دموية وتمزيق 
المجتمع، وعلى الرغم من التنافس االثني إال أن الضباط يميلون إلى تقاسم المصالح فيما بينهم الناشئة 

  (1)ية المشتركة مثل الرواتب العالية وظروف معيشية أفضلبحكم حياتهم العسكر 
وبسبب االختالف األيديولوجي بين الجيوش عبر العالم فقد اختلفت توجهات تلك الجيوش، 

 Augustoفبعضها اخذ باقتصاد السوق كما هو الحال في الحكم العسكري في عهد أوغستو بينوشيه 
Pinochet (1915 – 2006 الذي حكم تشيلي ) فيما اخذ  1990 – 1973بيد من حديد في الفترة

، غير (2)1994 – 1957بعضها االخر باالشتراكية طريقا ونهجًا كما هو الحال في هايتي في الفترة 
أن بعض الجيوش غيرت من نهجها فانتقلت من طريق إلى اخر كما هو الحال مع الجيش في ميانمار 

اكية وتبنى نظام السوق، وكذلك الحال في مصر الذي نحن بصدد دراسته حيث تخلى عن االشتر 
 وسوريا وغيرها، ويبدو أن البرغماتية ال األيديولوجيا هي تسير حكم العسكر.

و"تقوم ممارسة الجيش اساسًا على براديغم القوة، ومكونات هذا البراديغم القوة المسلحة والردع 
والدفاع والهجوم واالستعداد لقتل الخصم قبل  والتنظيم والطاعة والتراتبية والتمييز بين العدو والصديق

 الهرمية، المؤسسية بنيته جهة من ديمقراطًيا، يكون  طبيعته، ال بحكم ، "، والجيش(3)أن يقوم هو بالقتل"

                                                           
(1) Barbara Geddes, , op. cit, p. 2 - 4 
(2) International Encyclopedia of the Social Sciences, op. cit, 

 66ص  (2017)الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربيةعزمي بشارة،  (3)
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جراءات القرارات اتخاذ وطبيعة االعتبارية، وثقافته وعلى حد تعبير  (1) القاعدة" إلى القمة من التنفيذ وا 
 – John Garang de Mabior (1945مؤسس "الجيش الشعبي لتحرير السودان" جون جارنغ 

( "فإن الجيش بحكم التعريف غير ديموقراطي، وعليه فإن الحديث عن الديموقراطية داخل 2005
الجيش معيب، إن العسكريين يتحركون باألوامر سواء داخل الجيش األمريكي أو الجيش البريطاني أو 

ؤون العسكرية ، ويمارس الحكم العسكري رجال متخصصون في الش(2)الحركة الشعبية لتحرير السودان"
والمحافظة على النظام وليس في الشؤون السياسية، وهم يعتمدون في عملهم على التسلسل الهرمي 
والطاعة أكثر من اعتمادهم على المساومة والحوار ولذلك يختلف ردُّ فعلهم عن السياسيين المدنيين 

ة على المستوى المحلي، فيما يخص الحرب والسالم على المستوى الدولي وردُّ فعلهم تجاه المعارض
ويتميز الحكم العسكري بسيطرته على األسلحة والجنود والقدرة على ردع المعارضة من خالل التهديد 
أو االستخدام الفعلي للسالح، إضافة للتماسك الداخلي واالنضباط للمؤسسة العسكرية التي تتفوق بهذه 

بشكل مدهش خالفًا لالنطباع السائد وذلك السمة عن األحزاب السياسية، غير أن الحكم العسكري هش 
بفعل التحديات الكبرى من خارج المؤسسة العسكرية والتمرد المحتمل من داخل المؤسسة العسكرية 
ضد الرئيس نفسه في كثير من األحيان من قبل ضباط اخرين، وهي بالفعل تسود في الحكم فترة اقل 

االستبداد، وعلى الرغم من أن الحكم العسكري أصبح  من األنظمة الديموقراطية أو األنواع األخرى من
% من دول العالم في العقد األول 19أقل شيوعًا خالل العقدين الماضيين إال أن الجيش بقي يحكم 

وعلى الرغم من أن الحكم العسكري قد يوفر االمن واالستقرار على المدى القصير،  (3)من القرن الحالي
مدى الطويل وذلك بسبب تفشى الفساد داخل النظام والمعارضة المسلحة إال أن المخاطر تزداد على ال

إذ أن غياب الرقابة التشريعية تعمل بالضرورة على تفشي الفساد واالستبداد وهي عوامل  (4)المحتملة 
 مدمرة ألي نظام سياسي.

                                                           
  82، ص مرجع سابقباراني،  زولتان  (1)
( 2015)الدوحة: منتدى العالقات العربية والدولية،  الجيوش والتحول الديموقراطي في إفريقيا: معوقات بناء الدولة الوطنيةحمدي عبدالرحمن )محرر(، (2)

 11 ص
(3) Barbara Geddes, op. cit, p. 1  
(4) Muhammad Tariq Majeed, and Ronald MacDonald, “Corruption and the Military in Politics: Theory and Evidence 
from around the World” from: https://www.gla.ac.uk/media/media_184189_en.pdf 

https://www.gla.ac.uk/media/media_184189_en.pdf
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معينة  بخصائص تتميز أنها نجد مدني تنظيم بأي ومقارنتها المسلحة القوات مضاهاة وعند
 بين النفسي المشترك والوضع االتصال وشبكة واالنضباط الهرمي للسلطة والتسلسل المركزية مثل

 أعلى المسلحة القوات أن الي األمور هذه كل وتشير أفرادها، بين المكثفة التضامنية الجنود والمشاعر
 يعني أن هذا االمر الإال  البيروقراطية عالي الجيش أن من الرغم وعلى مدني، أي تنظيم من تنظيما
 وامكانيات محدودة فنية قدرة ذات الجيوش أن مؤداه عام اعتقاد الجانب بل هناك في هذا المطلق تفردها

الرفاهية  مجال في والتقدم المعقد االقتصاد متطلبات ألن ذلك المعقدة الحديثة الدولة ادارة متواضعة في
 مدنيه ال بيروقراطية عمالة الى يحتاج عالية تقانة ذو متطور عمل تقسيم الى والحاجة االجتماعية

  (1)الثالث العالم دول في خصوصا العسكرية المؤسسة في تتوفر
وفي ظروف العالم الثالث يبرز الجيش غالبًا بصفته جهاز الدولة األكبر واالقوى واألكثر 

، وعلى العكس من جيوش الدول الديموقراطية (2) والمجتمعانضباطا من بين جميع مؤسسات الدولة 
التي تكمن مهمتها األساسية في حماية الوطن من أي عدوان خارجي فإن جيوش الدول النامية، عدا 
عن مهمتها في الدفاع الخارجي، فإنها منشغلة باألساس بالحفاظ على االستقرار الداخلي للدولة، ولذلك 

  (3) الغربيةمن نظرائها في الدول  فهي أكثر ارتباطًا بالسياسة الداخلية
وتكاد ال تخلو دولة من تدخل الجيش في سياستها وأن كان ذلك يختلف بين دولة وأخرى من 
حيث الكم والكيف، ولم يعد السؤال فيما إذا كانت الجيوش تتدخل في الشؤون السياسية أم ال، بل أن 

صبح أمرًا مؤكدًا ولكنه يتراوح بين التأثير السؤال المطروح بأي مستوى وبأي طريقة، إذ أن التدخل أ
  Alan، وقد صنف آالن سياروف(4)في صنع القرار السياسي وبين االستيالء على الحكم بشكل مباشر

Siaroff  أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليثبريدجUniversity of Lethbridge  األنظمة وفقاً لمدى
على العديد من المعاير مثل التأثير في صنع السياسات تدخل العسكر فيها، واعتمد في تصنيفه 

                                                           
 السياسي" والعمل العسكرية محمد، "المؤسسة محمد، ونبيل الوهاب عبد عصام  (1)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2662387 
  75، ص مرجع سابق عزمي بشارة،  (2)
  20، ص مرجع سابقحمدي عبدالرحمن،   (3)

(4) HNIN YI “The Political Role of the Military in Myanmar”, Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia 
Pacific University, RCAPS Working Paper Series “Dojo” January 17, 2014, PP. 3 - 5 from: 
http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RPD13003.pdf 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2662387
http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RPD13003.pdf
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والتمثيل في الحكومة والحق في التدخل والمساءلة عن انتهاكات حقوق االنسان، ويظهر في الجدول 
 (1) التالي تصنيف سياروف:

 

 الديموقراطية الليبرالية نوع الحكم
الديموقراطية 
 االنتخابية

 األوتوقراطية

 درجة تدخل العسكر
هيمنة 
 مدنية

رقابة 
 مدنية

تبعية 
 مشروطة

وصاية 
 عسكرية

حكم 
 عسكري 

رقابة 
 عسكرية

 
وهذا التصنيف ال يعني أن األنظمة السياسية تعتبر دالة منفصلة وانما هي دالة متصلة من 
اقصى األنظمة الديموقراطية إلى اقصى األنظمة الشمولية، والنظام العسكري حتى ضمن النظم 

يشكل حزمة واحدة بل هو عبارة عن طيف متصل وذلك بفعل البيئة، سواء أكانت األوتوقراطية ال 
حاكمة محلية أو دولية، التي ينشأ فيها إذ أن النظام يعبر عن تفاعل بين عناصر كثيرة تكون المؤسسة ال

 أحد تلك العناصر.
لمجتمع "ومن جهة اخرى فان المختصين قد اهتموا بدراسة الجيش والمؤسسة العسكرية داخل ا 

بناًء على الوظيفة التي تؤديها داخل المجتمع حيث تم تصنيف أربع وظائف أساسية في هذا اإلطار 
 (2)وهي:
وتنحصر وظيفته وفق هذا النموذج في الحفاظ  :ARBITER الجيش كحكم بين المؤسسات .1

على النظام السياسي وصيانة وضمان االستقرار السياسي .... ويالحظ ضمن هذا النمط 
اي تنظيم سياسي داخل صفوف العسكريين مما يعني عدم تفكيرهم في البقاء في الحكم،  غياب

وبالتالي افساحهم المجال لمن يختارونه من الجماعات السياسية، وهذا ما يدفعهم لتفضيل 
 .العمل خلف الستار كجماعة ضغط، وهو ما يفسر ايضا اهتمامهم بتحسين عملية االحتراف

                                                           
(1) Marco Bünte, op. cit, p. 6 

، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، في الوطن العربي واشكالية الصراع بين السياسي والعسكري: دراسة حالة الجزائرازمة القيادة عبد الحق فكرون،   (2)
  31- 30، ص 2014 – 2013جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
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في هذا النموذج ينظر العسكريون الى أنفسهم باعتبارهم  :Guardian سنمط الحارس ال الممار  .2
 اصحاب المهام السامية، وهنا يتدخل العسكريون لتفادي بعض األزمات االقتصادية والطبيعية،

 وقد يضطرون الى ممارسة بعض الوظائف الدستورية.
نقالبات وينتشر هذا النمط حيث تكثر اال :VETO نمط الرقيب صاحب قوة االعتراض .3

م العسكرية ويشيع عدم االستقرار السياسي ويتحول دورهم الى دور محافظ لحماية النظام القائ
.... وبشكل عام فان هذا النمط هو نمط انتقالي فيمكن ان يعود العسكر الى الثكنات طبقا 

 للنموذج الحارس ويمكن ان يتحول الى النمط الحاكم. 
 وقف الذي يرفض تحييد العسكريين ومن اهم القائلين بهذاوهو يمثل الم :Ruler النمط الحاكم .4

 الموقف لينين الذي يرفض اعتبار القوات المسلحة محايدة"
م وهناك ثالثة نماذج تفسر العالقة بين القوات المسلحة والشؤون المدنية، وذلك وفقًا للنظا

لنماذج افي الدول النامية وهذه  السائد في المجتمع، أي النظام الليبرالي أو الشيوعي أو النظام السائد
 هي:

 The Classic Modelالنموذج الكالسيكي  .1
ويفترض هذا النموذج أنه يسود في الدول ذات االقتصاد المتقدم، وفيه يخضع الجيش لرقابة 
وسيادة الحكومة المدنية المنتخبة من الشعب، بل ال يمكن للجيش أن يتجاوز معايير الحكم والمسؤوليات 

مة المنتخبة التي تقرها السلطات المدنية، وال يشارك الجيش في السياسة وال يتساءل عن سيادة الحكو 
بل هناك فصل واضح بين المؤسسة العسكرية والحكومة المنتخبة، ويدعي أصحاب هذا النموذج أن 
هناك "واجب أخالقي" يعمل على احترام سيادة المدنيين، وأن هذا االحترام يعيق عملية التدخل العسكري 

االحتراف داخل صفوف في الشؤون السياسية، ويعمل الفصل بين العسكريين والمدنيين على تعزيز 
 (1)القوات المسلحة وتحقيق اقصى قدر من الكفاءة العسكرية 

ومن المؤكد أن "الواجب األخالقي" غير متفق عليه في الشؤون السياسية، بل تؤكد معظم 
ذا كان هناك قادة عسكريون يتسمون باألخالق الحميدة  االدبيات السياسية على ميكافيلية السياسة، وا 

اعد اللعبة الديموقراطية بضميٍر رادٍع إال أن هذه الفئة، إن وجدت، ال ُيعتد بها لتفسير حياد ويلتزمون قو 
                                                           
(1)  Muhammad Tariq, op. cit, p. 19 
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الجيش في الشؤون السياسية لدى تلك الدول، بل هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية 
وسع، واعني وغيرها تتفاعل مع بعضها إلنتاج هذا الحياد، بل يمكن النظر لهذا االمر ضمن سياق أ

بذلك سياق الليبرالية بشكل عام، فتفسير تطبيق الليبرالية بحد ذاتها وااللتزام بها في المجتمعات الغربية 
 تتضمن تفسير حياد القوات المسلحة في شؤونها السياسية، وهو أمر خارج نطاق هذه الدراسة. 

  The Communist Modelالنموذج الشيوعي  .2
طياته فصاًل بين الجيش والشؤون السياسية، بل أن الجيش، وفقًا وال يحمل هذا النموذج في 

لهذا النموذج، يضطلع بدور هام يكمن في حماية الحزب السياسي الحاكم الذي يهيمن على الدولة 
وألن الحكم المستند  (1)والمجتمع ويفرض ايديولوجيته على الجميع بما في ذلك القوات المسلحة نفسها 

تنبع  السلطة“رعية فقد استند للقوات المسلحة للدفاع عنه، ويبدو أن العبارة الشهيرة: للشيوعية يفتقد للش
( تعبر عن هذه 1893 – 1976) Mao Zedongتسي تونغ ماو  فوهة البندقية" للزعيم الصيني من

وفي هذا النظام فإن القوات المسلحة تخضع لسلطة الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد المصرح  الحقيقة،
 له بالعمل، والذي يهيمن على جميع شؤون الحياة، معتمدًا على األيديولوجية الماركسية. 

 العسكرية، المدنية والنخب النخب بين واضح تقسيم الشيوعية الدول في يوجد والواقع، أنه ال
 المشاركة في على المسلحة القوات تشجيع بطبيعته، ويجري  مسّيس الشيوعية الدول في جيشبل إن ال
 ويجري  للقرارات، الصانعة أعلى الهيئات في حتى مستشار، أو عضو مثل بصفات السياسية العمليات

 فإنّ  الواقع، وفي الشيوعي، الحزب في يصبحوا أعضاء أن على المحترفين العسكريين من األفراد حثّ 
 في العسكرية وتتمتع النخبة الضباط، سلك لدخول مسبًقا شرًطا عادةً  الشيوعي تكون  الحزب عضوية
 السبب تقريًبا، ولهذا الشيوعي الحزب قيادة جميع مستويات على تمثيلها الشيوعية بحسن الدول أغلب
تجمعات  أو الصيني الشيوعي الحزب لمؤتمرات الملتَقطة الصور المثال، أنّ  سبيل على نجد، فإّننا

 . (2)الكبار  بالضباط العسكريين تزخر الشمالية كوريا في المسؤولين
  The Praetorian Modelالنموذج البرايتوري    .3

                                                           
(1) Ibid. p. 20 

 89، ص مرجع سابقباراني،  زولتان  (2)
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العسكرية وفقًا لهذا النموذج بأنها غير مستقرة كما هو الحال في -وتتميز العالقات المدنية 
النموذج الكالسيكي، وتعتبر النخب العسكرية من بين المتنافسين على السلطة السياسية، ويسود هذا 

يها النموذج في الدول ذات المؤسسات الضعيفة والهشة وتعاني من االزمات والتخلف، ويفتقر ف
  (1)السياسيون القدرة الالزمة لفرض السيادة على القوات المسلحة 

اسة، والنموذج األخير هو السائد في الدول النامية التي تنتمي اليها ميانمار موضوع هذه الدر  
االمر الذي يدعونا للتساؤل حول األسباب التي تدعو الجيش للتدخل في الشؤون السياسية والظروف 

ث من عملية تدخل القوات المسلحة في هذه الشؤون باإلضافة للمسوغات التي تقودها التي تحد أو تح
 المؤسسة العسكرية في هذا الشأن.

والواقع أن تعزيز السلطة وتراكم الثروة الشخصية عامالن رئيسيان وأولوية قصوى لألفراد 
فساد، ففي السودان مثاًل العسكريين الذين يسعون للقيام بدور سياسي، ويكون ذلك غالبًا عن طريق ال

اقتطع الضباط األراضي العامة الستخدامهم الخاص واضطلعوا بمشاريع عامة من أجل منافعهم 
الخاصة، وفي غانا ارتفعت رواتب الضباط العسكريين بشكل كبير بعد االنقالب األول وازداد استخدامهم 

ار الضباط، ويعتبر دوافع الجيش لالنخراط للنقد األجنبي لشراء السلع الفاخرة مثل سيارات المرسيدس لكب
في الحياة السياسية الحصول على المزيد من موارد الدولة سواء أكان ذلك على المستوى المؤسسي 
مثل المعدات العسكرية أو المستوى الفردي مثل زيادة المرتبات وتوفير المرافق والتسهيالت للضباط 

، رئيس غانا، على جعل  Kwame Nkrumah (1909 – 1972) واسرهم، فمثاًل عمل نكروما
قد رفع النفقات  1966ميزانية الجيش بمستوى التقشف فكان االنقالب العسكري ضده في شباط/ فبراير 

، كما قد يكون تدخل القوات المسلحة في الحياة 1969 – 1966% في الفترة 22العسكرية بمعدل 
لعسكري، فمثاًل حاول الرئيس البرازيلي غوالر   السياسية يكمن في المحافظة على التسلسل الهرمي ا

João Goulart (1918 – 1966 مواجهة كبار الضباط العسكريين االمر الذي أدى إلى اإلطاحة )
، كما أن الجيش ينشط في المجال السياسي عندما يعود أحد السياسيين 1964به في نيسان/ ابريل 

وكان هذا أحد أسباب االنقالبات في االكوادور وغواتيماال  القدماء الذين ازالهم في الماضي إلى الواجهة

                                                           
(1)Ibid. p. 19 
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أي عندما تتهدد مصالح الجيش يكون التدخل، ومن هنا حرصت األنظمة القمعية  (1) 1963خالل عام 
في الدول النامية على كسب والء المؤسسة العسكرية من خالل مد كبار الضباط برواتب وميزات عالية 

تعليم المجاني لألبناء في الجامعات والتامين الصحي وغير ذلك. ففي مثل البيوت والسيارات وال
الديكتاتوريات الفردية قد ال يكون للجيش دخل في السياسة إال أن السياسة هي التي تقتحم صفوف 
الجيش ألن الخوف األكبر الذي يساور الديكتاتور هو وقوع انقالب عسكري وبالتالي يحظى غير 

 فيكون الوالء قبل الكفاءة. (2) العلياحظوة في التعيين في المناصب األكفاء والمقربون بال
ذا كانت السلطة والثروة هدف للنخب العسكرية، والمدنية أيضًا، إال أن هناك عوامل تحث  وا 
أو تحد من ذلك، فهناك فرق بين اهداف التدخل وبين الظروف المواتية للتدخل، فالسعي والطموح 
ح للسلطة والحصول على االمتيازات االقتصادية هدف لمعظم القيادات، ولكن هناك ظروف تزيد أو تكب

ال لماذا يتدخل الجيش بشكل مكثف في ظروف العالم الثالث ويقل تدخله في  جماح ذلك التدخل، وا 
 ظروف الدول المتقدمة، ولماذا يزداد التدخل في فترات ويقل في فترات أخرى ضمن الدولة نفسها؟ 

ة، ويبدو أن الدور السياسي للجيش ينشأ اعتمادًا على العوامل التاريخية الخاصة بكل دول 
( أن "طبيعة الجيوش تعتمد 1895 – 1970) Liddell Hartوافترض المؤرخ العسكري ليدل هارت 

Samuel Huntington (1927 – 2008 )على طبيعة الحضارة التي تحتضنها" وجادل هنتنغتون 
أن هذا النظام تغيب عنه المؤسسات السياسية الفاعلة والقادرة على تصريف شؤون الدولة، فالقوى 

تماعية تتصدى لبعضها، وتفتقر للقيادات السياسة المحترفين والمعترف بهم وقبولهم كوسطاء االج
شرعيين لحل الصراعات، وتتخذ كل مجموعة وسائلها وقدراتها بشأن المناصب والسياسات، وفي ظل 

خل واكد بأن تد (3)هذه الظروف فإن القوات المسلحة أكثر فعالية ودراماتيكية من المجموعات األخرى 
العسكر في الشؤون السياسية يعتمد على أعمال القادة المدنيين، فإذا كانت الحكومة المدنية ناجحة 
وشرعية وقادرة على النهوض االقتصادي والحفاظ على القانون والنظام فلن يكون هناك تدخل عسكري 

األمني واالقتصادي  ، بينما إذا فشل النظام الديموقراطي وخاصة في المجالين(4)في الشؤون السياسية"

                                                           
(1) Ibid. p. 8 - 9 

 118، ص مرجع سابقصامويل هانتنجتون،   (2)
(3) Muhammad Tariq, op. cit, p. 20 

(4) HNIN YI op. cit, p. 6  



 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

23 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

فإن االنقالبات العسكرية تجد لها ترحيبًا في الشارع العام، ففي الفترة التي سماها هنتنغتون "الموجة 
( كان إحالل النظام الديموقراطي بنظام شمولي دائمًا 1975 – 1958المضادة الثانية للديموقراطية" )

ير وكان النظام الجديد يستفيد من "الشرعية السلبية" ما يلقى ارتياحًا كبيرًا وقبواًل ساحقًا لدى الجماه
،  وليس هنتنغتون الوحيد الذي اقر بذلك بل هناك شبه  (1)المستقاة من فشل النظام الديموقراطي 

اجماع بين الدارسين بأن ضعف وهشاشة المؤسسات السياسية المدنية وفشل النخبة المدنية في اكتساب 
 (2)أسهمت بشكل كبير في تشجيع الجيش على التدخل في الحياة السياسية الشرعية في الدول النامية قد

وبالمقابل في حالة حازت الحكومة المدنية على شرعية واسعة من قبل الشعب بسبب نجاح سياستها 
، وفي حالة تدخله فإن (3)االقتصادية واالجتماعية فإن ذلك يحد أو يمنع تدخل الجيش في أمور السلطة

على الرئيس رجب  2016عالية، وبرهن على ذلك محاولة االنقالب في تركيا في صيف  احتمالية فشله
(، الذي يحظى بشرعية عالية في تركيا، - 1954) Recep Tayyip Erdoğanطيب اردوغان 

حيث قام الشعب نفسه بإفشال تلك المحاولة وذلك حين دعا الرئيس في حديث له عبر مواقع التواصل 
 االجتماعي الناس للنزول إلى الشوارع لصد محاولة االنقالب.

 ذريعةو وهناك نموذج أخر يعتبر سبب لتدخل الجيش في الشأن السياسي، أو باألحرى ه
 Samuel Finerيتخذها العسكر للتدخل في الشؤون السياسية، وذلك النموذج الذي صاغه فينر 

(، أحد أبرز الباحثين المتخصصين في دراسة تدخل الجيش في الحياة المدنية، 1993 – 1915)
 The Manifest Destinyووفقًا لذلك النموذج، الذي أطلق عليه فينر "نموذج القدر المتجلي" 

Model  فإن المسؤولين العسكريين متعجرفون ويعتبرون أنفسهم متفوقين على المدنيين، وينظرون
ألنفسهم على أنهم المنقذ الوحيد لألمة، وأن األنظمة المدنية تعاني من الفوضى وسوء اإلدارة، وأن 

 .(4)الجيش هو المنقذ الذي يمكنه حماية المصالح الوطنية والدفاع عنها 
لتدخل العسكر في الشؤون السياسية فقد تبنت الماركسية نظرية التبعية القائلة بأن وفي تحليلها 

الدول الغنية بحاجة للدول الفقيرة، وأن هذه التبعية عملت على خلق عالقات وثيقة بين جيوشهم، وأدى 

                                                           
 111، ص مرجع سابقصامويل هانتنجتون،   (1)
  7ص  سابق مرجعحمدي عبدالرحمن،   (2)

(3) Marco Bünte, op. cit, p. 8 
(4) Muhammad Tariq, op. cit,. p. 18 
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فائهم من ذلك إلى الفرضية القائلة بأن الجيوش في الدول النامية ما هي إال أدوات بيد الرأسمالية وحل
الطبقة البرجوازية الداخلية، وأن تدخل الجيش في الشؤون السياسية يتم بدعوة من الدول الرأسمالية 

، إال أن هذا التحليل يصطدم مع الواقع إذ أن بعض األنظمة  (1)لحماية الموارد االقتصادية االساسية
كان االتحاد السوفياتي يرعاه  العسكرية تبنت طريق اليسار وعقدت تحالفات مع المعسكر الشرقي الذي

 والمعادي بالطبع للدول الرأسمالية.
ووفقًا لطبيعة ومستوى التدخل السياسي فإن الجيش يحمل على عاتقه العديد من المسؤوليات 
بما في ذلك تعزيز السلطة والتكامل القومي والدعم الشعبي وبناء المؤسسات السياسية، ويمكن الحكم 

لجيش الحاكم من خالل الحفاظ على االستقرار السياسي والكفاءة في اإلدارة على األداء السياسي ل
 والتطوير التكنولوجي والنمو االقتصادي وسياسة الرعاية االجتماعية واالقتصادية أو إعادة توزيع الدخل

( رأيه في هذا الشأن 1760 – 1825) Simon Saintوقد حسم الفيلسوف الفرنسي سان سيمون  (2)
  Dieter Senghaas عندما اعتبر ان التنظيم العسكري هو العائق األساسي للتقدم بينما اعتبر سنغاس

( عالم االجتماع األلماني عملية العسكرة او التجييش على أنها "جزء من اعادة انتاج - 1940)
 (3)التشكيالت االجتماعية المحيطة" 

ذا كان هنا ك عوامل تحث أو تحد من التدخل، فإن هناك عوامل تحث أو تحد من مغادرة وا 
، وعوامل Endogenous Factorsالجيش الحاكم للحكم، وتقسم هذه العوامل إلى عوامل ذاتية 

، فقادة الجيش قد يترددون في مغادرة الحكم لعوامل تتعلق بالمصالح Exogenous Factorsخارجية 
قتصادية، أو التعرض لالضطهاد أو االعتقال أو اإلدانة بانتهاكات حقوق الخاصة، مثل المصالح اال

االنسان حصلت في الماضي، وقد تكون مصالح تخص الجيش كمؤسسة للحصول على ميزانية مناسبة 
لزيادة المعدات العسكرية أو زيادة الرواتب، كما أن األيديولوجيا لها دور هام في التدخل أو االنسحاب 

اسة، فالجيش قد يعتقد أن تدخله واجب أخالقي أو للمصلحة القومية، كما أن تماسك من حقل السي
الجيش أو تشرذمه إلى وحدات متنافسة تؤثر أيضًا في هذا القرار حيث أن احتمال العودة إلى الثكنات 

                                                           
(1) International Encyclopedia of the Social Sciences, op. cit, 
(2) HNIN YI, op. cit, p. 6 

  28، ص مرجع سابقعبد الحق فكرون،   (3)



 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

25 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

جيش يزداد عندما يكون الجيش متماسكًا، بينما يزداد احتمال االنزالق في وحل السياسة عندما يكون ال
 (1)مقسمًا على أسس عرقية أو دينية، بل قد يتورط الجيش بفعل ذلك في حروب أهلية

أما عن العوامل الخارجية فكثيرًا ما ُتطرح الفكرة القائلة أن تدخل الجيش يزداد عندما يفشل 
المدنيون في إدارة الحكومة أو غياب المؤسسات السياسية الناضجة أو ارتفاع سقف االستقطاب 
السياسي االمر الذي يعرقل حل الصراعات الداخلية والتهديدات األمنية، غير أن حكم العسكر بحد 
ذاته لعقود متتالية هو الذي يعمل على اضعاف الهياكل المدنية أو عدم وجودها من األساس، ومع 

بقة الوسطى ذلك فإن المجتمع المدني القوي القائم على الحركات االجتماعية واألحزاب السياسية والط
عوامل هامة جدًا إلجبار الجيش بالعودة إلى ثكناته، كما أن الطالب كثيرًا ما يكونوا طليعة في هذا 

 (2)المجال
تكساس، أن الجنراالت  السياسية في جامعة العلوم أستاذ Zoltan Baranyباراني  ويرى زولتان

 على شعبيين وغير أكفاء غير عموًما حكاًما كانوا السياسة "ألّنهم حلبة من يقرروا االنسحاب يمكن أن
 أو األمد، طويل نزاع اجتماعي في أو تراجع االقتصاد، في كفاءتهم عدم تجلى وربما نطاق واسع.

المهمة"  الظواهر، كما قد يكون االنسحاب تحت شعار "أنجزنا من هذه توليفة في أو حرب، في هزيمة
 من أكثر أو لسببٍ  المدنيين إلى السياسية السلطة طوًعا بنقل العسكرية النخب تقوم الحالة، هذه في و

 التي األهداف األقل، على وجهة نظرها من وحققت، البالد النخب هذه أدارت التالية: األسباب الثالثة
 اجتماعي من تقدير به تتمتع ما سيعّرض السياسة في بالمشاركة استمرارها وأدركت أنّ  لتحقيقها؛ سعت
ضاقت  قد إّنها أي ،"الحكم من التعب" السياسة حلبة انسحابها من سبب وأنّ  للخطر؛ مؤسسية وهيبة
 انتخابات بإجراء بتعّهدها الوفاء أو إلى ثكناتها العودة في ترغب وأصبحت السياسية بالمسؤوليات ذرًعا
  (3) نتائج" من عنه ذلك يسفر واحترام ما استفتاء أو

وعلى الرغم من أن العديد من االدبيات التي تؤكد على تمسك الديكتاتور بالسلطة مهما بلغت 
التكاليف، إال أن هناك بعض المراقبين الحظوا أن بعض االنقالبات ضد الحكم العسكري يكون هدفها 

بداًل من  إعادة الحكم للمدنيين، كما أن األنظمة العسكرية كثيرًا ما تتفاوض حول التخلي عن السلطة
                                                           
(1) Marco Bünte, op. cit, p. 8 
(2) Ibid. 

 90، ص مرجع سابقباراني،  زولتان  (3)
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اجبارها على ذلك بالقوة، وتعمل التحزبات داخل صفوف القوات المسلحة على عودة هذه القوات إلى 
، ألن الضباط كثيراً ما يهتمون بوحدة القوات المقاتلة أكثر من اهتمامهم من البقاء في السلطةثكناتها 

بين المدنيين االمر  النتخاباتوعادة ما تخرج األنظمة العسكرية من السلطة من خالل اشرافها على ا
% من األنظمة 43سقط حوالي  2010 – 1946الذي يحفظ كرامتها ويجنب البالد العنف، ففي الفترة 

% 64العسكرية بفعل التمرد أو االنتفاضة الشعبية أو التدخل الخارجي، بينما ارتفعت النسبة إلى 
  (1)الشخصية% لألنظمة الديكتاتورية 90لألنظمة الحزبية المهيمنة و 

ويبدو أن عودة العسكر للثكنات ال يتم بهذه البساطة، وخاصة تلك األنظمة التي تجاوزت 
اط العقود في حكمها، فمن ناحية فإن طول الفترة الزمنية تعمل على فلترة المؤسسة العسكرية من الضب

ّص ر د، وهذا يعمل على الكبار المعارضين لحكمه، سواء أكان ذلك بالتصفية الجسدية أو اإلحالة للتقاع
الصفوف وخلق مؤسسة متجانسة في التفكير، هذا عدا عن توزيع األدوار والمناصب بين الفئات 

النقالب والجنراالت المتنافسين، ومن ناحية أخرى فإن األجيال الالحقة من الجنراالت اللذين لم يشهدوا ا
في ذلك الحكم، فهم لم يشتركوا  العسكري يجدون أنفسهم ضمن سياق تاريخي يسوغ لهم االستمرار

بشكل شخصي في قلب نظام الحكم السابق ويرون أن الوضع القائم هو الوضع الطبيعي، كما أن 
األنظمة العسكرية ال تتوقف في سيطرتها على المؤسسة العسكرية فقط بل يمتد ذلك ليشمل كل مفاصل 

ذلك جاوز ذلك للحياة االقتصادية لتشكل بالدولة المدنية مثل القضاء واالعالم والسلطة الدينية  ويت
"دولة داخل دولة" أو ما يسمى "الدولة العميقة"، وفي ظل هذا الوضع ال يستطيع أي جنرال، مهما 

فرد أو بلغت قوته أو رتبته، أن يتخذ قرارًا بتسليم الحكم للمدنيين، فالقرار ال يعود في هذه الظروف ل
ور د تشكل بفعل الزمن، وبالتالي ال يمكن االنتقال من هذا الطمجموعة من االفراد، بل لهيكل جديد ق

لطور مدني جديد إال بتحطيم هذا الهيكل، أو على األقل الوصول لقناعة أن االستمرار في التشبث 
 بالحكم سيكلفه غاليًا.  

 
 

                                                           
(1) Barbara Geddes, Erica Frantz, and Joseph G. Wright, Military Rule, Annu. Rev. Polit. Sci. 2014.17. Downloaded 
from www.annualreviews.org by Pennsylvania State University on 04/23/14., p. 12 

http://www.annualreviews.org/
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 الفصل األول
 في ميانمار الحكم العسكري  

، وتعني "الجيش Tatmadaw(1)ُتعرف القوات المسلحة البورمية رسميًا باسم التاتمادوا 
، وقد ُولدت من رحم "جيش استقالل بورما" الذي شكله مجموعة من The Main Army (2)األساسي" 

دورًا  وقد لعبت المؤسسة العسكرية في ميانمار (3)السياسيين القوميين المعروفين باسم "الرفاق الثالثون"،
، وتبوأت مركز الصدارة في جميع 1948بارزًا منذ استقالل البالد عن اإلمبراطورية البريطانية عام 

، ويبحث هذا الفصل في دور 1962الميادين منذ استيالئها على الحكم على أثر انقالب عسكري عام 
 المؤسسة العسكرية في المجاالت السياسية واالقتصادية والدينية.

 
 سياسية العسكر وال

، وساعده في ذلك عوامل محلية 1962استولى الجيش على سدة الحكم في ميانمار منذ عام 
وأخرى دولية، فعلى المستوى الداخلي تمتع التاتمادوا بنظرة اجتماعية مشِرفة، فكانت النظرة االجتماعية 

ذي ساهم مساهمة السائدة منذ االستقالل بأن التاتمادوا "جيش وطني" وليس "جيش مرتزقة"، فهو ال
كبرى في  دحر االحتالل البريطاني والياباني ومن ثم الحصول على االستقالل، وتصدي لحركات 
التمرد التي أعقبت استقالل البالد، إضافة لذلك فإن الخالفات بين النخب السياسية، والتوتر بين الحزب 

ادي على الصعيدين الزراعي الحاكم والمجموعات االثنية، وفشل السالم الداخلي، والفشل االقتص
والصناعي، كل هذه العوامل قد فتحت الباب أمام جنراالت الجيش للتدخل في شؤون الحكم، وأما 
                                                           
(1) Wikipedia 
(2 ) Martin Smith, , Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights, ASI's Human Rights 
Series, No 8 (London: Anti-Slavery International, 1994), p. 29 
(3) HNIN YI, op. cit, p. 8 - 10 
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العوامل الخارجية فقد كان تدخل الدول األجنبية في الشؤون الداخلية لميانمار دافعاً معززاً لتدخل الجيش 
سياسة عدم االنحياز والتزامها بإقامة عالقات جيدة في الشؤون السياسية، فعلى الرغم من تبني ميانمار 

مع جميع الدول إال أنها لم تنج من التدخل في شؤونها الداخلية من خالل الحركات المتمردة أو 
  BCوالدعم الصيني للحزب الشيوعي البورمي  KMTاالنفصالية، مثل الدعم األمريكي للكومينتانغ 

 تاتمادوا في فترة اتسمت بعدم االستقرار في ظل الحرب الباردة. االمر الذي َأَقضَّ َمْضَجَع ال (1)
وربما كان للعوامل الذاتية للجيش دورًا في نجاح االنقالب وديمومته، ففي أواخر األربعينيات 
من القرن الماضي كان الجيش البورمي/ التاتمادوا ضعيفًا وهزياًل ومقسمًا داخليًا، وبعد اتفاقية 

بين بريطانيا االستعمارية  1945التي عقدت في  أيلول/ سبتمبر   Kandy Agreementكاندي
والجانب البورمي والتي حددت مالمح الجيش البورمي ومهدت الطريق لالستقالل، كان هناك نية في 
تلك االتفاقية لدمج االثنيات والتغلب على االنشقاقات الداخلية في الجيش، غير أن األمور سارت على 

حٍو مختلف، فالميول السياسية واآلراء المتباينة لدى القادة السياسيين أدت إلى المزيد من االنشقاقات ن
نجم عنها فرار العديد من العسكريين وانضمامهم  1952 – 1948التي أدت إلى حرب أهلية في الفترة 

ى انخفاض في عدد إما للحزب الشيوعي البورمي أو منظمة دفاع كارين الوطنية االمر الذي أدى إل
 Neقوات الجيش من ناحية وتبلور فكر منسجم بين افراده من ناحية أخرى، وعندما قام الجنرال وين 

Win (1911 – 2002 بانقالبه عام )كانت معظم الوحدات االثنية قد انشقت بالفعل عن  1962
على رفع مستوى هذا  التاتمادوا مما اظهر تجانسا أيديولوجيا في داخله، وعمل وين قائد االنقالب

 االنسجام من خالل التخلص من بعض العناصر المعارضة لسياسته بحيث كان الجنرال الذي ال ينازع

 )2( 

سيطر الجيش على السلطة بانقالب عسكري بقيادة الجنرال  1962وبالفعل، وفي آذار/ مارس 
( انهى بذلك الديموقراطية البرلمانية متعددة االثنيات التي سادت 1911- 2002) Ne Winني وين 

بعد االستقالل، واعتقلت السلطات االنقالبية مئات النشطاء السياسيين الذين أودعوا السجن بدون 
( وأول رئيس للبالد بعد االستقالل 1907 – 1995) U Nuمحاكمة بمن فيهم رئيس الوزراء  يو نو 

                                                           
(1) Ibid. 
(2) Pamela T. Stein, The Role Of The Military In Myanmar's Political Economy, Master Thesis, Monterey, 
California: Naval Postgraduate School, March 2016, p. 12, 34 
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(  الذي مات في سجنه بسبب نقص العناية 1894 – 1962) Sao Shwe Thaikeثيك ساو شو 
فترة  1974 – 1962وتعتبر الفترة  (1)الطبية، والذي فقد أحد أبنائه ليلة االنقالب برصاص الجيش

حكم عسكري مباشر بقيادة "المجلس الثوري" الذي تشكل كلياً من الضباط العسكريين فأنهى الديموقراطية 
الدستورية حيث فكك المؤسسات الديموقراطية مثل البرلمان واألحزاب السياسية والنقابات ووضع جميع 

دستور وأصدر مراسيم وقرارات الغت الدستور بشكل السلطات في يد المجلس الثوري، كما علق ال
واقعي، كما ألغى قرار رئيس الوزراء األسبق يو نو باعتبار البوذية الدين الرسمي للدولة وجعل الجامعات 

 BSPPقام المجلس الثوري بتشكيل "حزب برنامج بورما االشتراكي"  1962هدفًا أوليًا، وفي يونيو 
مية والمجتمع في قالب اشتراكي مسترشد بأيديولوجية ُعرفت باسم "طريق إلعادة صياغة السياسة البور 

والتي تستند إلى البوذية والقومية والفلسفة  Burmese Way to Socialismبورما إلى االشتراكية" 
تبنى المجلس الثوري سياسة العزلة عن العالم الخارجي، وكانت تأشيرات  1964الماركسية، ومنذ عام 

ساعة فقط وتقتصر على العاصمة رانغون، وكان مطلوبًا من  24نب ُتمنح لمدة الزوار األجا
الدبلوماسيين الحصول على تصريح رسمي للتنقل خارج العاصمة، وتم طرد الوكاالت األجنبية من 

ورافق سياسة المجلس العسكري انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان، فمنذ أن استولى الجيش  (2)الدولة 
ور لم يتهاون في استخدام العنف ضد المعارضين لحكمه، وكانت المظاهرات الطالبية على زمام األم

في جامعة رانغون التي رافقت االنقالب قد جوبهت بوحشية، فتم إطالق النار من مسافة قريبة على 
المتظاهرين وتفجير مبنى اتحاد الطالب بالديناميت، فكانت هذه الحادثة أول مؤشر على السياسة 

بلية للجيش الذي منع بالفعل أي معارضة في البالد بما في ذلك بطبيعة الحال تعدد األحزاب، المستق
 BSPP (3)" حزب برنامج بورما االشتراكي" فلم يسمح إال "بالحزب السياسي الوحيد"، حزب الجيش،

ذا كان أونغ سان  مؤسس الجيش ( الذي قاد البالد نحو االستقالل و 1915 – 1947) Aung San وا 

                                                           
(1) Martin Smith, op. cit, p. 25 
(2) Konsam Shakila Devi, “Myanmar under the Military Rule 1962-1988” International Research Journal of Social 
Sciences, Vol. 3(10), 46-50, October (2014) (46 – 50) p. 47 
(3) Pamela T. Stein, op, cit, p. 38 

https://marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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البورمي قد دعا إلى فصل الجيش عن السياسة، فقد أعلن الجنرال وين بأن الجيش هو المؤسسة الوحيدة 
  (1) القادرة على اإلمساك بدولة متعددة االعراق مثل بورما

Ne Win (1911 - 2002 )عمل الجنرال ني وين  1962ومنذ استيالئه على السلطة عام 
 لسلطة العسكر ابتداًء من العاصمة رانغون إلى أقصى حدود الدولة حيث على بناء نظام خاضع تماماً 

تعيش االقليات وفي جميع المواقع الحكومية التي تتطلب سلطة مدنية سواء أكان ذلك في بناء الطرق 
ومع أنه كان من المتوقع أن يعين كبار ضباط الجيش في   (2)أو االشراف على توزيع حصص األرز

ة، غير أن وين ذهب أبعد من ذلك عندما ابعد العديد من التكنوقراط المدنيين وعين المناصب الوزاري
مكانهم ضباط يفتقدون للخبرة في هذه المناصب االمر الذي أدى إلى قرارات سريعة ومتهورة أو مقيدة 
وبطيئة في السياسة العامة للدولة، وبدأت تنتشر في صفوف موظفي الخدمة المدنية أن الجيش يفضل 

لوالء على الجدارة مما جعل الموظفين المدنيين يتصرفون مثل نظرائهم العسكريين بإظهار والئهم بداًل ا
  (3)من االبداع والتفكير، فالعالقات الشخصية والوالء هما الطريق للمناصب وليس الجدارة أو الكفاءة

رية الدستورية" تم حل "المجلس الثوري" لتدخل ميانمار في مرحلة "الديكتاتو  1974وفي عام 
 New Basic Lawحيث أصدر الجنراالت دستورًا جديدًا للبالد تحت اسم "القانون األساسي الجديد" 

ووعد ني وين بعقد انتخابات عامة ونقل السلطة للحكومة المنتخبة، غير أن الذي حصل فعاًل هو 
 1974ها ميانمار في األعوام استمرار الحكم العسكري في الدولة، فعلى الرغم من االنتخابات التي شهدت

إال أن الجنرال وين بقي الزعيم الذي ال ينازع بحيث اتسمت الفترة من بداية االنقالب  1981و 1978و
بشخصية وين إذ أن االنتخابات كانت عبارة عن مسرحية إلضفاء  1988ولغاية  1962العسكري عام 

 .(4)الشرعية على الحكم العسكري 
وُيحسب للنظام العسكري أنه أبلى بالًء َحَسًنا في الحفاظ على االستقرار السياسي وذلك مقارنة 
مع فترة الخمسينيات والستينيات حيث أصبحت الدولة أكثر استقرارًا، ومع نهاية عقد السبعينيات اختفت 

يبة في عيون جماعات التمرد من عدة أجزاء في المناطق الوسطى والمنخفضة االمر الذي اكسبه ه

                                                           
(1) Martin Smith, op. cit, p. 25 
(2) Ibid. p. 70 
(3) Pamela T. Stein, op, cit, p. 50 
(4) Konsam Shakila Devi, op, cit, p. 48 
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الشعب وبفضله اكتسب قلوب وعقول الشعب، فاصبح االنضمام للتاتمادوا جذابًا للكثير من الشباب 
بفعل صورته كمقاتل من اجل الحرية ومدافع عن السيادة الوطنية، وانضم العديد من الشباب للخدمة 

لم يكن االنفاق  BSPPة العسكرية، وخالل فترة حكم "المجلس الثوري" وحزب بورما من اجل االشتراكي
العسكري عالي المستوى مقارنة مع اجمالي االنفاق الحكومي، ولم تكن المصالح الشخصية والطبقية 
بارزة بين قادة الجيش، وكان خاليًا من الفساد ومعظم القادة يميلون نحو االشتراكية، وتم تأميم أعمال 

لية التحديث وبالتالي لم ينجز تنمية اقتصادية ، ومع ذلك لم يحقق التاتمادوا عم1963التاتمادوا عام 
يمكنها الحد من الفقر بل أظهرت تلك الفترة تفشي البيروقراطية وفشل التنمية االقتصادية للدولة، وفي 
نهاية الثمانينيات كانت بورما في ذيل القافلة بين الدول في آسيا، وبدأ الشعب عمومًا في التشكيك في 

جيش االمر الذي مهد الطريق أمام المظاهرات الطالبية التي تطورت واطاحت شرعية الحكومة وأداء ال
 (1) 1988برأس النظام ني وين عام 

ومما ال شك فيه أن االثنية البورمانية والتاريخ البوذي واللغة والثقافة البورمانية هي  السائدة 
هاكات حقوق اإلنسان ضد في الحياة العامة، غير أن هذا األمر لم يحل دون القمع السياسي وانت

ن كانت االقليات االثنية األخرى أسوء الضحايا في العقود الخمسة الماضية،  االغلبية البورمانية نفسها وا 
والتي تسارعت وتيرتها  1962التي سلكها التاتمادوا بعد انقالب  Burmanisationفسياسة البورمانية 

 واقتصاديًا، ووجدت هذه االقليات نفسها في عملت على تهميش االقليات سياسياً  1988بعد أحداث 
المجاالت الثقافية والتعليم واللغة والتنمية تحل في الدرجة الثانية بداًل من دمجهم في الحياة العامة 

وعلى الرغم من القمع والنظام االستبدادي الذي ساد في بورما  (2)وجعلهم مواطنين على قدم المساواة
ذلك لم يستطع السيطرة على حركات التمرد المستمرة في وسط البالد والمناطق طوال فترة االشتراكية فإن 

  (3)الحدودية التي بقيت غير آمنة وخارج سيطرة الجيش في ظل المعابر الحدودية مع الصين وتايلند . 
بدأ الوضع السياسي في ميانمار بالتدهور، وكان للمظاهرات الطالبية  1988وفي آذار/ مارس 

طالبا مما اشعل المزيد من المظاهرات  154ًا في ذلك فقتل أحد طلبة كلية الهندسة واعتقل دورًا كبير 
الحاكم مصداقيته بسبب سوء تعامل األمن مع  BSPPفي الشهر التالي وفقد الحزب االشتراكي 

                                                           
(1) HNIN YI, op. cit, p. 11 - 12 
(2) Martin Smith, op. cit, p. 35 
(3) Pamela T. Stein, op, cit, p. 49 
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 71من المعتقلين خنقًا في سيارة لألمن من ضمن  41المظاهرات، وكانت القضية األكثر خطورة وفاة 
تقاًل مكثوا في السيارة لمدة ساعتين تتجول بهم في الشوارع، وعملت الحكومة على تعتيم تام حول مع

تموز/ يوليو أي لمدة أربعة أشهر وعلل المتحدث الرسمي هذا االجراء بأنه يهدف إلى  19الحادثة الى 
تالي حاول إدخال احتواء تصاعد الشغب والمظاهرات، غير أن الحزب الحاكم فقد المزيد من الثقة وبال

تموز/ يوليو وفي  23عدد من التدابير لتعزيز هذه الثقة والمصداقية لدى الشعب فعقد مؤتمرًا طارئًا في 
( الجميع تقريبًا عندما 1911 – 2002) U Ne Winهذا المؤتمر فاجأ رئيس الحزب يو ني وين 

بداًل من نظام الحزب الواحد  أعلن عن اجراء استفتاء وطني إلعادة العمل بنظام التعددية الحزبية
المفروض في ميانمار، غير أن هذا االقتراح واجه معارضة قوية داخل المؤتمر األمر الذي أدى إلى 

( باإلضافة إلى ثالثة من زمالئهم 1918 – 1996) U San Yuاستقالة ني وين والرئيس يو سان يو 
U Sein LWin (1923 – 2004 ) من مناصبهم، وتولى البريجادير جنرال متقاعد يو سين وين 

منصب رئيس الحزب، فكانت خيبة أمل بالتغيير فاندلعت المظاهرات مجددًا في العاصمة يانغون 
Yangon  في نهاية شهر تموز/ يوليو، وتعامل الرئيس الجديد مع المظاهرات بحزم، فأعلن األحكام

ضع الخطير عصف بالرئيس الجديد العرفية وأمر الجيش بإطالق النار على المتظاهرين، غير أن الو 
 .Drيومًا فقط فاستقال من منصبه ليحل مكانه الدكتور مونغ مونغ  23الذي مكث في منصبه لمدة 

Maung Maung (1925 – 1996 رئيسًا للدولة والحزب في آن واحد الذي تحلى بصبر استثنائي )
تعبير عن المظالم، فخرج الشعب للتظاهر فرفع االحكام العرفية وأعاد الجيش الى ثكناته، وفتح الحرية لل

وسقوط الحكومة  تحت مختلف الالفتات التنظيمية في وقت خشي قادة الحزب الحاكم من انهيار الدولة
  (1)في وقت خرجت األوضاع عن السيطرة

( رئيس الوزراء االسبق عن 1907 1995) U Nuومع تفاقم المظاهرات العنيفة أعلن يو نو 
وأصدر قائمة بأسماء  1988أيلول/ سبتمبر  9لبالد وشكل حكومة موازية يوم كونه حاكم شرعي ل

أعضاء مجلس الوزراء التي اتصلت بالبعثات الدبلوماسية في يانغون للحصول على اعتراف بالحكومة 
بالذعر مما دفعها لعقد مؤتمرًا خاصًا في  BSPPالجديدة االمر الذي اصاب قيادة الحزب االشتراكي 

                                                           
(1) Maung Aung Myoe, “A Historical Overview of Political Transition in Myanmar since 1988” Asia Research Institute 
Working Paper Series No. 95, Asia Research Institute National University of Singapore, August 2007,p. 8,  from:  
http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps07_095.pdf 

http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps07_095.pdf


 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

33 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

وهو االمر الذي  (1)لي أعلنت فيه تأييدها لعقد انتخابات عامة في ظل نظام التعددية الحزبيةاليوم التا
 عارضته قبل أسابيع فقط عندما ايده الجنرال ني وين االمر الذي كلفه منصبه.

أيلول/ سبتمبر قام حشد من المتظاهرين باحتجاز فصيل من الجيش مكون من  17وفي يوم 
فردًا في مبنى وزارة التجارة فكان هذا الفعل ذريعة الستيالء الجيش على الحكم في اليوم التالي  24

عن  الذي أعلن عبر اإلذاعة SLORCبقيادة جديدة وتشكيل "مجلس الدولة الستعادة النظام والقانون" 
أربع مهمات يجب القيام بها ومن ضمنها اجراء انتخابات عامة ديموقراطية تعقد في ظل التعددية 

نفوذ الجنرال ساو مانغ بدأ  SLORCمع تأسيس "مجلس الدولة الستعادة النظام والقانون" و   (2)الحزبية
Saw Maung (1928 – 1997 )الدعم الذي كان يهدف "السيطرة على الفوضى وكسب  بالتبلور

فقد كانت األزمة التي واجهت الجيش الوطني   (3)الشعبي الذي فقده الجيش على مدى الفترة السابقة" 
أزمة خانقة؛ إذ وجد نفسه بال دعم شعبي، والقوى المعارضة تزداد قوة  1988لميانمار )التاتمادوا( عام 

والكل أنحى بالالئمة في كل ما حدث على التاتمادوا الذي ظهر بمظهر االفالس السياسي والعسكري 
  (4)اتهم كانت من أجل "ال شيء"واالقتصادي واالجتماعي وان انقالب

السلطة خلفًا لـ  1988عام  SLORCومنذ أن تولى "مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام" 
فقد واصل ممارسة االحكام  1962الذي حكم منذ عام  BSPPحزب البرنامج االشتراكي لبورما" "

الحكام العرفية بقسوة شملت االعتقاالت والتعذيب واالختفاء واالعدام خارج العسكرية التعسفية، فطبق ا
فقد انشأ  1988نطاق القانون للمعارضين من جميع االثنيات وعلى خلفية االحتجاجات السياسية عام 

لتطبيق ثالثة عبارات: الموت أو السجن  1989التاتمادوا المحاكم العسكرية في جميع انحاء البالد عام 
وفقًا لما أعلنته  1992ؤبد أو االشغال الشاقة ثالثة سنوات كحد أدنى، وقد تم حل هذه المحاكم عام الم

  (5)االذاعة الرسمية بناء على "رغبة الشعب والتحسن في االستقرار"

                                                           
(1) Ibid. p. 8 
(2) Ibid. p. 11 - 12 
(3)Mohamad Faisol Keling, op. cit, p. 
(4) Maung Aung Myoe, op. cit, p. 12 
(5) Martin Smith, op. cit, p.70 -  71 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1


 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

34 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

بقيت المعارضة المسلحة مقسومة إلى قسمين: أحدهما "الحزب الشيوعي  1988وحتى عام 
 11التي تشكلت من  NDFالذي قاده البورمان، والثاني "الجبهة الوطنية الديموقراطية"  CPBالبورمي" 

ولكن بعد قمع  (1)داعيًا الى انشاء اتحاد فيدرالي في بورما  1976حزبًا من مختلف االقليات عام 
 -(8/8/1988التي اكتسبت اسمها من اليوم التي اشتعلت فيه ) -(8888انتفاضة الثمانيات األربع )
وما تالها من رفض الحكومة العسكرية االعتراف بنتائج االنتخابات  1988الديموقراطية في سبتمبر 

فقد لجأ اآلالف من النشطاء السياسيين والطالب إلى المناطق  1990التي جرت في أيار/ مايو 
التدريبات  الحدودية التي تسيطر عليها الجماعات االثنية، وشكلوا سلسلة من المخيمات وتلقوا مبادئ

 1990 – 1988العسكرية واإلمدادات من المتمردين المتشددين، غير أن األهم من ذلك أن فترة 
أظهرت نوعًا من التحالف بين االقليات االثنية من ناحية وبين القوى الداعية للديموقراطية من اثنية 

العسكرية في وقت شهد  البورمان من ناحية أخرى األمر الذي شكل تهديدًا لسيطرة وشرعية الحكومة
وفي السنوات التالية بدأ الجيش يخشى من التعاون بين قوى الديموقراطية  (2)اهتمامًا دوليًا في تلك الفترة

وبين المتمردين من االثنيات األخرى في البالد، وفي أوقات مختلفة شعر الجيش بوجود تهديد خارجي 
كما حصل مع العراق، وقد أعلنت وسائل االعالم  قد يدعم المتمردين أو اجتياح البالد بشكل مباشر
عن تواجد اسطول بحري امريكي في المياه  1988المملوكة للدولة اثناء المظاهرات الطالبية عام 

عبر عن هذه  2006عام  Naypyidawاإلقليمية للبالد، وكان نقل العاصمة من رانغون إلى نايبيدوا 
سط البالد وفي منطقة معزولة إذ خشي المجلس العسكري فالعاصمة الجديدة تقع في و  (3)القضية، 

وقد وصف الصحافي  (4)تعرض البالد من هجوم دولي خارجي تقوده الواليات المتحدة لتغير النظام 
العاصمة الجديدة  2007الهندي سيدهارث فاراداراجان، الذي زار نايبيداو في كانون الثاني/ يناير عام 

                                                           
(1) Ibid. p. 26 
(2) Ashley South and Lall, Marie, “Schooling and Conflict: Ethnic Education and Mother Tongue-based Teaching in 
Myanmar” The Asia Foundation, February, 2016, p. 17 
(3) Marco Bünte, op. cit, p. 13 
(4) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, “Politics and Religion in Contemporary Burma: Buddhist Monks as Opposition”, 
Yonsei Journal of International Studies, Volume 2, Issue 1 (Spring/Summer 2010) (37-49) ,47 
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تغيير النظام، تحفة التخطيط العمراني، تصميم لهزيمة أي "ثورة ملونة"،  بأنها: "التأمين النهائي ضد
 (1) "ليس بالدبابات ومدافع المياه، ولكن عن طريق هندسة ورسم الخرائط

في استدعاء قوات التاتمادوا الكامنة في المناطق  1988وقد تسببت االضطرابات السياسية عام 
لعاصمة الملتهبة، وكانت هذه فرصة للجماعات المتمردة للتزود الحدودية المتمردة لتعزيز القدرات في ا

بالسالح وا عادة التأهيل، وعلى الرغم من توقيع العديد من االتفاقيات مع هذه الجماعات في بداية 
التسعينيات إال أن بعضها واصل شن هجماته، وكانت هذه فرصة لتسويغ رفع ميزانية الجيش وزيادة 

حسب بعض  1995عام  320,000إلى  1988فرد عام  200,000قوته، فرفع العدد من 
تقريبا إلى  1988عام  190,000، فيما أكدت مصادر أخرى العدد بشكل قريب لذلك ) (2)المصادر

( في توسع سريع للقوات المسلحة، وبقيت المناطق ذات االثنيات 1993بحلول عام   300,000أكثر 
أعنف المعارك في كل السنوات منذ االستقالل  1992 – 1988المختلفة في حالة توتر، وشهدت الفترة 

 CPB، ومع السيطرة على أكبر حركة تمرد في البالد التي قادها الحزب الشيوعي البورمي 1948عام 
تكتيكاته بمهارة فبدأ يعرض وقف  SLORCغّير مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام   1989عام 

جندي للقتال على الحدود  80,000اطالق النار على بعض الفصائل المقاتلة في الوقت الذي ارسل 
ع الصين وتايلند حيث المعارك الشرسة مع المتمردين وذلك قبل أن يعلن مجلس الدولة الستعادة م

توقف غير متوقع لجميع العمليات العسكرية  1992فجأة في نيسان/ ابريل  SLORCالقانون والنظام 
 National Unity (3)باسم "الوحدة الوطنية" 

في أيلول/  NLDوطنية من أجل الديموقراطية" وعلى أثر االحداث الساخنة تأسست "الرابطة ال
مجلس الدولة الستعادة النظام والقانون"، وطالبت بنظام ديموقراطي كحزب معارض لـ " 1988سبتمبر 

وخاضت  (4) وتحقيق العدالة وحقوق االنسان وانهاء الحكم العسكري، وكافحت بجهد لنيل ثقة الشعب
التي تمت بحرية ونزاهة، وتصدرت "الرابطة  1990ر/ مايو ايا 27االنتخابات العامة التي اجريت في 
%، وفي ظل نشوة هذا 60في المركز األول بنسبة اقتربت من  NLDالوطنية من أجل الديموقراطية" 

                                                           
 ويكيبيديا   (1)

(2) Pamela T. Stein, op, cit, p. 93 
(3) Martin Smith, op. cit, p.28 
(4) Mohamad Faisol Keling, op. cit, p. 142 
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( الذي أصبح الحقا رئيسا 1920 – 2004) U Kyi Maungالنصر االنتخابي أفصح يو كي مونغ 
ات في يانغون على غرار محاكمات نورنبرغ بعد أن يتسلم للرابطة الوطنية عن نيته في اجراء محاكم

حزبه السلطة، وعلى الرغم من نفي مونغ أن يطال هذا االجراء الجميع إال أن التاتمادوا رأى في ذلك 
  (1)تهديدًا للمصالح المؤسسية والشخصية للقيادة العسكرية

ابات ما هي إال لتشكيل جمعية وقبل عدة أيام من االنتخابات أعلن مجلس الدولة أن تلك االنتخ
وطنية هدفها صياغة دستور جديد للبالد ولن يتخلى المجلس عن مسؤولياته في إدارة البالد، وأكد 
المجلس هذا الموقف ايضًا بعد ثالثة أيام من االنتخابات الذي رفض بالفعل تسليم السلطة للحزب 

، وفي ظل التوتر بين NLDجل الديموقراطية" الرابطة الوطنية من أ“الفائز باألكثرية في االنتخابات 
وبين "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" قامت  SLORC"مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام" 

في تحد مكشوف للجيش الذي أقدم على  Parallel Governmentاألخيرة بتشكيل حكومة موازية 
 NLD(2)ة حملة اعتقاالت ونفي للقيادات في صفوف الرابط

 Aung San Suu سوكيتنكر مجلس الدولة لهذا الفوز متهمًا رئيسة الرابطة وبالفعل فقد 
Kyi (1945 - بالخيانة وتم اعتقال العديد من الشخصيات البارزة ) من  2,000في الرابطة وحوالي

، وتال ذلك في العام التالي القبض على 1990أيلول/ سبتمبر  –المدنيين وذلك في الفترة أيار/ مايو 
 1992وفي نيسان/ ابريل  (3) الوطنيمن البرلمانيين وُزّج بهم في السجون بتهمة تهديد االمن  25

على تشكيل لجنة هدفها االعداد لمؤتمر وطني  SLORCعمل مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام 
 لوضع دستور للبالد يقوم على المبادئ التالية:

 عدم تفكيك االتحاد. .1
 عدم تفكيك التضامن الوطني. .2
 المحافظة على السيادة وتعزيزها. .3
 تشكيل نظام ديموقراطي حقيقي متعدد األحزاب. .4
 وضع مبادئ دائمة تحافظ على العدالة والحرية والمساواة. .5

                                                           
(1) Maung Aung Myoe, op. cit, p. 13 
(2) Ibid. p. 17, 18 
(3) Mohamad Faisol Keling, op. cit, p. 142 
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  بأن يكون له دور رئيسي في السياسة القومية في المستقبل. –التاتمادوا  –السماح للجيش  .6
كانون الثاني/ يناير  29وعلى الرغم من االنتقادات للفقرة االخيرة إال أن المؤتمر عقد أخيرا في 

غير أن  NLDالرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" “بمشاركة العديد من االحزاب من بينها  1993
% قد تم تعينهم من قبل التاتمادوا، واستمر هذا المؤتمر في جلساته 70معظم المندوبين والبالغ نسبتهم 

الرابطة الوطنية من أجل “اي ما يزيد على الثالثة سنوات بعد انسحاب  1996اذار/ مارس  30الى 
  (1) المؤتمرمن  NLDالديموقراطية" 

للدولة خالل تلك الفترة للنظام الرئاسي على النمط وقد روجت وسائل االعالم المملوكة 
االندونيسي ذات الصالحيات المؤثرة بيد الرئيس والفصل بين السلطات، وعلى الرغم من أن المؤتمر 
اشترط في شخص الرئيس أن يكون على معرفة في الشؤون السياسية والعسكرية واالدارية واالقتصادية 

دمة العسكرية وال أن يكون عضوا نشطا في التاتمادوا وبالتالي، ومن غير أنه لم يشترط الخبرة أو الخ
الناحية النظرية، يمكن للشخص المدني الملم بالشؤون العسكرية أن يكون رئيسًا، غير أن طريقة انتخاب 
الرئيس تعطي فرصة كبيرة للجيش بتولي هذا المنصب في ظل تشتت االصوات بين االحزاب وفي 

% من كال المجلسين النيابيين 25عضاء الذين يرشحهم الجيش نسبة عالية تبلغ الوقت الذي يشكل اال
  (2)الذين ينتخبون الرئيس من بين ثالثة اشخاص أحدهم يرشحه االعضاء المحسوبين على التاتمادوا

، وبدال من SLORC، ومع تشكل "مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام" 1988ومنذ العام 
قبضة رجل واحد كما هو الحال مع وين فقد تشارك اعضاء المجلس في السلطة  تمركز السلطة في

اجبر رأس السلطة الجنرال ساو  1992حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، غير أنه عام 
( على االستقالة من قبل باقي االعضاء تحت 1928 – 1997) General Saw Maungمونغ 

وعد علنا بنقل السلطة للحزب الفائز في االنتخابات ومعارضة  ذريعة أسباب صحية في الوقت الذي
العمل   1988، وهو االمر الذي حدث مع وين عندما افصح عن نيته عام (3)باقي اعضاء المجلس

                                                           
(1) Maung Aung Myoe, op. cit, p. 19 - 20 
(2) Ibid. pp. 22 - 23 
(3) Win Min, “Internal dynamics of the Burmese military: before, during and after the 2007 demonstrations”, 
Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar, editors by Monique Skidmore and Trevor Wilson, (Canberra: The 
Australian National University E press, 2008) pp. 29 - 47 
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بنظام التعددية الحزبية مما يعني أن أي تنازل ال يمكن أن يمر بسهولة حتى لو كان من رأس الهرم 
 في السلطة. 

تنظيم نفسه تحت  SLORCأعاد "مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام"   1997وفي عام 
قرارًا بحل  ثان شوي  ، وقع المشير2011مارس  30)في  SPDCاسم "مجلس الدولة للسالم والتنمية" 

لمجلس رسميًا( واستمر المجلس العسكري بالسيطرة على الدولة والمجتمع بقيادة الجنرال ثان شوي مع ا
 Khin Nyunt (1939نفوذ قوي لجهاز المخابرات العسكرية الذي كان يتزعمه الجنرال خين نيونيت 

ة أدت على سلسلة من االتفاقيات مع الجماعات االثنية المسلح 1989الذي أشرف من عام  (1)( -
وزادت قوة المحافظين بعد عام   (2)إلى وقف اطالق النار بين هذه الجماعات وبين الحكومة المركزية

عندما تحول "مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام" إلى "مجلس الدولة للسالم والتنمية"،  1997
خلية ونقل المجتمع إلى وكانت أولوية المجلس األخير هي تعزيز قوة الجيش في مواجهة المعارضة الدا

أعلن  2003آب/ أغسطس  30ففي  (3)ما أطلق علية الجيش "الديموقراطية المزدهرة المنضبطة"
( رئيس الوزراء في ذلك الوقت، عن خارطة طريق - 1939) Khin Nyuntالجنرال خين نيونت 

من خالل استفتاء  باتجاه "ديموقراطية منضبطة" أعلن من خاللها عن صياغة دستور جديد يتم اعتماده
وخلق دولة  Pyithu Hluttawsوطني واجراء انتخابات حرة ونزيهة للهيئات التشريعية )بيثو هلوتاو( 

  (4)حديثة ومتقدمة وديموقراطية من قبل قادة الدولة المنتخبين من قبل هلوتاو
وعلى الرغم أن تحديث الجيوش قد تكون تحديًا لتالحم قواته إذ أن مختلف الفصائل تطور  

تنظيمات مختلفة ومصالح مشتركة، إال أن التاتمادوا تجاوز هذا االمر وبقي متالحمًا وتجنب االنقسام 
لى بين الصقور والحمائم كما حصل في أمريكا الالتينية وبعض دول جنوب شرق آسيا التي تحولت إ

"ليبرالية" النظم السياسية من خالل االتفاقيات بين المعتدلين والمعارضة، وعلى الرغم أن القوات المسلحة 

                                                           
وقضى السنوات السبع التالية قيد اإلقامة الجبرية معتقاًل في منزله بعد ادانته  2004تشرين األول/ أكتوبر  18الجنرال خين نيونت بقي في منصبه حتى   (1)

 بالفساد من قبل حزبه )ويكيبيديا اإلنجليزية(
(2) South, Ashley, op. cit. p. 12 
(3) Lee Jones, “The Political Economy of Myanmar’s Transition” Journal of Contemporary Asia, 2014, Vol. 44, No. 
1, (144–170), p. 150 
(4) Wilhelm Hofmeister, “Myanmar – Perspectives on Political Change”, KAS INTERNATIONAL REPORTS, 7|2010, p. 
62 from:  http://www.kas.de/wf/doc/kas_20009-1522-2-30.pdf?100630114826 

http://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://www.kas.de/wf/doc/kas_20009-1522-2-30.pdf?100630114826
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في بورما ال تخلو من التشظي والخالفات الداخلية فقد استطاعت تجاوز هذا االمر من خالل تطهير 
وقد عززت هذه التدابير من  الضباط في الصفوف األولى والتعديالت الوزارية وا عادة تنظيم المؤسسات،

وحدة الجيش وركزت هيكل القيادة في شخص الجنرال ثان شوي الذي أصبح قائدًا ورئيسًا "لمجلس 
بعد انقالب القصر ضد رئيس المجلس العسكري ماونغ  SLORC الدولة الستعادة القانون والنظام"

تعزيز التماسك والتجانس في ، كما أن الرعاية واالشراف على مدى ستة عقود عملت على 1992عام 
صفوف القوات المسلحة، فقد نشأ خالف في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم بين قادة "مجلس 

خين نيونت، وكان األخير رئيسًا  الدولة للسالم والتنمية" : الجنرال ثان شوي، والجنرال ماونغ، و اللواء
نت تشارك بقوة في األنشطة التجارية وتصطدم لالستخبارات العسكرية، وهي هيئة قوية للغاية وكا

بمصالح ضباط الجيش في الوقت الذي يعتبر نيونت شخص معتدل، فهو مهندس العديد من االتفاقيات 
مع الجماعات االثنية، وتفاوض مع زعيمة المعارضة أونغ سان سو كي حول اإلصالحات الممكنة 

الدولي، وأصبح قويًا في مواجهة  الجنرال  ومّثل المجلس العسكري بوصفه حلقة وصل مع المجتمع
 2004ثان شوي والجنرال ماونغ اللذان يعتبران من المتشددين فتم التخلص منه في أيلول/ سبتمبر 

بعد أن رفض أوامر الجنرال ثان شوي بالتنازل عن رئاسة جهاز المخابرات ومعاقبة بعض الضباط 
ية عزز الجنرال شوي من موقعه من خالل تعين "الفاسدين" في ذلك الجهاز، وفي السنوات التال

 SPDC(1)"المتشددين" الموالين له في المناصب العليا داخل "مجلس الدولة للسالم والتنمية" 
وصلت ميانمار حد الثورة من جديد، وهذه المرة كانت  2007ومع منتصف آب/ أغسطس 

% وبدون 500برفع اسعار الوقود بنسبة ، حيث  اصدرت الحكومة في ميانمار قرارًا (2)ثورة الزعفران"“
 2004سابق انذار االمر الذي ادى إلى صدمة مفاجئة لدى الشعب في وقت كانت االسعار عام 

وذلك تحت تأثير الدعم الحكومي،  االرخص في المنطقة ومن أرخص الدول على المستوى العالمي
بالتحديد قد رفعت  2005اكتوبر  /األول تشرين 20وكانت الحكومة قبل عامين من هذا التاريخ وفي 

% وهو الوقود الرئيسي 900اسعار الوقود بشكل دراماتيكي وصلت نسبة الزيادة في سعر الديزل إلى 
لنقل البضائع لألسواق والمولدات الكهربائية الصغيرة المنتشرة في كل مكان االمر الذي ادى إلى ارتفاع 

                                                           
(1) Marco Bünte, op. cit, p. 14 

 يرتديه الرهبان ذو اللون الزعفراني.شارك الرهبان البوذيين بدور كبير في تلك الثورة واكتسبت اسمها من لون الروب الذي   (2)
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وكان  (1) يجد هذا القرار اي ردة فعل في الشارع، اجور المواصالت والسلع االساسية ومع ذلك لم
قد عزز من ثقة الحكومة بقدرتها في السيطرة على الشارع فأقدمت  2005غياب االحتجاجات عام 
غير أن رد الفعل في المرة الثانية كانت مختلفة بفعل عاملين: االقتصادي  2007على رفع األسعار عام 

البالد، ولم تعد االجور تواكب التضخم الهائل في وقت لجأت الحكومة والسياسي، فازداد الفقر في انحاء 
% فيما بقي العمال 1,000برفع رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة  2006في األول من نيسان/ ابريل 

الفقراء الذين يعملون باألجر اليومي غير قادرين على تأمين اساسيات الحياة، وأما العامل السياسي فقد 
بقيادة سونغ كان مشلواًل عن  NLDالتعبئة، فحزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية تمثل في 

وباقي الصفوف االمامية  2003العمل في ذلك الوقت؛ إذ أن زعيمة الحزب تحت االقامة الجبرية منذ 
ي في الحزب يخشون االعتقاالت، فظهر مجموعتان عملتا على ملئ الفراغ، المجموعة االولى تمثلت ف

افراد أو مجموعات صغيرة ظهرت بفعل التظلم في المجتمع طالبت بإصالحات اقتصادية واجتماعية 
"لجنة تنمية ميانمار" وأما المجموعة الثانية  2007بعيدًا عن المطالب السياسية والتي شكلت في مطلع 

من  من طالب جامعات قدامى خرجوا 2006" والتي تشكلت في آب  88فهي "مجموعة طالب جيل 
والتي هدفت إلى دفع الناس الى االعمال السياسية والنزول للشارع في المظاهرات  2004السجون عام 

  (2)االمر الذي دفع بالحكومة العتقال معظم  قيادات المجموعة من الصف االول
بدأت االحتجاجات على أثر ارتفاع أسعار الديزل الهائلة في  2007آب/ أغسطس   18وفي 

دوالر وذلك لتغطية العجز في الميزانية  170مجتمع يعاني من شظف العيش إذ يبلغ دخل الفرد السنوي 
في  الناجم عن رفع أجور موظفي الخدمة المدنية، كما أن نقل العاصمة من رانغون إلى موقعها الجديد

وفي مراسم احتجاجية قلب الرهبان، الذين تصدروا المشهد،  (3)نايبيدوا ساهم في عجز الموازنة ايضًا 
اوعية تسول الطعام رأسًا على عقب في إشارة لرفض الصدقات التي تعتبر أحدى الشعائر الهامة في 

                                                           
(1) Richard Horsey, “The dramatic events of 2007 in Myanmar: domestic and international implications”, Dictatorship, 
Disorder and Decline in Myanmar, editors, Monique Skidmore and Trevor Wilson, (Canberra: The Australian 
National University E press, 2008) (13 – 28),pp. 13 - 15  

(2) Ibid. pp. 16 - 17 
(3) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied,  “Politics and Religion in Contemporary Burma: Buddhist Monks as Opposition”, 
Yonsei Journal of International Studies, Volume 2, Issue 1 (Spring/Summer 2010) (37-49), p. 47 
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ع المدن الكبرى جمي 2007وعمت االحتجاجات والمظاهرات عام   (1)البوذية ليكون الفرد صالحًا 
  (2)وحملت ثالث رسائل هي:

 خفض أسعار النفط وسلع أخرى. .1
 Aung San االفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيمة المعارضة اون سان سو تشي .2

Suu Kyi (1945 - .) 
 عقد حوار سياسي مع الحزب المعارض وهو "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية". .3

في الجنوب  Pakokkuوفي الخامس من أيلول/ سبتمبر اندلعت المظاهرات في بلدة باكوكو  
الغربي من مانداالي شارك فيها المئات من الرهبان الذين تعرضوا للضرب المبرح من قوات االمن 

  Swan Arr Shinوالمليشيا التي جندتها الحكومة من السجناء المحكومين تحت اسم سوان ار شين  
ن ما يميز هذه المظاهرة عن غيرها من المظاهرات التي عمت البالد هو المكان نفسه والذي يعتبر وكا

مركزا رئيسيًا للبوذية في ميانمار مع العديد من االديرة للتعليم وتخريج قادة الالهوت وفي اليوم التالي 
الرهبان االمتناع عن المزيد  قام مجموعة من كبار المسؤولين المحليين بزيارة الدير لالعتذار وطلبوا من

  (3)من المظاهرات
أيلول/ سبتمبر اصدرت مجموعة انشئت حديثا  9في 

باسم "تحالف رهبان جميع بورما" بيانا طالبت فيه السلطات بأربعة 
مطالب: االعتذار عن حاثة باكوكو وتخفيض اسعار السلع 

فتح االساسية والوقود واالفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و 
حوار مع المجموعات الديموقراطية بهدف تحقيق المصالحة 
الوطنية ووضع حد لمعاناة الشعب، وعندما تجاهلت السلطات 

مطالبهم ازدادت وتيرة المظاهرات بدعم من الرهبان حتى وصل عدد المتظاهرين في العاصمة يانغون 

                                                           
(1) Thang Deih Lian (Davidlianno), Religious Conflict between Theravada Buddhist Monks and Rohingya in 
Myanmar: A Call To response,(September 11, 2017), p. 14  from 
file:///C:/Users/USER/Documents/Myanmar/Christianity%20in%20Myanmar.html 

(2) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 47 
(3) Richard Horsey, op. cit, p. 18 

file:///C:/Users/USER/Documents/Myanmar/Christianity%20in%20Myanmar.html
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من الرهبان انضم لهم الطالب متظاهر يقودهم عشرات اآلالف  100,000أيلول/ سبتمبر الى  24يوم 
والكتاب والفنانين حاملين في بعض الحاالت االعالم الحمراء التي تحمل شعار "قتال الطاووس" وهو 

  (1)الشعار التقليدي للمقاومة السياسية في ميانمار، غير أن تلك المظاهرات انتهت بالقمع العنيف
الجتماعي الوحيدة المتاحة لمعظم ومن الجدير بالذكر أن االديرة ُتشكل شبكة االمان ا

المجتمعات في ميانمار وهي بذلك قريبة من المواطنين وتشعر بأحوالهم المادية، وأثناء تلك االزمة 
انخفض مستوى التبرعات في الوقت الذي ازداد الطلب على الخدمات االجتماعية التي تقدمها مثل 

طعام للمعدمين، فلم تعد قادرة على االلتزام بواجبها التعليم االبتدائي ورعاية االيتام وتوفير وجبات ال
حتى أن الرهبان أنفسهم في العاصمة يانغون تقلص الطعام لديهم إلى وجبة واحدة في اليوم في الكثير 
من الحاالت، وهذا االمر هو الذي دفع بعدد من الرهبان للمشاركة في المظاهرات مع تأكيدهم في 

الصعوبات االجتماعية واالقتصادية بعيدًا عن أي أجندات سياسية بل  البداية أن هدفها التعبير عن
أنهم طلبوا من عامة الشعب عدم ترديد أي شعارات سياسية، ومع ذلك فقد رفض الجيش أي اصالحات 

اقتصادية؛ إذ أن اصالح التشوهات االقتصادية هي نفسها الركائز التي يعتمد عليها  –اجتماعية 
عضائه وزبانيته وهو أمر حاسم للمحافظة على شبكة المحسوبية في البالد كما للحصول على الثروة أل

أن فتح هذا الملف يلقي الضوء على الفشل الذريع للجيش في ادارة االقتصاد وهو الذي وضع جميع 
مؤسسات الدولة ومقوماتها في قبضته لعقود متتالية، وكان انضمام الطالب واالحزاب السياسية 

ع المدني وارتفاع زخم المظاهرات أدت بالمظاهرات ألن تأخذ طابعًا سياسيًا أكثر وجماعات المجتم
سيطرت بريطانيا على بورما كجزء من الهند كانت من اغنى الدول في ففي الوقت الذي   (2)صراحة

أصبحت من أفقر دول العالم، وبسبب  1962جنوب شرق آسيا وعندما حكمها العسكر ابتداء من عام 
عد الشعب قادر على دعم نظام الرهبان، في وقت نظر فيه الرهبان للجيش أنهم انتهكوا الفقر لم ي

  (3)مالمح الحياة البورمانية وأصبحوا على استعداد لمعارضة الجيش
 General Than Shweولم يتهاون التاتمادوا في قمع المظاهرات، فاتخذ الجنرال ثان شوي  

بقيادة الرهبان فقتل  2007( موقفا متشددًا من تلك المظاهرات التي جابت البالد عام  - 1933)
                                                           
(1) Ibid. pp. 18 - 20 
(2) Ibid. pp. 21, 25, 26 
(3) Thang Deih Lian, op. cit, p. 14 
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واعتقل منهم المئات وابعد عن صنع القرار الجنراالت المعارضين لهذا النهج واستطاع أن يسحق تلك 
ي حاول أن يبّيض المظاهرات بالنار والحديد، وبعد أن تشوهت صورته أمام الراي العام الداخلي والخارج

التابع للجيش  USDAاالتحادي"  تلك الصورة من خالل مسيرات قام بها "حزب التضامن والتنمية
جابت مختلف المدن دعما للنظام وفي محاولة للتأكيد على شعبية النظام ودعمه لخارطة الطريق التي 

ت التي قام بها  "حزب تبناها الجيش وأن الشعب لم يكن راٍض عن تلك المظاهرات، ونددت المسيرا
االتحادي" قائاًل أنها قامت بتحريض من الواليات المتحدة وحزب "الرابطة الوطنية  التضامن والتنمية

في اشارة إلى عدم اعتراف النظام باألزمة االقتصادية بعد رفع اسعار  NLDمن اجل الديموقراطية" 
لرغم من التغيرات الداخلية في المناصب الوقود وعدم جديته بفتح حوار حقيقي مع المعارضة، وعلى ا

، وانتهت (1)إال أن ذلك لم يشكل تغيرا في السياسة بقدر ما هو تغيرا في الوجوه من اجل شراء الوقت
ثورة الزعفران تلك بحملة قمع عنيفة من قبل الجيش مع العديد من االعتقاالت والوفيات وفرار العديد 

فارغة، وكان تفسير السلطات الحكومية لهذه االحداث على أنها  من الرهبان الى القرى مخلفة االديرة
محاولة لزعزعة استقرار البالد باالشتراك مع عمالء لجهات اجنبية بداًل من االعتراف على أنه أزمة 

 ، وهي المسوغات نفسها التي تبنتها األنظمة العربية في مواجهة ثورات الربيع العربي المتعثر.(2)داخلية
وخالل فترة المظاهرات غادرت عائالت الجناح المتشدد البالد في اشارة إلى عدم ثقة هؤالء 

والتي كانت أكبر ولكن لم يبادر الجنرال وين  1988في الوالء الكامل للجيش وذلك بعكس مظاهرات 
الجيش بإرسال عائلته للخارج بسبب ثقته في والء الجيش ووقوفه إلى جانبه، ووفقا لمصادر مقربة من 

وثيقة سرية ُكشف النقاب عنها الحقًا حذرت من وجود  MASفقد قدم "جهاز شؤون االمن العسكري" 
فجوة كبيرة بين دخل المواطن وبين النفقات الملقاة على عاتقه بعد رفع اسعار الوقود وأن هذه المشكلة 

  (3)على محمل الجديجب أن ُتحل فورا غير أن شوي وجناحه المتشدد لم يبال باألمر ولم يأخذها 

                                                           
(1) Win Min, op. cit, pp. 38 - 40 
(2) Sylwia Gil,” The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar Society” Friedrich-Ebert-Stiftung, September 2008, 
p. 10, from: http://library.fes.de/pdf-files/iez/05699.pdf 
(3) Win Min, op. cit, pp. 39, 42 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/05699.pdf
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عن الثورة السابقة لها والتي اندلعت عام  2007ولقد اختلفت ثورة الزعفران التي انطلقت عام  
 : (1) جانبينفي  1988

الت شاهد العالم أحداث ثورة الزعفران بشكل مباشر، فالتكنولوجيا المتقدمة في وسائل االتصا .1
بينما لم يعلم العالم بسحق انتفاضة نقلت أحداث القمع عبر االنترنت في غضون دقائق 

 إال بعد فوات األوان. 1988
بقيادة عشرات اآلالف  2007بقيادة طالبية، بينما كانت انتفاضة  1988كانت انتفاضة  .2

 من الرهبان األمر الذي اعطى المتظاهرين المدنيين الشجاعة الكافية للمواجهة.
( الذي حل مكان ساو في  - 1933) General Than Shweويتصف الجنرال ثان شوي  

تولي زمام السلطة، بأن له خلفية في الحرب النفسية وولعه بالسلطة المطلقة وكرهه لألجانب وتأثره 
والتي تعني باللغة  2005عام  Naypyitawبالتنجيم، وهو الذي بنى العاصمة الجديدة نايبيداو 

اثيل ضخمة لثالثة ملوك بارزين في تاريخ بورما، واتبع البورمانية "المدينة الملكية" وأمر بإنشاء ثالثة تم
سياسة "فرق تسد" إلضعاف معارضيه بمن فيهم جنراالت الجيش فابعد بعضهم واقال اخرين، وبقي 

متشددا في التعامل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية  2011طيلة فترة حكمه التي استمرت حتى 
ومع ذلك، وفي خطوة  (2)للتحول الديموقراطي التدريجي بشكل سلميالمهتمة بحقوق االنسان ومعارضته 
أن االستفتاء على مشروع الدستور سيعقد في أيار/ مايو  2008مفاجأة أعلن شوي في شباط/ فبراير 

وهذه الخطوة لألمام كانت بفعل الضغوط  2010من العام نفسه وأن االنتخابات ستجري في عام 
ن ناحية وتجنب االنخراط في أي حوار سياسي أو اصالح اقتصادي م 2007الدولية بعد مظاهرات 

من ناحية أخرى، وكان موقف الصين من االحداث قد اقلق شوي، فالصين تصر تقليديًا على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لبورما غير أنها وقعت على بيان مجلس االمن الذي انتقد المجلس العسكري 

ومطالبته بفتح محادثات مع المعارضة، كما  2007في اخماد مظاهرات الستخدامه القمع الوحشي 
ارسلت الصين عددا من البعثات إلى بورما لحثها على االسراع في تنفيذ خارطة الطريق واالصالح 

إلى حزب سياسي  USDAاالقتصادي مما حدا بشوي إلى تحويل  جمعية االتحاد للتضامن والتنمية 
                                                           
(1) Benedict Rogers,” The Saffron Revolution: The Role of Religion in Burma’s Movement for Peace and Democracy”, 
Totalitarian Movements and Political Religions, 9:1, 2008, 115-118, DOI: 10.1080/14690760701856424 
(2) Win Min, op. cit, p. 31 
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االنتخابات القادمة، ووفقًا مصادر مقربة من الجيش فإن شوي كان  في خطوة متقدمة وذلك لخوض
متوقعاً بأن مشروع الدستور سوف يجتاز مرحلة االستفتاء بنجاح وذلك عبر استعمال العديد من الوسائل 

  (1)مثل االقناع واالرهاب والهبات
وبالفعل، كانت الصين أقرب حليف للنظام العسكري الحاكم في ميانمار االمر الذي يفسر فشل 

وروبية العقوبات الدولية التي ُفرضت على النظام القمعي في رانغون، وكانت الواليات المتحدة والدول األ
مار مصالح في ميانانتقدت السياسة الصينية في ميانمار وحثتها على رفع هذا الدعم، غير أن بكين لها 

 وال تستطيع القفز خلفها وأهم تلك المصالح هي:
 تأمين الوصول للمحيط الهندي من جنوب غرب الصين. .1
 ضمان االمن واالستقرار في المنطقة الحدودية. .2
 تحسين أمن الطاقة في الصين. .3
 تعزيز التعاون االقتصادي. .4
 احتواء الهند. .5
 تعزيز صورة الصين الدولية.  .6

حث على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لميانمار، وبقيت داعمًا قويًا للنظام وبقيت الصين ت
العسكري، وعدا عن التعاون االقتصادي هناك تعاون في مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة 

، كما عملت الصين على مد بورما (2) الدوليةوالرعاية الصحية وهي بذلك حدَّت من تأثير العقوبات 
باألسلحة وتدريب ضباط الجيش البورمان، ويرتبط هذا االمر ارتباطًا وثيقًا بهدف بكين لبناء اسطول 

، وتقدم بورما عبر أراضيها للصين نافذة مباشرة للوصول إلى المحيط 2050بحري عالمي بحلول 
  (3) الهندي

المتحدة لتطويق الصين هي السيطرة على مضيق ملقا  "نقطة القوة األهم للوالياتوبالفعل فإن 
ندونيسيا الخاضعتان للنفوذ األمريكي، ويربط بين المحيطين الهندي والهادي،  الذي يمر بين ماليزيا وا 

                                                           
(1) Ibid. p. 44 
(2) Wilhelm Hofmeister, op. cit, p. 73 - 74 
(3) Min Zin and Brian Joseph, “The Opening in Burma: The Democrats’ Opportunity”, Journal of Democracy, Volume 
23, Number 4 October 2012: (104 – 119), p. 107 
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% من واردات 80وهو الطريق المالحي الحيوي الذي يربط الصين بالعرب وأفريقيا وأوروبا، ويمر منه 
يعد مضيق ملقا )انظر الخريطة أدناه( الذي يصل طوله ، و جارة العالم% من ت40الصين من النفط، و

كم حنجرة الصين، حيث تمر منه السفن التي تحمل النفط والغاز والمواد األولية، ومنه تخرج  800
صابتها  السفن المحملة بالبضائع، وأي إغالق للمضيق من جانب أمريكا سيؤدي إلى اختناق الصين وا 

يكي ولمواصلة الصعود نحو الزعامة العالمية بدأت الصين البحث بالشلل، وللقفز خارج الطوق األمر 
عن بدائل أخرى لتجنب الحصار العسكري، فكان التخطيط للوصول إلى المحيط الهندي، وهنا ظهرت 

مع قادة الجيش البورمي أهمها  2007أهمية بورما بالنسبة للصين، فأبرمت اتفاقات تعاون في عام 
كم من ساحل أراكان  771كم وآخر لنقل النفط بطول  2,806ز بطول إنشاء خط أنابيب لنقل الغا

على خليج البنغال إلى غرب الصين وتدشين طريق بري وخط للسكك الحديدية الختصار الوقت 
والمسافة والتغلب على "معضلة ملقا"، وقدمت الصين الكثير من المساعدات للنظام العسكري وأنفقت 

 .(1)ة في ميانمار كما ولو كانت والية تابعة للصين"المليارات على البنية األساسي
 

 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Malaccaالمصدر:           

 
                                                           

 ،13:17 2017سبتمبر  16، الجزيرة مباشر، "لماذا يصمت العالم على ذبح مسلمي بورما؟" السبت عامر عبد المنعم  (1)
http://mubasher.aljazeera.net/opinion 

http://mubasher.aljazeera.net/author/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/author/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/opinion
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ويبدو أن جنراالت الجيش في بورما قد أدركوا أن بالدهم المنبوذة من قبل المجتمع الدولي 
قدمت للصين فرصة كبيرة، فأصبحت الحماية السياسية والدبلوماسية أمرًا مصيريًا مما أثار عالمات 

كوريا القلق االمر الذي دفع هؤالء الجنراالت للبحث عن بدائل أخرى في الهند وروسيا وباكستان و 
الشمالية، وكوسيلة لتقليل االعتماد على الصين كان ال بد للمجلس العسكري أن يمد يديه للغرب، غير 
أن تحقيق هذا الهدف مرتبط منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين بانفتاح الحكومة العسكرية في يانغون 

سمعة وشرعية المعارضة  على المعارضة، وطوال عشرين عامًا حاولت الحكومة العسكرية إلى تشويه
زالتها من الوجود، لكن الواقع أثبت تزايد الدعم الشعبي للمعارضة مما اضطر  مهما كانت سلمية وا 
المجلس العسكري لتقديم تنازالت لتنفيذ جدول اإلصالح، فكان اجتماع الرئيس ثين سين بزعيمة 

غرب، فارسل الرئيس قد فتح أبواب ال 2011آب/ أغسطس  19المعارضة أونغ سان سو كي في 
األمريكي أوباما وزيرة خارجيته هيالري كلينتون إلى العاصمة البورمية نايبيداو في أيلول/ ديسمبر من 

  (1)العام نفسه
والتي تعمل لصالح مجلة التايمز أن  Hannah Beechوذكرت المراسلة الصحفية هانا بيش 

رتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمصالح االقتصادية، ففي تحول النخبة البورمية لألخذ بالديموقراطية قد يكون م
كانت بورما من أكثر الدول تصديرًا لألرز وخشب الساج غير أن سياستها االنعزالية أدت  1948عام 

بها لالنهيار وكانت االصالحات السياسية خطوة يرجى منها رفع العقوبات االقتصادية المفروضة عليها 
ة وخاصة مع الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وأال تبقى حبيسة ضمن والمشاركة في التجارة الدولي

فالصين كانت هي أكثر الدول تأثيرًا في الشأن الداخلي لبورما، فقد فشلت دول  (2)االقتصاد الصيني
اآلسيان، سواء بشكل فردي أو جماعي، في التأثير على التطورات في ميانمار، فمن ناحية تعتبر 

في منظمة اآلسيان ذات أهمية استراتيجية ويمثل انسحابها المحتمل ضربة قوية  عضوية ميانمار
للمنظمة، ومن ناحية أخرى فإن ميثاق المنظمة يؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لألعضاء 
وهي تفتقر لألدوات الالزمة للتعامل بفعالية في الشأن الداخلي لميانمار،  أما العالقات بين ميانمار 

                                                           
(1) Min Zin, op, cit, pp. 107, 110 
(2) Lauren Durand, Conflicts in Myanmar: A systemic approach to conflict analysis and transformation, Lund 
University - Department of Political Science - Global Studies Program, 2013, p. 29, from: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3809452&fileOId=3809455 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3809452&fileOId=3809455
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وهو العام الذي استولى فيه الجيش على النظام، وبعد ذلك  1962والهند فقد بقيت إيجابية حتى عام 
عندما  1988بدأت العالقات باالنحدار، غير أن الهند أعادت النظر بالشأن الداخلي لميانمار منذ عام 
ي، ثم بدأت منذ بدأت تدعم الحركات الديموقراطية االمر الذي عمل على التوتر مع المجلس العسكر 

منتصف التسعينيات من القرن الماضي في ترسيخ عالقاتها االقتصادية مع جارتها منافسة بذلك الصين 
وتايلند في هذا المجال،  وعن العالقات مع طوكيو وعلى الرغم من االحتالل الياباني القاسي لبورما 

ت إيجابية، فمقاتلي االستقالل البورمان خالل الحرب العالمية الثانية غير أن العالقات بين البلدين بقي
 – 1955تلقوا تدريبًا من ِقبل اليابانيين، وبقيت اليابان أكثر الدول تقدم الدعم لبورما، فخالل الفترة 

% من مجمل المساعدات الدولية وهو ما يعادل ثلث الدخل الوطني 80كانت اليابان تقدم  1988
برد في السنوات األخيرة إال أن اليابان بقيت تعارض العقوبات لبورما، وعلى الرغم أن العالقات بدأت ت

،وفي هذا الصدد يتبادر للذهن بأنه ال يمكن للعقوبات االقتصادية،  (1)الدولية، وال تنتقد المجلس العسكري 
التي فرضتها الدول الغربية، أن ُتؤتي ُأكلها عندما يحصل النظام الُمعاَقب على التمويل واألسلحة 

الدبلوماسي وهو ما تمتع به النظام العسكري في بورما االمر الذي يعني أن العوامل الخارجية والدعم 
  (2)كانت ضعيفة في عملية التغير

بدون  2010وعلى أثر اعالن خارطة الطريق اكدت الحكومة أن االنتخابات ستجري عام 
، األول هو مجلس النواب تحديد تاريخ معين، ونص الدستور الجديد على وجود مجلسين في البرلمان

( منهم بشكل مباشر، وأما المجلس االخر، %25) 110عضوًا يعين الجيش  440الذي يتألف من 
%( عضوا منهم من قبل القيادة العليا للقوات 25)تقريبًا  55يتم تعين  224بيت القوميات، فيتكون من 

أجريت في  2010لفعل، وفي عام ، وبا(3)المسلحة، وهذا يعني تأثير واضح للجيش في كال المجلسين
عامًا من الحكم العسكري المباشر وكان معظم المراقبين الغربيين قد  22ميانمار أول انتخابات بعد 

قرروا مسبقاً أن تكون االنتخابات هزيلة، وفي ظل مقاطعة االنتخابات من أكبر حزب معارض، "الرابطة 
الصغيرة فقد فاز في االنتخابات الحزب الذي يمثل الوطنية من اجل الديموقراطية" ومشاركة األحزاب 

% من مقاعد مجلسي البرلمان فيما 60الجيش أال وهو "اتحاد التضامن والتنمية" الذي حصل على 
                                                           
(1) Wilhelm Hofmeister, op. cit, pp. 73 - 75 
(2) Marco Bünte, op. cit, p. 17 
(3) Wilhelm Hofmeister, op. cit, p. 62 
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الذي صممه الجيش وحصل عل  2008% من المقاعد وفقًا لدستور 25عين الجيش بشكل مباشر 
ن يحق لهم بالتصويت وذلك وفقًا % مم98% من المصوتين في ظل حضور قوى وصل إلى 93.8

  (1)لمصادر رسمية
ويبدو أن التاتمادوا وجد تربة صالحة لمد جذوره في األعماق بحيث يصعب خلعه، فالمجتمع 
في بورما يتميز بكون الطبقة الوسطى صغيرة جداً ونقابات العمل والحركات الطالبية واألحزاب السياسية 

المعارضة في البالد على مدى تمسكه بالحكم، فقادة األحزاب إما ضعيفة، مما أتاح له السيطرة وقمع 
في السجن أو تحت اإلقامة الجبرية أو خارج البالد، وأي مظاهرات طالبية تعامل معها الجيش بالعنف، 
وعلى أثر المظاهرات الطالبية قام الجيش بغلق معظم المباني الجامعية لعدة سنوات وتم نقل بعضها 

دًا عن المركز، وتم سحق المظاهرات التي قادها الرهبان، أي أن جماعات المعارضة إلى الضواحي بعي
فشلت في اجبار التاتمادوا على الحوار وتخفيف حدة القمع، ومع ذلك قوضت بشكل خطير شرعيته 

كان هناك مساحة ضئيلة للحرية السياسية لتشكيل  2011وقبل إصالحات عام  (2)الدولية والمحلية
جتمع مدني، وظل المعارضون يعملون تحت األرض إلى حد كبير مع عدد قليل من معارضة أو م

االفراد الذين يعملون في العلن، وبقيت جماعات المجتمع المدني محدودة في الحجم والنطاق والقوة 
السياسية، ومع ذلك، وفي أحلك أيام النظام القمعي في بورما واصل المواطنون االنخراط في الحياة 

ة، غير أن المساحة السياسية التي حظي بها المجتمع المدني جاءت بعد عاصفة سياسية السياسي
تمثلت في "ثورة الزعفران" وعاصفة طبيعية تمثلت في "اعصار نرجس" الذي ضرب البالد، وكان لألثار 
المدمرة لألخيرة أن فتحت الباب أمام المواطنين ليظهروا قدرتهم على التنظيم وتقديم المساعدات 

تعرضت بورما  2008ففي أيار/ مايو  (3)للمتضررين على امتداد المناطق التي ضربها االعصار
لكارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل حيث ضرب إعصار نرجس البالد في أجزاء من دلتا إيراوادي قتل 

 مواطن، وتعرضت الحكومة النتقادات الذعة بسبب سوء استجابتها 130,000على أثره ما ال يقل عن 

                                                           
(1) Lee Jones, op. cit, p.144 
(2) Marco Bünte, op. cit, p. 16 - 17 
(3) Min Zin, op. cit, p. 113 
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لإلعصار ورفضها السماح للمجتمع الدولي بتقديم اإلغاثة األمر الذي مهد الطريق للهيئات الداخلية 
   (1)أن تثبت نفسها وقت االزمات

 1990عقدت ميانمار أول انتخابات حرة ونزيهة بشكل معقول منذ  2015نوفمبر  8وفي 
% 79" فوزًا ساحقًا حيث حصلت على وكما كان متوقعًا حققت "الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية

مقعد لحزب اتحاد التضامن والتنمية  42مقعد على مستوى االتحاد مقابل  390من المقاعد )
USDP  وقد دعمت الجهات   (2)% من المقاعد11الذي مثل الجيش( فيما حققت األحزاب االثنية

ى تعزيز الثقة بين مختلف االثنيات الخارجية الفاعلة عمليات التغير السياسي في كل مراحلها، وسعت إل
وتهيئة الظروف التي تساعد على اجراء االنتخابات، وكانت المساعدات الدولية الغربية عنصرًا مغريًا 
ومحفزًا للحكومة في ظل التحديات السياسية المحلية، وقد ربط المانحون بالفعل بين تقديم المساعدات 

ت للجيش فرصة كبيرة لتجميل صورته أمام المجتمع الدولي وبين حل النزاعات االثنية في فترة أتيح
فعلى مدى عقود من الحكم العسكري والعزلة عن  (3)والحصول على التكنولوجيا الحديثة وتنمية قدراته

كان مستوى المساعدات أقل من  2004المجتمع الدولي تلقت بورما القليل من المساعدات، ففي عام 
ضعفًا، فقد حظرت الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي وأستراليا  20 – 15الدول المجاورة بـ 

وكندا من جميع المساعدات للحكومة العسكرية كما منعت المؤسسات المالية الدولية من مساعدتها في 
حين وضعت قيود شديدة على تعاملها مع الوكاالت التابعة لألمم المتحدة، وكانت المساعدات القليلة 

تأتي لمناطق النزاع المتضررة توزع من خالل تايلند التي تعمل عبر المنظمات االثنية المسلحة،  التي
وكانت معظم المساعدات تأتي من الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وكندا والنرويج والسويد 

ازدادت  2011م والدنمارك وبدرجة أقل االتحاد األوروبي، واستجابة لإلصالحات المحلية التي بدأت عا
المساعدات بسرعة، فخالل عام واحد من بدء اإلصالحات ارتفعت نسبة المساعدات من لجنة المساعدة 

% مع تقديم منح الحقة للمناطق التي حصل فيها وقف ألطالق 25بمعدل  OECD-DACاإلنمائية 

                                                           
(1) Ashley South, op. cit, p. 13 
(2) Ibid. p. 11 
(3) Fletcher D. Cox, Catherine R. Orsborn, and Timothy D. Sisk, “Religion, Identity, and Conflict in Transitioning 
Myanmar: Case Study Overview” Sié Chéou Kang Center for International Security and Diplomacy at the University 
of Denver,  5 from: https://www.du.edu/korbel/sie/media/documents/faculty_pubs/sisk/religion-and-social-cohesion-
reports/myanmar.pdf 

https://www.du.edu/korbel/sie/media/documents/faculty_pubs/sisk/religion-and-social-cohesion-reports/myanmar.pdf
https://www.du.edu/korbel/sie/media/documents/faculty_pubs/sisk/religion-and-social-cohesion-reports/myanmar.pdf
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 174.5غت قيمتها ِمنْح بل 2014النار بهدف بناء السالم، وقدمت اليابان في الربع األول من عام 
مليون دوالر، وهذه األموال لم تدفع مباشرة للحكومة بل للجمعيات  490مليون دوالر وقروض بلغت نحو 

  (1)المشرفة على المشاريع الصحية والتعليمية في الغالب
غير أن التنازالت التي قام بها التاتمادوا لم تغير الكثير على أرض الواقع، فوفقًا لـ "مدرسة 

التي تشير إلى مجموعة من الباحثين في "مركز أبحاث آسيا" التابع  Murdoch School مردوخ"
لجامعة مردوخ في استراليا، فإنها تتبنى النهج القائل إن الدول يجب النظر اليها ليس كمجموعة من 
ن كانت موجودة بالفعل، ولكن بوصفها تعبير عن عالقات القوى االجتماعية، وهي  المؤسسات، وا 

  Nicos Poulantzas ( 1979 – 1936د إلى النظرية الماركسية وبالذات أعمال بوالنتزاس )تستن
( وهما من علماء االجتماع اآلخذين بالتحليل الماركسي، وحسب - 1946)  Bob Jessopوجيسوب 

هذا المنظور فإن الدول هي نتاج الصراعات بين القوى االجتماعية التي تكافح من أجل الوصول 
والسيطرة على الموارد، والنتائج السياسية ال تحددها ببساطة الخيارات السياسية أو القرارات للسلطة 

المؤسسية ولكنها محكومة من تأثير هياكل القوى االجتماعية النافذة القادرة على الوصول ألجهزة الدولة 
يمكن فهمه بعيدًا عن  والتأثير في قراراتها بما يناسب مصالحها الخاصة، ولذلك فإن فهم نظام معين ال

هيكل القوى االجتماعية والصراع ومصالح الطبقات، فاإلصالحات التي تستهدف المؤسسات ال تأتي 
بالضرورة بنتائج إيجابية في المجتمع، ألن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لقوى المتنفذين، فاإلصالحات 

ي سلطة المستفيدين من سلطة في دول جنوب شرق آسيا بشكل عام لم تعمل على تغير دراماتيكي ف
الدولة، ووفقًا لمدرسة مردوخ هذه فإن هذا االمر يعود إلرث الحرب الباردة وظهور طبقة رجال االعمال 
التي دعمتها الدولة وطبقة وسطى تعتمد على الدولة في حين أن الطبقة الكادحة قد تم قمعها بواسطة 

ميزة لدول جنوب شرق آسيا هو سيطرة الرأسمالية الدولة، وفي الوقت الحاضر، واحدة من السمات الم
على سلطة الدولة، وغالباً ما تعمل النخب السياسية التجارية على تدمير أو تغير في عمليات اإلصالح 
بما يتوافق مع مصالحهم الخاصة، وعلى المستوى البورمي فقد استمر النظام بما يحتويه من قوى في 

اطيين والجيش ورجال االعمال والنخب التي تمثل األقليات االثنية، مواقعه الذي يعتمد على البيروقر 

                                                           
(1) Kim Jolliffe, Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar's Contested Regions, the Asia Foundation, June 2014, 
p. 23 
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واالعتقاد القائل بأن الجيش "ُاجبر" على تسليم السلطة من خالل الديموقراطية هو اعتقاد باطل وبشكل 
، وعلى الرغم من االصالحات التي تناولها الرئيس سين إال أن السلطة بقيت في أيدي نخبة (1)واضح

  (2)ات عسكرية سابقة تتسم بالعنصرية، وما زال التميز والعنف واالضطهاد ممارسات شائعةمعظمها قياد
ويعتبر البحث عن الشرعية أحد أسباب لجوء التاتمادوا للتنازل عن بعض الصالحيات، يقول 
ل  روسو: "إن القوي ال يمكن أن يظل قويًا بدرجة تكفي لبقائه في موقع السيادة إلى االبد إال إذا حوَّ

لتمرد استطاع وبعد عقود من ا (3)القوة إلى حق الزعماء المستبدين في الحكم وواجب شعوبهم بالطاعة" 
الجيش السيطرة على معظم أراضي وسكان الدولة ولكنه بقي يواجه عجزًا شديدًا في اكتساب الشرعية 
التي زايدت عليها أونغ سان سو كي والرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية وازدراء حكم البورمان من 

من أصولهم االثنية وما يتبع ذلك قبل باقي المجموعات االثنية في والياتهم وتمسكهم بأشخاص بارزين 
فالتاتماداو بقي يبحث عن الشرعية الدولية والمحلية من امتداد الهيكل الرعوي المتماسك في المجتمع، 

، ومع صعوبة التوفيق بين االحتفاظ بالسلطة وبين مع ضمان السيطرة ولعب دور الوصاية في الدولة
انية لجأ التاتمادوا إلى استيعاب الجماعات االثنية الشرعية خاصة في الواليات االثنية غير البورم

المسلحة واألحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني المحلية في محاولة لبناء المؤسسات والتماسك 
، وبالمقابل وخالل (4)االجتماعي وفي صفقة تبادل مصالح ايضًا تكرس من خاللها مفهوم الزبائنية

اب للعمل السياسي يبدو أن المعارضة اختارت العمل مع الحكومة وعدم الفترة الحساسة التي فتحت الب
المواجهة، فطالبت بتطوير المؤسسات لتعمل باحترافية، ولم تطالب بخطوات من شأنها أن تهدد من 
سلطة الجيش بشكل مباشر، فلم تطالب بتغيرات دستورية فورية من شأنها كبح جماح العسكر أو انشاء 

ظهرت "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" رغبتها باإلصالح التدريجي، وأدرك اتحاد فيدرالي، وا
قادتها أهمية الوصول لوسيلة من شأنها تعزيز اإلصالحيين بدون عداء المتشددين الذين يمكن أن 

، فاالنتخابات التي أتت بـ "الرابطة الوطنية من اجل (5)يسببوا مشاكل عويصة أمام اإلصالحات

                                                           
(1) Lee Jones, op. cit, p. 146, 158 
(2) Lauren Durand, op. cit, p.27 

 108، ص مرجع سابقصامويل هانتنجتون،   (3)
(4) Kim Jolliffe, op. cit, p. 7 
(5) Min Zin, op. cit, p. 114 
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اطية" اضفت صفة الشرعية على الحكم، غير أن هذا الحكم يعتبر ديموقراطي بحكم القانون الديموقر 
De Jure  وعسكري بحكم الواقعDe Facto وسونغ تعلم ذلك جيدًا غير أن التغير نحو الديموقراطية ،

د إلى وهي ال تريد العودة بالبال ال يأتي دفعة واحدة، كما أن الوضع الحالي أفضل من السابق نسبياً 
وطالما أن اإلصالحات ال تمس الفيتو السياسي أو المصالح االقتصادية للجيش فإن  ،(1)الوراء

العسكريين وغيرهم من المتشددين من المرجح أن يتسامحوا مع درجة من التحرر السياسي وادماج 
ساحة السياسية بل فالجيش في الواقع لم ينسحب من ال (2)المنشقين والقادة االثنيين في العملية السياسية

  (3)عمل على "مأسسة دوره القيادي داخل نظام استبدادي تنافسي"
وبسبب التزام واحترام الجيش لنتائج االنتخابات فقد اكتسب بعض المصداقية في نظر الشعب 

مين والمجتمع الدولي في الوقت الذي بقي هو أقوى مؤسسة سياسية في البالد، والقائد العام الجنرال 
( هو أقوى شخص في الدولة، ويتطلب تعديل الدستور، - 1956) Min Aung Hlaing هالينغأونغ 

ذا كان الجيش يعين  1% + 75الذي صاغه الجيش،  % من 25من أصوات أعضاء البرلمان، وا 
وفي ظل الضعف الكبير في هياكل ، (4)هؤالء فإن أي تعديل يعتبر مستحياًل بدون موافقة الجنراالت

وجود رقابة مدنية على قوات االمن، فإن الجيش مازال هو المسيطر الفعلي في البالد الدولة، وعدم 
فإن  2008ووفقًا للمادة الثانية فقرة ب من دستور  (5)الذي يسيطر على أهم القطاعات االقتصادية،

الجيش يمسك بالسلطة المطلقة لوزارات الدفاع والداخلية وشؤون الحدود حيث يقوم بتعين الوزراء الثالثة 
 NDSCفإن التاتمادوا يسيطر على "مجلس االمن والدفاع الوطني"  11في مناصبهم، ووفقًا للمادة 
ذا المجلس له صالحيات هامة جداً مثل فرض االحكام العرفية وحل البرلمان وهو هيئة ُشكلت حديثًا، وه

وبطريقة غير مباشرة ال تزال القوات  (6)والحكم بشكل مباشر في الحاالت التي يتم فيها اعالن الطوارئ 
                                                           
(1) Clay R. Fuller, Why Is Aung San Suu Kyi Silent on the Rohingya Atrocities? Newsweek, 9/11/17 AT 12:09 PM, 
FROM: http://www.newsweek.com/why-aung-san-suu-kyi-silent-rohingya-atrocities-662998 

(2) Min Zin, op. cit, p. 113 
(3) Marco Bünte, op. cit, p. 17 
(4) Zoltan Barany, “Myanmar’s Rocky Road to Democracy”, Paper prepared for the Istituto Affari Internazionali (IAI) 
Rome, Italy, August 2017. IAI WORKING PAPERS 17 | 27 - SEPTEMBER 2017, from:  
file:///C:/Users/USER/Documents/Myanmar%E2%80%99s%20Rocky%20Road%20to%20Democracy.pdf 
(5) ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), “The Rohingya crisis and the risk of atrocities in Myanmar: an 
ASEAN challenge and call to action”, April 16, 2015, p. 13 
(6) HNIN YI, op. cit, p. 17 

http://www.newsweek.com/user/27145
http://www.newsweek.com/why-aung-san-suu-kyi-silent-rohingya-atrocities-662998
file:///C:/Users/USER/Documents/Myanmarâ��s%20Rocky%20Road%20to%20Democracy.pdf


 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

54 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

المسلحة مؤثر هائل في الشؤون اليومية للمواطنين، فالحصول على وظيفة في أجهزة الدولة تتطلب 
من الجيش، من أعلى المناصب في  الوزارات إلى أدنى وظيفة في المجالس القروية، وفي موافقة 

% من هذه الوظائف عسكريون سابقون في التاتمادوا، ومن المتوقع أن يحافظ الجيش 80الواقع، يشغل 
وفي ظل عدم وجود رقابة مدنية على القوات ، في السيطرة على اإلدارة العامة في المستقبل القريب

 /2017المسلحة اضطرت حكومة سونغ مهادنة الجنراالت خوفاً من معادتهم، وفي ميزانية الدولة للعام 
% من الميزانية في حين حازت 13لم تفلح في الحد من ميزانية القوات المسلحة التي بلغت  2018

ر على مدى ن تعرضا للتدميي% ايضًا، وهما القطاعين اللذ13وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين على 
عقود من حكم العسكر، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه اليونسكو إلى أن قطاع التعليم لوحده بحاجة 

ويشترط كبار الضباط لالنسحاب النهائي من الحياة السياسية تحقيق سالم ،  % من الميزانية20إلى 
تحقق هذا الهدف منذ اثني يشمل كامل البالد، وفي ظل األوضاع التي تشهدها ميانمار فإنها لم 

ويبدو أن هذا شرط تعجيزي، فالتاتمادوا يعلم جيدًا صعوبة هذا االمر، فما بالك إذا عمل  (1)االستقالل
  .الجيش نفسه على إثارة تلك النزاعات بطريقة مقصودة كمسوغ للبقاء في الحياة السياسية

ذا كان الجيش عقبة كأداء أمام التحول الحقيقي للديموقراطية ل تشمل جميع المواطنين، وعلى وا 
الرغم من أهمية الوحدة الوطنية والوصول للمصالحة واالندماج وتشكيل دولة ديموقراطية إال أن هناك 
عراقيل أخرى، فهناك مجموعات وأحزاب سياسية داخل المجموعات االثنية نفسها تعارض عملية 

مختلف الجهات السياسية الفاعلة حول  االندماج مع الدولة، ومن ناحية أخرى هناك آراء متضاربة بين
الطريقة المثلى لعملية االندماج، فهناك جهات تدعو إلنشاء جيوب اثنية ذات حكم ذاتي، وهناك جهات 
تدعو لالستيعاب الكامل في الدولة بما في ذلك فرض تعليم اللغة البورمانية، وهناك جهات تدعو 

حركة كما هو مطبق بالفعل مع مجموعة  الروهنغيا للتهميش والحرمان من حقوق أساسية مثل حرية ال
  (2)في والية راخين

 
 

                                                           
(1) Zoltan Barany, op. cit, p. 7 - 8 
(2) Wilhelm Hofmeister, op. cit, p. 66 
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 العسكر واالقتصاد
 من نافلة القول أن هناك عالقة جدلية بين المجالين السياسي واالقتصادي، بل والتماهي في 

ا بعض المواقف، ومما الشك فيه التأثير المتبادل بين المجالين، فالماركسية مثاًل عولت في تفسيره
لتاريخ، للظواهر االجتماعية والسياسية على وسائل اإلنتاج وجعلت منها عوامل مستقلة في صناعة ا

ي فيما نظرت للظواهر االجتماعية والسياسية على أنها عوامل تابعة، وحتى القرارات االقتصادية الت
لقرار اتتخذها الدولة ما هي إال انعكاسًا لما تقتضيه مصالح الطبقة البرجوازية التي تهيمن على صناعة 

ح، عسكرية قد تتناقض مع هذا الطر السياسي، إال أن ظروف الدول النامية التي سيطر فيها الحكومات ال
فمعظم القيادات العسكرية ال تستمد جذورها من الطبقة البرجوازية بل هي في الغالب من الطبقة 
الوسطى، على األقل عند استيالئها على الحكم، والثراء الالحق لهذه الفئة يأتي من خالل المنصب 

 أسمالية.السياسي وليس العكس كما هو الحال في معظم الدول الر 
، فقد نهجت طريق االشتراكية حتى عام 1962وفي ميانمار، التي حكمها الجنراالت منذ عام 

، ثم تبنت بعد ذلك طريق الرأسمالية، فما هي العوامل التي اثرت في هذا التحول، ولمصلحة 1988
 من، وهل كانت قرارات صائبة؟، هذا ما نحاول اإلجابة عنه في هذا المبحث.    

ن للتجربة االستعمارية في بورما وقع كبير على تفكير الجنرال ني وين قائد االنقالب لقد كا 
، فكانت Thirty Comradesالعسكري، الذي شارك في حركة االستقالل كعضو في "الرفاق الثالثون" 

ذي التجربة االستعمارية تلك قد أدت إلى وقوع الشك لدى وين من التدخل األجنبي والنظام الرأسمالي ال
فالسياسة البريطانية مكنت األجانب، الهنود والصينين، من السيطرة على قطاع التجارة  تتبناه بريطانيا،

في حين بقي قطاع الزراعة بيد السكان األصليين، وهذا االمر اثار استياء المواطنين في بورما االمر 
ي وقت قدر عدد الهنود في الذي جعلهم ينسجمون مع  تبنى االشتراكية وتأميم المصالح األجنبية ف

العاصمة يانغون نحو المليون سيطروا على مختلف االعمال والحرف اليدوية وغادروا البالد بعد عملية 
التأميم، ومن ناحية أخرى فقد اعتمد االقتصاد البورمي على مادة األرز منذ بداية االستقالل، غير أن 

فاض االحتياط األجنبي الذي وصل إلى حوالي انخفاض األسعار في أوائل الخمسينيات أدى إلى انخ
وتراجع االقتصاد، وفشلت الحكومة البرلمانية المبكرة في االرتقاء في الدولة حديثة  1955النصف عام 
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، (1)االستقالل مما أثار شكوكًا عميقة حول النظام الرأسمالي والتوجه نحو االشتراكية في العقد التالي
وين اقدم على تبني نظام الديموقراطية االشتراكية متأثرًا بالتطورات الشيوعية التي حدثت  ني كما أن

في كل من فيتنام والصين، وتبنى وين إلى جانب االشتراكية سياسة العزلة التامة عن العالم الخارجي 
  (2)صورهبهدف توحيد الشعب ومنع الصراع الذي يمكن أن يحدث بفعل تدخل الدول الغربية وفقًا لت

وقع الخالف مع الرجل الثاني في المجلس العسكري الجنرال  1962وبعد عام واحد من انقالب 
( الذي رفض سياسة التأميم التي اتبعها قائد االنقالب، ولما 1919 – 2012) Aung Gyiاونغ جي 

الدولة،  كان وين يبعد كل من يعارض سياسته فقد قام بتنحية جي ومؤيديه عن الوظائف الحساسة في
وكانت السياسة االقتصادية السيئة التي تبناها المجلس العسكري بداية التقهقر الذي أوصل بورما إلى 

، فبعد (3)الفقر المدقع في واحدة من أكثر الدول الواعدة والغنية بالموارد الطبيعية في جنوب شرق آسيا
تراكية ابعد جميع الضباط المناوئين أن استولى الجيش على السلطة وشروعه في تحويل الدولة نحو االش

شركة خاصة واستبدل البيروقراطيين ذوي الكفاءة في التخطيط بضباط  15,000لهذا النهج وأمم نحو 
ليس لهم خبرة في هذا الشأن مما قاد الدولة في غضون خمس سنوات إلى الهاوية مما حدا بقائد 

د لم تعد قادرة على اشباع سكانها في الوقت بأن البال 1967االنقالب نفسه الجنرال وين للقول عام 
، فقد قاد النموذج الذي تبناه وين البالد (4)التي كانت رائدة في تصدير األرز قبل الحرب العالمية الثانية

وتعرضت البالد لنقٍص حاٍد في المواد الغذائية  1967إلى دمار اقتصادي وعرضه النتقاد شديد عام 
وعلى الرغم من  (5)لطبخ مما أدى لرفع مستوى السوق السوداء والفساداألساسية مثل األرز وزيت ا

الجهود التي بذلتها الحكومة لخرط المواطنين في االقتصاد إال أن هذه الجهود باءت بالفشل ويعود ذلك 
بسبب تدنى المستوى التعليمي لدى شريجة كبيرة من المواطنين، فالشركات الكبرى ال تسير نحو النجاح 

ود والصينين، وبسبب هيمنة فكرة المقاومة إذا أدار دفتها الجهلة، وبداًل من االستفادة من خبرة الهن

                                                           
(1) Pamela T. Stein, op, cit, p. 12, 31 
(2) Mohamad Faisol Keling, op. cit, p. 140 
(3) Win Min, op. cit, p. 29 

(4) David I. Steinberg, “Burma/Myanmar: The Role of the Military in the Economy” Burma Economic Watch 1/2005, 
(51 – 78) p. 57 from:  
http://www.burmalibrary.org/docs09/Steinberg-Military-role-in-the-economy.pdf 

(5) Konsam Shakila Devi, op, cit, p. 48 

http://www.burmalibrary.org/docs09/Steinberg-Military-role-in-the-economy.pdf
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لالقتصاد االستعماري في أذهان القادة، فقد أصدر هؤالء سياسات أدت إلى نزوح جماعي لألعمال 
  (1)الهندية والصينية القائمة على الرأسمالية

ومن ناحية أخرى فقد تورط الجيش على مدى الفترة االشتراكية في نزاعات مسلحة مع المتمردين 
األقليات، وتبنى الجيش استراتيجية "الموانع األربعة" والتي تدعو لمنع المتمردين من الحصول على  من

الطعام والتمويل والمعلومات والمجندين، غير أن المواجهة هذه قد أنهكت اقتصاد الدولة لعقود متتالية، 
اطفًا من قبل فالجيش ضعيف، والمتمردين يقطنون مناطق وعرة صعب الوصول اليها ويجدون تع

السكان المحليين، فكان على الجيش أن يزيد من قوته على حساب بناء اقتصاد قوي ورفاهية المواطن، 
  (2)وبالفعل فقد فاقت ميزانية الجيش ضعف ما يصرف على الصحة والتعليم سويًا في كثير من السنوات

كية فشلت في نقل ميانمار ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم بدا أن التجربة االشترا
إلى مصاف الدول المتقدمة كما هو الحال في الدول األخرى التي تبنت هذا النهج، وقد تكالب على 
الحكومة العسكرية العديد من العوامل التي دفعتها للتخلي عن طريق االشتراكية واالنتقال بالدولة إلى 

الشيوعية في االتحاد السوفياتي التي تبنت  اقتصاد السوق، فعلى المستوى الدولي كان فشل التجربة
سياسة الغالسنوست والبريسترويكا وما تبعها من تغيرات في الدول التي دارت في فلكه، وخاصة أوروبا 
الشرقية، واإلصالحات االقتصادية الصينية، ونجاح التصنيع في بعض البلدان، والنمو االقتصادي 

مني الذي يطرحه اعتماد ميانمار المتزايد على الصين، لبعض بلدان جنوب شرق آسيا، والتحدي األ
غير أن الدور الحاسم كان للعوامل الداخلية إذ أصبح التاتمادوا يواجه خطر اندالع حرب أهلية في 

  (3)البالد
حافزًا هامًا للتغيرات السياسية واالقتصادية في  1988وكانت االضطرابات السياسية عام 

التاتمادوا بقي ممسكاً بزمام األمور ومحتكراً للسلطة إال أن  عقود من التخلف  بورما، وعلى الرغم من أن
االقتصادي والقمع السياسي أدت إلى االضرار بسمعته، وكان حجم االحتجاجات التي لم يسبق لها 
مثيل والخوف من تفكك االتحاد والحفاظ على شرعية الحكم واالمن الداخلي عوامل أساسية أجبرت 

ى تقديم تنازالت سياسية هامة فيما نحا اقتصاديًا باتجاه سياسة تحرير السوق، وذلك في النظام عل
                                                           
(1) Pamela T. Stein, op, cit, p. 32 
(2) Ibid. p. 38 
(3)Ibid. pp. 90 - 91 
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الوقت الذي استمر الجيش في احتكار القطاعات االقتصادية المربحة، فالشركات الكبرى المملوكة 
ر، للدولة مثل قطاع النفط بقيت ُتدار من قبل الدولة وايرادات هذه الشركات ال يطلع عليها الجمهو 

وهناك تكهنات أن هذه اإليرادات تذهب لشراء معدات عسكرية وجيوب القادة الكبار في التاتمادوا 
للحفاظ على مستوى الرفاهية والبذخ الذي يعيشون فيه، وكان طريق الرأسمالية قد اضفى الطابع 

تهم للتعاون المؤسسي على المصالح السياسية واالقتصادية للجيش، ووفر فرصة للنخب العسكرية وعائال
وعلى الرغم من تبني الرأسمالية وما ينطوي على ذلك  (1)بطريقة قانونية مع الشركات األجنبية والمحلية

من خصخصة الشركات إال أنه بقي هناك ميل عام لدى الدولة بالسيطرة على القطاع الخاص؛ وأحد 
أكبر ربح ممكن وهذا يعني هذه األسباب االدعاء القائل بأن الخصخصة تعني فيما تعنيه البحث عن 

تسريح عدد كبير من العمال الزائدين عن حاجة الشركة، وهذا أمر خطير من الناحية السياسية حتى 
أن الدولة اشترطت على أي مشتٍر أو مستثمر عدم تسريح العمال في المنشأة التي يشتريها االمر الذي 

الشركات تشكل استنزاف مستمر لميزانية عمل على احجام المستثمرين عن هذه المغامرة، فكانت هذه 
 /1999% من الناتج الكلي اإلجمالي للعام 3% من العجز الكلي في الميزانية و11.4الدولة إذ شكلت 

 ، غير أن هذا الطرح قد يكون مسوغًا لسيطرة كبار الجنراالت على تلك الشركات.(2) 2000
لتاتمادوا والنخب المتصلة به على فوائد والواقع، أنه في ظل النظام االشتراكي استولى قادة ا

اقتصادية كبيرة من خالل السيطرة على نظام التوزيع والوصول إلى الموارد، وهذه المجموعة من االفراد 
كان لها دافع قوي لتعريف حقوق الملكية للحفاظ على مصالحها من خالل منافسة اآلخرين االمر الذي 

نونية للحيلولة دون مشاركة اآلخرين لهم مثل عرقلة خصخصة دفعهم لتمرير قوانين تعمل كحواجز قا
وبالفعل، سيطرت الدولة على كثير من الصناعات  (3)الشركات المملوكة للدولة واحتكار استخراج الموارد

وحظرت ترخيصها للقطاع العام وفي الوقت نفسه حظرت استيراد تلك المنتوجات من الخارج مما منع 
وق المحلي فكان الجيش المسيطر هو المستفيد والمواطن المستهلك هو وجود أي منافسة في الس
، وطوال فترة تحرير السوق استخدم "مجلس الدولة الستعادة القانون (4)المتضرر من هذه السياسة

                                                           
(1) Ibid. p. 55, 63 
(2) David I. Steinberg, op, cit, p. 66 
(3) Pamela T. Stein, op, cit, p. 91 
(4) David I. Steinberg, op, cit, p. 63 
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والنظام" و"مجلس الدولة للسالم والتنمية" نفوذهما لتمرير القوانين في السلطة التشريعية التي تحفظ 
تم تعديل قانون  1988ة السيطرة والنفوذ بشكل دائم، واستمر قمع المجتمع، ففي عام للنخب العسكري

يومًا  180"حماية الدولة من خطر العناصر التدميرية" والذي زاد من فترة االحتجاز بدون محاكمة من 
إلى خمس سنوات، وواصل الجيش في تلك الفترة من استخدام الخطابات القومية لحماية نفسه أمام 

  (1)الهانات للشعب وتحويل االنتباه بعيدًا عن فشل التنمية االقتصادية وتسويغ سياسته تجاه المتمردينا
ومع أن بورما تعتبر من الدول الغنية بالموارد الطبيعية غير أن الجيش سيطر سيطرة تامة 

االحجار  على استخراج تلك الموارد من مناجمها ومن ثم تصديرها للخارج، وقد حصل الجنراالت من
ووفقًا لوزارة التطوير   (2) 2007 – 1964مليون دوالر في الفترة  750الكريمة لوحدها بما يقدر بـ 

، غير أن دراسات 2013- 2011مليار دوالر في الفترة  1.3االقتصادي فإن الدخل من الجاد بلغ 
وكون المناجم "شركات مملوكة للدولة"  (3)مليار دوالر 8فقط بقيمة  2011أخرى قدرت القيمة في عام 

فإن ذلك يسمح للجيش بأخذ حصة منها، وتحت ستار توفير الحماية لتلك المناجم قام الجيش بانتهاك 
حقوق االنسان من خالل اعمال السخرة والتعذيب ومصادرة االراضي وطرد السكان على نطاق واسع 

و من االحجار الكريمة، في قلب الصراع بين ،وه jadeوالقمع واالعتقاالت، وكان الذهب والجاد 
الحكومة المركزية والجماعات المسلحة في والية كاشين منذ ستينيات القرن الماضي، ويعتبر السيطرة 

إذ يعتبر منجم  (4)على تلك الموارد ورقة مساومة استراتيجية كبيرة وهي أحد المطالب السياسية لألقليات
كاشين اكبر منجم في العالم الستخراج الجاد، وقد دفعت شركات  الواقع في والية Hpakantباكنت 

التعدين مبالغ هائلة لكل من الحكومة العسكرية وجيش استقالل كاشين، ومعظم األرباح تم صرفها 
على شكل رشوة لقادة الجيش اللذين بدورهم وفروا الطريق اآلمن لمرور السلع، وكان استئناف القتال 

                                                           
(1) Pamela T. Stein, op, cit, p. 56 
(2) CCFD-terre solidaire, Natural resources at the heart of conflict" Taking action to produce ambitious European 
legislation, October 2014,  CCFD-terre solidaire, p. 6, from: 
 http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd-natural-resources-at-the-heart-of-conflict.pdf 

 تجلب المليارات والمخدرات اليشم تجارته -قناة الجزيرة، برنامج وثائقي، عالم الجزيرة  (3)
"https://www.youtube.com/watch?v=M14a1UkJxN4 

(4) CCFD-terre solidaire, op, cit, p. 6 

http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd-natural-resources-at-the-heart-of-conflict.pdf
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ركات على وقف عملها في تلك المنطقة، وتراهن الحكومة العسكرية على قد اجبر الش 2011عام 
  (1)نضوب الجاد الذي بدوره يضعف من قوة جيش استقالل كاشين

وعلى الرغم من انفتاح بورما لالستثمارات األجنبية المباشرة إال أن اقتصادها بقي هو األبطأ 
ور حول استخراج الموارد الطبيعية في حين أن في المنطقة، فالتجارة واالستثمارات األجنبية بقيت تد

% من تلك االستثمارات، واألسوأ 1قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية كثيفة العمالة لم تشكل سوى 
من ذلك أن النظام أهدر الموارد الطبيعية للبالد في مشاريع غير مجدية اقتصاديًا كإنشاء العاصمة 

في  2006% من ميزانية الدولة لسنة 23.6لميزانية الجيش التي بلغت الجديدة للبالد نايبيدوا، إضافة 
%،  فوفقًا للمصادر الرسمية فإن ميزانية 5.4حين لم يتجاوز االنفاق على التعليم والصحة مجتمعة 

الجيش في الفترة التي سبقت ثورة الثمانيات االربع شكلت ربع أو ثلث ميزانية الدولة، غير أن التوسع 
يش بما يعادل الضعف بعد ذلك زاد من هذه النسبة، فعمل الجيش على زيادة عدد افراده في حجم الج

واالهتمام بالمعدات العسكرية كمًا وكيفًا، وازداد الطلب على قطع الغيار وتدريب الجنود، االمر الذي 
  (2)امأرهق ميزانية الدولة، وقدر البعض أن ميزانية الجيش بلغت نصف ميزانية الدولة في ذلك الع

وبينما تؤكد الكثير من الدراسات أن النظام االشتراكي في ميانمار حال دون ظهور طبقة 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن بأن الدولة  Lee Joneتجارية ذات أهمية يجادل لي جونز 

ع الدولة تربطهم عالقات تكافلية م Crony Capitalistsخلقت بالفعل طبقة من الرأسماليين المقربين 
في الوقت الذي لم يمارسوا بشكل مباشر أي سلطة سياسية، وتعتبر العالقة بين الطبقة التجارية الناشئة 
والدولة عالقة معقدة، فهذه النخبة اعتمدت بشكل واضح على رعاية النظام الحاكم لها، فالوصول 

ات محدودة، وبالمقابل لمصافي هذه النخبة أمر محدود، ويدل على التالعب باالقتصاد من أجل فئ
احتفظ النظام بهذه النخبة تحت السيطرة لشراء والئهم والتعاون معهم، فاالحتفاظ باالحتكارات واللوائح 
التعسفية أمام تراخيص االستثمارات لم تكن سوء إدارة، بل هي عملية مقصودة الختيار شركات بعينها 

يمارس سيطرة سياسية على هذه الشركات، وفي للوصول إلى الموارد، والنظام الحاكم بهذه الطريقة 
حين كان هناك محاكمات انتقائية لعمليات الفساد كان هناك عمليات غسيل أموال للمحافظة على 

                                                           
 اليشم تجارته تجلب المليارات والمخدرات-قناة الجزيرة، برنامج وثائقي، عالم الجزيرة  (1)

(2) David I. Steinberg, op, cit, p. 69, 111 
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بعض االفراد، ومن المفارقات، أن العقوبات االقتصادية الدولية عملت على تقليص الفرص االقتصادية 
من سيطرتها، كما عينت الحكومة كبار المسؤولين في  وزيادة اعتماد الشركات على الدولة مما عزز

اتحاد الغرف التجارية والصناعية مما حد من استقاللها، وبالمقابل فإن الدولة اعتمدت على رجال 
االعمال في تسير بعض شؤونها تراوحت بين القضايا الصغيرة والكبيرة مثل توفير النقل والبضائع 

  (1)التوسط مع الجماعات المتمردة لوقف إطالق النار وخرق الحظر الغربي على األسلحة و 
ومجلس  SLORC (1997 – 1988والواقع أن مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام )

ممثال التاتمادوا انخرطا في برنامج ضخم لبناء  SPDC( 2011 – 1997الدولة للسالم والتنمية )
االثنية فقط بل على مستوى الدولة ككل مثل شق البنية التحتية ليس على مستوى المناطق الحدودية 

الطرق وبناء الجسور والسدود والسكك الحديدية والموانئ، وسعت الى اظهار تلك اإلنجازات والحصول 
على االعتراف والتقدير لهذه االنجازات عبر وسائل االعالم التي تسيطر عليها الدولة، وكان الهدف 

لتي فقدها الجيش عبر تاريخه الفاشل في بورما، غير أن السياسات ا (2)الحصول على الشرعية السياسية
االقتصادية التي اتخذها التاتمادوا لم تكن متسقة، واحيانًا متعارضة، وربما تعكس وجهات نظر مختلفة 
َض تحقيق األهداف  للقادة الكبار في القوات المسلحة، والتنسيق بين الوكاالت والوزارات محدود، وقد تقوَّ

التركيز على النشاطات الفردية بداًل من التركيز على العمليات الضرورية الالزمة لتحقيق تلك  بسبب
األهداف، وبما أن القيادة مشخصنة إلى ابعد الحدود فإن تغير السياسات تأتي وبكل سهولة من القيادة 

 موضع النظر. (3)العليا حتى لو لم تكن تمتلك الحد األدنى من المعرفة الالزمة للبت في المسائل
وعلى مدار فترة الحرب الباردة سيطر المتمردون على الحدود مع الصين وتايلند بدعم من 
الدول المجاورة الذين مولوا حملتهم من خالل التهريب وتجارة االفيون، وبعد أن وقعوا اتفاقيات وقف 

يعية التي يسيطرون عليها اطالق النار شارك العديد من قادة تلك المجموعات في استغالل الموارد الطب
بالمشاركة مع مستثمرين من الصين وتايلند، فاصبحوا عبارة عن وكالء للدولة في المناطق التي 
يسيطرون عليها، وظهرت الرأسمالية الجشعة على المناطق الحدودية حول االخشاب والمعادن واالحجار 

ة، فكان التحالف الزائف في تلك المناطق الكريمة والغاز والنفط والطاقة الكهرومائية بتسهيالت اجنبي
                                                           
(1)Lee Jones, op. cit, p. 148 - 151 
(2) David I. Steinberg, op, cit, p. 59 
(3) Ibid. p. 62 
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هو الذي شكل سلطة الدولة، وظهر في تلك المناطق سياسات معقدة، شبكات مرنة ومتكيفة تربط بين 
الدولة وبين الجهات السياسية األخرى المحلية منها واألجنبية ذات المصالح التجارية التي تعمل بشكل 

ضافة للسلطات الدينية والسكان األصليين والالجئين في الخارج قانوني واحيانًا بشكل غير قانوني، باإل
وقادة األحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، والمستفيدون من هذه العالقة مجموعة ضيقة تمثلت 
بالدرجة األولى في "حزب اتحاد التضامن والتنمية" الذي يمثل القوات المسلحة، باإلضافة للنخب التي 

وقادة الجيش اإلقليمي والمستثمرين المحليين واألجانب، وقد ولدت تلك االحتكارات استياًء  تمثل األقليات
شعبيًا بما في ذلك ضد قيادات األقليات، وازدادت حالة التظلم من جراء عمليات االستيالء على 

وتطوير  األراضي والتشريد القسري التي ارتبطت مع التوسع في االعمال التجارية والزراعية والتعدين
البنية التحتية، وأصبحت هذه األمور شائعة، كل هذا بالتواطؤ مع الوكاالت التي تمثل الدولة، وتفرغت 
"النخب السياسية" للعمل االقتصادي، متحولة بذلك إلى "نخب اقتصادية" تاركة معظم الشعب بدون 

المجموعات صوت سياسي جماعي يدافع عن قضاياهم، في الوقت الذي سمحت السلطات لقادة 
المتمردة بما في ذلك بارونات المخدرات من تسويق منتوجاتهم في وسط ميانمار بداًل من عمليات 

% ضريبة تبيض، وفي مقابل الوساطة في العديد من اتفاقيات وقف اطالق 25التهريب بعد دفعهم 
العمل ( ب1935 – 2013)Lo Hsing Han النار تم السماح لكبير تجار المخدرات لو سنغ هان 

في ميانمار، وكذلك أصبح خون سا  ”Asia World“التجاري الذي افتتح أكبر تكتل تجاري حمل اسم 
Khun Sa (1934 – 2007 ملك االفيون، "رجل اعمال وطني" بعد استسالمه عام ،)1996 ،

البورمان، وقد -وأصبح يهيمن على النظام المصرفي الناشئ بعد أن كان أحد قادة التمرد الصينيين
الحظ أحد المحللين أن "دليل االعمال" الصادر عن غرفة التجارة والصناعة في ميانمار مشابه "لدليل 
تجار المخدرات"، وقد اقدمت الدولة على تقديم الرعاية واالعفاء من المالحقة القضائية للعديد من كبار 

مار قائم على ارث المخدرات مقابل الحصول على والء هؤالء للدولة مما جعل االقتصاد في ميان
، كما كان لبعض العناصر من االثنيات األخرى لالستفادة من السوق الرأسمالي مثل عرقية (1)اجرامي

  (2)الوا والكوكنغ الصينين الذين يمتلكون ميتسوبيشي اليكتريك في بورما

                                                           
(1) Lee Jones, op. cit, p. 152 - 153 
(2) Pamela T. Stein, op, cit, p. 77 
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هل وكان من نتائج وقف إطالق النار مع الجماعات االثنية المتمردة رفع ضغوطاً فورية عن كا
الجيش في الوقت الذي فتح مناطق شاسعة، قليلة السكان، من البالد أمام الجيش غنية بالموارد 
الطبيعية، وفي الوقت نفسه فرضت أعباء مالية على الدولة لتوفير السلع والخدمات وبناء البنية التحتية 

ناك مصادر أخرى ، غير أن ه(1)المنعدمة، إضافة لذلك سمح للجيش السيطرة لقمع تجارة المخدرات
تنفي النقطة األخيرة، فتجارة المخدرات قد تصل عقوبتها في بورما حد اإلعدام، ومع ذلك فهي تجارة 
رائجة، وحتى تتوفر بكميات كبيرة ال بد من تواطؤ مسؤولي الدولة مع رجال االعمال للتهريب االمر 

مثل الماء ال يصل إال لقاع الوديان،  فالقانون في ظل الحكم االستبدادي  (2)الذي يزيد الفاسدين ثراءً 
 وأما من كان في أعلى الجبل فال يتبلل بذلك الماء.

السياسية لم يتغير جذريًا  –وألن مسار اإلصالح جاء من األعلى فإن توازن القوى االجتماعية 
مع كما هو الحال الذي يرافق الثورات، فالمجموعات المدعومة من الجيش بقيت هي السائدة في المجت

باإلضافة لبعض الفئات واالفراد الذين استوعبهم الجيش ومد لهم العون والتسهيالت مقابل الوالء في 
حين بقيت الفئات الضعيفة محرومة كما كانت سابقًا، فالجيش بدأ عملية اإلصالح من موقع قوة نسبيًا 

ومن غير المرجح أن وليس من موقع ضعف مما جعله يتحكم في خيوط اللعبة السياسية واالقتصادية، 
تتخطى عملية اإلصالح الخطوط الحمراء المحددة التي تتعدى على مصالح الجيش وحلفائه خاصة 

 – 1988وأن الجيش زادت قوته مقابل قوى المعارضة حيث تتضاعف حجمه مرتين خالل الفترة 
دوالر على الرغم  مليار 2فردًا وتجاوزت وارداته من األسلحة  400,000فتجاوز عدد أفراده الـ  2007

من الحظر الغربي المفروض على مبيعات األسلحة، وهذا االمر أدى إلى عجز في الميزانية غير أن 
الجيش تحايل بأن زاد من طباعة النقود فعمل على التضخم وتحمل السكان هذه التكلفة، ومع بداية 

  (3)الغازااللفية الثالثة تم التغلب على هذه المشكلة من خالل ازدهار صادرات 
ومع مطلع القرن الواحد والعشرين لم يظهر أي تقدم اقتصادي انعكس على الشعب، بل بقي 
كما كان قبل الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي عزل التاتمادوا نفسه عن الشعب وتنعم في الملذات 

لتي حرم منها الشعب، حيث المدارس والمستشفيات والسكن واألسواق االستهالكية وغيرها من المرافق ا
                                                           
(1) Ibid. p. 59 

 اليشم تجارته تجلب المليارات والمخدرات-قناة الجزيرة، برنامج وثائقي، عالم الجزيرة  (2)
(3) Lee Jones, op. cit, p. 156 
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فأصبح التاتمادوا "دولة داخل دولة"، ومع أن بورما غنية بمواردها، وكان من الممكن أن تكون أغنى 
دولة في جنوب شرق آسيا غير أن إدارة الجيش جعلها من أفقر الدول في تلك المنطقة، فكانت قبل 

الذي اغرى النخب القيادية لالعتقاد بأنه الحرب العالمية الثانية مصدرا طبيعيًا للغذاء والوقود االمر 
يمكن تحقيق الرفاه للشعب باالعتماد على الذات غير أن السياسات االقتصادية السيئة قادت البالد إلى 

، وعلى الرغم من كون الحصول على المعلومات الديموغرافية امر شحيح وغير دقيق (1)أوضاع مزرية
% من 32فإن  2005 – 2003 لتقدير األمم المتحدة للفترة في ظل النزاعات المسلحة، على أنه وفقاً 

% من دخل االسرة ُصرف من أجل الطعام، وأكد 75السكان في بورما عاشوا تحت خط الفقر، وأن 
التحليل أن األشخاص الذين عاشوا في مناطق النزاعات المسلحة هم األكثر تضررًا، كما شملت البالد 

والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي، فثلث األطفال دون  مشاكل أخرى مثل الخدمات الصحية
% عانوا من سوء التغذية الحاد، وارتبط الفقر ايضًا بانخفاض 9.4الخامسة عانوا من سوء التغذية و 

االلتحاق بالمدارس وارتفاع نسبة التسرب، في الوقت الذي تلقت بورما مساعدات اجنبية أقل من دول 
ووفقًا لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن األمم  2010، وفي عام (2)يا والوسمجاورة لها مثل كمبود

وهو أدني  169من أصل  132كانت بورما رقم  (Human Development Index HDI) المتحدة
  (3)مستوى في جنوب شرق آسيا وخشيت الحكومة أن تتراجع الدولة أكثر من هذا المستوى 

وال يزال الجيش، الملحق بوزارة الدفاع، أو الناس المقربين منه يسيطرون على تلك الموارد 
 2011% من االرباح، وال يبدو أن االنتقال السياسي الرسمي عام 50والشركات الكبرى، فالجيش يتلقى 

لقمع قد حد من سيطرة الجيش على الحياة السياسية واالقتصادية في بورما، فلم تتوقف عمليات ا
، Letpadaungومصادرة االراضي والطرد بالجملة، فكان مشروع تعدين النحاس في منطقة ليتبادونغ 

والذي يعتقد أنه أكبر منجم في جنوب شرق آسيا، قد ادى الى استخدام العنف ضد السكان المعارضين 

                                                           
(1) David I. Steinberg, op, cit, p. 54 
(2) Ashley South,  Burma’s Longest War - Anatomy of the Karen Conflict, Amsterdam, Burma Center Netherlands 
(BCN), March 2011, p. 30 
(3) Min Zin, op. cit, p. 111 
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بوحشية عام  للمشروع ومصادرة األراضي عنوة ممن رفض مغادرة أراضيه وُقمعت المظاهرات السلمية
2012(1)  

وفي ظل النظام القمعي فإن أي شخص يشكك في السياسات أو يقدم أفكارًا مختلفة يوصف 
بأنه غير وطني وأحمق أو مخرب، وفي ظل هذه البيروقراطية استمر الوالء الشخصي بدالً من االبتكار 

ون من فقدانهم لوظائفهم هو معيار النجاح، وبقي التكنوقراط جزءًا من البيروقراطية المسيسة خائف
ومراكزهم وايراداتهم، وعلى الرغم من أن الحكومة أوجدت بيروقراطية جديدة إال أن المتقاعدين العسكريين 
واالفراد الموالين للجيش هم الذين أداروا دفتها، وعلى الرغم من تبني نهج الرأسمالية غير أن القطاع 

ءات البيروقراطية المعقدة، فالمؤسسات الصغيرة مثل الخاص بقي مقيدًا من خالل التراخيص واإلجرا
المطاعم وتجارة التجزئة يمكن الحصول على تراخيص لها بسهولة نسبية، وأما الشركات والفنادق 
الكبرى فإن الحصول على تراخيص لها تواجه ضغوطًا هائلة ومطالب ال تحصى من مختلف الوزرات 

ت العالقة بالجيش، وبذلك فإن المشاريع الصغيرة ازداد في حين يتم تسهيل المعامالت التجارية ذا
، وهذا (2)عددها في حين بقيت المشاريع الكبرى محتكرة بيد اوليجاركية من النخبة المقربة من الجيش

االمر يؤكد مدى الفساد المتفشي في ميانمار تحت حكم العسكر، فقد احتلت الدولة مركزًا متدهورًا بين 
ط الهادئ كما يظهر في الشكل التالي، حيث يشير المحور االفقي إلى درجة دول شرق آسيا والمحي

( غياب 0المشاركة العسكرية في السياسة ومستوى الخطر السياسي المرافق له، ويمثل الرقم صفر )
إلى أعلى درجة من المشاركة، ويمثل المحور العامودي مؤشر  6المشاركة السياسية بينما يشير الرقم 

)لم يظهر في المصدر، وربما  6( إلى غياب الفساد فيما يشير الرقم 0ير الرقم صفر )الفساد، ويش
( إلى أعلى مستوى من الفساد، ونالحظ أنه كلما ازداد تدخل 5بسبب غياب الدول التي تجاوزت الرقم 

الجيوش في السياسة كلما ازداد الفساد في صفوفها، وأن ميانمار احتلت المكانة األعلى في تدخل 
 – 1984لجيش في السياسة واالعلى في الفساد ايضًا بين دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في الفترة ا

2007. 
 

                                                           
(1) CCFD-terre solidaire, op, cit, p. 11, 14 
(2) Pamela T. Stein, op, cit, pp. 79 - 81 
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Source: Muhammad Tariq Majeed, and Ronald MacDonald, “Corruption and the Military in 
Politics: Theory and Evidence from around the World” from: 
https://www.gla.ac.uk/media/media_184189_en.pdf 

 
الداخلية في ظل الصراع الدولي بين الواليات المتحدة والصين كان  والواقع أن سياسة التاتمادوا

لها أصداًء خارجية على المستوى االقتصادي، فقد حازت الشركات المملوكة للحكومة الصينية على 
نصيب األسد في االستثمارات داخل بورما، شمل ذلك قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة 

صادق المجلس العسكري على بيع الغاز الطبيعي  1988آب/ أغسطس  الكهرومائية والتعدين، وفي
، أكبر حقل في خليج البنغال قبالة ساحل أراكان، إلى شركة صينية تسيطر عليها Shweمن شوي 

الدولة، وتكهن المحللون أن المجلس العسكري اختار تلك الشركة وفضلها على الشركات الهندية 
المتحدة حيث استخدمت الصين الفيتو في مجلس االمن ضد قرار حظر  والكورية مقابل الدعم في األمم

امريكي على بورما، وهذه المرة األولى التي تستخدم فيها الصين الفيتو بقضية غير متعلقة بتايوان منذ 
ورفض العسكر لنتائجها االمر الذي عّرض  1990وجاءت خسارة االنتخابات عام   (1)1973عام 

بورما لعقوبات اقتصادية وضغوط سياسية من قبل الدول الغربية مما دفع الحكومة العسكرية في ميانمار 
لتحويل سياسة عدم االنحياز التي تنتهجها وتعزيز عالقتها بالصين، الجار القوي لها، للحصول على 

دعم العسكري والسياسي واالقتصادي، فأصبحت بورما في العقدين التاليين معتمدة بشكل كامل على ال

                                                           
(1) Min Zin, op. cit, p. 107 

https://www.gla.ac.uk/media/media_184189_en.pdf
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الدعم الصيني، اضافة لذلك أصبحت بورما، الغنية بالموارد الطبيعية، مهمة للصين أيضًا اقتصاديًا 
والرخام والفحم وامنيًا، فأصبحت بورما تزود الصين باألخشاب واالحجار الكريمة والمأكوالت البحرية 

والنيكل والموارد الطبيعية األخرى في حين استوردت بورما المنتجات المصنعة رخيصة الثمن، من 
 9.5كان اجمالي التجارة بين الصين وبورما  1988المنتجات الغذائية إلى االلكترونيات، ففي عام 
مليون  76يث وصل إلى مرات خالل العام التالي ح 8مليون دوالر فقط، وهذا الرقم تتضاعف إلى 

و  2010اقصت الصين تايلند باعتبارها أكبر شريك تجاري لبورما، وفي عامي  2009دوالر، ومع 
  (1)مليار دوالر أي أنه تجاوز ثلث تجارة بورما 4.7بلغت قيمة التجارة مع الصين  2011

جيرانها؛ إذ ولم تقف االزمات البورمية داخل الدولة فقط بل أثرت على دول أخرى وال سيما 
أصبحت ميانمار دولة مصدرة لالجئين في الشرق والغرب وامراض خطيرة مثل االيدز والمخدرات 
والمتاجرة بالنساء، وبالمقابل تأثرت ميانمار بالظروف السائدة في الدول المجاورة، ومن سوء حظ ميانمار 

لذي انضمت فيه لمنظمة فإن االزمة المالية التي عصفت بجنوب شرق آسيا ظهرت في الشهر نفسه ا
على أمل الحصول على مساعدات اقتصادية، غير أن االزمة المالية التي  1997عام  (2)اآلسيان

عصفت بالمنطقة اآلسيوية اعاقت تلك الخطة، وبما أن السوق المالي لبورما غير متقدم فقد كانت 
  (3)اآلثار السلبية ضعيفة إال أنه عانى من ضعف المساعدات التي توقعها

تم رفع الحواجز التجارية والعقوبات عن بورما من قبل االتحاد االوروبي  2013وفي عام 
فتدفقت الموارد الطبيعية البورمية إلى االسواق االوروبية، كما لجأت بورما إلى سياسة جديدة في مجال 

غير قانوني  تسهيل االستثمارات االجنبية حيث االعفاءات الضريبية ومصادرة أراضي المواطنين بشكل
فبقي "السادة سادة والعبيد عبيد" سواء أكان ذلك في ظل  (4)من قبل الجيش نيابة عن الشركات االجنبية
اإلسالم" انطبقت في ميانمار،  في سادتكم... الجاهلية في النظام االشتراكي أو الرأسمالي، و"سادتكم

 الرأسمالية". في سادتكم... االشتراكية في "سادتكم
 

                                                           
(1) Ibid. 
(2) David I. Steinberg, op, cit, p. 54, 57 
(3) Pamela T. Stein, op, cit, p. 73 
(4) CCFD-terre solidaire, op, cit, p. 21 
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 البوذيةالعسكر و 
عند الحديث عن البوذية قد يتبادر للذهن فيما إذا كانت البوذية دينًا أم غير ذلك، ويعتمد ذلك 

( فإن البوذية ُتعد 1900 – 1980) Erich Frommعلى تعريف الدين، ووفقًا لتعريف إريك فروم 
دينًا حيث يعرف الدين على أنه "أي مذهب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما ويعطي للفرد إطارًا 

( له رأى اخر 2000 – 1915، غير أن  أستاذ التاريخ أحمد شلبي ) (1)للتوجيه وموضوعًا للعبادة"
ة ديناً أم فلسفة، ووفقاً إلجابته فإذا كان المقصود بخصوص البوذية بالذات وطرح السؤال إن كانت البوذي

بالدين االيمان باهلل ونبي مبعوث فإن البوذية ال ُتعد دينًا إذ أن بوذا لم يدعي النبوة ولم يتعرض في 
مباحثه لوجود هللا، غير أن اتباع بوذا بعده رفعوا بوذا نفسه إلى درجة اآللهة، ورفعوا فلسفته إلى مستوى 

وا كلماته على أنها حقائق مطلقة، وبالتالي فإن البوذية بناًء على رأى بوذا فلسفة ولكنها في الدين وقبل
، ووفقًا لموقع "البوذية" على الشبكة العنكبوتية ال يهم ماذا تسمى، فالبوذية تبقى ما (2)رأى البوذيين دين

له وأن البوذية تبقى هي  هي عليه مهما كان المصطلح الذي نطلقها عليها، إذا أن المصطلح ال أهمية
ومن هذا المنطلق وبعيدًا عن الخوض في تفاصيل المصطلح يرى الباحث أن استخدام  (3)نفسها البوذية

ذا وردت كلمة "الدين" أو "الديانة" فالمقصود بها "البوذية" وفقًا  مصطلح "البوذية" منفردًا هو األفضل، وا 
 لتعاليمها المقدسة لدى اتباعها. 

 البوذية األخالقيات في األساسي المبدأ وذية بتعاليمها الداعية للحب والرحمة، "وُيعدوُتعرف الب
 ُتشَتَهر الذي االحترام ذلك الحياة؛ احترام في المبدأ هذا باسم اهيمسا ويتجلى المعروف اإليذاء عدم هو
 الحيوانات، أمالبشر  سواء الحية، المخلوقات كل احترام على البوذية، وتحض التعاليم البوذية به

 نتيجة وتعتبره بشدة العنف ُتناهض البوذية فادًحا"، كما أن "التعاليم خطأً  العمدي للحياة التدمير وَتعتبر
 وجود في الخاطئ االعتقاد ُيْذكيه العدوان أن ذهنية مرتبطة بالطمع والكراهية والوهم وَتعتبر لحاالت

أمور  من به يرتبط وما بالذات القوي  اإلحساس وهذامن الضرر،  الذات تلك حماية في الذات والرغبة
كل ما هو  تجاه والكراهية الشك إلى يؤدي باالنقسام قوياً  إحساساً  مثل ممتلكاتي وبلدي وعرقي يولِّد

                                                           
 25، ترجمة فؤاد كامل )القاهرة: دار غريب، د ت( ص النفسيالدين والتحليل إريك فروم،   (1)
( ص 2000)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،  11، ط 4، سلسلة مقارنة األديان رقم أديان الهند الكبرى: الهندوسية، الجينية، البوذيةأحمد شلبي،   (2)

165  
 post_7702.html-http://arbuddhism.blogspot.com/2013/03/blogهل البوذية دين أم فلسفة؟ من:   (3)

http://arbuddhism.blogspot.com/2013/03/blog-post_7702.html
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 نشوب يسببان اللذان والكراهية ومعه الخوف بالذات، اإلحساس إذابة هو البوذية التعاليم غريب، وهدف
 ألن الحرب استثناء؛ دون  تماًما ُتدينها فإنها الحرب عن القديمة المصادر تتحدث الصراع " و"عندما

 الحرب أكانت كبيرًة سواء   قيمةً  الحرب سببُ  يمثل األولى، وال للوصية خرًقا يعدُّ  والقتلُ  القتَل، تتضمَّن
؛ أم هجوميٍّ  ُتخاض لسببٍ    (1)نتيجًة لها" ستحدث األرواح خسارة ألن دفاعيٍّ

فكرة مركزية في تعاليم البوذية، فالحياة البشرية  Dullabhaوتعتبر الحياة البشرية )دوالبها( 
ثمينة ولكل فرد قيمته االجتماعية الخاصة وأي انتهاك لحقوق االنسان والتعرض لكرامته يسمح له 

ا المفهوم باالنتقام ومحاربة أي شكل من أشكال الظلم الذي يجرد الشعب من انسانيته، ومن خالل هذ
يحق للشعب البورمي تحسين ظروفه الروحية واالجتماعية والسياسية وليس تركها تتم من خالل مفهوم 

الذي يعنى في البوذية الوصول لحالة التنوير من خالل دورة الوالدة ثم الموت ثم  Samsaraالسامزارا 
لى فكرة الدوالبها أنها تلهم على أعادة الوالدة من جديد، وبالتالي فإن االثار االجتماعية المترتبة ع

التحريض من أجل التغير االجتماعي وتحقيق العدالة، ومن الناحية السياسية فإن الرهبان الناشطين 
في هذا المجال يطلق عليهم اسم "بونجي"، ذلك االسم الذي يضفي عليهم نوعًا من الوقار واالحترام، 

ماعية ووظيفتهم التوسط بين الحاكم والمجتمع ووقف وهم طليعة المجتمع في الشؤون السياسية واالجت
االعمال الشريرة من التفاقم، والعمل من أجل اآلخرين بطريقة تتماشى مع تعاليم بوذا التي تؤدي نحو 

  (2)تحقيق النرفانا
ويعتقد البوذيون الثيرافادا، المذهب السائد في ميانمار، أن الخالص الشخصي يتحقق من 

 Sanghaوالرهبان البوذيين )السانغا(  Abbotهود الشخصية، غير أن رئيس الدير خالل االعمال والج
يمثلون أعلى مؤسسة في المجتمع، ومن خالل خدمة هذه المؤسسة فإن االفراد في المجتمع يرقون في 

أعلى  Dana، ويمثل التبرع للرهبان على شكل صدقات أو ما يسمى "دانا" (3)الهرم االجتماعي لألعلى
التدين والذي يؤدي بهم الى الخالص وتحقيق خمس فوائد في الحياة: طول العمر والجمال درجات 

والسعادة والقوة الجسدية باإلضافة للحكمة والبصيرة، ويعتبر الرهبان بذلك الجسر الذي يعبر من خالله 
الديرة في للحياة االفضل وبذلك تحوز الجهات المانحة على االحترام والمكانة في المجتمع، كما أن ا

                                                           
 127، 24( ص 2016، ترجمة صفية مختار )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، البوذية: مقدمة قصيرة جداً داميان كيون،   (1)

(2) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 42 
(3) Ibid. p. 41 
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القرى تعتبر مركزًا للحياة االجتماعية، و كانت قبل االستعمار مركزًا للتعليم، أما خالل فترة االستعمار 
فقد تراجع دورها التعليمي بفعل المدارس التبشيرية المسيحية واالصالح التربوي ثم عادت تعمل بدور 

مكان لحفظ ونقل التراث الثقافي وتعليم تربوي بعد االستقالل وما حمل معه من اضطرابات دموية، فهي 
االطفال االخالق والحقوق االجتماعية والواجبات تجاه االخرين،  وبما أن الدولة الحديثة غير قادرة 
على توفير التعليم للجميع فقد اسندت جزًء من هذه المهمة لألديرة التي تقبل جميع اطفال القرية مجانًا 

وبذلك فإن الحصول على الطعام يمثل رمزا لالرتباط مع المجتمع،   (1)موتقدم لهم المبيت ووجبات الطعا
كما أن تعليم الناس القراءة والكتابة في المعبد يزيد من الروابط العاطفية والنفسية وهذه األمور تعمل 

  (2)على التقارب مع المجتمع بحيث اصبحت أساس التعبئة الجماهيرية ضد المجلس العسكري الحاكم
الرهبان بوضع مادي أفضل بشكل واضح من معظم اتباعهم، ويتمتعون بأعلى درجات ويتمتع 

االحترام في المجتمع، وحسب الثقافة البورمية هناك ثالثة انواع من الناس يستحقون العبادة ويأتي 
 الرهبان في المركز االول وذلك قبل االباء والمعلمين مع العلم أن االحترام للرهبان ليس منصبًا بشكل

، ومن خالل العمل (3)شخصي ولكن للرداء الخاص الذي يردونه والذي يمثل بوذا حسب اعتقادهم
الرهباني فإن الرهبان لديهم عالقات سياسية واجتماعية مع تالميذهم، تلك العالقة المعروفة باسم دجاكا 

Dajakaم من الفئات ، وبما أن الرهبان يعتمدون في تمويلهم بالدرجة األولى على الشعب وبما أنه
الشعبية فإنهم مدافعون عن حقوق هذا الشعب بالضرورة، ومع االزمة االقتصادية والمالية التي نتجت 
عن سياسة العسكر لم يعد الشعب قادر على دفع االلتزامات المالية لألديرة االمر الذي أثر على 

فإن سحق االحتجاجات  الرهبان بشكل مباشر مما زاد من معارضتهم لحكم الجيش، ومن ناحية أخرى 
السلمية فاقم من حدة االحتجاجات، خاصة أن الرهبان نظروا للعنف الذي مارسه الجيش بأنه انتهاك 

  (4)صارخ لمبادئ البوذية التي تنبذ العنف والتي يؤمن بها معظم الشعب

                                                           
(1) Sylwia Gil, op. cit, p. 6 
(2) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 43 
(3) Sylwia Gil, op. cit, p. 4 
(4) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 46 
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ذا كانت إسطنبول هي مدينة المآذن فإن بورما هي أرض الباغودات، أي المعابد البوذية ، (1)وا 
فالبوذية تلعب دورًا محوريًا في حياة البورمان،  ومقارنة مع سيريالنكا مثال ينضم الذكور عادة للسانغا 
مدى حياة الفرد، بينما في بورما هناك العديد من الفتيان والشبان الذين ينضمون للسانغا لفترة محدودة 

ن كان هناك اسقاط تقليدي من الزمن االمر الذي يعيق االحصائيات حول العدد الحقيقي للسا نغا وا 
وهي أعلى نسبة كهنة في العالم مقارنة بعدد (3) (2)% من عدد السكان3يقدر العدد على اساس 

% والمسيحيون 10 -% 5% من السكان يعتنقون البوذية بينما يشكل المسلمون 80علما أن  (4)سكانها
فرد تقريبًا  400,000االحصائيات ، ويبلغ عدد الرهبان في بورما حسب بعض (5)%3% والهندوس 5

وهو الرقم الذي يساوي عدد أفراد الجيش تقريبًا مما دفع البعض للقول بأن بورما عبارة عن بلد مكون 
% من السكان وفقًا 90من لونين األخضر للجيش والبرتقالي للرهبان، وفي بلد تشكل البوذية 

اة الروحية والحياة الدنيوية، فالدولة انفقت في لإلحصاءات الرسمية يلعب الرهبان دورًا هاما في الحي
% من ميزانيتها للجيش مما فتح المجال للرهبان أن يقوموا بتدريس 40بعض السنوات ما يزيد عن 

وقد شهدت بورما ارتفاع صدى البوذية، الذي  (6)األطفال في األديرة سدًا للعجز الذي تواجهه الدولة
ت وسوء إدارة الحكومة الخاضعة للقوة العسكرية، ويمكن العثور مثل مصدر الهام، استجابة للتجاوزا

كذلك على آثار الرهبان كطليعة اجتماعية وسياسية في التصدي للظلم خالل الفترة االستعمارية 
البريطانية، إال أن الرهبان مارسوا احتجاجات غير عنيفة مثل االدانات واالضراب عن الطعام وصلت 

ت، ويستمد الرهبان قوتهم بالدرجة األولى من الشعب الذي يمدهم بالدعم حتى الموت في بعض الحاال
 (7)المادي بشكل يفوق الدعم الحكومي المحدود وغير الملتزم بتعاليم الديانة البوذية

                                                           
(1) Aung Aung , Promoting Democracy in Myanmar: Political Party Capacity Building, Sweden: Institute for Security and 
Development Policy, 2013, p. 15,  www.isdp.eu 
(2) Bruce Matthews, “Buddhism under a Military Regime: The Iron Heel in Burma” Asian Survey, Vol. 33, No. 4. 
(Apr., 1993), pp. 408-423.from http://www.burmalibrary.org/docs09/Buddhism-under-military+regime.pdf 

 مليون وهو رقم يتجاوز األرقام المقدرة لعددهم 1.8مليون لبلغ عدد الرهبان  60% وعدد السكان 3لو كانت النسبة   (3)
 2017ديسمبر  29، 14276، العدد الشرق األوسط، "عام الروهينغا"، أمير طاهري   (4)

(5) Bruce Matthews, op. cit, p. 408-423 
(6) Benedict Rogers, op. cit, 
(7) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 43 

http://www.isdp.eu/
http://www.burmalibrary.org/docs09/Buddhism-under-military+regime.pdf
https://aawsat.com/home/writer/taheri-0
https://aawsat.com/home/writer/taheri-0
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وفي الدولة الحديثة يحظر على الرهبان االنخراط في الشؤون السياسية مع أن التعاليم البوذية 
ترى أنه من  Vinayaلتعاليم البوذية المسماة احول هذه المسألة أال أن ال تضع أي عائق أو حدود 

االفضل للراهب أن يبقى بعيدًا عن الشؤون السياسية واالجتماعية بما في ذلك العلم الحديث، وتعتبر 
المشاركة في االمور الدنيوية من اجل المكاسب المادية أو الشهرة، وان كان هناك القليل من االمثلة 

مكن القيام بعمل جيد من اجل على مشاركة بوذا في هذه الشؤون، والحل الوسط: "إذا كان من الم
الرفاهية مع عدم تجاوزات خطيرة في التعاليم البوذية فينبغي القيام بذلك العمل"، وُينظر لمشاركة الرهبان 
في الحياة السياسية بنوع من الجدل إذ أن هدفهم االساسي ينصب على التحرر الروحي ولكن كثير 

 بد منه؛ نظرا ألهميتهم في المجتمع والواجبات من جيل الشباب يرون أن هذه المشاركة هي أمر ال
العديدة الملقاة على عاتقهم خصوصا أنهم أكثر الجماعات تنظيماً وقبواًل في المجتمع، وازداد هذا االمر 
مع جيل الشباب من الرهبان الذين اتصلوا مع الخارج سواء أكان ذلك للدراسة أو للتبشير، فهؤالء كانت 

على أحوال العالم ومقارنة بالدهم المتخلفة مع تلك الدول فأدركوا أثر الفقر  لديهم الفرصة لالطالع
المدقع على بالدهم، وبما أن العقيدة البوذية توفر مجاال للتأويل فيما يخص القضايا االجتماعية وفي 
ظل تنظيم السانغا الذي استطاع أن يثبت قدرته على العمل في أوقات الكوارث وقدرته على التعبئة 

أن هناك تماهي ، ومع (1)والوصول لقلوب الشعب فقد كان لهم قدرة حقيقية على التأثير في المجتمع
قوي بين البوذية من جهة وبين القومية من جهة أخرى في كل من بورما وسيرالنكا، غير أن الرهبان، 

ستطاعوا أن يتقلدوا تاريخيًا، في بورما بعيدون عن الشؤون السياسية، في حين أن الرهبان في سيرالنكا ا
  (2)مناصب سياسية هامة في الدولة

وتاريخيًا ايضًا، وفي العصور الوسطى كان البابا أو ممثليه لدى المسيحيين في أوروبا  هم 
الذين يتوجون الملوك في طقوس معينة االمر الذي يؤكد أن الكنيسة، على االقل من ناحية ايديولوجية، 

جنوب شرق آسيا حيث تسود ثيرافادا البوذية فانه في الفترة السابقة على اعلى سلطة من الدولة، أما في 
االستعمار كان الملك هو الذي يعين رئيس السانغا، وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر انهالت 
الهبات على السانغا بشكل كبير بحيث اصبحت تنافس الدولة في قوتها ولكن بعد ذلك بدأت الدولة 
                                                           
(1) Sylwia Gil, op. cit, pp. 8 - 11 
(2) Juliane Schober,” Buddhism, Violence and the State in Burma (Myanmar) and Sri Lanka” 
http://www.phil.unipassau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/korff/pdf/conferences/paper_j._schober.pdf 

http://www.phil.unipassau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/korff/pdf/conferences/paper_j._schober.pdf
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ثروة هائلة من خزينتها من شأنها في نهاية المطاف أن تضعف من المكانة السياسية  تشعر باستنزاف
للدولة باعتبارها مملكة بوذية نموذجية ولكنها مع ذلك ال تستطيع ببساطة أن تتخلي عن السانغا بسبب 

في بورما العالقة القوية التي تجمع السانغا مع المجتمع، واستمر هذا التناقض البنيوي على مر التاريخ 
مرورا بفترة االستعمار وما بعده، وتم التغلب على هذه العقبة جزئيا من خالل ما اطلق عليه اصالح 

بهدف تقليص التدفقات المالية للسانغا، ومع ذلك استمر تدفق الهبات من  Sasana Reformساسانا 
  (1)المجتمع والدولة معا ألن لها معتقدا دينيا يؤدي للخالص

ايد القادة السياسيين البوذية كديانة للدولة أو استخدموها في  1948ومنذ استقالل بورما عام 
خطابهم السياسي إلضفاء الشرعية على مركزهم السياسي وكان ذلك على حساب االقليات الدينية 

طريق  األخرى وال سيما المسلمين، فقد دعا يو نو الى الديموقراطية تحت شعار "البورمانية البوذية
االشتراكية" والتي جمعت القومية والبوذية في قالب واحد االمر الذي أثار حفيظة االقليات األخرى ورفع 

، (2)من سقف التوتر مما اعاق بدوره من استجابة الحكومة لمطالب النمو االقتصادي والبنية التحتية
قالب واستالم العسكر الحكم وهي الفترة التي تلت االستقالل إلى االن 1962 – 1948وخالل الفترة 

U Nu (1907 – 1995 )تلقى الرهبان البوذيين واألديرة تمويالً سخياً ودعماً من الدولة واعترف يو نو 
رئيس الوزراء بالبوذية دينًا رسميًا للدولة، غير أن الحكم العسكري الذي تال االنقالب وضع السانغا 

ي اتبعه، ومع ذلك فإن الضبط الرسمي للرهبان تحت اإلشراف السياسي ضمن التسلسل الهرمي الذ
البوذيين لم يؤثر في دورهم كممثلين اجتماعيين وطالئع سياسيين في المجتمع البورمي، فقوة الرهبان 
كقوة معارضة ظاهرة مثيرة لالهتمام اربكت المجلس العسكري كونها تستمد قوتها من المجتمع اكثر من 

  (3)الدعم الحكومي

                                                           
(1) Michael A. Aung-Thwin, “Of Monarchs, Monks, and Men: Religion and the State in Myanmar” religion and state in 
Southeast Asia series, working paper series No. 127, Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore, 
December 2009,p. 5, 8 from: 
 http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps09_127.pdf 
(2) Emilie Biver, Religious nationalism: Myanmar and the role of Buddhism in anti-Muslim narratives: An analysis 
of Myanmar’s ethnic conflicts through the lens of Buddhist nationalism, master thesis, Lund University, Master of 
Science in Global Studies, Department of Political Science. Spring 2014, p. 44 
(3) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 40 

http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps09_127.pdf
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على السلطة قام ني وين قائد االنقالب بربط سلطته السياسية والدينية مع السلطة وبعد استالئه 
القديمة لملوك بورما في محاولة منه لتقديم صورة تمثل الصورة التقليدية التي سبقت عصر االستعمار، 
وكان وين ومجلسه الثوري يعتقدون في ذلك الوقت أنهم يتصرفون لمصلحة البلد وأن لديهم الدعم 

شعبي للسياسات القومية واالشتراكية التي قاموا بإدخالها على الرغم من كونها تستند إلى العزلة ال
والسيطرة الصارمة للدولة غير أن وين لم يستطع أن يقنع أي حزب سياسي باستراتيجيته لتكوين جبهة 

عله الحزب وج BSPPوطنية االمر الذي دفعه ألنشاء حزبه الخاص "حزب برنامج بورما االشتراكي" 
الشرعي الوحيد في الدولة واستند في برامجه إلى تفسيرات للبوذية غير مقنعة حيث أدرك منذ البداية 
أهمية الدين والسيطرة على السانغا بحيث تحول دون اتخاذه موقفًا سياسيًا مضادًا لحكم العسكر خاصة 

في اعطائه الشرعية الدينية وأن السانغا كانت متحفظة ومتشككة في المجلس العسكري وغير راغبة 
حاولوا منذ البداية السيطرة على  1962فمنذ أن استولى العسكر على السلطة عام  (1)التي يبحث عنها

النشاط السياسي للسانغا والحذر من استخدامهم من قبل العناصر المعارضة كغطاء سياسي، وكان 
ها للبوذية، وكان قرار وين في استخدام سلوك الدولة نحو العلمانية قد دفعها ألن توقف رسميًا دعم

الدين كأساس لشرعية الدولة يعني تسيس الرهبان واهمال االهداف القومية طويلة االمد لقادة بورما 
الذين يتطلعون لبناء دولة اشتراكية علمانية، وللخروج من هذا المأزق عملت الحكومة الجديدة على 

بين المجلسين االول والثاني اتسعت  15وفي السنوات الـ  ،(2)محاولة تسجيل الرهبان على اساس وطني

                                                           
(1) Bruce Matthews, op. cit, p. 414 
(2) Michael A. Aung-Thwin, op. cit, p.17 
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الهوة بين النظام والسانغا مع تجاهل الدولة إلى حد كبير النظام الرهباني ونأت الحكومة بنفسها عن 
  1974البوذية معلنة أن الدولة لم تعد الراعي للدين ورسخت ذلك من خالل نص رسمي في دستور 

Maha Wizaya pagoda 
Source: 
https://www.google.com.sa/search?q=Maha+Wizaya&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwigh4SIjuPSAhVEKMAKHekgA-EQ_AUICigD&biw=1366&bih=613#imgrc=wU-z710zU5R9BM: 
 

بفصل الدين عن الدولة واوقفت االعياد الدينية ورفعت القيود على ذبح الحيوانات ووقف التبشير  
إال أن الحكومة لم تستطع االستمرار في اهمال البوذية فتراجعت عن ذلك  (1) البوذيةلألقليات غير 

عندما أقدم أحد الرهبان على حرق نفسه احتجاجًا على سياسة الحكومة العسكرية، بل أن الحكومة 
 العلمانية تلك ساهمت بعد ذلك بسخاء من اجل الدين، فقبل تقاعده امر ني وين ببناء معبد سماه ماها 

                                                           
(1) Bruce Matthews, op. cit, p. 415 

https://www.google.com.sa/search?q=Maha+Wizaya&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigh4SIjuPSAhVEKMAKHekgA-EQ_AUICigD&biw=1366&bih=613#imgrc=wU-z710zU5R9BM
https://www.google.com.sa/search?q=Maha+Wizaya&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigh4SIjuPSAhVEKMAKHekgA-EQ_AUICigD&biw=1366&bih=613#imgrc=wU-z710zU5R9BM
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أي النصر العظيم وهو من أعظم المعابد في الوقت الحالي، بل أن أحد   Maha Wizayaويزايا 
الباحثين أكد هذا التوجه للحكم العسكري حين دراسته عن ايديولوجية الدولة في فترة "طريق بورما الى 

  (1)االشتراكية" على أنها "ماركسية االلهام، لينينية التنفيذ، وبوذية االهداف"
أدرك حكم العسكر أنه ال يمكن القفز إلى العلمانية وتجاوز البوذية، فكان المؤتمر  وبالفعل، فقد

قد قلب العالقة بين الدولة والسانغا رأسا على عقب  1980الثاني للسانغا الذي ُعقد في أيار/ مايو 
سجين لدى السلطات  4,000وغيَّر العالقة من الجذور وبدأ المؤتمر مع اعالن وين اطالق سراح 

، وبموجب التوجه الجديد للدولة أنشأت "مجلس 1,235حضر المؤتمر معظم المدعوين والبالغ عددهم و 
واحيانا يطلق عليه "مجلس االتحاد المركزي" أو "منظمة  Sangha Maha Nayakaسانغا االعلى" 

راءات سانغا الحاكمة" والهدف المعلن هو "تنقية وتطوير واستقرار البوذية البورمانية" كما حدد اج
لالنضباط الرهباني ونجح في ادخال سياسة موحدة لتسجيل الرهبان والسيطرة على التعينات الرهبانية 
من خالل نظام االمتحانات وتشكيل سانغا موحدة وقطع الطريق على الطائفية أو االقليمية العابرة 

، وبينما (2)الدولةللحدود ووضع هيكل هرمي يرمي إلى االشراف وتوجيه الرهبان المدعومين بسلطة 
بالحصانة والحرية فلم يقتصر  Sanghaقامت الدولة بقمع أي نشاط مستقل تمتع مجتمع الرهبان 

تمثيل مجتمع الرهبان في لجنة حكومية باسم  دورهم في الحفاظ على الدين والطقوس بل
Mahanayaka هذه الهيئة غير أن جيل الشباب من الرهبان نظروا ل  تعتبر أعلى هيئة تمثل الرهبان

على أنها وسيلة بيد الحكومة للحفاظ على الوضع الراهن وعدم التغير، ويشكل كبار السن التقليدين من 
الرهبان معظم اعضاء هذه الهيئة ويتمتعون بامتيازات مادية عالية غير أن السلطة الحقيقية المتعلقة 

فمن الناحية النظرية فإن "مجلس سانغا ، (3)بشؤون المجتمع ليست بيدهم بل بأيدي وزارة الشؤون الدينية
األعلى" يتحدث باسم السانغا ككل ولكن في الواقع فإن هذا المجلس ال يتمتع بصالحيات قوية بل أن 
اعضائه يتم تعينهم من قبل وزارة الشؤون الداخلية والدينية، ومن الواضح أن الهدف االساسي لتشكيل 

                                                           
(1) Michael A. Aung-Thwin, op. cit, p.17 
 
(2) Bruce Matthews, op. cit, p. 415 
(3) Sylwia Gil, op. cit, p. 1 
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، (1)ن وهو أحد االهداف االساسية للدولة عبر التاريخ البوذيالمجلس هو تعزيز سلطة الدولة على الرهبا
فكانت هذه الهيئة محاولة من الدولة للسيطرة على السانغا ومن ثم على المجتمع الذي يدين للسانغا 
بالوالء وُيِكنُّ لها كل احترام، وهذه المحاولة ال تختلف عن غيرها في الدول األخرى التي تستخدم الدين 

 ى المجتمع من خالل "شيوخ السلطة".للسيطرة عل
وقد رفض االستعمار االنجليزي االعتراف بالبوذية ديانة للدولة بهدف اضعاف حلقة الترابط 
الوطني في المجتمع متخذًا ذريعة أن الكنيسة في بريطانيا منفصلة عن الدولة وأنه من الواجب فصل 

ء الدين البوذي الذين كانوا اول من طالب الدين عن الشؤون السياسية، ولم يقنع ذلك المنطق زعما
باستقالل بالدهم من بريطانيا أو على األقل الحصول على الحكم الذاتي والتخلص من ارتباطهم بالهند 

تم تسيس الدين من قبل الحكومات في بورما، فجميع  فقدوباستثناء االستعمار البريطاني ، (2)الهندوسية
اهتمت بالحصول على الدعم الشعبي، والحصول على  1948الحكومات البوذية منذ االستقالل عام 

  (3)الشرعية أثناء األزمات الدستورية أو في حالة غياب الدستور تمامًا من خالل البوذية
لى اليوم يمكن القول إن السانغا تشبه في كثير  ومنذ الفترة التي اعقبت االستعمار البريطاني وا 

من االحيان االحزاب السياسية: لديها ايديولوجية مشتركة وتنظيم وعضوية وقواعد وانظمة وغالبًا ما 
تظهر سلوكًا مماثاًل، غير أن السانغا وعلى مدار التاريخ الطويل لم تكن معارض لسياسة الدولة بل 

يخ لحمة المجتمع ودعمه للسلطة والتي بدورها تدعمه وتؤيده فهما في حالة تعتبر عنصرًا فعااًل في ترس
، ومع ذلك حاولت الحكومة العسكرية السيطرة (4)تكامل، وتعتبر "ثورة الزعفران" استثناء عن القاعدة

على السانغا بالعديد من الطرق كانت بدايتها من خالل تقليد تاريخي يسعى لعقد اتفاقيات مع السانغا 
د من نفوذهم وهو رد فعل مؤسسي للدولة على النمو المادي للسانغا والذي اتبعته السالالت الحاكمة للح

عبر التاريخ ولكن يبدو أن التركيز انصب فيما بعد على السيطرة على االستقالل االيديولوجي أو 
مل كرهبان ، وكانت السيطرة الصارمة للجيش على السانغا وحظر بعضهم من الع(5)السياسي للسانغا

                                                           
(1) Bruce Matthews, op. cit, p. 416 

 56، ص مرجع سابقفايز صالح أبو جابر،   (2)
(3) Juliane Schober, op. cit, p. 8 
(4) Michael A. Aung-Thwin, op. cit, pp. 23 - 24 
(5) Bruce Matthews, op. cit, p. 415 
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راهب فقط قد اقنع الرهبان بتدخل المجال السياسي في  300وتحديد عدد الرهبان في األديرة الكبيرة بـ 
الشؤون الدينية بال ضرورة، ويعتبر أحد أسباب السخط على الجيش أيضا، وأحد أخطاء الجيش أنه 

نيين والحماس الديني في بورما، اعتمد على القوانين التشريعية للدولة للسيطرة على االيديولوجيين الدي
وفي الوقت الذي ركز على الديانة البوذية الكتساب الشرعية أعتبر ديانات أخرى مثل اإلسالم بأنها 
عقبة أمام التماسك الوطني فكانت فكرة تفوق ديانة على أخرى من خالل العمل المضاد للتبشير قد 

ة سياسية ضد األقليات الدينية غير البوذية، وحثه ، فاستخدم الجنراالت الدين كأدا (1)مثل فرصة ضائعة
على كراهية االجانب بطريقة تشابهت مع األيديولوجية النازية التي تبنت شعار: "عرق واحد، لغة واحدة، 
دين واحد"، فالعرق هو البورمان، واللغة هي البورمانية، والدين عبارة عن شكل مشوه من البوذية، فعلى 

سيحيين بالعبادة بحرية نسبيًا إال أن بناء كنيسة جديدة أو ترميم أو توسعة كنيسة الرغم من السماح للم
يكاد ان يكون أمرًا مستحياًل وال تسمح السلطات بعقد اجتماعات دينية عدا يوم االحد وال تسمح بترقية 

التمييز  االفراد المسيحيين في الجيش برتبة اعلى من كابتن وكذلك التميز في الخدمة المدنية،  فكان
واالضطهاد ضد المسيحيين والمسلمين قد منع رجال الدين من المشاركة إلى جانب الرهبان في ثورة 

  (2)الزعفران حتى ال يكونوا الهدف األول لرصاص الجيش
% 80وهناك توجه عام قدر نسبة الرهبان البوذيين الذين أيدوا الحركة الديموقراطية في بورما بـ 

كان الرهبان في طليعة المظاهرات، إال أنهم لم يكونوا  1988ات العامة سنة ومنذ بداية االحتجاج
"قوات عاصفة" بل داعمة للتجمعات السلمية الغفيرة، ومّثل الرهبان النشطاء دور الرهبان في االجيال 
السابقة وعملوا كمرشد اخالقي وتقديم قيادة هادئة واضحة، وفي الفترة بين تشكيل المعارضة الرئيسية 

كانت السانغا في طليعة المعارضين،  1990، وانتخابات NLD"الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية"  
وبالمقابل كان "مجلس سانغا األعلى" الذي تسيطر عليه الحكومة ملزماً بأن يطلق على الرهبان النشطاء 

ماندالي، المدينة االمر الذي اثار عاصفة من االحتجاجات في  Singang Wootصفة "المحتالين" 
 7,000المقدسة في البالد، ولم تكن الحكومة في وضع يجبرها على المساومة إذ قامت بهجوم على 

، ورد 1988بمناسبة مرور سنتين على مظاهرات  1990آب/ اوغسطس  8من الرهبان تجمهروا يوم 

                                                           
(1) Syed Mohammed Ad’ha Aljunied, op. cit, p. 46 
(2) Benedict Rogers, op. cit, 
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وهو ما يمثل ضد اعضاء القوات المسلحة واسرهم  Ritual Boycottالرهبان بفرض مقاطعة طقوس 
في المسيحية، وهذا االمر يعتبر تحديا حقيقيًا للحكومة  Act of Excommunicationفعل الحرمان 

العسكرية، ففي مجتمع تكون عملية الجدارة مسؤولية دينية مركزية، فإن عدم السماح إلعطاء الصدقات، 
كات الدينية تعتبر والبر   Dhamma Sambawgaأو الحصول على االرشادات الدينية  Dana دانا 

 – Mingun Sayadaw(1911 مسألة خطيرة، وبعد شهرين استدعت الحكومة مينغون ساياداو 
( وهو من كبار رجال الدين البوذيين في بورما لحث الرهبان على رفع الحظر ولكن تكاثف 1993

اطعة الروحية من الرهبان في المق 20,000الرهبان اظهر قوة سياسية فعالة عندما شارك ما يقدر بـ 
ودعم للرهبان من قبل افراد المجتمع تمثل   في وقت واصلت فيه الحكومة اغالق ممنهج لمئات االديرة

  (1)في عدم الركوب في الحافالت التي يستقلها افراد القوات المسلحة وعدم بيع السلع ألسرهم
جابت الشوارع  في االحتجاجات التي 1988وظهرت أهمية السانغا عندما شارك الرهبان عام 

احتجاجًا  2007والمطالبة باإلصالحات الديموقراطية واالقتصادية كما شاركوا في "ثورة الزعفران" عام 
على أثر "اعصار نرجس" الذي  2008على رفع اسعار الوقود والسلع كما كان لهم دورًا قياديًا عام 

فكانوا المجموعة المنظمة الوحيدة ضرب البالد حيث شاركوا بفعالية في الطوارئ ومساعدة المتضررين 
التي استطاعت االستجابة وتقديم السلع االساسية للمتضررين بعد تلكؤ المجتمع الدولي في تقديم 
المساعدة، غير أن مشاركة الرهبان في ثورة الزعفران كانت دون تنسيق أو اذن من أعلى التسلسل 

مرت المظاهرات في العاصمة يانغون سلمية ، واست(2)الهرمي للرهبان وكان هذا التصرف غير متوقع
لمدة ثمانية أيام وكانت قوات االمن تراقب الوضع بدون تدخل ولكن عندما استغلت قوى المعارضة 

بين الجماهير بمظهر الرهبان وارتدى بعضهم روب الزعفران وحلقوا رؤوسهم تحولت الوضع واندسوا 
في  Sayadaws  -السايادوس  –ء االديرة المظاهرات إلى عنف، وعند هذه النقطة اصدر رؤسا

امروا من خاللها الرهبان بالعودة كل إلى ديره، وبالفعل التزام معظم هؤالء  Ovadaيانغون فتوى 
الرهبان باستثناء قلة يقدرون بمئة راهب عصوا االوامر واتجهوا للتحريض نحو العنف وتهديد الرهبان 

ال أن روب الزعفران قد نفذ من االسواق في تلك الفترة وهي الذين رفضوا المشاركة في المظاهرات، ويق

                                                           
(1) Bruce Matthews, op. cit, pp. 419 - 421 
(2) Sylwia Gil, op. cit, p. 1, 9 
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ظاهرة غير مألوفة في اشارة واضحة أن هناك سياسيين علمانيين ارتدوا كالرهبان هذه االلبسة وحلقوا 
وهم بالتالي ال يمثلون االتجاه العام للسانغا،   رؤوسهم استغالال للوضع القائم وتحقيق مآرب سياسية

من البوذيين لسلوك هؤالء على أنه عاُر على الدين والرداء والسانغا، ولم تكن مشاركة ونظر المتدينون 
تعود لعقيدة دينية وال لدعم مذهب سياسي حديث مثل الديموقراطية أو  2007الرهبان في مظاهرات 

اقتصادية أو بدعم  –تحدي شرعية الدولة وسلطتها، بل أن االسباب كانت إما شخصية أو اجتماعية 
 National Endowmentجهات خارجية كما ورد عن دعم "الصندوق الوطني للديموقراطية"  من

For Democracy  الذي مركزه واشنطن العاصمة االمريكية والذي خصص مبلغ من المال في
لدعم االنشطة الديموقراطية في بورما وتثقيف الرهبان على كيفية االحتجاج بطرق  2006ميزانيته لعام 

  (1)ةديموقراطي
وبعد عام من ثورة الزعفران أعلن جنراالت الجيش عن خطة لمنح حريات سياسية أكبر وأطلقوا 
سراح آالف السجناء السياسيين بما فيهم الرهبان الذين قادوا ثورة الزعفران في الوقت الذي عمل فيه 

( على تجنيد هؤالء في منظمة "لجنة حماية العرق - 1968)  Ashin Wirathuالراهب المتشدد ويراثو
من خالل اغداق العطايا، وهذه المنظمة ُتدار من قبل العسكر، وهم  Ma Ba Thaوالدين" "ما با ثا" 

الذين يتحكمون بها، فإذا ما ُاريد لها أن تفتعل مشكلة في أي وقت فاألمر أشبه بفتح الصنبور، وبذلك 
ل مؤسسة الرهبان البوذيين من كيان يتحدى العسكر إلى تجمع يصفق لهم، ولعب ساعد ويراثو في تحوي

دورًا هامًا في اثارة العنف ضد  الروهنغيا من خالل تصريحاته التي تشير الى تعرض البوذيين للقتل 
واالغتصاب على أيدي المسلمين االمر الذي أثار الرعب في قلوب البوذيين، ومن خالل تأييده لسياسة 

   (2)سكر بدأ بتكديس األموال واكتساب النفوذالع
 
 

 
 

                                                           
(1) Michael A. Aung-Thwin, op. cit, p.20 - 21 

 إبادة جماعية بتنسيق من حكومة ميانمار ضد شعب الروهنغيا" من -قناة الجزيرة "اإلبادة المبيتة   (2)
https://www.youtube.com/watch?v=QqIje5grY_s 

https://www.youtube.com/watch?v=QqIje5grY_s
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 الفصل الثاني

 الصراع االثني في ميانمار 
 

قد يحمل العنوان مغالطة محورها السؤال التالي: هل هناك صراعًا اثنيًا من األساس، بمعنى 
اخر هل أن تعدد االثنيات بحد ذاته ُيعد سبب للصراع؟ والواقع يشير أن تعدد االثنيات بحد ذاته ال يعد 

ة، فالدول الليبرالية كذلك ولكنه قناع للصراع السياسي واالقتصادي في الدول التي تفتقر للحرية والعدال
 مثاًل ال تخلو من التعدد االثني ولكنها تكاد تخلو من الصراع االثني، فمن ناحية هناك مبدأ الفردانية 

Individualism  الذي يركز على الفرد بعيدًا عن االستقطاب االثني، ومن ناحية أخرى هناك تطبيق
ف أي كان نوعه، واما في الدول القمعية فإن للقانون بعدالة بحيث يكسب كل فرد حقه بعيدًا عن العن

الصراع السياسي واالقتصادي يتبلور في كثير من األحيان بشكل عنيف، وبما أن االنسان ُمشرب 
بمبادئ سامية استقاها من الدين أو الفلسفة فإنه ال يلجأ للصراع في العلن ألسباب مادية فيلجأ 

أليديولوجيات سمو دين معين أو اثنية معينة أو أمة معينة لأليدولوجيا التي تسوغ له افعاله ومن هذه ا
أو تحقيق العدالة وحقوق االنسان أو غيرها من المبادئ السامية، وبالتالي عند استعمالنا لعبارة "الصراع 

الدائر بين اثنييتن أو أكثر بصرف النظر عن االسباب، ولكن ما هو االثني" فالمقصود بذلك الصراع 
وما هو مفهوم "االثنية" اللذان يتقاطعان مع مفاهيم أخرى، فاألول يتقاطع مع مفاهيم  مفهوم "الصراع"

النزاع والحرب وغيرها، بينما يتقاطع مفهوم االثنية مع مفاهيم أخرى مثل العرقية والساللية واألمة وغيرها 
 من المفاهيم.
   

 تحديد المفاهيم
عادة إلى حالة أو وضع تقوم فيه جماعة من البشر باالشتباك  Conflictيشير مصطلح الصراع 

في نوع من المعارضة الواعية مع جماعة أخرى أو أكثر من جماعة، على أساس أن الجماعات المناوئة 
تسعى إلى أهداف ال تقبلها الجماعة األخرى، فالصراع هو نوع من التعامل حول قيم ودعاوى بشأن 

ع ينطبق على التفاعل الذي يحدث بين البشر، ومن صور الصراع المعقدة: موارد وسلطة، أي ان الصرا 
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األزمة والتوتر والنزاع. والصراع هو تنازع اإلرادات الوطنية والقومية، وهو ناتج عن االختالفات 
والتناقضات بين أهداف الدول )أو الجماعات( وامكاناتها وهو ال يتخذ شكل المواجهة المسلحة بالضرورة 

ن كا نت أشكاله ومظاهره تتعدد كأن يكون سياسيًا أو اقتصاديًا أو عالميا او تكنولوجيا، والصراع تتعد وا 
وسائله كأن تكون حصارا أو تهديدا أو تحالفا أو تحريضا، وتتعدد أسبابه كأن تكون سياسية أو اقتصادية 

السياسية المتخصصة ينظر "وبوجه عام، فإن مفهوم الصراع في األدبيات (1) أو استراتيجية أو اجتماعية
إليه باعتباره ظاهرة ديناميكية، فالمفهوم من جانب، يقترح موقفًا تنافسيًا معينًا، يكون كل من المتفاعلين 
فيه عالمًا بعدم التوافق في المواقف المستقبلية المحتملة، كما يكون كل منهم مضطرًا أيضًا التخاذ 

ف اآلخر، ومن هنا كان هناك اتجاه ينصرف إلى التركيز موقف غير متوافق مع المصالح المدركة للطر 
أحد أشكال السلوك التنافسي بين األفراد أو على البعد التنافسي في تعريف الصراع باعتبار أنه 

، وأنه عادة ما يحدث عندما يتنافس فردان أو طرفان أو أكثر حول أهداف غير متوافقة، الجماعات
، أو حول الموارد المحدودة، وفى تعريف آخر، فإن مفهوم متصورة سواء أكانت تلك األهداف حقيقة أو

عملية منافسة ظاهرة، أو محتملة بين الصراع يتميز بالبساطة والمباشرة، حيث يوصف الصراع بأنه 
كالتي تحدث في المجاالت  –، وهنا تثار أهمية التمييز بين الصراع وبعض أنواع المنافسة أطرافه

ففي المنافسة يتعاون األفراد أو يتنافسون من أجل المرح وقضاء وقت -الرياضية على سبيل المثال 
يعد طيب وممتع، بينما في الصراع، فإن إحداث أو إلحاق الضرر المادي أو المعنوي باآلخرين إنما 

  (2)هدفًا محددًا للصراع نفسه" 
وفيما يتعلق بمفهوم االثنية فيحتاج لبيان أكثر، فمن الناحية اللغوية فإن االثنية والعرقية 
والساللية تستخدم في اللغة العربية بالمعنى نفسه، فوفقًا للمعجم الوسيط فإن "االثنية هي نفسها العرقية، 

إلنسانية إلى عرق أو أصل معين، وتعرف بالتمييز وهي مذهب يرمي إلى تصنيف الجماعات ا
العنصري"، والساللة وفقًا للمعجم نفسه هي "جملة أفراد متشابهة من حيوان أو نبات تنتقل صفاتها 

                                                           
-جامعة الشهيد حمة لخض  – مجلة الدراسات والبحوث االجتماعيةاألزهر ضيف، و جميلة زيدان. "نقد نظرية الصراع واسقاطها على الواقع العربي."   (1) 

 189( ص 196 - 188:) 2016الوادي، ديسمبر, 
، 1997.يوليو  ,.ع .م .، جامعة أسيوط ـ جمجلة دراسات مستقبلية ".دراسة في األصول النظرية لألسباب واألنواع :بدوي "مفهوم الصراع منير محمود  (2)

 37ص 
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بالوراثة جياًل بعد جيل، مثال: هذا الحصان من ساللة عريقة" أي انها تستند للعوامل البيولوجية في 
 تحديد هذه المصطلحات.

احية االصطالحية فقد اختلف الباحثون حول تلك المفاهيم استنادًا للترجمة عن لغات ومن الن
ترجمه البعض بمعنى "جماعة عرقية"  Ethnic Groupأخرى ومن ضمنها اإلنجليزية، فالمصطلح 

كما ذهب لذلك أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود فيما أخذ بالمصطلح "جماعة 
بينما هناك باحثون اخرون أخذوا بمصطلح "الجماعة االثنية"  Racial Group،(1)كترجمة لـ  ساللية"

فيما أخذوا بمصطلح "الجماعة العرقية" للداللة  Ethnic Groupللداللة على المصطلح االنجليزي 
، ونظرًا إلى أن مصطلح "االثنية" دخيل على اللغة العربية Racial Groupعلى المصطلح اإلنجليزي 

ويعبر عن تطور مفهوم نشأ ضمن سياق تاريخي غربي فربما يفي بالغرض أكثر من غيره للداللة على 
Ethnic Group وأما "العرقية والساللية" فهي اصيلة في العربية واسُتعملت قبل علم البيولوجيا للداللة ،

وهو ما نتبناه في هذه  Racial Groupوبالتالي فهي أكثر انسجامًا للتعبير عن على تعاقب الجنس، 
 الدراسة بغض النظر عن مصادر المعلومات.

يعرف وهبان الجماعة االثنية )العرقية وفقًا لما وردت في المصدر( بأنها تجمع بشري يرتبط و 
ألصل أو الساللة، أو أن تكون روابط أفراده فيما بينهم من خالل روابط فيزيائية أو بيولوجية، كوحدة ا

ثقافية مثل وحدة اللغة أو الدين أو الثقافة، ويعيش هذا التجمع في ظل مجتمع سياسي أرحب، مشكل 
إلطاٍر ثقافي حضاري مغاير لإلطار الثقافي الحضاري لباقي المجتمع، ويكون أفراد هذا التجمع مدركين 

أجل الحفاظ على هذه المقومات في مواجهة عوامل  لتمايز مقومات هويتهم وذاتيتهم، عاملين من
 François de Fontetteوأما أستاذ القانون، والمناهض للعنصرية، دي فونتيت (  2)الضعف والتحلل

 (3)( فيرى أن االثنية تعبر عن "الخصائص الحضارية" لمجموعة معينة 2010 – 1925)
األعراق البشرية بأنها "مجموعات طبيعية ألناس  عرف فونتيتوفيما يتعلق بمفهوم العرقية ي  

لهم مجموعة من الخصائص الجسمانية المشتركة الموروثة بغض النظر عن لغاتهم وتقاليدهم وقومياتهم" 

                                                           
أليكس لتكنولوجيا  :اإلسكندرية ) 5ط  .دراسة في االقليات والجماعات والحركات العرقية :العالم المعاصرالصراعات العرقية واستقرار  أحمد وهبان،   (1)

 112( ص 2007 المعلومات
 107، ص المرجع نفسه  (2)
 12( ص 1999، ترجمة عاطف علبي )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، العنصريةفرانسوا دي فونتيت،   (3)
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الخصائص الجسمانية" خصائص التشريح والخصائص الفسيولوجية والسيكولوجية "وتشمل عبارة 
والبنية  الحمض النووي  تصنيفا بيولوجيا صارما يستند إلى، ويفترض ذلك أن يكون العرق (1)والوراثية
والعامل المهم  ويركز هذا التعريف على االنتماء، أي األصل، وهو العنصر األساسي (2)العظمية

والمحدد لكل التعريفات العرقية في العلوم االجتماعية والسياسية، فاألصل هو الذي يميز شخصا عن 
االعتماد على األصل واالنحدار المشترك أصبح مرفوضا من طرف  آخر أي بين نحن وهم"، على أن

ا بفضل الهجرات والتنقل عبر علماء االنثروبولوجيا والجينات وذلك أنه ال توجد عرقية تشكل عنصرا نقي
الحدود الجغرافية المختلفة والتزاوج، وخالل حقبة تاريخية متوالية حدث نوع من التداخل واالختالط بين 

بغيره  األجناس إلى درجة ال نستطيع أن نقول بوجود عنصر يخلو من شوائب االختالط بين األجناس
األصل الواحد سواء أكان حقيقيا أو وهميا وتصوريا من العناصر والقوميات، وبالتالي فإن فاالعتقاد ب

هو أهم معيار لتعريف العرقية وكذلك تمييزها عن المجموعة العرقية وهذا ما أكده عالم االجتماع 
( الذي عرف العرقية على أنها 1939 – 2016) Anthony Smithالبريطاني انطوني سميث 

ترك وتتقاسم ذكريات تاريخية، ولها عناصر األصل المش myth "مجموعة من السكان لها أسطورة
 (3)ثقافية ومرتبطة بإقليم خاص ومتضامنة

ومن هذه اآلراء  اإلثنية األقليات تصنيف في اعتمادها الواجب المعايير حول اآلراء وقد تعددت
 فاألقلياتودين،  عرق ولغة من الذاتية األساسية للمقومات وفقاً  اإلثنية األقليات الرأي القائل بتصنيف

 فيزيولوجية في سمات يتبلور مشترك، عرقي بأصل بينها فيما ترتبط التي الجماعات العرقية هي
 لغة عن تختلف لغة أفرادها يتحدث جماعة كل اللغوية هي الخ واألقليات .... العيون  وشكل كاللون 
 وأبرز مقوماتها أكبر الدين يشكل جماعة كل الدينية هي بينما األقليات في المجتمع األخرى  األقليات

وبالتالي فإن مفهوم االثنية فيه من االتساع بحيث يستوعب في  (4) الجماعات غيرها من عن يميزها ما
 داخله مفهوم العرقية والذي يعتبر أحد اشكال االثنية.

                                                           
 .المرجع نفسه  (1)
 ويكيبيديا  (2)
 رابح، اإلطار المفاهيمي والنظري لدراسة المجموعة العرقية القومية واألمة مرابط  (3)

53-51-10-02-05-2013-dafatir/514-2009-01-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ 
 122 - 120، ص ص مرجع سابقأحمد وهبان،   (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-01-2009-dafatir/514-2013-05-02-10-51-53
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 تاريخ الصراع االثني في ميانمار

سنة ماضية تم  20على مدى أكثر من 
ميانمار، إذ ركز تهميش القضايا االثنية في 

المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في المقام األول 
على الصراع الدائر بين الحكومة العسكرية وبين 
القوى المؤيدة للديموقراطية في البالد، إذ أن االهتمام 

، وذلك على (1)2011بالصراع االثني بدأ منذ عام 
الرغم أن بورما تحتضن أطول حرب اثنية في العالم 

وهي الجبهة  (2)1948علة منذ االستقالل عام المشت
األخرى التي يديرها التاتمادوا غير الجبهة المتمثلة 
ذ تعامل مع تلك الجبهة  في صراعه ضد البورمان، وا 
بالعنف، فقد تعامل مع جبهة االثنيات بالعنف 
ايضًا، فقد كشفت تقارير عن انتهاكات قام بها 

والتعذيب  الجيش ضد المدنيين شمل العمل القسري 
واالغتصاب، فقد قصف مناطق مدنية في والية 

، وفي منطقة 2013كاشين في كانون الثاني/ يناير 
شمال والية شان في شباط/  Kokangكوكانغ 

، نتجت عن تشريد 2015فبراير وآذار/ مارس 
شخص وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع  78,000

شخص  100,000لألمم المتحدة، وال يزال حوالي 
مشردين في واليتي كاشين وشمال والية شان، كما أن هناك حوالي نصف مليون مواطن الجئ في 

                                                           
(1) Ashley South, and Lall, Marie, op. cit, p. 8 
(2) Aung Aung , op. cit, p. 15 
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، عدا عن مأساة الروهنغيا (1)يعيشون في مخيمات في تايلند 120,000منهم  ASEANدول اآلسيان 
 التي نخصص لها مبحثًا منفردًا.

وتعتبر بورما واحدة من أكثر الدول في العالم التي تحوي تنوعًا اثنيًا، وهذا االمر يعكس  
موقعها االستراتيجي بين عدة دول؛ حيث يحدها كل من بنغالدش والهند والتبت والصين والوس 

ورما وتايالند، وعلى مر التاريخ هاجر العديد من الدول المختلفة المجاورة ومن اثنيات مختلفة الى ب
أكبر أنهار  Irrawaddy Riverمتخطين بذلك الجبال الشاهقة الى السهول التي تحيط بنهر إيروادي 

بنسبة تجاوزت ثلث عدد السكان وتسكن حوالي  1994بورما، وقدرت االقليات األثنية في بورما عام 
بعة اثنيات سبعة أقاليم يقطنها معظم سكان الدولة وس 1974نصف مساحة الدولة، وقد حدد دستور 

، كايا Karen، كارين Kachin، كاتشين Chinمن األقليات المعترف بها داخل البالد وهي: شين 
Kayah  سابقًا كاريني(Karenni مون )Mon )راخين )أو أركان ،Rakhine or Arakan شان ،
Shan اللهجات  من 100، ومع ذلك فإن ميانمار تحوي العديد من الثقافات الفريدة المختلفة وأكثر من

واللغات المتداولة، وتمتد هذه االقليات على أطراف الدولة، إذ أن جميع المناطق على طول الحدود 
كم( مأهولة بالسكان من اثنيات مختلفة وفي كثير من  6,463ميل ) 4,016البرية والتي تبلغ طولها 

  (2)الحاالت لها عالقات تاريخية مع الدول المجاورة
م في ميانمار شكاًل هرميًا حيث فوض الحكام صالحيات واسعة في ولعدة قرون أخذ الحك

المناطق االدارية من الدولة بحيث قلل من ربطها مع الحكومة المركزية، وكان الهدف من ذلك تسهيل 
جمع الضرائب والتجنيد العسكري، وأخذ بهذا المنطق من الحكم كل من النظام الملكي واالستعماري، 

( على معظم 1752 – 1885) Myanmar Konbaung Dynastyباونغ فقد سيطرت ساللة كون
أراضي بورما المعروفة بحدودها في الوقت الحاضر وتركت اإلدارة الداخلية إلى حد كبير للحكام 
المحليين في حين أن المناطق الجبلية الواقعة بين المملكة وحدود الدول المجاورة لم تسبب لهم ازعاجًا 

ن كانت قليلة، ومارس معظم الحكام من ساللة كونباونغ طالما بقوا يقدمون م نافع اقتصادية حتى وا 
وهي االدارة التي تعتمد على السيطرة المركزية،  Myo Wunسياستهم من خالل ما كان يسمى ميو وون 

                                                           
(1) ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), op. cit, p. 9 
(2) Martin Smith, op. cit, p. 17, 21 
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وركزت االدارة إلى حد كبير على تحصيل الضرائب وتنظيم التجارة والتجنيد، وقام بهذه المهمة بالدرجة 
ولى اإلداريين المعينين من الحكومة المركزية، وعلى المستوى القروي رؤساء القرى المنتخبين داخليًا األ

الملزمين على التعاون مع الجهات الرسمية، ومن الناحية القانونية لم توفر الملكية قانونًا مركزيًا نافذًا 
الذي  Gumsaراثة المسمى غوموسا لتسوية الخالفات في مناطق التالل، كما أن النظام اعتمد مبدأ الو 

ولكن كان من  Shan Systemطبق في معظم مناطق كاشين والذي استند أيضًا إلى نظام الشان  
، على أكثر من مجموعة من Duwa النادر أن يسيطر زعيم واحد، والذي يطلق عليه اسم الداوا 

 Gumlaoالمسمى غملوو  بنظام المساواة  Kachinالقرى، في حين عملت بعض مجتمعات الكاشين 
وكانت مناطق التالل عمومًا قليلة االهتمام لألسرة  Duwaحيث رفضت تلك المجتمعات حكم الداوا  

مناصب رفيعة في الدولة غير أن منطقة  Karenالمالكة، وعلى الرغم من تقلد بعض أفراد الكارين 
وشمال  Naga، وأما منطقة النجا الكارين نفسها نادرًا أن شهدت نظامًا سياسيًا يطبق على أراضيها

وكاشين فإنها لم تقم أي اتصال على االطالق مع االراضي المنخفضة  Chinوشمال تشين  Waالوا 
  (1)للمملكة بل طبقت النجا نظامًا عشائريًا هرميًا صارمًا في حين بقيت شمال الوا في حروب مستمرة

وعندما خضعت بورما للحكم البريطاني، وبسبب صعوبة السيطرة على المناطق الحدودية  
والجبلية سمح النظام االستعماري بأشكال مختلفة من الحكم الذاتي طالما التزم هؤالء بحفظ النظام ودفع 

بيروقراطية الضرائب وطاعة المراسيم البريطانية، وأما في المناطق المنخفضة فقد اتبعت سياسة مركزية و 
تحد بشكل كبير من نفوذ القادة المحليين وذلك بتعين أشخاص من الطبقات الدنيا في الوظائف المهمة 

، كما عملت Konbaungفي مؤسسات الدولة بداًل من الطبقات الحاكمة التقليدية كساللة كونباونغ 
ى ترسيخ الشعور بتلك األثنية االدارة االستعمارية على تصنيف حاد لمعظم التجمعات االثنية مما أدى إل

لتمثل تجمعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا استنادًا إلى العرق واللغة وكانت النتيجة أن سيطرت جماعات اثنية 
من غير البورمان على الوظائف اإلدارية والعسكرية الرئيسة في الدولة وخاصة الكارين، وأدت السياسة 

ألثنية وتنوع وجهات النظر حول ادارة ودمج المناطق المختلفة البريطانية إلى صعود الحركات السياسية ا

                                                           
(1)Kim Jolliffe, “Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar”, the Asia Foundation, June 2015p. 
5- 8 
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 Bamar Thakinsمع المركز وكانت األكثر تأثيرًا "حركة استقالل بورما" وهي حركة عسكرية اثنية 
  (1)دعت إلى دولة مستقلة مركزها رانغون 

قليات على رفع مستوى العداء بين اال 1948- 1886وعمل االستعمار البريطاني في بورما 
متخذًا مبدأ "فرق تسد" من أجل السيطرة" وأنشأ البريطانيون نظامًا إداريًا تكون من مستويين األول أطلق 

هيمن علية االغلبية البورمانية والثاني أطلق عليه اسم "المناطق  Burma Ministerialعليه اسم 
 التقليديينيديره الحكام والزعماء حيث االقليات، وتركت بريطانيا هذا الجزء  Frontier Areasالحدودية" 

(2)  
وفي العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرين اندلعت المظاهرات في الجانب ذو االغلبية 
البورمانية، حيث حمل الطالب والعمال والرهبان البوذيين لواء التحدي لالحتالل البريطاني، وفي 

شين والكات Karenالمقابل، في الجانب الحدودي الذي يسكنه االقليات التحق العديد من الكارين 
Kachin  والتشين Chin في القوات المسلحة االستعمارية االمر الذي لقي امتعاضًا من جانب األغلبية

 Aung Sanالبورمان،، وفي الوقت الذي كانت حركة التحرير الوطنية البورمانية بقيادة أونغ سان 
القليات بمن فيهم ( تقاتل إلى جانب اليابان في الحرب العالمية الثانية فإن معظم ا1947 – 1915)

التي عملت على تجنيد معظم القوات  (3)الكارين والكاشين والمسلمين استمرت في تحالفها مع بريطانيا
العسكرية من األطراف المسيحيين، وال سيما من الكارين، وكانت المعاملة التفضيلية هذه قد أججت 

ي رأى سكان األطراف أن بريطانيا أهملت من انعدام الثقة والريبة لدى القوميين البورمان في الوقت الذ
ومع ذلك فإن السياسة االستعمارية  (4)مناطقهم لصالح االهتمام بمنطقة الدلتا ذات اإلنتاج الوفير لألرز

القت بظاللها السيئة على هؤالء فكثيرًا ما تم تقسيم أراضي االقليات الى مناطق سياسية مختلفة، ولم 
  (5)قيت البنية التحتية دون أي عنايةيتم االهتمام بها اقتصاديا وب

                                                           
(1) Ibid. p. 9 - 10 
(2) Martin Smith, op. cit, p. 22 
(3) Ibid. p. 23 
(4) Pamela T. Stein, op, cit, p. 5 
(5) Martin Smith, op. cit, p. 23 
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وقامت بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثانية بتجنيد العديد من الكارين ضمن قوات خاصة 
ارسلتهم في عمليات خطيرة خلف القوات اليابانية، كما جندت العديد من الكاتشين الذين قتلوا واسروا 

هذه األخيرة انتقمت منهم شر انتقام عندما انسحبت  من القوات اليابانية غير أن 11,000ما يزيد عن 
 Reginald القوات البريطانية تاركة تلك االثنيات تواجه مصيرها، واثناء الحرب تلقى ريجنالد سميث 

Dorman-Smith (1899 – 1977 الحاكم العسكري اإلنجليزي في بورما مساعدة كبيرة من )
ى المزيد من العون ضد اليابان حث لندن بعدم التخلي االثنيات التي تسكن التالل، ولتشجيعهم عل

عنهم عندما تضع الحرب اوزارها، ويبدو أن الكارين، من ضمن االثنيات األخرى، أصبح لديها قناعة 
تامة بأنهم يستحقون دولة مستقلة مقابل جهودهم في التحالف مع بريطانيا ضد اليابان وهو االمر الذي 

أن األقليات االثنية تعرضت للخيانة عندما انقلب البورمان على اليابان  شجعته بريطانيا نفسها، غير
بعد أن شعروا باالشمئزاز من الخطط اليابانية الهادفة الستعباد دول جنوب شرق آسيا، وهذا االنقالب 

 – Lord Mountbatten (1900في التحالف َغّيَر من الخطط البريطانية إذ رأى اللورد مونتباتن 
ائد األعلى للشؤون المدنية والعسكرية في مسرح جنوب شرق آسيا أنهم االقدر على حكم ( الق1979

بقيادة أونغ سان  1947بورما وبالتالي تخلى عن سكان التالل، وكان الوفد الذي ذهب إلى لندن عام 
لمناقشة استقالل بورما لم يضم في صفوفه أي ممثل عن سكان التالل، ومع ذلك حاول المفتش 

ي البريطاني في الفترة التي سبقت االستقالل تقويض سياسة الحكومة البريطانية من اسفل عندما العسكر 
اقدم على تعين العديد من الكارين في مناصب هامة في القوات المسلحة، وبالفعل، وعشية االستقالل، 

لعمليات كان الكارين يسيطرون على مناصب رئاسة أركان الجيش ورئاسة القوات البحرية ورئاسة ا
  (1)والممول العام الذي كان يسيطر على ثالثة ارباع الميزانية العسكرية

مؤتمر   1947ومع الخروج السريع للقوات البريطانية من بورما ُعقد على عجل في فبراير 
  Karenوكارين Monاستبعد فيه العديد من االقليات مثل مون  Panglong Conferenceبانغلونغ 
تشكل على أثره أول حكومة وطنية مستقلة وكتابة المبادئ االولية للدستور و  Rakhineوراخين 

البورماني، الذي اعتمد مبدئ الفيدرالية تحت شعار "الوحدة في التنوع" الذي صاغه أونغ قبل اغتياله، 

                                                           
(1) James D. Fearon, David D. Laitin, “Random Narratives: Burma”, from:  
https://web.stanford.edu/group/ethnic/Random%20Narratives/BurmaRN1.2.pdf 

https://web.stanford.edu/group/ethnic/Random%20Narratives/BurmaRN1.2.pdf
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 Sao Shwe( البورماني رئيساً للوزراء تم تعين ساو ثيك 1907 – 1995) U Nuوبعد انتخاب يو نو 
Thaik (1894 – 1962 من االثنية الشينية رئيسًا للدولة وتعين سميث دن )Smith Dun (1906 

وعلى الرغم من التصور أن اتفاقية  (1)( من الكارين رئيسًا لهيئة أركان القوات المسلحة1979 -
ونغ تضمن لكل والية في بورما سيادتها إال أن الواقع يشير أن هذه االتفاقية لم تحمل تفاصيل بانغل

حاسمة، فاالتفاقية عبارة عن وثيقة قصيرة تحتوي على عبارات غامضة، لم تحدد بدقة للجماعات 
ما شان حدد واليتين فقط يحق لهما االنفصال وه 1947االثنية حقها في الحكم الذاتي، كما أن دستور 

Shan وكايا Kaya  في حين انكر هذا الحق بشكل صريح لكل من واليتي كاتشينKachin وكارين 
 Karen)2(  

وفي الوقت الذي وافقت فيه بريطانيا على منح االستقالل لبورما فقد طالب القادة من غير 
البورمان بضمان الحصول على الحكم الذاتي ووضعهم على قدم المساواة مع البورمان، فقادة والية 

ومناطق حكم كارين الذين كانوا بالفعل جزًءا من بورما المركزية طالبوا بأن تكون واليتهم أكثر تماسكًا 
ذاتي في مسعى للمساواة السياسية مع البورمان، أما والية كاريني التي لم تكن قد دمجت رسميًا في 
بورما فقد طالب القادة الوطنيين باالستقالل عن بورما، وأما واليات كاشين وشان وتشين فقد افصحت 

مدينة بانغلونغ الواقعة في التي ُعقدت في  Panglong Agreementعن موقفها في اتفاقية بانغلونغ 
، حين وافقت هذه الواليات على العمل مع البورمان من اجل 1947والية شان في شهر شباط/ فبراير 

االستقالل مع تمتعها بالحكم الذاتي وحقها في االنفصال تمامًا عن البالد إذا اختارت ذلك، وأما حاكم 
و الصين طالما تمتعت منطقته تمامًا بالحكم فلم يكترث باالنضمام لبورما أ Kokangكوكنغ  منطقة

بأنهم غير راغبين باالنضمام ألي طرف ألنهم كانوا  Waالذاتي، في حين قال الزعماء في شمال وا 
مستقلين في الماضي وفقًا لتصريحهم ولم يكترثوا بالمزايا االقتصادية والتعليمية والصحية من جراء 

الذين عارضوا االندماج سواء مع  Nagaه زعماء منطقة النجا التكامل مع بورما، وشاركهم هذا التوج
  (3)بورما أو الهند

                                                           
(1) Martin Smith, op. cit, p. 24 
(2) Anne Lichtfuss and Cahoy, Klinton, "Fast and Strong: Myanmar's Struggle to Resolve the Ethnic Conflict" (2016). 
Honors Theses AY, 15/16. Paper 87. P. 7 
(3) Kim Jolliffe, Ethnic Armed,  op. cit, p.7, 11 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_honorific
https://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_honorific
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ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت بورما عبارة عن برميل بارود، فكان هناك حوالي 
مسلح رفض معظمهم تسليم سالحهم عندما أصدرت دائرة الشؤون المدنية قرارًا بذلك، فتم  100,000
قطعة سالح، وقد رفض المفتش البريطاني عودة العديد من  50,000 – 30,000ر بين إخفاء ما يقد

المسلحين للجيش البورمي ألنهم يعملون لصالح مليشيات تعمل ضد الحكومة، وبعد االستقالل انضم 
اآلالف منهم لمنظمات مقاتلة ضد الحكومة وخاصة الحزب الشيوعي الذي اطلق عليه ايضًا "األلوية 

الشيوعية"، وفي المقاطعات األخرى لم يكن الوضع أفضل، ففي والية أراكان كان هناك حملة الحمراء 
تدعو لعدم دفع الضرائب والقروض للحكومة، وكانت المشاعر مرتفعة بين المقاتلين الذين اكتسبوا خبرة 

عتقداتهم قتالية أثناء الحرب مما أدى الحقًا إلى اختيار الكفاح المسلح كوسيلة رئيسية من أجل م
السياسية، وكان منها تنفيذ هجمات على مراكز للشرطة ومخازن للحبوب ومستودعات وكانت التوترات 

  (1)االثنية في ذروتها
وبعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية كان على بريطانيا، الدولة المستعِمرة، أن تعيد 

لعمل، وفي ضوء عدم وجود شخصية ذات النظام في منطقة مدججة بالسالح وجنود عاطلين عن ا
مصداقية تنال ثقة الجميع فقد كانت مهمة الحكومة صعبة للغاية، ويشير السجل التاريخي إلى تمرد 
األقليات التي تم استيعابها في الثقافة البورمانية، المون والكارين، باإلضافة للتمرد على أساس ديني 

على أساس لغوي كما كان الحال مع الشان، عدا عن كما هو الحال مع  الروهنغيا المسلمين، و 
الشيوعيين الذين كانوا اول من حمل السالح ضد الدولة من طائفة االكثرية البورمان الذين التحق بهم 

شهور بعد االستقالل تعرضت الدولة الوليدة للعديد من موجات التمرد،  6بعض األقليات، وفي خالل 
وأربعة استندت على أسس اثنية قام بها كل من مسلمي أراكان والكارين واحدة قام بها الحزب الشيوعي، 

جبهات قومية اثنية تسعى لنيل السيادة على األراضي التي تقطنها، وفي  7وكاشين ومون، وكان هناك 
حالة وفاة ناتجة بشكل مباشر عن حروب  60,000خالل عامين بعد االستقالل كان هناك حوالي 

لسلطة من الحكومة االستعمارية المشلولة عن العمل إلى حكومة رئيس الوزراء يو تمردية، ومع انتقال ا
نو كانت المليشيات مسلحة بشكل يسمح لها بتحدي الحكومة، وفي ظل اشراف النخب السياسية التي 

                                                           
(1) Ibid. p. 10 
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خشيت على مراكزها وعدم مشاركتها في قطف ثمار االستقالل، وفي ظل غياب المصداقية لدى 
  (1)ة أصبحت ال محالةالحكومة فإن االزم

وبالفعل، فإن يو نو قد ورث دولة مهلهلة، فالجيش لم يكن مواليًا للحكومة، والحزب الشيوعي 
 – Thakin Than Tun (1911تمرد مبكرًا في وجه الحكومة وَنَعَت زعيُم الحزب ثاكين ثان تون 

( رئيَس الوزراء بالفاشي، وهدد بقتله، وفي خضم االزمة تمرد ما يزيد عن نصف القوات الحكومية 1968
وتم سرقة حوالي نصف المعدات واوشك الجيش على االنهيار، وكان لرد فعل رئيس الوزراء الهندي 

أمده بأسلحة  ( الدور في انقاذ نظيره البورمي عندما1889 – 1964) Jawaharlal Nehr نهرو 
سمحت له بالمحافظة على العاصمة رانغون، كما استعان يو نو بقوات خاصة غير نظامية التي باتت 

والتي وجدت فراغًا للعمل داخل مؤسسات الدولة، وقد استقال  Sitwundan تعرف باسم سيتوندان 
حجة أن هؤالء ( احتجاجًا على هذه الخطوة ب1911 – 1978) Bo Let Yaوزير الدفاع بو ليت يا 

جندي من قوات سيتوندان  13,000كان هناك  1949عبارة عن مجموعة من المجرمين، وبحلول عام 
  (2)%10انشق منهم حوالي 

وعشية استقالل بورما كان العديد من قادة األقليات موظفين حكوميين لدى سلطة االستعمار 
زداد عدم الثقة لدى هؤالء القادة بعد زوال الحكم وهؤالء متعلمين ولديهم شعورًا قويًا بهويتهم االثنية، وا

االستعماري إذ نظروا لهيمنة البورمان على الحكومة وفشلها في تقديم منافع سياسية واقتصادية منصفة، 
كما نظر البعض إلى العاصمة رانغون أنها أكثر تطورًا من مناطقهم وهذا يحتم على الدولة، وفقًا 

وفي محاولة لخلق روح الهوية الوطنية البورمية ركزت  (3)راتها في مناطقهملتصورهم، أن تزيد من استثما
الحكومات المتعاقبة على التاريخ المشترك والدين الذي يجمع العديد من االثنيات حيث يدين حوالي 

رئيس الوزراء  U Nu، وفي وقت حاول يو نو Theravadha Buddhism% بـ ترافيدا البوذية 80
  (4)الدين الرسمي للدولة إال أن احتجاجات االقليات أحبطت تلك المحاولةأن يجعل البوذية 

                                                           
(1)James D. Fearon, op. cit. p. 2, 3, 8 
(2) Ibid. p. 8 
(3) Pamela T. Stein, op, cit, p. 9 
(4) Martin Smith, op. cit, p. 18 
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صدر أول دستور قبيل االستقالل الذي سمح بنوع من الالمركزية حيث  1947وفي سبتمبر  
( استقالاًل اداريًا بحيث يتم تعين 1951منح واليات كل من شان وكاتشين وكاريني )كايا بعد عام 

ن المنتخبين محليًا، واعطى الدستور الحق لكل من كاريني وشان الحق باالنفصال قادتها من بين الممثلي
سنوات، ولم تمنح هذه الميزة للكاشين، وأما باقي اراضي االتحاد فقد اعتبرت وحدة ادارية واحدة  10بعد 

تحت  Special Divisionمثاًل منحت صفة "مقاطعة خاصة"  Chinوتحت نظام مركزي، فالتشين 
التحاد ولها وزير شؤون تشين لإلشراف على الشؤون التعليمية والثقافية، كما اغفل الدستور انشاء ادارة ا

في والية شان الذين عانوا من أمراء  Pa-Oوالية لكل من كارين ومون وأراكان، ولم يمنح الباوو  
ثنية في اي اعتراف اداري على االطالق مما أدي الى نشوء الحركات المسلحة اال Saophaالشان 

تلك المناطق، ففي أراكان انطلقت حركتين من حركات التمرد بعد االستقالل مباشرة أحدهما دعت الى 
استقالل أراكان استقالاًل تامًا على اساس قومي واالخرى تدعى "المجاهدين" والتي دعت إلى انشاء 

ي كارين انطلقت انتفاضة دولة اسالمية مستقلة أو الحاقها بباكستان الشرقية )بنغالدش حاليًا(، وف
انضم اليهم المنشقون عن التاتمادوا  وسرعان ما سيطرت  KNUشعبية تحت لواء "اتحاد كارين الوطني" 

على أراضي امتدت إلى منطقة الدلتا، وساعدت هذه الحركة في انبثاق حركات تمرد أخرى في كل من  
ن في جنوب شرق البالد، وفي عام تم انشاء والية كاري 1952، وفي عام  Pa-Oوماوو   Monمون 
اصبحت توازي كل من كارين وشان غير أنه ال يحق لها االنفصال غير أن اتحاد كارين  1954

الوطني بداًل من سعيه تركيزه على تشكيل بناء نظام اداري خاص به سعى لتشكيل "كارين الوطنية" 
امًا اقتصاديًا على النهج االشتراكي بلغة الكارين فشكلت نظامًا سياسيًا ونظ Kawthooleiكاوثوولي 

في تشكيل "الحزب التقدمي الوطني  1957ونظامًا للعقوبات استمر حتى يومنا هذا وساعد عام 
  (1)في والية كايا KNPPالكاريني" 
أن  سنوات على استقالل البالد وأصبح من حق شان وكايا 10كان قد مر  1958في عام  

تنفصال عن االتحاد، وعلى الرغم من عدم وجود دوافع قوية لذلك، أقدمت الحكومة االتحادية على 
ازدادت الدعوات من كل الواليات االثنية  1960تعديالت دستورية تحول دون ذلك، وبحلول عام 

على المطالبة بالالمركزية، فزعماء كاشين، ومعظمهم يدينون بالمسيحية، أصبحوا من الساخطين 
                                                           
(1) Kim Jolliffe, Ethnic Armed , op. cit, pp. 12 - 13 
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الحكومة المركزية عندما تنازلت عن مجموعة من القرى التابعة لواليتهم للصين في ذلك العام، وفي 
العام التالي أقدمت الحكومة المركزية على نشر اللغة البورمانية في المناطق الحدودية األمر الذي رأت 

مسلحة جديدة تمثل كل فيه النخب السياسية على أنه استعمار داخلي مما فاقم من ظهور مجموعات 
   (1)من شان وكاشين

استولى التاتمادوا على السلطة لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ  1962وفي االول من مارس عام  
بورما، فأعلن أن السبب الرئيسي لالنقالب يعود لمسألة الفدرالية وتجنب البالد الفوضى، وقام باعتقال 

ان، وأعلن الجيش عن "طريق بورما الى االشتراكية" والغي معظم أعضاء الحكومة والعديد من قادة الش
تشكيل والية كل من أراكان ومون والغيت الحكومات في كل من الواليات األخرى وتوقفت المفاوضات 
من أجل التغير الدستوري وتم وضع جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في جهاز واحد هو 

لمجالس االدارية واالمنية في البالد وأناطها بالجنراالت العسكريين المجلس الثوري الذي شكل ا
 – 1963المتقاعدين في خطوات واضحة لمنع الخطاب االثني، ومع فشل محادثات السالم في الفترة 

نشأت موجات جديدة من التمرد فتم تشكيل حركات تمثل أراكان وروهينغيا وكيان وشان  1964
هي التي تحدد بشكل ملحوظ الجغرافيا السياسية في البالد،  Topographyوأصبحت الطبوغرافيا 

فالمناطق الجبلية معقل الجماعات المسلحة بعيدة عن التعامل مع الدولة، واستجابة للتحديات المتزايدة 
 Ka Kwe Ye (KKY)بدأ التاتمادوا االستعانة بالمليشيات المسلحة التي اطلق عليها اسم كا كوي يي 

ة البورمانية الدفاع المحلي( ضد المتمردين مقابل الوصول للفرص االقتصادية بما فيها )وتعني باللغ
إال أن ذلك جاء على أثر  1973تجارة المخدرات، وعلى الرغم من انهاء هذه المليشيات رسميًا عام 

  (2)في عملها  KKYالتي تشبه إلى حد كبير  Pyithu Sitقيام الجيش بتشكيل "المليشيات الشعبية"  
سن المجلس الثوري دستورًا جديدًا للبالد ذات مركزية شديدة للوظائف االدارية  1974في عام  

كان يهدف إلزالة التعددية االثنية في بورما، وفي هذا الدستور كان من الواضح تمامًا منع الواليات من 
المحلية تحت سيطرة  الحصول على سيادة سياسية أو ادارية أو حكم ذاتي، ولتنفيذ ذلك وضعت االدارة

 – 1962وأثناء حكم الجنرال ني وين الذي تزعم برنامج الحكومة االشتراكي )  (3)المجالس الشعبية 
                                                           
(1) Ibid. p. 14 
(2) Ibid. pp. 15 - 16 
(3) Jolliffe, op. cit, Ethnic Armed,  p. 17 
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( تبنت الحكومة وبشكل علني نظرية "العائلة البورمانية العرقية" والتي تنحدر من دم واحد وتاريخ 1988
واللغات واالنظمة االجتماعية،  ولخص الجنرال مشترك على الرغم من تعدد الثقافات والعادات والتقاليد 

بتشبيهها بالجذع الواحد الذي يثمر العديد من الثمار، وقد رفضت  1993ثان شوي هذه النظرية عام 
معظم االحزاب السياسية الممثلة لألقليات هذا التفسير للتاريخ البورمي، وحمل بعضهم السالح للمطالبة 

، Karenniوكاريني  Shanوتمثل في اقليمي شان  1947ره دستور بانفصال تام عن الدولة الذي اق
وبعض المنظمات ما زالت تطلق على سكانها وأراضيها على أنها مستعمرات أو دول، وأن الحكومات 
المتعاقبة في بورما لم تطبق المساواة التي تعد بها ولم تسمح بالحكم الذاتي الذي كفله الدستور، كما 

فض الفكرة القائلة بأن سكان بورما كانوا تحت مظلة حكومة واحدة في الفترة التي أن معظم االثنيات تر 
سبقت الهيمنة البريطانية في القرن التاسع عشر إذ أن الدولة البورمية ُخلقت حديثًا، ومن الناحية الدولية 

 1948ل عام هناك العديد من التساؤالت حول السيادة التاريخية لألراضي البورمية، حتى بعد االستقال
فإن كال من الحكومة الشيوعية في بكين وحكومة الكومينتانغ واصلتا المطالبة ببعض االراضي المقدرة 

وتشهد المناطق  (1)الف ميل مربع الواقعة في شمال شرق بورما معظمها في والية كاشين 77مساحتها بـ 
حكومة المركزية على الطرق الحدودية من بورما نزاعات مسلحة منذ االستقالل وفي حين تسيطر ال

الرئيسية والسهول فإن الجماعات المسلحة االثنية تسيطر على الجبال والمناطق الوعرة كما أن لها 
عالقات مع المجتمعات بشكل يفوق عالقة الدولة المركزية بتلك المجتمعات وهي السلطة التي تدير 

البورمي ما يخول تلك الجماعات هذه المنطقة بحكم الواقع إذ ال يوجد في الدستور أو القانون 
الصالحيات، ومعظم الجهات االثنية المسلحة لها دساتيرها الخاصة بها وفي معظمها تتشابه مع أنظمة 

  (2)الدول ذات الحزب الواحد
ولقد كانت استراتيجية التاتمادوا في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين هي استراتيجية 

اعتمد التاتمادوا على استراتيجية  1962اصة ضد الكارين، وفي اعقاب انقالب األرض المحروقة وخ
والتي تعني قطع الغذاء واألموال والمعلومات والمجندين  Four Cutsقطع االمدادات والتي أطلق عليها 

بين المتمردين وعائالتهم وقراهم، واعتمد الجيش سياسة عدم المفاوضات ومعاملة المتمردين كقطاع 

                                                           
(1) Martin Smith, op. cit, p. 19, 21 
(2) Kim Jolliffe, op. cit, p. vii, 1 
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ومجرمين، ومع ذلك فقد أعطت السياسة الجديدة نفسًا قويًا للحزب الشيوعي فالممارسات القمعية طرق 
التي منعت المعارضة من العمل فوق األرض دفعتهم للعمل تحت األرض ومعظمهم ينتمون للحزب 

  (1)الشيوعي وخاصة الطالب الذين تهددت حياتهم المهنية بسبب نشاطهم السابق
، فهمشت 1966االضطهادات الدينية منذ أن أصبحت البوذية هي ديانة الدولة عام وتفاقمت 

قصد النظام العسكري  2007باقي األديان، وتم حرق الكنائس وتم ابعاد جميع المبشرين، وفي عام 
 2011على محو المسيحية من بورما، وعلى الرغم من المسار الديموقراطي الذي سلكته البالد منذ 

غير أن الصراع االثني  (2)رية الدينية لم تنفذ وبقي المسيحيون صامتون عن المطالبة بحقوقهمإال أن الح
لم يكن دينيًا فقط إذ هناك اضطهاد لجماعات من الديانة نفسها مثل المون، ويقدر عدد شعب المون 

Mon  ضمن نسمة وقد يصل عدد من يعدون أنفسهم بالمون إلى المليون إذا ت 750,000في بورما بـ
االفراد الذين ال يتكلمون اللغة بطالقة، ويدين معظم المون بالثيرافادا البوذية، )وهي ديانة البورمان(، 
وقد ساهم السانغا المون على مدى قرون في تعليم الثقافة واللغة المحلية، واستمر الصراع الثقافي 

  (3)9519والمسلح منذ االستقالل وحتى معاهدة وقف إطالق النار في حزيران 
وتعود الحركة القومية الكارينية إلى أواخر القرن التاسع عشر وذلك مع تشكل جمعية كارين 

وتطورت الهوية الوطنية في النصف األول من القرن  Karen National Associationالوطنية 
ر التعليم العشرين، وتأثرت الحركة القومية تلك بشكل خاص بالبعثة المعمدانية االمريكية من خالل توفي

المسيحي، وينظر القوميون البورمان للنخبة من األقلية الكارينية بأنها القت افضلية من قبل الدول 
في  KNUاالستعمارية االمر الذي وضع بذور الصراع بين الطرفين، وتم تأسس اتحاد كارين الوطني 

اتفاق سياسي بعد وذلك قبل عام واحد من االستقالل وفشل في التوصل إلى  1947شباط/فبراير 
االستقالل مع الحكومة المركزية المستقلة حديثا، وفي حين اتهم بعض المراقبين في ذلك الوقت قيادة 
االتحاد بالتشدد في مطالبها اإلقليمية والسياسية أكد البعض االخر على المظالم التي شعر بها الكارين 

خالل الحرب العالمية الثانية وما تالها والطابع نتيجة االنتهاكات التي ارتكبتها المليشيات البورمانية 
أن يفرض نفسه  KNUالقوي لتطلعات كارين من اجل تقرير المصير، واستطاع اتحاد كارين الوطني 

                                                           
(1) James D. Fearon, op. cit, p. 12 
(2) Thang Deih Lian, op. cit, p. 3 
(3) Ashley South, op. cit, p. 4 
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من أنه لم يحصل على اعتراف دولي كحكومة فسيطر  على الرغم De Factoكحكومة بحكم الواقع 
وكان يدير النواحي الصحية والتعليمية والقانون  على مساحة واسعة من والية كارين لمدة نصف قرن 

وجمع الضرائب وغيرها من جوانب اإلدارة المدنية، وكان أكثر الجماعات االثنية المتمردة وذلك حتى 
مشكاًل  1994منتصف التسعينيات من القرن الماضي على أثر االنشقاق الذي حصل في صفوفه عام 

احتجاجًا على الهيمنة المسيحية في اتحاد كارين  DKBA  "الجيش البوذي الكاريني الديموقراطي"
( فكان هذا االنشقاق ضربة 1927 – 2006) Bo Myaالوطني في ظل قيادة الجنرال بو مايا  

قاضية التحاد كارين الوطني بعد أن تحالف "الجيش البوذي الكاريني الديموقراطي" مع المجلس 
عدد السكان الكارين بسبعة  1986كارين الوطني عام العسكري الحاكم في ميانمار،  وقدر اتحاد 

ماليين نسمة في حين قدرتها الحكومة المركزية بنصف هذا العدد، وفي حين يشدد العديد من المعلقين 
% من السكان، ويعيش اقلية 20على الهوية المسيحية لدى الكارين فإن نسبة المسيحيين ال تتجاوز 

، ومعظم الكارين يعيشون خارج الوالية في مناطق 1952أنشئت عام من الكارين في والية كارين التي
متناثرة في بورما ومع ذلك يعرفون بالكارين حيث االنتماءات السياسية تعتبر قضايا ثانوية في دولة 

  (1)تستند لالنتماءات االثنية
هوية وخالل فترة االستعمار شجع المبشرون المسيحيون والمسؤولون الحكوميون على بروز ال

والشعور الوطني بين التجمعات الكارينية المتناثرة مما أدى إلى ظهور المجتمع والحركات السياسية 
كانت الحركة القومية الكارينية  1948الكارينية في أواخر القرن التاسع عشر، وعشية االستقالل عام 

إقليمية وسياسية منذ االستقالل منظمة تنظيماً جيدًا مع وجود نخبة متعلمة تعليماً غربياً تقدمت بمطالب 
أدت إلى نزاع مسلح مع التاتمادوا، وخالل فترة النزاع تم حظر تعليم اللغة المحلية، غير أن الكنائس 
واالديرة قامت بهذه المهمة بطريقة غير رسمية، ويعيش القليل من الكارين داخل الوالية التي أنشئت 

أخرى مثل يانغون وأيياروادي وتانينثاري وباغو  بينما يعيش معظم السكان في مناطق 1952عام 
 2012عامًا من الصراع المسلح االثني تم وقف اطالق النار عام  67وبعد  (2)الشرقية ووالية المون 

                                                           
(1) Ibid. p. 8, 10, 14 
(2) Ibid. p. 5 
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مسيطرًا في تلك  KNUفي كارين الواقعة في جنوب شرق ميانمار وبقي االتحاد الوطني لكارين 
  (1)المنطقة

وقاتلت ألكثر من ثالثة  1961، فقد تأسست منظمة استقالل كاشين عام وفيما يخص الكاشين
بدأ يحل نوعًا من االستقرار الذي  1994عقود من أجل تقرير المصير، وبعد وقف إطالق النار عام 

حيث انهارت االتفاقية تمامًا عندما شن جيش بورما هجومًا  2011عامًا أي إلى عام  17استمر لمدة 
ل كاشين فقدت فيه األخيرة أراضي ذات أهمية استراتيجية كبيرة عدا عن المعاناة ضد منظمة استقال

مواطن بعد أن رفضت الصين المجاورة استقبالهم  100,000للمواطنين مع الهجرة الداخلية ألكثر من 
% منهم الفرار إلى المناطق التي تسيطر عليها منظمة استقالل كاشين بداًل 80كالجئين واختار نحو 

البقاء تحت سلطة بورما مع فقدان الثقة في الحكومة وفي عملية السالم برمتها وتقبل فكرة اتحاد من 
ميانمار، وبفعل الدعم الواسع النطاق من السكان تنبع القدرة الواضحة للمنظمة التي تدير الوالية من 

واردها وقدراتها الذاتية الناحية المدنية، وزاد من قدرتها بفعل الحصول تجارة الجاد أي االعتماد على م
وليس على الدعم الصيني أو المنظمات غير الحكومية المتعاطفة معها أو المانحين الدوليين، كما أن 

  (2)عاما من وقف اطالق النار وفر لها وقتًا كافيًا لتعيد بناء نفسها والمناطق التي تحت سيطرتها 17
السلطة كانت  1988عام  SLORCوعندما تولى "مجلس الدولة الستعادة القانون والنظام" 

أجزاء كبيرة في شمال وشرق البالد تحت سيطرة الجماعات الشيوعية والقومية المسلحة، فالحزب 
غرس جذوره في والية شان باإلضافة إلى أجزاء من والية كاشين على مدى  CPBالشيوعي البورمي 

، وفي المناطق الريفية بما في ذلك المناطق الحدودية، ²كم 20,000وعلى مساحة قدرت بـ  عاماً  20
في مناطق أخرى من والية شان في جنوب شرق بورما ووالية كاتشين سيطرت الجماعات االثنية 
المسلحة، فيما تحالفت بعضها مع الحزب الشيوعي مطالبة معظمها بالفدرالية، ومع أن الحزب الشيوعي 

إال أن فصائله المختلفة شكلت جماعات مسلحة على أساس اثني مطالبة  1989بورمي قد انهار عام ال
في المقام األول بالحكم الذاتي في وقت تعين على مجلس الدولة إلى تأمين وقف اطالق النار فعقد 

 – 1989اتفاقية مع المجموعات المسلحة على مدار الفترة  16سلسلة من االتفاقيات وصلت إلى 

                                                           
(1) Kim Jolliffe, op. cit, p. viii 
(2) Ashley South, and Lall, Marie op. cit, p. 6 
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وفرت للجماعات المسلحة حكمًا ذاتيًا باسم  2008اتفاقية أقل شأنًا بحلول عام  17، ثم تلتها  1994
"المناطق الخاصة" ولكن في السنوات الالحقة أصبحت بدون اسم رسمي أال أن قوة المجموعات المسلحة 

التفاقيات التي وقعها ، ومعظم ا(1)حالت دون دخول الحكومة المركزية هذه المناطق إال بعد اذن رسمي
التاتمادوا مع الجماعات االثنية المسلحة سمحت لهذه الجماعات االحتفاظ بأسلحتهم وحصولهم على 
االستقالل الذاتي بحكم الواقع والسيطرة على مساحات شاسعة من األراضي والحق في استخراج الموارد 

ادي فإن التاتمادوا استطاع شراء معظم ، ولكن كما رأينا في المبحث االقتص (2)الطبيعية من أراضيهم
القيادات االثنية عن طريق مشاركتهم في قطف ثمار المشاريع االقتصادية مقابل الحفاظ على االمن 

 وعدم التمرد.
بنظام  UNLDطالبت "الرابطة الوطنية المتحدة من أجل الديموقراطية"  1988وفي عام  

نما على  أساس االثنية وهذا الطلب تكرر من قبل المعارضة فيما فيدرالي ليس على أساس الجغرافيا وا 
أطلق مجلس الدولة نداء لعقد "مؤتمر وطني" لوضع دستور جديد للبالد مع  1993بعد، ففي عام 

تركيز واضح على ضمان عدم تفكيك االتحاد، وشارك في المؤتمر العديد من االحزاب السياسية 
قف اطالق النار باإلضافة لشخصيات مرموقة تم تعينهم والجماعات المسلحة التي عقدت اتفاقيات لو 

من ِقبل النظام غير أن اصرار ممثلي االثنيات المختلفة على النظام الفيدرالي عمل على تعليق 
  (3)االجراءات مرات عديدة

وشهد عقد التسعينيات من القرن المنصرم تراجعًا في زخم التمرد االثني وذلك بعد أن أفل 
 (4)البورمي عن مسرح االحداث، ومثل ذلك أدني مستوى للتمرد منذ االستقالل الحزب الشيوعي

واستطاعت الدولة تدمير المنظمات االثنية المسلحة من خالل العمل على تفتيت هذه المنظمات وغالبًا 
من خالل شراء الوالءات ودق اسافين داخل هذه المنظمات عن طريق تقديم التسليح واألراضي والفرص 

سية والتنازالت االقتصادية لبعض الرجال األقوياء ذوى الرتب المنخفضة داخل المنظمة، وذهب السيا
العديد من الفصائل لترك العمل السياسي االوسع وانضمت تحت جناح التاتمادوا ليصبحوا زبائن في 

                                                           
(1) Kim Jolliffe, op. cit, p. 19 
(2) Ashley South, op. cit, p. 13 
(3) Kim Jolliffe, op. cit, p. 20 
(4) Ashley South, op. cit, p. 17 
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 الدولة مقابل أن يحافظوا على مراكزهم كرعاة على مستوى والياتهم بينما رفضت بعض الفصائل
وعشرات اآلالف من المقاتلين هذه السياسة آملين الحصول على حكم ذاتي وحصة أكبر على المستوى 

  (1)المحلي
اقترحت الحكومة على الجماعات المسلحة  2009وفي خطوة مثيرة للجدل في أواخر ابريل 

دوا، بحيث تصبح خاضعة بشكل مباشر لقيادة التاتما BGFأن تحول نفسها إلى "قوة حرس الحدود" 
وقد وافق العديد من الجماعات الضعيفة التي تتمتع بحكم ذاتي محدود على هذا االقتراح، وأما الجماعات 

 UWSAوجيش والية وا المتحدة  KIOالقوية فمعظمها قاومت ذلك بما فيها منظمة استقالل كاشين 
  (2) شقالمن DKBAوالجيش البوذي الكاريني الديموقراطي  NMSPوحزب والية مون الجديد 

 
 في ميانمار أسباب الصراع االثني

رأينا في المبحث السابق أن الصراع االثني في ميانمار له جذور تاريخية قبل االستقالل، غير  
أن االمر أخذ منعطفات جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، فمع بدء المناقشات حول االستقالل وتشكيل 

ما في ذلك الحكم االتحاد كانت األولوية لمعظم القادة غير البورمان تتركز حول حق تقرير المصير ب
الذاتي أو االنفصال إذا أرادوا لمجموعاتهم دون تدخل من االتحاد الذي مركزه رانغون، وبعد االستقالل 
استمرت المطالبات والمفاوضات حول الفيدرالية، وفي أثناء ذلك استولى الجيش على السلطة الذي 

ئيس لالنقالب، غير أن الصراع تفاقم أعلن بأن تجنب الفوضى الفيدرالية المحتملة كانت هي السبب الر 
اقتصادية وسياسية  إلى صراع مسلح لم تستطع الحكومة المركزية حسمه مما اضطرها لتقديم تنازالت

للمجموعات المسلحة مقابل أن تصبح مجموعاتهم خاضعة لسلطة الدولة، ولكن التوقيع على وقف 
في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي لم   اطالق النار الذي تم مع العديد من المجموعات المسلحة

، فلماذا أصر قادة الجماعات االثنية على االستقالل على (3)يحل دون المعارضة السياسية للمركز
الرغم من أن االنضواء تحت رعاية دولة كبيرة فيه مصلحة عامة للجميع، يبدو أن الصراع على السلطة 

سر الكثير من الصراعات ويساعدها في ذلك طبيعة المجتمع والثروة الخاصة بين النخب السياسية تف
                                                           
(1) Kim Jolliffe, op. cit, p. 6 
(2) Ashley South, op. cit, p. 13 
(3) Kim Jolliffe, op. cit, p. v 
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الذي تعيش فيه، وبما أن مجتمعات بورما تتميز بما اسماه علماء االجتماع بالعالقات الزبائنية 
Patron-Client Relations  )وفي هذا الترتيب تتعهد األطراف القوية في المجتمع )الرعاةPatron 
اذ القرارات بفعالية، وفي المقابل من المتوقع أن يقدم األطراف الضعيفة بتقديم الحماية والعناية واتخ

الوالء والطاعة المطلقة لهؤالء السادة، بل يجب عليهم أن يكونوا ممتنين وتجنب ابداء  Client)الزبائن( 
و الرأي، وهذا النوع من العالقات يشمل جميع المستويات االجتماعية ابتداء من االسرة إلى الدولة وه

الذي عمق من الصراع االثني في البالد، ففي الوقت الذي سعى فيه البورمان بتقديم انفسهم على أنهم 
رعاة الدولة ككل سعت النخب في المجتمعات األخرى بتبني هذا النهج داخل مجتمعاتهم الخاصة، 

ت أساسية لبناء وركزت النخب والجماعات المسلحة على تقديم الخدمات االجتماعية التي اعتبرتها أدوا
االمة وتعزز من قوة السلطة التي تنطوي في مفهومها على الشرعية، وتحافظ على عالقة الحاكم 

وهو نظام يحتوي في طياته سادة وعبيد، أو أنه نظام بطريركي  (1)بالمحكوم وهو في بورما عالقة زبائنية
 يشرف األقوياء فيه على الضعفاء الذين يفترض فيهم السمع والطاعة.

ومن األسباب الهامة الستمرار الصراع سياسة الجيش التي تحض على خطاب الكراهية، فكانت 
هناك مؤامرة من قبل الحكومة العسكرية تحث على شيوع خطاب الكراهية الدينية ليكون مسوغًا للسيطرة 

ثنية ، فالصراعات اال(2)على الشعب واقناع الناس بالحاجة إلى حكم العسكر لحل مثل هذه المشاكل
، فكلما واجه العسكر صعوبات (3)تبقى وسيلة لتسويغ السيطرة السياسية للجيش على مقاليد الحكم

سياسية واقتصادية أشعلوا فتيل العنف الطائفي وخلقوا احساسًا بالخطر حيث ال يوجد في الواقع أي 
قليات األخرى التي ويزداد االمر سوءًا في ظل االنقسامات بين األغلبية البورمان وبين األ (4)خطر

تتمثل في انخفاض مستوى تجنيد االقليات في الجيش، والدور البارز للجيش في تاريخ ميانمار الحديث 
يجعل من انخفاض مستوى تجنيد األقليات مسألة تثير القلق على المدى الطويل فالتاريخ مليء 

مناطق تفتقد للثقة في موظفي بالتفاعالت السيئة، والشرطة تكافح من أجل الحصول على االحترام في 

                                                           
(1) Ibid. pp. 5 - 6 

 2016/12/5حلقة )، "قناة الجزيرة، برنامج "للقصة بقية  (2)
(3) Wilhelm Hofmeister, op. cit, p. 66 

 قناة الجزيرة: اإلبادة المبيتة، مرجع سابق   (4)



 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

102 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

وفي مناطق وقف إطالق النار وحيث سيطرة الدولة فإن ذلك لم يرافقه اكتساب للشرعية أو  (1)الدولة
والء السكان المحليين في ظل العمليات العسكرية وتواجد الجنود البورمان في تلك المناطق ونقص أو 

  (2)غياب الخدمات االجتماعية
صراع ايضًا انعدام الثقة بين األطراف المتنازعة بعد فترة طويلة من ومن اسباب استمرار ال

 Retaliatory Conflictالصراع، ويبدو أن هذه الحالة تمثل حالة "لنموذج الصراع االنتقامي الحلزوني" 
Spiral Model  المتصاعد، وهذا النموذج يشير إلى أن تصعيد الصراع ناجم عن استجابة أطراف
خصم في الماضي والحاضر ومن الصعب وقف المشاعر السلبية والتخلص من سوء الصراع لسلوك ال

فهم الخصم مما يعيق أي اجراءات تصالحية مثل وقف االعمال العدائية واللجوء للمفاوضات، ففي 
من جانب واحد  KIAاعلن الرئيس سين عن وقف اطالق النار مع جيش استقالل كاشين  2013يناير 

صدًى لدى الجماعات المسلحة كافة بحيث ينحون نحو نزع سالحهم والبقاء  غير أن االمر لم يجد
عرضة للغارات العسكرية العنيفة من طرف الحكومة بل أن جيش استقالل كاشين نفسه صرح على 

، وقد يكون هذا النموذج امتدادًا  (3)أنه بقي يتعرض للعنف وغياب حقوق االنسان بعد هذا االعالن
لفعل في العالقات االجتماعية والسياسية، إذ أن العنف يولد العنف، والصراع يولد لنموذج الفعل ورد ا

الصراع، وكلما طال أمد هذا الصراع يصبح أكثر تعقيدًا ويصبح عسيرًا على الحل تحت تأثير الذكريات 
 المؤلمة. 

الهلية عبر وعلى امتداد الستين سنة الماضية كان للموارد الطبيعية عالقة قوية مع النزاعات ا  
% من النزاعات، وعلى الرغم أن هذه الموارد ليست السبب الرئيسي 40العالم بحيث تجاوزت نسبة 

للنزاعات المعقدة التي تعتمد على السياسة واالقاليم والهوية، فإن هذه الموارد تعمل على زيادة الفترة 
الحاكم، ولم تشذ ميانمار في والنظام  (4)الزمنية للحرب وذلك عن طريق تمويل المجموعات المسلحة

هذا االمر، صحيح أن اإلنتاج في بورما اعتمد تاريخيًا على الزراعة ذات الصلة بالتجارة وهي تشكل 
ويشمل اإلنتاج ايضًا  2001القسم األكبر من اإلنتاج إذ شكلت ثمانية اضعاف التصنيع في عام 

                                                           
(1) Fletcher D. Cox, op. cit, p. 3 
(2) Kim Jolliffe, Ethnic Conflict,  op. cit, p. 8 
(3) Lauren Durand, op. cit, pp. 31 - 32 
(4) CCFD-terre solidaire, op, cit, p. 5 
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األخيرة تحول اإلنتاج في بورما من االعتماد التعدين والصناعة والبناء والخدمات، ويالحظ في السنوات 
، غير أن بورما تحتوى على موارد طبيعية هائلة مثل الجاد (1)على الزراعة إلى التصنيع والتعدين

طن سنويًا وهي بذلك تمثل  43.13حيث يبلغ االنتاج السنوي منه حوالي  Jadeite Jadeالجاديت 
 .(2)% من والية كاشين90أكبر انتاج عالمي ومجموعة متنوعة نادرة مرتفعة الثمن، ويتم استخراج 

ومع أن بورما تعتبر من الدول الغنية بالموارد الطبيعية ولكنها تفتقر إلدارة تلك الموارد بكفاءة 
وتعرف هذه  Resource Curseر البلد ويطلق عليها بعض المحللين لعنة الموارد من أجل تطوي

التي تمثل بورما نموذجًا لها حيث وفرة  Paradox of Plentyالبلدان ايضًا باسم "مفارقة الوفرة" 
الموارد الطبيعية مع اإلمكانيات التي يمكن أن توفرها للدولة من أجل نمو اقتصادي قوي غير أن غياب 

حكم الرشيد يعمل على إيقاع االمة في فخ إنمائي يصعب الهروب منه وهناك العديد من التفسيرات ال
لهذه الظاهرة من بينها التفسير الهيكلي ويدور حول فكرة أن الدول الريعية بما فيها من موارد طبيعية 

قدرة على تفريق من شأنها أن تقوض بناء نظام سياسي ديموقراطي؛ حيث أن الموارد توفر للحكومة ال
، ولكن هذا ال (3)الضغط من اجل الديموقراطية وترسخ الفساد وقدرة الحكومة على البقاء في السلطة

يعني وجود دالة خطية تربط بين توفر الموارد والحكم األوتوقراطي أو الديكتاتوري فهناك من الدول 
الواليات المتحدة وهناك بعض الدول الناجحة والغنية بالموارد اقترنت بوجود مؤسسات ديموقراطية مثل 

 ناجحة اقتصاديًا حتى في ظل فقرها للموارد مثل اليابان. 
الذي  2007لعام  CPI وتصنف بورما من الدول األكثر فسادًا في العالم، فوفقًا لمؤشر الفساد

ة درجات، واستخدمت الحكومات المتعاقب 10من  1.9حصلت بورما على  TIتصدره الشفافية الدولية 
في بورما الموارد الطبيعية لمصالحها الخاصة والمتمثلة بالدرجة األولى في االحتفاظ بالسلطة والسيطرة 
على الدولة بما فيها الواليات االثنية غير البورمانية والسيطرة على خطوط اإلنتاج والتجارة، وقد ولدت 

وبين الواليات االثنية األخرى، بل أن هذه السياسة صراعًا داميًا داخل المجموعة الحاكمة نفسها وبينها 
الصراع في بورما تمثل بالدرجة األولى بين الحكومة المركزية والجماعات االثنية المسلحة، وهذه األخيرة 

                                                           
(1) Anne Lichtfuss, op, cit, p. 20 
(2) CCFD-terre solidaire, op, cit, p. 20 
(3) Anne Lichtfuss, op, cit, p. 12, 14 
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مما يؤكد أن االنتماء إلثنيات  (1)نادرًا ما تصارعت فيما بينها على الرغم من انتمائها إلثنيات مختلفة
 صراع فيما بينها في ظل غياب التنافس على السلطة والثروة.مختلفة ال يؤدي بالضرورة لل

ومع أن بعض الجماعات االثنية تحركها طموحات سياسية حقيقية إال أن هناك جماعات 
 UWSAتحركها برامج اقتصادية عميقة الجذور، فعلى سبيل المثال فإن قادة "جيش والية وا المتحدة" 

فمن  (2)صالح اقتصادية كبرى بما في ذلك تجارة المخدراتأكبر المليشيات غير الحكومية تحركها م
خالل تجارة االخشاب والمخدرات حصلت والية وا على ثروات استطاعت من خاللها تمويل التمرد 
وتحدي الحكومة المركزية خصوصًا في ظل الدعم من الصين المجاورة لحدودها، حتى رأى بعض 

وهناك العديد من الجماعات المتمردة التي  (3)ير معترف بهاالمراقبين أن والية وا شبه مستقلة ولكن غ
مولت حركتها من خالل الموارد الطبيعية المتنوعة في األراضي التي تسيطر عليها، ووفقًا لتقديرات 

% من 40فقد شكلت التجارة عبر السوق السوداء حوالي  1988غير رسمية من البنك الدولي عام 
الجماعات المسلحة تسيطر على جزء من هذه التجارة وتصديرها خارج  الناتج القومي السنوي، وكانت

البالد لتمويل الجيوش الخاصة بها، وشملت تلك التجارة االحجار الكريمة والماشية واألخشاب واألفيون 
 SLORCواألدوية والمنتجات الفاخرة، وباستخدام قانون الطوارئ فقد صادر أو اشترى مجلس الدولة 

من األرضي الحدودية حيث إقامة األقليات والمعارضة المسلحة، وكانت عوائد هذه مساحات كبيرة 
، وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي لجأ (4)األراضي تعود للمسؤولين الحكوميين أو المقربين منهم

نت التاتمادوا إلى سياسة االكتفاء الذاتي من األرز والموارد األساسية األخرى، غير أن تلك السياسة كا
على حساب مصادرة األراضي الصالحة للزراعة وتشريد الكثير من السكان في المناطق الريفية األمر 

  (5)الذي فاقم من حدة النزاع مع الجماعات المتمردة
كما لعبت تجارة المخدرات دورًا هامًا في استمرار الحرب االثنية في بورما، فكان المصدر  

ة خالل فترة الستينيات من القرن العشرين، وكانت والية الشان هي الرئيسي لتمويل المنظمات المتمرد

                                                           
(1) Ibid. p. 21, 24 
(2) Lauren Durand, op. cit, p. 34 
(3) Anne Lichtfuss, op, cit, p. 24 
(4) Martin Smith, op. cit, p. 97 
(5) Ashley South, op. cit, p. 12 
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مركز تجارة االفيون، وتورط في هذه التجارة كل من المنظمات المتمردة والحكومة المركزية بحيث 
أصبح مصدر دخل رئيسي لكال الطرفين، فتجار االفيون يدفعون ضريبة للمتمردين الذين يسيطرون 

ن للمسؤولين الحكوميين الذين يوفرون االمن لتلك القوافل، وقد بلغ اإلنتاج على تلك المناطق ويدفعو 
 (1)طن 2,575إلى  1993 /1992طن من االفيون قفز عام  30حوالي  1948عام 

وكان للقرارات السياسية التي تتخذها الدول المجاورة تأثير بالغ على الصراع االثني في بورما، 
من هذه الدول تايلند، فالمنطقة الحدودية بين بورما وتايلند تتكون من جبال ذات غابات كثيفة شكلت 

ذين سكنوا تلك الجبال منطقة عازلة بين الدولتين الجارتين المتنافستين تاريخيًا، وقد تمتع الكارين ال
بدرجة معقولة من الحكم الذاتي، واستند الدعم التايلندي، ومن خلفها الدعم الغربي، للكارين على مبدأ 
أمني، فهناك في بورما، الحزب الشيوعي المدعوم من الصين األمر الذي وّلَد الخوف لدى خبراء األمن 

ينيات من أن تصبح تايلند حجر الدومينو المقبل بعد الغربيين في عقد الخمسينيات واستمرارًا لعقد السبع
فيتنام وكمبوديا والوس وتقع بالتالي في مجال النفوذ الشيوعي، ولسنوات عديدة فإن القوى المضادة 

الصينيين المعادين للشيوعية الذين  Kuomintangالرئيسة للشيوعية في بورما كانت بقايا الكومينتانغ 
الية شان وتايلند ولكن في ذروة الحرب الباردة جاءت هذه القوات لتشمل استقروا على الحدود بين و 

  (2)العديد من الجماعات االثنية البورمية بما فيها الكارين والشان والمون 
ومنذ أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم تغيرت السياسة التايلندية فيما يتعلق بجيرانها 

حاولة تقويضها من خالل دعم الجماعات المسلحة إلى سياسة فتحولت من سياسة الخصومة والعداء وم
المشاركة االقتصادية، وهي السياسة التي تبناها رئيس الوزراء التايلندي شانيشاي شونهافان 

Chatchai Chunhawan (1920 – 1998 ،بتحويل المنطقة من ساحة قتال إلى أسواق تجارية )
" مع بورما وانخراط الشركات التجارية التايلندية في العمل مع وكان ذلك بمثابة مقدمة "للمشاركة البناءة

، فتحول اتحاد 1997الحكومة العسكرية في بورما بعد أن أصبحت بورما عضوًا في حلف أسيان عام 
من حليف للمؤسسة األمنية في تايلند إلى مصدر ازعاج يعيق االستثمار في  KNUكارين الوطني 

ادت الروابط االقتصادية قوة بين البلدين كلما ازداد أثر ذلك على النزاع المناطق الحدودية، وكلما ازد

                                                           
(1) James D. Fearon, op. cit, p. 11 
(2) Ashley South, op. cit, p. 20 
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شرق آسيا بشكل عام، فالمصالح االقتصادية بحاجة الستقرار  –شرق بورما وجنوب  -في جنوب 
المنطقة وهذا األمر يتطلب الضغط على المجموعات المسلحة المتمردة في بورما في ظل مطالب 

عملت تايلند الدولة  1988ففي عام  (1)رما تجاه المتمردين والالجئين في تايلندالحكومة العسكرية في بو 
الحدودية مع بورما على حظر قطع االشجار في أراضيها بعد سنوات كارثية في تلك التجارة، وحتى 
تغطي النقص لديها سمحت الحكومة العسكرية التايلندية لبعض الشركات المدعومة باستيراد األخشاب 

مليون دوالر وبما أن  112مع التاتمادوا عقودًا تجاوزت قيمتها  1989تها بورما فعقدت عام من جار 
معظم األشجار في بورما تحت سيطرة الجماعات المسلحة وفي أماكن االقليات الحدودية فقد شن 

تشريد التاتمادوا سلسلة من العمليات العسكرية إلزالة العقبات وبناء طريق جديد االمر الذي أدى إلى 
  (2)عشرات اآلالف من األقليات االثنية

وقعت اعمال  1967تموز/ يونيو  26كما كان للسياسة الصينية ايضًا أثرها في الصراع ففي 
شغب في العاصمة رانغون ضد الصينيين بسبب تحدي هؤالء للسلطات البورمية التي حظرت ارتداء 

(، وعلى أثر ذلك 1893 – 1976) Mao Zedongشارات مؤيدة للزعيم الصيني ماو تسي تونغ 
بشكل معلن،  BCPتدهورت العالقات الصينية البورمية وبدأت الصين بدعم الحزب الشيوعي البورمي 

فقدمت له السالح والتدريب والمستشارين والخدمات اللوجستية، باإلضافة لقواعد تدريب وتأسيس 
للحزب بتجنيد األقلية الصينية  مستشفى ومحطة بث إذاعي في األراضي الصينية، وسمحت الصين

القاطنة في بورما، وبهذا الدعم فقد شكل الحزب الشيوعي البورمي تهديدًا خطيرًا لألمن القومي 
فإن  2007ُرفع الحظر عنه عام  CIAوفي تقرير لوكالة المخابرات المركزية االمريكية   (3)البورمي

من الصين، ومعظم اعضاءه من األقليات،  الحزب الشيوعي البورمي تم بناءه من جديد بدعم كامل
وتم ذلك بعد قطع العالقات الصينية البورمية وبعد أن سحقت الحكومة البورمية الحزب األصلي، ومنذ 
أن قلصت الصين دعمها للحزب الشيوعي البورمي في منتصف السبعينيات فقد اعتمد الحزب بالدرجة 

اإلضافة الى تهريب الجاد وفرض الضرائب على سكان األولى على تجارة المخدرات لتمويل عملياته ب

                                                           
(1) Ibid. p.20, 22 
(2) Martin Smith, op. cit, p. 98 
(3) FAN Hongwei, China–Burma Geopolitical Relations in the Cold War, Journal of Current Southeast Asian Affairs 
1/2012: 7-27, FROM: www.CurrentSoutheastAsianAffairs.org 

http://www.currentsoutheastasianaffairs.org/
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كثفت قوات التاتمادوا محاولتها لقمع الحرب االهلية االثنية  1990 /1989، وفي الفترة (1)التالل
االمر الذي فتح الباب  CPBوساعدها في ذلك سحب الدعم الصيني للحزب الشيوعي البورمي 

الرغم أن شروط وقف إطالق النار سمحت للمتمردين  للمفاوضات مع باقي الجماعات المتمردة، وعلى
االحتفاظ بأسلحتهم وبعض الحكم الذاتي إال أنها حسّنت من وضع التاتمادوا بتمكينهم من الوصول إلى 

قوي بما فيه الكفاية  1995وعندما أصبح التاتمادوا في عام  (2)الموارد في مناطق كثيرة االضطراب
متمردون إلى الجبال التي توفر لهم الحماية مع االستمرار في التمويل من لحماية أراضي الدلتا انتقل ال

  (3)خالل تجارة المخدرات
ويعتقد المتفائلون أن الهدف الرئيسي للحركات االثنية المسلحة تعظيم مكاسبها على األرض 
استعدادًا للمفاوضات النهائية، إال أن الوقائع تشير أن هدفهم النهائي يتمثل في تطبيق النظام الفيدرالي 

األبواب للسالم  ، وعلى الرغم أن التاتمادوا شرع في فتح1947الذي وعد به الجنرال أونغ سان عام 
مع الحركات المسلحة إال أن نظرته التقليدية حول النظام الفيدرالي لم تتغير إذ يعتبرها الخطوة األولى 

  (4)باتجاه تقسيم الدولة، ومن غير المرجح تغير هذه النظرة التي تبناها منذ عقود
ويبدو أن الصراعات االثنية ال تكسب زخمها لسبب واحد بل ألسباب متعددة مترابطة بشكل 

سيكولوجية، معقد، وتجمع العوامل المادية المتمثلة في السلطة والثروة، باإلضافة للعوامل األيديولوجية وال
راع، غالباً في الصفالصراعات بشكل عام ال تعلن ألسباب مادية على الرغم من كونها األسباب المستقلة 

ت التي وال بد من االستناد ألسباب أيديولوجية تسوغ هذا الصراع، وهذه األيديولوجيا تستند على المقدسا
ي تؤمن بها الشعوب سواء أكانت دينية أو فلسفية، وهذه األيديولوجيا تعمل على مد الزخم السيكولوج

فها إال لتي تعيفها النفس البشرية، وال تنساق خلالالزم الرتكاب العنف والقتل والتهجير، تلك األفعال ا
ذا لم نبادر بقتله فسوف يقوم هو بهذا الفعل، وتعمل  بعد القناعة بأن الخصم ال يستحق الحياة وا 

 الزعامات السياسية بترسيخ هذه المفاهيم اثناء التعبئة وتتولى وسائل االعالم هذا االمر.  

                                                           
(1) CIA, “The Burmese Communist Party: A Power in the Golden Triangle” from : 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIARDP83B00227R000100250005-7.pdf 
(2) Pamela T. Stein, op, cit, p. 55 
(3) James D. Fearon, op. cit, p. 11 
(4) Zoltan Barany, op. cit, p. 9 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIARDP83B00227R000100250005-7.pdf
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 حالة  أراكان: دراسةالروهنغيا والصراع في والية راخين/ 

أراكان حسب اسمها  تقع راخين/أو
على الساحل الغربي لدولة  القديم

وتنفصل هذه الوالية عن بقية ميانمار  ميانمار،
بواسطة سلسلة جبلية هائلة تسمى "يوما راخين" 

Rakhine Yoma  وهذا الفاصل الطبيعي أدى
إلى فصل سياسي واقتصادي عن المركز مما 

اريخي مستقاًل عن بقية البالد جعل تطورها الت
إلى أن غزاها الملك البورمي بودوبايا 

Bodawpaya (1745 – 1807 عام )ويشكل الراخين البوذيين أكبر مجموعة اثنية في 1785 ،
مليون نسمة بينما يشكل  3.2% من سكان الوالية البالغ عدد سكانها 60والية أراكان حيث يشكلون 
% الباقية بين العديد من 10% من عدد السكان فيما تتوزع الـ 30غيا المسلمون بما فيهم  الروهن

وتعتبر والية أراكان من أفقر المناطق في ميانمار إذ يصل معدل الفقر فيها إلى  األقليات األخرى،
% وهو انعكاس لإلهمال الحكومي لألطراف بشكل عام، فالدولة لم تعر أي اهتمام لتطوير المناطق 78

عام وحرمتهم من العديد من الحقوق الثقافية والسياسية، وازدادت هذه المظالم في أراكان  الحدودية بشكل
بشكل خاص حيث يسود الشعور بالهوية االنفصالية ويرجع ذلك جزئيًا لعامل تاريخي حيث لم تندمج 

 Buthidaungويقيم  الروهنغيا في بلدات بوثيدونغ  (1)التاريخأراكان في دولة ميانمار على مر 
في الجزء الشمالي الغربي من والية أراكان، وتسمى هذه المنطقة، المتاخمة  Maungdawوماونغداو 
كحدود مع بنغالديش منطقة مايو، وهم يعيشون في تلك المنطقة كأغلبية جنبا  Naf Riverلنهر ناف 

ية إلى ثالثة محاور، محور  ، ويتشعب الصراع في تلك الوال (2)إلى جنب مع الراخين البوذيين والبورمان

                                                           
(1) Crisis Group Asia, “Myanmar: The Politics of Rakhine State”, Brussels: Belgium, Crisis Group Asia, Report 
N°261, 22 October 2014, p. 1, 2, 7 
(2) “Rohingya Issue: Geopolitics and Bangladesh-Myanmar Relation” from: 
https://www.academia.edu/9073352/Rohingya_Issue_Geopolitics_and_Bangladesh-Myanmar_Relation 

https://www.academia.edu/9073352/Rohingya_Issue_Geopolitics_and_Bangladesh-Myanmar_Relation
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المجلس العسكري وحلفائه البوذيين والبورمان المتشددين،  –الراخين، ومحور  الروهنغيا  -الروهنغيا
المجلس العسكري وذلك كما يظهر في الشكل أعاله، وقبل الحديث عن هذه المحاور  –ومحور الراخين 

 من المفيد المرور سريعًا على تاريخ تلك المنطقة.
وذلك عن طريق التجار المسلمين، وكما هو الحال في  712االسالم إلى أراكان عام  وصل

ندونيسيا فقد انتشر االسالم في تلك البالد باالقتناع وليس باإلجبار، إال أن بورما تميزت عن  ماليزيا وا 
ندونيسيا بعدم وجود فراغ ديني، كما أن الجزر في جنوب شرق آسيا سهلة الوصول ع ن طريق ماليزيا وا 
  (1) البحر وتوفر تجارة رابحة بعكس بورما وبالتالي لم تكن بورما يوما هدفًا لحمالت المسلمين

بمساعدة عسكرية من سلطان البنغال، وكانت في  1430وتأسست مملكة راخين األخيرة عام 
مل نقوشًا البداية خاضعة له، وقد اعتمد الملوك البوذيين الراخين ألقاب المسلمين وأصدروا عملة تح

وكيوكتاو    Mrauk-Uإسالمية، وأنشأ بعض الجنود البنغال مستوطنات خاصة بهم حول مروق يو 
Kyauktaw استغل الراخين غزو المغول للبنغال فاعلنوا استقاللهم، ومع ذلك استمر  1531، وفي عام

اإلدارة الملكية،  الملوك البوذيين في استعمال األلقاب اإلسالمية، وشغل المسلمون وظائف بارزة في
وأصبحت مروق يو مركزاً تجارياً مزدهراً وتراكمت لدى الدولة قوة بحرية كبيرة هيمنت على خليج البنغال 

تم ضم راخين لالستعمار  1825وخليج مارتابان، وبعد أربعة عقود من خضوع أراكان لبورما، أي عام 
لفترة السابقة مدرجة تماماً في المملكة البورمانية، البريطاني المرتكز في الهند ولم تكن راخين ابداً خالل ا

وينظر الراخين بأن حكم البورمان كان فترة قصيرة فاصلة بين قرون من استقالل مملكة الراخين وبين 
سيطرت بريطانيا على األراضي البورمانية  1853فترة طويلة من االستعمار البريطاني، وفي عام 

  (2)1886كمها كجزء من الهند البريطانية اعتبارا من عام المنخفضة وألحقت راخين بها لتح
وبعد ضم منطقة راخين حصل هناك هجرة كبيرة من البنغال المسلمين؛ فمن ناحية لم يعد 
هناك حدود بين المنطقتين، ومن ناحية أخرى فإن التوسع في زراعة األرز في راخين التي تبنتها اإلدارة 

افة عمالية، وهذه الكثافة جاءت من الهند وبالدرجة األولى من البنغال االستعمارية كانت بحاجة إلى كث

                                                           
(1) Mohammed Sulaiman, “Islamic education in Myanmar: a case study”, Dictatorship, Disorder and Decline in 
Myanmar, editors, Monique Skidmore and Trevor Wilson, (Canberra: The Australian National University E press, 
2008) pp. (177 – 191), p. 177  

(2) Crisis Group Asia, op. cit, p. 2 - 3 
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المسلمين، ومع أن هذه الهجرة كانت غالبيتها موسمية إال أن بعضهم استقر بشكل دائم االمر الذي 
اقتصادية وولََّد استياًء لدى البوذيين الراخين،  –غير من المزيج العرقي والديني وخلق مشاكل اجتماعية 

اقمت إلى احداث عنف في بعض الحاالت، وكانت الحرب العالمية الثانية أولى تلك اللحظات وتف
المؤلمة حيث أصبحت منطقة الراخين جبهة قتال محتدمة، وبينما وقف المسلمون إلى جانب بريطانيا 

ي مكافحة وقف الراخين البوذيون إلى جانب اليابان كاستراتيجية عامة قام بها البوذيون في عموم بورما ف
المستعمر البريطاني على امل االستقالل، وبالفعل شكل كل من المسلمين والبوذيين الراخين قوات 

وارتكبت  ،(1)1943 – 1942مسلحة وشنت هجمات متبادلة أدت إلى مذابح في كال الطرفين في الفترة 
الف من  الروهنغيا، اليابان خالل الحرب اعمااًل ال حصر لها من القتل والتعذيب واالغتصاب ضد اآل

وبينما لجأ ، (2)بعد المذابح المتكررة بالتحالف مع البورمان 40,000وفر  100,000ومات حوالي 
المسلمون إلى مناطق الشمال حيث األغلبية المسلمة لجأ الراخين إلى المناطق الجنوبية وترسخ بذلك 

  (3)فصل الوالية إلى قسمن بحكم الواقع
وتشكل حدود بورما مع بنغالدش والهند نقطة التقاء بين الحضارتين االسالمية والبوذية، وهي 
أيضًا خليطًا من االثنيات، ومع ذلك فإن التوتر االثني بدأ يتصاعد في العشرينيات من القرن الماضي 

لجماعات المسلمة، عندما عبرت أعداد كبيرة من المسلمين البنغال الى أراكان واستقروا فيها إلى جانب ا
ووصلت االمور إلى ذروتها في الحرب العالمية الثانية عندما أقدم جيش استقالل بورما على طرد أكثر 

هندي من بورما في الوقت الذي وقف فيه سكان أراكان المسلمين إلى جانب بريطانيا  500,000من 
لراخينية، وأثناء الكفاح من أجل االستعمارية مما أدى بدوره إلى استياء كبير في الحركة القومية ا

االستقالل تجاهلت النخبة السياسية في العاصمة رانغون مطالب اقليم أراكان وقللوا من قوة الشعور 
القومي لدى هذه االقليات االثنية وهذا االمر دفع بالجماعات االسالمية والشيوعية في االقليم لحمل 

تحدي صارخ للحكومة المركزية في رانغون، التي اجبرت السالح قبل أن تنسحب بريطانيا من بورما في 
على عقد اتفاقيات سالم مع العديد من الجماعات المسلحة واالعتراف رسميا بوالية أراكان أو راخين 

                                                           
(1) Ibid. p. 3 
(2) Thang Deih Lian, op. cit, p. 8 
(3) Crisis Group Asia, op. cit, p. 3 
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Rakhine  فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي  (1)1974حسب االسم الرسمي في دستور عام
البريطانية أعلنت حركة المجاهدون المسلمة عن نيتها في ضم  تالها استقالل بورما عن السلطات

منطقة شمال أراكان إلى باكستان الشرقية )اآلن بنغالدش( غير أن السلطات الباكستانية رفضت هذا 
االقتراح مما دفع الحركة لتبني فكرة الحصول على حكم ذاتي ووضع حد لما سموه تميزًا من قبل 

وعلى الصعيد العملي سيطر المجاهدون على أجزاء كبيرة في شمال المسؤولين الرسميين ضدهم، 
راخين واستهدفوا مصالح الراخين والمنشآت الحكومية، وتزامن ذلك مع عمليات تمرد من قبل حركات 

سالمية مما أدى إلى انهيار القانون وفقدان السيطرة الحكومية في تلك المنطقة   (2)أخرى ماركسية وا 
أن معظم المسلمين في بورما ُسّنة على المذهب الحنفي وهناك القليل من ومن الجدير بالذكر 

% من السكان فيما تشير االحصائيات الرسمية أن هذه 13الشيعة، ويقدر البعض نسبتهم في الدولة بـ 
والتي تشمل   Pantay% فقط، وينقسم المسلمون في بورما إلى اربع فئات رئيسية هي بانتي 4النسبة 

وهم الذين اعتنقوا االسالم في عهد ملوك البامار،  Bamarهي اكبر الفئات، والبامار الروهنغيا و 
والمسلمون الهنود وهم المسلمون الذين ولدوا في بورما من ابوين هنود مسلمين، والفئة الرابعة هي 

ت وهم المسلمون الذين ولدوا الب هندي وام من البورمان، وكل فئة لها عالقا Zerbadeesزيرباديس 
 Upperمختلفة عن غيرها مع االكثرية البورمان ونظام الحكم، فالمسلمون البامار في بورما العليا 

Burma  بينما نظرائهم في بورما  –اسالمية  –أي في مناطق التالل ال يتسمون بأسماء عربية
ية في وسط ميانمار لهم اسماء عربية لالستعمال الخاص واسماء بورمان Lower Burmaالمنخفضة 

لالستعمال الرسمي وهم، أي البامار، في صراع مع النمط الهندي لإلسالم ويظهر ذلك من خالل 
تمسكهم باألسماء البورمانية وارتداء الزي الوطني لبورما، ومعظم كّتاب مسلمي البامار يركزون في 

لى سبيل المثال كتاباتهم على اختالفهم مع المسلمين االخرين وخاصة الهنود وتقربهم من البورمان، فع
يرى بعضهم أنه ليس هناك فرق بين المسلمين البامار والبوذيين البورمان إال أن المسلمين ال يتناولون 
لحم الخنزير، والمسلمين في بورما العليا اقل تمسكا بتعاليم وافكار  االسالم فهم ال يتمسكون بزي معين 

بر الزي على النمط الهندي الزاميا على طالب ليكون المسلم اكثر تقوى، بينما في بورما السفلى يعت

                                                           
(1) Martin Smith, op. cit, p. 55 
(2) Crisis Group Asia, op. cit, p. 4 
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)قميص طويل يصل حد الركبة وفضفاض(  kurtaومدرسي المدارس الدينية الذين يرتدون الكورتا 
والطربوش، وخريجو هذه المدارس ال تتفق افكارهم ابدًا مع العقيدة البوذية، وهم بالتالي غير مرحب بهم 

  (1)معترف بها وبالتالي ال يتقلدون اي وظائف رسمية في الدولةمن قبل النظام الحاكم وشهاداتهم غير 
وتخضع مدارس المسلمين لرقابة النظام باستمرار، كما أن المدرسين في المداس الحكومية 
عرضة لالعتقال والسجن إذا قاموا بتعليم الطالب قراءة القران في المنازل، وكثير من مسلمي بورما 

  (2)سالمية ويميلون في بعض المواقف إلى تصنيف أنفسهم على أنهم بوذيينيميلون إلى اخفاء هويتهم اال
خاصة أن انتعاش القومية البورمانية رافقها في كثير من الحاالت مشاعر معادية للمسلمين، وهناك 

 969مجموعات قادت الحمالت لحماية البوذية من التهديدات المتصورة عن المسلمين مثل مجموعة 
وهذه المجموعات حظيت بدعم جماهيري كبير مما جعل الحكومات،  Ma BaThaثا ومجموعة ما با 

حسب تصور بعض المحللين، تحجم عن اتخاذ خطوات سياسية تدعم الحقوق اإلسالمية وهذا أدى 
، ويبدو أن هذه أفكار هذه الحركات (3)إلى ترك المجتمعات في والية أراكان مهمشة محليًا ووطنياً 

  لحكومة العسكرية التي ال تريد انهاء الصراع سلميًا كما نرى الحقًا. تناغمت مع سياسة ا
ومع أن المسلمين سكنوا أراكان منذ القدم غير أن الحكومة والعديد من الراخين يصرون على 

بطريقة غير شرعية،  1948أن جزءاً كبيراً من هؤالء عبروا إلى أراكان من باكستان وبنغالدش بعد عام 
مصطلح "الروهنغيا" لسكان أراكان المسلمين على الرغم من أنه كان مستخدما رسميا  وترفض الحكومة

ومع أنه لم يتم استخدام مصطلح " الروهنغيا"  (4)منذ االستقالل إلى بداية الستينيات من القرن الماضي
اتسع  على نطاق واسع في السجالت المكتوبة في الفترة االستعمارية وما سبقها، غير أن هذا المصطلح

نطاق استخدامه في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وتم استخدامه في الخطابات من 
تقالل، ( أول رئيس للبالد بعد االس1894 – 1962) Sao Shwe Thaikقبل الرئيس شوي ثايك 

(، كما قامت هيئة البث 1919 – 2012) Aung Gyiورئيس الوزراء يو نو والجنرال أونغ جيي 
الرسمية ببث برامج بلغة  الروهنغيا ثالث مرات في األسبوع كجزء من اهتمامها بلغة األقليات، وتم 

                                                           
(1) Mohammed Sulaiman, op. cit, p. 178, 183 
(2) Ibid. pp. 185 - 186  
(3) Crisis Group Asia, op. cit, p. 8 
(4) Martin Smith, op. cit, p. 57 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_honorific
https://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_honorific
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استخدام المصطلح في الموسوعات والمجالت والكتب المدرسية حتى أواخر السبعينيات لوصف أحد 
المجموعات التي تعيش في والية أراكان، إضافة إلى ذلك تم اعتماد "رابطة طالب  الروهنغيا في جامعة 

تحديد الذات  ومع أن (1)رانغون" بشكل رسمي من قبل السلطات في أواخر الخمسينيات واوائل الستينيات
يعتبر من الحقوق اإلنسانية األساسية إال أن حكومة ميانمار تنكر رسمياً وجود هوية للروهينغا، فالرئيس 

في ميانمار  (2)ال يوجد روهينغا بين االثنيات"“( قال إنه - 1945) Thein Seinالسابق ثين سين 
وجميع  الروهنغيا يطلق عليهم اسم بل إن معظم المسلمين،  وتطلق عليهم الحكومة مصطلح "البنغال"،

وتعني حرفيًا "األسود" وتعني في هذا المقام "الشعب األسود"، ويستخدم هذا المصطلح في  kala"كاال" 
ثارة الضحك وتدعي الحكومة أن  الروهنغيا مهاجرين  (3)اإلذاعة والدراما والعروض المسرحية لالستهزاء وا 

غير شرعيين قادمون من بنغالدش وذلك على الرغم أن العديد منهم عاشوا في ميانمار منذ أجيال، 
وبذلك يعتبر  الروهنغيا عديمي الجنسية ويفتقرون للحماية والحقوق التي تمنح للمواطنين، وفي التعداد 

السماح لهم بأن يعرفوا أنفسهم بالروهنغيا واجبرتهم رفضت الحكومة  2014الوطني الذي جرى عام 
على التسمية "البنغال" أو عدم التسجيل، وفي اآلونة االخيرة سحبت منهم الهوية المؤقتة، والتي يطلق 
عليها البطاقة البيضاء، وهي الشكل الوحيد لتحديد هوية العديد من  الروهنغيا مما يضيف المزيد من 

ومع أن دستور بورما  ،(4)لهم ويعرضهم لخطر عدم تقديم دليل على المواطنةعدم اليقين بشأن مستقب
يعتبرون من  1823ينص على أن الجماعات االثنية التي عاشت داخل األراضي البومانية قبل عام 

بذريعة مفادها  (5)السكان األصليين إال إن الدولة ال تعترف للروهينغا بهذا الحق وتحرمهم من الجنسية
 وا البالد في فترة االستعمار البريطاني.أنهم دخل

ويواجه  الروهنغيا قوانين صارمة، فال يسمح لهم بالسفر من قرية ألخرى، ويتزوجون فيما بينهم 
فقط، ومقيدون في خياراتهم التعليمية، ويواجهون ضرائب عشوائية ومصادرة لألراضي واالبقار وأعمال 

مسجد  5,000ي والفقر المدقع، والمضايقات الدينية، فهناك السخرة، باإلضافة النعدام االمن االقتصاد

                                                           
(1) Crisis Group Asia, op. cit, p. 22 

  1974 – 1969ال يوجد شعب اسمه فلسطيني"   المنسوب إلى جولدا مائير التي شغلت رئيسة وزراء إسرائيل في الفترة “وهو يشبه القول:   (2)
(3) Thang Deih Lian, op. cit, p. 4 
(4) ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), op. cit, pp. 4 - 5  
(5) Thang Deih Lian, op. cit, p. 11 
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وتتهم الحكومة الجماعات المسلحة االسالمية بأنها  (1)1975في جميع انحاء بورما تم تشيد اخرها عام 
سبب األزمة حتى في الفترة التي كاد أن ينعدم فيها العمل المسلح وهذا أضاف مصداقية للقول المحلي 

ذا رآه يصطاد في النهر فهو مهرب، للمسلمين: "إذا رأ ى الجيش البورمي مسلماً في القرية فهو أجنبي، وا 
ذا رآه في الغابة فهو متمرد" وقد أدت التوترات بين البوذيين الراخين والمسلمين  الروهنغيا إلى   (2)وا 

قتيل وتشريد عشرات اآلالف، وعلى  160ذهب ضحيته أكثر من  2012عنف واسع النطاق عام 
غم من أن معظم الضحايا كانوا من  الروهنغيا إال أن معظم المعتقلين كانوا من  الروهنغيا ايضًا بل الر 

أن الحكومة وفرت مناخًا مناسبًا للجرائم من خالل توفير اإلفالت من العقاب وعدم مساءلة مسؤولي 
جزيرة برنامجًا وثائقيًا ، وعرضت قناة ال(3)الشرطة والجيش ونفي أي مخالفات قاموا بها تجاه  الروهنغيا

اكدت من خالله تورط الحكومة العسكرية والمؤسسات الدينية في تلك االحداث بل والتخطيط لها وأن 
ذلك العنف لم يكن عفويًا كما تدعى الحكومة، وعرضت القناة شهادة أحد ضباط االستخبارات السابقين 

الفتعال االضطرابات من خالل توجيه الذي أشار إلى استخدام العناصر المدسوسة مدفوعة االجر 
اهانات لإلسالم واالعتداء على المسلمين، وجيء بمجموعات من الراخين من خارج المنطقة واشترك 

 (4)قوات االمن والشرطة في ذلك العنف
وقد حافظ النظام العسكري على الدين في قالب مدني في الوقت الذي بقي يصف االقليات 
الدينية على أنها عقبة أمام الهوية الوطنية المشتركة أو البورمانية البوذية المتجانسة وكان نصيب  

لمية الثانية الروهنغيا أسوء من غيرها كونها تحالفت مع بريطانيا، العدو المحتل لبورما، في الحرب العا
وكونهم مسلمين يهددون وجود البوذية أيضا، وعملت الدولة نفسها على تعبئة عامة ضد المسلمين 
بحيث اوجدت اسالموفوبيا بينهم وذلك من خالل وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي والخطابات 

غل عدة مناصب ( ،الذي ش- 1948)  Nyun  Thein المحرضة والقوانين، فقد دافع ثين نيون 
الذي اعتبره بمثابة حماية للبورمانية البوذية  1982سياسية رفيعة، عن قانون المواطنة الصادر عام 

                                                           
(1) Ibid. pp. 5 - 6 
(2) Martin Smith, op. cit, p. 57 
(3) ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), op. cit, p. 5 

 الروهنغيا"إبادة جماعية بتنسيق من حكومة ميانمار ضد شعب -قناة الجزيرة "اإلبادة المبيتة   (4)
https://www.youtube.com/watch?v=QqIje5grY_s   

https://www.youtube.com/watch?v=QqIje5grY_s
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ألنه ال يسمح لألشخاص الذين يحملون دمًا مختلطًا من صنع القرارات السياسية في الدولة وفقًا لما 
 (1)اعلنه

ويقدر عدد المسلمين  الروهنغيا في 
يون نسمة، وهناك عدة ماليين مل 1.3ميانمار بـ 

آخرين في انحاء البالد من المسلمين غير  
الروهنغيا الذين لم يواجهوا تاريخيًا نفس مستوى 
االضطهاد، غير أن العنف الذي اندلع في والية 

أجج المشاعر المعادية  2012راخين عام 
للمسلمين في باقي انحاء ميانمار، وساعد 

نف في أرجاء خطاب الكراهية على تصاعد الع
البالد، ذلك الخطاب الذي تبناه بعض الرهبان 
المتشددين عبر شبكة االنترنت، الذين روجوا 
لفكرة وجود تهديد للديانة البوذية من قبل 
المسلمين "الغزاة" في ظل تناغم مع المستوى 
الرسمي للدولة، فعندما نشرت مجلة التايم 

Time Magazine لراهب ويراثو خطاب الكراهية الذي تبناه اWirathu Ashin (1968 -  دافع )
عنه الرئيس ثين سين مشيرًا اليه بـ "ابن الرب بوذا" ولم تواجه الحكومة أي خطاب للكراهية قام بها 
الرهبان، وفي الوقت الذي منعت السلطات الشعب من انتقاد الحكومة سمحت لخطاب الكراهية أن يأخذ 

وقد بدأ ويراثو دعايته  (2)ة المعروفين لديها ببث ذاك الخطابمجراه ولم تتخذ أي اجراء ضد القاد
غير أنه تم القاء القبض عليه بعد عامين وأودع السجن بعد أن  2001المعادية لمسلمي بورما عام 

عاماً بعد ادانته بتوزيع كتيبات معادية للمسلمين تحرض على اعمال شغب  25ُحكم عليه بالسجن لمدة 

                                                           
(1) Emilie Biver, op. cit, p. 45 
(2) ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), op. cit, pp. 6 - 9 
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مسلمين على يد الغوغاء البوذيين، إال أنه إطالق سراحه عام  10يقل عن اسفرت عن قتل ما ال 
  (1)ضمن العفو العام للمعتقلين السياسيين وأعاد نشاطه من جديد 2010

وتدعي الحكومة في بورما أن  الروهنغيا هم احفاد المهاجرين البنغال، وال يعترف قانون 
بهم كمجموعة اثنية داخل البالد، وتماهى هذا االدعاء مع تزايد اعداد البوذيين  1982المواطنة لسنة 

علمانيين البورمان الذين يدعمون هذا التوجه، االمر الذي وضع الدولة والرهبان وبدرجة أقل بعض ال
في صف واحد في مواجهة  الروهنغيا، وشكل هؤالء معًا مشهدًا سياسيًا دينيًا وساهمت في تشكيل 
دينامية قومية فريدة وقوية ُمشرَّبة بالدين، وانتقلت قضية  الروهنغيا إلى مستوى عاٍل من التوتر بفعل 

 - Wirathu Ashin (1968اثو قسم من الرهبان القوميين العنصريين بقيادة الراهب البوذي آشين وير 
( الذين أعادوا من جديد شعور الكراهية ونشر الخوف من االقليات المسلمة، واالسالم بشكل عام، بين 
البوذيين، وكون السانغا هي المسؤولة عن حماية الدين واالخالق البوذية فقد حمل هؤالء هذه الفكرة 

ميع انحاء البالد ونشر االفكار التي ترمي إلثارة للترويج ألعمال العنف ونشر خطابات الكراهية في ج
الخوف مثل التهديد بالغزو من قبل المسلمين، ومن ثم الحاجة لحماية التراث البوذي والدفاع عن الهوية 
البوذية البورمانية واعلن المتحدث الرسمي باسم والية راخين البوذية أن الروهينغا يرمون إلى اسلمة 

سبب المالحظ للعداء ضد  الروهنغيا من وبذلك فإن ال (2)معدل الخصوبة بينهمالمنطقة بفعل ارتفاع 
قبل الرهبان هو أن الرهبان هم المدافعون عن البوذية وهناك مخاوف من أن تفقد البوذية مكانتها 
المركزية في الحياة االجتماعية والروحية في وقت يرى البورمان أنه حتى تكون بومانيًا يجب أن تكون 

 (3)ًا وبذلك ليس هناك تسامحًا حول تحول المجتمع إلى اإلسالم أو أي ديانة أخرى بوذي
واعرب العديد من الرهبان البورمان والناس العاديين عن تخوفهم من حقيقة كون  الروهنغيا لم 
يستوعبوا العادات البورمانية وطريقة حياتها بل حافظوا على ثقافتهم االمر الذي يثير الخوف من تكرار 
تجارب سابقة كما هو الحال في بنغالدش وباكستان وماليزيا التي كانت تحوي نسبة كبيرة من البوذيين 
ولكنها اآلن شعوب مسلمة بشكل كبير، وهذه الفكرة ليست حكرًا على بورما حيث تم التعبير عنها على 

الحديث "أورابيا" مستوى أكثر عالميًا وفي ظروف مختلفة، ففي أوروبا مثاًل ظهر المصطلح السياسي 
                                                           
(1) Emilie Biver, op. cit, p. 41 
(2) Ibid. p. 37 
(3) Thang Deih Lian, op. cit, p. 16 
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Eurabia  الذي يحذر من نظرية المؤامرة االسالمية التي تتنبأ بأسلمتها وتعريبها وبالتالي تقويض
وازدياد الهجرة من الدول  2001سبتمبر  11الثقافة والتقاليد االوروبية القائمة، وكان ذلك بعد احداث 

 (1)العربية إلى الدول الغربية
البورمان أن انتشار العولمة عمل على زيادة التفاعل بين مختلف  ويجادل العديد من القوميين

الطوائف الدينية االمر الذي من شأنه تغليب دين على أخر في نهاية المطاف فكان ال بد من دعم 
البوذية في مواجهة التهديدات المتصورة بما في ذلك المسلمين واالجانب ووسائل االعالم، كما أن 

الخارجي واالصالحات التي قامت بها الحكومة بعد عقود من العزلة التي فرضها االنفتاح على العالم 
الحكم العسكري دفع بالشركات العالمية لوضع يدها على ثروات البلد وعرضها لنوع من القلق والشكوك 

% من سكان 30مما زاد من مستوى الخطاب الديني والقومي للمحافظة على الذات، وزد على ذلك أن 
يشون تحت خط الفقر وأكثر من هذه النسبة على وشك الفقر، وثلث الناس عاطلون عن العمل، بورما يع

ويخشى العديد من البوذيين أن يرتفع هذا العدد في الوقت الذي تعود ملكية العديد من االعمال التجارية 
 (2)للمسلمين، وهذا االمر ساعد المتعصبين إلطالق الحمالت الدعائية

يثيرها الرهبان المتعصبين وهي ادعائهم أن الروهنغيا يسعون إلى السيطرة  وهناك قضية أخرى  
على االراضي البوذية في بورما، ويستندون في ذلك للتاريخ وبالذات الفترة التي تلت االستقالل وتشكيل 
مجموعات عسكرية دعت إلنشاء دولة اسالمية مستقلة أو االنضمام لبنغالديش، االمر الذي نظر اليه 

عامًا من  13ورمان البوذيين أنه خيانة كبرى للوطن، وعلى الرغم من هزيمة هذه التنظيمات بعد الب
 (3)التمرد فما زال العديد من البورمان ينظرون لتلك المرحلة باستياء بسبب تشكيلها تهديدًا لسيادة الدولة

معظم الصراعات  وهذا األسلوب ليس حكرًا على الرهبان في ميانمار فقط بل هو أسلوب متبع في
االثنية وغيرها حيث يتم استغالل التاريخ من اجل التعبئة، فقد تحدث جورج بوش عن "الحروب 

عشية الغزو األمريكي للعراق، وسواء أكان ذلك زلة لسان من رئيس اقوى دولة في التاريخ  "الصليبية
من اجل تعبئة الشعب  أم كانت بطريقة مقصودة ففيها داللة واضحة على استحضار التاريخ والدين

 األمريكي وحثهم على دعم سياسته، واالمثلة المشابهة كثيرة سواء من التاريخ القديم أو الحديث.
                                                           
(1) Emilie Biver, op. cit, p. 38 
(2) Ibid. pp. 39 - 40 
(3)Ibid. p. 38 
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وترمز  ”969حركة “وأحد االجراءات الملموسة التي اتخذها الرهبان البوذيون الوطنيون تشكيل  
أخرى تشير  9دارما، وما يسمى تشير إلى تعاليم بوذا  6التسعة األولى لتسعة سمات خاصة لبوذا، و

لتسع سمات تتسم بها السانغا )الرهبان( فبوذا وسانغا ودارما هي الجواهر الثالثة للديانة البوذية 
تمثل الجواهر الثالثة  لتدل على تلك المعاني المذكورة، وهي (969الثالثة )فاستعملت هذه األرقام 

وتهدف هذه الحركة إلى بناء الوحدة بين البوذيين البورمان من ناحية وتهميش المسلمين  . (1) للبوذية
إلى الدعم الجماعي للشركات التي يمتلكها  من ناحية أخرى، ووفقاً للراهب ويراثو فإن هذه الحركة تهدف

تعتبر بمثابة رمز التجار البورمان ومقاطعة الشركات التي تعود للتجار المسلمين، كما أن هذه الحركة 
وتعد حركة (2) مشترك يخول جميع البوذيين احترام الجواهر الثالث: بوذا وداما )تعاليم البوذية( والسانغا

بأنها حركة قومية تعارض ما تسميه توسع اإلسالم في بورما البوذية، وحيث ُيظهر التجار  969
في إشارة إلى أنهم مسلمين، فقد  786 المسلمين في متاجرهم في جنوب شرق آسيا، ومنها بورما، الرقم

أن هناك مؤامرة من قبل المسلمين لالستيالء على بورما في القرن الواحد والعشرين  969فسرت حركة 
وطالب الرهبان في الحركة البوذيين التصدي للجهاد المالي  21=  6+  8+  7على أساس أن 

وعدوا ذلك "جهادًا  969التي تحمل الرقم والتجاري المسلم من خالل التسوق من المتاجر البوذية 
وتوزيع الملصقات على البيوت والمحالت والسيارات واالماكن العامة تعتبر إحدى المزايا  (3)باألعمال"

على مستوى البلد وهي تدعو للتماسك البوذي ولكنها في الوقت نفسه تحمل في طياتها اضطراباً سياسيًا 
من المحالت التجارية التي تعود للمسلمين ال يقف المال في ذلك  اثنيًا، ويحاجج وارثو بأن الشراء

فإن  ووفقًا لوكالة انباء  الروهنغيا  (4)المحل فقط بل يتعداه ليستخدم ضد البوذيين لتدمير عرقهم ودينهم
تنفيذية لحكومة بورما تعمل في خفاء باسم منظمة اجتماعية على تحقيق  هي حركة سرية 969حركة 

 (5)المخططات المرسومة لبرمنة بورما وطرد المسلمين من أراكانمة وتنفيذ مصالح الحكو 

                                                           
http://www.rna-، صباحاً  07:30- 06/01/2014اإلثنين |  البوذية المتطرفة: نشأتها وأهدافها وحقيقتها." 969شهيد الحق نور الحق، "حركة   (1)

press.com/ar/articles/24889.html)  
(2) Emilie Biver, op. cit, p. 41 
(3) Thang Deih Lian, op. cit, p. 17 
(4) Emilie Biver, op. cit, p. 42 

 شهيد الحق نور الحق، مرجع سابق.  (5)

http://www.rna-press.com/ar/articles/24889.html
http://www.rna-press.com/ar/articles/24889.html
http://www.rna-press.com/ar/articles/24889.html
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وتتلقى الدولة في بورما مساندة قوية من البورمان الذين يشكلون األغلبية، في حين تعبر 
األقليات عن استيائها من سيطرة األغلبية على وظائف الدولة، وتجد هذا االستياء حتى بين الموظفين 

األقليات الذين يؤكدون أن الدولة تعزز مصالح األغلبية على حساب األقليات من الحكوميين من 
االثنيات األخرى، وفيما يتعلق بالروهينغا بالذات فإن الدولة تعمل بشكل نشط على عدم استيعابهم 
كمواطنين، وهذه السياسة تتسق مع السياق العام في الدولة إذ يبدو أن معظم مواطني ميانمار غير 

حين الحتضان الروهنغيا كمواطنين في الدولة، وهذا الوضع أكثر تعقيدًا من حالة الصينيين الذين مرتا
اثبت الكثير منهم قدرتهم على االندماج في المجتمع بحيث أصبح من الصعب تميزهم عن غيرهم في 

برزت ثقافة ميانمار الحضرية، وعلى الرغم من أن استخدام االنترنت ما زال منخفضًا في ميانمار فقد 
للمناقشة عبر الشبكة العنكبوتية تعتبر محفاًل لتوزيع المواد االستفزازية المناهضة للمسلمين التي تثير 
الكراهية بين أولئك الذين يميلون إلى المواقف الشوفينية، كما يشعر الكثير من الشعب في ميانمار بعدم 

رون إليها على أنها تتدخل في شؤونهم الداخلية، االرتياح إزاء الدول اإلسالمية والديموقراطية حيث ينظ
، وسوغ (1)واالحتجاجات التي يقودها الرهبان احتجاجًا على منظمة التعاون اإلسالمي مثااًل على ذلك

البعض موقف  اونغ سان سو كي التي وقفت صامتة أمام المجازر التي واجهها  الروهنغيا على الرغم 
للسالم، إذ أعادوا هذا الموقف ألسباب انتخابية إذ أن غالبية البورمان من كونها حائزة على جائزة نوبل 

الذين يدلون بأصواتهم لديهم مظالم تاريخية وتحيزات ثقافية عميقة ضد الروهنغيا واي تصريح من قبل 
سونغ سوف يؤدي إلى خسارة االنتخابات لصالح األحزاب المحسوبة على القوات المسلحة، وبالتالي 

غير أن موقف سونغ لم يتغير بعد االنتخابات  (2)صوت داعم للديموقراطية في بورما اسكات أقوى 
ايضًا، ونحن ال نستطيع محاسبتها على نيتها غير أن موقف البورمان والمتشددين من الرهبان والجيش 

 يبدو أنهم يقفون موقفًا واحدًا في هذه القضية بحيث يصعب مواجهته.
غير أن االضطهاد واالستغالل الذي تمارسه الدولة في والية أراكان لم ينحصر على  الروهنغيا 
فقط بل شمل الراخين البوذيين في الوالية ايضًا ثاني أفقر والية في البالد، فقامت بتهميشهم واستغالل 

للروهينغا وصرف مواردهم لعقود مما وفر أرضًا خصبة للصراع في ظل التركيز على التهديد المتصور 

                                                           
(1) Fletcher D. Cox, op. cit, pp. 2 - 5 
(2) Clay R. Fuller, op. cit, 

http://www.newsweek.com/user/27145


 2018 – 1962ار:ي في ميانمالحكم العسكر

__________________________________________________ 

120 

 إصدارات استراتيجية 2018: المركز الديموقراطي العربي

وتتشابه مظالم الراخين مع مثيالتها من االثنيات في  (1)االنتباه عن المظالم الواقعة على البورمان
ميانمار بما في ذلك التميز الذي تمارسه الدولة ونقص االشراف السياسي على شؤونهم الخاصة 

عبير الثقافي، وتزداد هذه المشاعر والتهميش االقتصادي وانتهاكات حقوق االنسان والقيود على اللغة والت
لدى الراخين بشكل حاد بسبب شعورهم القوي بالقومية وتاريخهم الطويل من االستقالل، ولكن وعلى 
الرغم من مرور عقود من التعسف الذي مارسه البورمان ذات األغلبية إال أن العديد من الراخين لديهم 

حًا على هويتهم االثنية ليسوا البورمان وانما السكان شعور على نحو متزايد أن التهديد األكثر الحا
 :(2)المسلمين الذين يعيشون في واليتهم، ويتخذ هذا االمر العديد من االبعاد

التهديد الديموغرافي: فهناك مخاوف على نطاق واسع من تحول الميزان الديموغرافي لصالح  .1
 المسلمين، ليس في الشمال ذات األغلبية المسلمة فحسب، وانما في عموم الوالية بما في ذلك

 2012عاصمة الوالية، مما اثار قلق النخب السياسية قبل احداث العنف عام  Sittweسيتوي 
عات بعودة المسلمين في االنتخابات المقبلة لتمثيل المدينة، ويعود التحول ورفع التوق

مة، الديموغرافي للعديد من األسباب والتي تكمن في ارتفاع معدل المواليد في المجتمعات المسل
والهجرة غير الشرعية عبر الحدود من بنغالدش، والهجرة المعاكسة للشباب الراخين للبحث 

 يوجد بيانات موثقة تؤكد أو تنفي أي تحول ديموغرافي إال أن األهم هي عن عمل، ومع أنه ال
 المخاوف القوية بهذا االمر لدى الراخين.

ًا، وهو الثقافي: فالطائفتين ذات تقاليد اجتماعية وثقافية ودينية مختلفة جد –التميع االجتماعي  .2
هاد بأن ثقافتهم ضعيفة ما يشكل عائقًا أمام التكامل، ويشعر الراخين بعد عقود من االضط

ويمكن أن تهيمن عليها ثقافة المسلمين التي تمتد عبر الحدود إلى بنغالدش ذات الكثافة 
 السكانية الهائلة.

التهديد االقتصادي: فمن ناحية سيطر الجيش ومقربيه من البورمان على الفرص االقتصادية  .3
ى مما ترك الراخين في ضائقة الكبرى في حين سيطر المسلمون على االعمال التجارية الصغر 

 اقتصادية وفقًا لتصورهم.

                                                           
(1) ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), op. cit, pp. 4 - 5 
(2) Crisis Group Asia, op. cit, pp. 14 - 15 
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 تهديد العنف: وهو ناجم عن جوالت العنف بين الطرفين االمر الذي وَلّد شعورًا بعدم االمن .4
 وخاصة لدى النساء األكثر عرضة للخطر.

وكما هو الحال في باقي نواحي ميانمار فإن السانغا تتمتع لدى الراخين بسلطة معنوية ونفوذ 
سياسي، وبينما يميل كبار السن اجمااًل لالعتدال فإن صغار السن يميلون للتطرف واالنخراط في 
العنف في بعض الحاالت ويخرجون عن سلطة رئيس الدير لديهم، وهناك عالقة تكافلية بين السانغا 

فرون والمجتمع، فالرهبان يعتمدون على المجتمع في معاشهم من خالل الصدقات، وبالمقابل فهم يو 
 . (1) مجتمعهمسلطة لقيادة وتوجيه المجتمع ولكنهم ال يمكن أن يذهبوا بعيدًا عن آراء وتوجهات 

وتعتبر العالقة بين المسلمين والبوذيين في أراكان عالقة معقدة، فقد شعر البوذيون الراخين أن 
هويتهم مهددة في فترات متتالية من اإلمبراطوريات اإلسالمية القوية في الغرب، ثم تال ذلك هيمنة 

شكل وجود المسلمين المملكة البورمانية ثم االستعمار البريطاني ثم عقود من الشمولية البورمانية، وي
تهديدًا اضافيًا على هويتهم الثقافية، وعلى الرغم أن غالبية زعماء الراخين يعتقدون أن العنف في 
السنوات األخيرة قد أدى إلى نتائج عكسية، وأن تحسين االمن وسيادة القانون تعتبر شروط مسبقة من 

الراخين ينظرون إلى عملية اقصاء  اجل التقدم االقتصادي والسياسي بل أن بعض رجال االعمال من
المسلمين عن باقي المجتمع بأنها حماقة اقتصادية غير أن االمر أكثر تعقيدًا في تلك الوالية، ففي 
مجتمع لديه من الشك والريبة من السهل اثارة المخاوف وتفاقمها من الطرف االخر ومن السهل لهذه 

ا، وهو ما يقوم به بعض الساسة للحصول على األفكار أن تنمو في ظل وجود تربة خصبة تحتضنه
الدعم الشعبي، فتجدهم يثيرون المخاوف بأن المسلمين لديهم مؤامرة إلقامة منطقة مستقلة أو السعي 
للهيمنة على الوالية ككل وتحكيم الشريعة اإلسالمية، وهناك توافق واسع االرجاء بين الراخين حول 

بناء مستقبل اقتصادي، وهناك اعتراف ايضًا بأن العنف تحقيق السيطرة على مصيرهم السياسي و 
والعزلة عن الخارج قد اضرت بهم حيث حرمتهم من االستثمارات الخارجية والسياحة والمساعدات 
الدولية االمر الذي ولدَّ حوافز لمعالجة االزمات الداخلية، ولكن هناك قلق كبير حول انخفاض الكثافة 

موارد طبيعية كبيرة، وهذا االمر قد يأتي بالمهاجرين بأعداد كبيرة من  السكانية لدى الراخين في ظل
بنغالدش المجاورة مما يعمل على مزيد من الضغط الديموغرافي على الراخين، وهذا االمر عزز الرأي 
                                                           
(1) Ibid. p. 16 
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القائل بوجوب الرقابة الصارمة على الحدود واإلجراءات الصارمة للتحقق من الوضع القانوني للمسلمين 
ت بعض اآلراء للقول على أنه من المستحيل للراخين أن يعيشوا جنبًا إلى جنب مع المسلمين بل ذهب

ودعوا لالنفصال أو نقل المسلمين إلى مناطق أخرى داخل ميانمار أو خارجها لمن ال يحققون الشروط 
   (1)القانونية لإلقامة

ذين يعتبرون العنف وعلى الجانب االخر هناك بعض الشخصيات المؤثرة من  الروهنغيا ال
خيارًا استراتيجيًا للحصول على حقوقهم ويؤيدهم في ذلك شريحة صغيرة من السكان، غير أن خيار 
العنف يواجه بعض العقبات، فالغالبية العظمى من السكان يعارضون فكرة استخدام العنف للحصول 

، فهي تعتقد أن العنف أو على حقوقهم، وينبع هذا االمر من اعتبارات عملية أكثر من كونها مبادئ
التهديد به يزيد من احتمالية تعرضهم للتميز، كما أن القادة السياسيين  الروهنغيا ال يؤيدون هذا التوجه، 
ومن ناحية أخرى فإن البيئة السياسية الحالية في بنغالدش ال تشجع على تبني طريق العنف وتمنع 

يبدو أن هناك توجه لدى القادة السياسيين الروهنغيا  قيام قواعد عسكرية للمتمردين على أراضيها، وال
للتعاون مع المنظمات والشبكات التي تصنف بأنها إرهابية لدى الدول الغربية وذلك لسبب وجيه وهو 
أن  الروهنغيا يرون أن الدول الغربية هي الجهات الرئيسية المؤيدة لحقوقهم مما يتعارض مع اجندة 

ة بحيث يصعب عليها الوصول لتلك المناطق التي يعارض زعمائها الدينيين المنظمات الجهادية العالمي
استخدام العنف كوسيلة لحل الخالف مع الدولة، ومع ذلك فإن العنف والتميز والتهميش السياسي الذي 
تمارسه الدولة لم يدع بدياًل إال طريق العنف وخاصة في شمال والية أراكان التي تعرضت للمزيد من 

  (2)حيث منعت السلطات التجمعات بما في ذلك احتفاالت أعياد المسلمين 2012بعد عنف  الضغوطات
وبسبب موقعها الجغرافي االستراتيجي ومواردها الضخمة من الموارد الطبيعية تبوأت ميانمار 
 مكانة عالية في المنطقة، فالهند والصين بحاجة لتلك الموارد بعد النمو االقتصادي لديهما فيما تسعى
الواليات المتحدة الحتواء الصين وتحجيمها في تلك المنطقة، وبالتالي فإن كل من الصين والهند 
والواليات المتحدة تسعى لخطب وّد ميانمار وبالتالي ال تضغط من أجل حل قضية  الروهنغيا، بل 

بالتالي ليس يجادل بعض المحللين أن هذه القضية تبقى ذريعة للواليات المتحدة للتدخل في المنطقة و 

                                                           
(1) Ibid. pp. 7, 16 - 18 
(2) Ibid. pp. 25 - 26 
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من مصلحتها انهائها، ومع أن بنغالدش يهمها حل المسألة بسبب االعداد الكبيرة من الالجئين  
الروهنغيا على أراضيها وعلى الرغم من عالقاتها اإليجابية مع كل من الصين والهند إال أنها غير قادرة 

 (1)على حصول الدعم المطلوب منهما لحل القضية
ات أخذت الطغمة العسكرية باالستيالء على أراضي الفالحين الصغار في جميع منذ بداية التسعينيو 

انحاء البالد بدون أي تعويض وبغض النظر عن االنتماء العرقي أو الديني وذلك تحت ذريعة متطلبات 
التنمية أو توسيع القواعد العسكرية أو استغالل الموارد الطبيعية االمر الذي أدى إلى تشريد آالف 

فتحت  2011اص داخليًا أو عبر الحدود، وطبقت هذه السياسة في والية راخين، ففي عام األشخ
ميانمار االستثمارات بقوة أمام الشركات األجنبية وصادرت بموجبها مساحات كبيرة من األراضي لصالح 

،، تصاعدت الهجمات العنيفة ضد الروهنغيا في والية راخين2012تلك الشركات وفي العام التالي، 

 
pipeline/4.-and-field-gas-https://file.ejatlas.org/img/Conflict/shwe-المصدر: 
gas.jpg-shwe 

                                                           
(1) “Rohingya Issue: Geopolitics and Bangladesh-Myanmar Relation” op. cit. p. 7, 17 

https://file.ejatlas.org/img/Conflict/shwe-gas-field-and-pipeline/4.-shwe-gas.jpg
https://file.ejatlas.org/img/Conflict/shwe-gas-field-and-pipeline/4.-shwe-gas.jpg
https://file.ejatlas.org/img/Conflict/shwe-gas-field-and-pipeline/4.-shwe-gas.jpg
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وفي هذه الوالية ايضًا تشكل المصالح الصينية والهندية جزءا من العالقات الصينية الهندية االوسع 
نطاقًا، وتدور هذه المصالح أساسًا حول بناء البنية التحتية وخطوط االنابيب في المنطقة، ومن بين 

"شركة  2013لول/ سبتمبر المشاريع اإلنمائية العديدة تنفيذ خط انابيب عبر الحدود قامت بتنفيذه في أي
عبر الحدود، ذلك الخط الذي يربط بين سيتوى، عاصمة والية راخين،  CNPCالصين الوطنية للبترول" 

 وبين كونمينغ في الصين، والجهود االوسع نطاقًا الرامية إلى نقل نفط وغاز ميانمار من حقل شوى 
Shwe  على ساحل والية راخين إلى قوانغتشوGuangzhou صين، وفي الوقت نفسه قامت في ال

شمال شرق الهند مع خليج البنغال،  Mizoramالهند بتمويل وبناء ميناء سيتوي لربط والية ميزورام 

myanmar-om/world/2015/sep/27/indiahttps://www.theguardian.c-المصدر: 
modi-areas-tribal-mizoram-road 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/27/india-myanmar-road-mizoram-tribal-areas-modi
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/27/india-myanmar-road-mizoram-tribal-areas-modi
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/27/india-myanmar-road-mizoram-tribal-areas-modi
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ومن الواضح أن المناطق الساحلية في والية راخين أصبحت ذات أهمية استراتيجية لكل من الهند 
والصين، ولذلك فإن حكومة ميانمار لديها مصالح كبيرة لتفريغ األرض من السكان استعدادًا للمزيد من 

 وبذلك فرضت الناحية الجيوسياسية نفسها في الصراع. (1) االستثمارات
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Giuseppe Forino, Jason von Meding, and Thomas Johnson,” The oil economics and land-grab politics behind 
Myanmar’s Rohingya refugee crisis”, Quartz India, September 12, 2017 FROM: https://qz.com/1074906/rohingya-
the-oil-economics-and-land-grab-politics-behind-myanmars-refugee-crisis/ 
 

https://qz.com/india/
https://qz.com/1074906/rohingya-the-oil-economics-and-land-grab-politics-behind-myanmars-refugee-crisis/
https://qz.com/1074906/rohingya-the-oil-economics-and-land-grab-politics-behind-myanmars-refugee-crisis/
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 خاتمة واستنتاجات
 

لعبت المؤسسة العسكرية، التي ُيطلق عليها اسم التاتمادوا، دورًا محوريًا في ميانمار منذ 
، غير أن هذا الدور تصاعد ليشمل جميع مناحي 1948استقاللها عن اإلمبراطورية البريطانية عام 

 ، وهو العام الذي سيطر فيه الجيش على مقاليد الحكم على أثر االنقالب1962الحياة منذ عام 
العسكري بقيادة الجنرال ني وين، وبما أن الحكم العسكري بطبيعته غير ديموقراطي فقد انطبق هذا 
االمر على ميانمار حيث خضعت لنظام قمعي منع بموجبه جميع مظاهر الديموقراطية، وبما أن النظام 

فقد َسّخر التاتمادوا  غابت عنه الرقابة المتمثلة بالسلطة التشريعية الحقيقية  المنبثقة عن إرادة الشعب
موارد الدولة الضخمة لمصالحة الخاصة، ومن أجل الحصول على الشرعية التي يفتقدها لجأ النظام 
لالنتخابات التي اتسمت بالتزييف، باإلضافة الستغالل البوذية التي تعتبر الديانة المقدسة لدى الغالبية 

ني حيث جعل التاتمادوا من نفسه المدافع عن العظمى من سكان ميانمار، وكذلك استغالل الصراع االث
 األغلبية البورمان في مواجهة االثنيات األخرى وذلك في تشابه كبير مع األنظمة القمعية االخرى. 

وعلى أي حال يمكن اجمال اهم االستنتاجات التي قد تقترب أو تبتعد عن فرضيات الدراسة 
 في النقاط التالية:

سيطر التاتمادوا على الحكم في الفترة التي أطلق عليها هنتنغتون "الموجة المضادة الثانية  .1
( في العالم، وهناك العديد من العوامل التي مهدت الطريق 1975 – 1958للديموقراطية" )

للتدخل العسكري والقفز إلى سدة الحكم في ميانمار، فقد فشل الحكم المدني في االرتقاء بالدولة 
ظل الخالفات بين النخب السياسية والتمردات االثنية والشيوعية التي رافقت الدولة منذ  في

البحث عن االمن صفق الشعب للجيش كما هو الحال في دول أخرى االستقالل، وفي غمرة 
بما في ذلك العالم العربي، وبالفعل استغل الجيش الظروف االمنية فأعلن أن السبب الرئيسي 

لمسألة الفدرالية وتجنب البالد الفوضى، وفي سبيل ذلك انهى جميع مظاهر لالنقالب يعود 
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الديموقراطية في الدولة تحت ذريعة "ال صوت يعلو فوق صوت المعركة"، والمعركة في هذه 
الحالة كانت ضد االثنيات والحزب الشيوعي في سبيل استتباب االمن، وكأن الجيش ال يستطيع 

 نظام الديموقراطي.العمل وفرض النظام في ظل ال
ومن ناحية أخرى كان للعوامل الدولية دورا في تمهيد الطريق لسيطرة التاتمادوا على الحكم،  .2

صحيح أن ميانمار كانت من الدول المؤسسة لحركة عدم االنحياز غير أن ظروف الحرب 
لصين أدى الباردة بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي وموقع ميانمار االستراتيجي المتاخم ل

للتدخل الدولي، وخاصة الواليات المتحدة والصين، في شؤونها الداخلية االمر الذي اعطى 
 ذريعة أخرى للجيش للسيطرة على زمام االمر، وهي ايضًا ذريعة امنية.

وعلى مدى الحكم العسكري في ميانمار استعمل القبضة الحديدية في تنفيذ سياسته، فمنع  .3
 ة، ووضع جميع السلطات في قبضة واحدة بما في ذلك االعالم.المعارضة مهما كانت سلمي

وفي ظل الحكم العسكري كان للفشل االقتصادي واالرتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة  .4
بقيادة الطالب وثورة الزعفران  1988دورًا كبيرًا في اندالع ثورتين، ثورة الثمانيات األربع عام 

االمر الذي  2008زامن مع الثورة األخيرة إعصار نرجس عام بقيادة الرهبان، وت 2007عام 
فاقم من الضغط على الحكم العسكري في ظل تمرد االقليات االثنية على الحدود ومقاطعة 
اقتصادية من الدول الغربية، فأخذ الحكم العسكري يبحث عن شرعية لحكمه التي فقدها على 

ب أخيل للنظام العسكري أمام المعارضة التي المستويين المحلى والدولي، فالشرعية كانت كع
أخذت تكسب المزيد من المؤيدين في صفوف الشعب وتأييد ديني من الرهبان، وبما أن 
المؤسسة العسكرية متماسكة فقد كان لديها القدرة على المساومة بل وفرض آرائها، فلجأت 

ية الحوار وديكتاتورية القرار"، "لشرعية مناسبة" لتثبيت حكم العسكر، تمثلت في عبارة "ديموقراط
فكانت أكثر ذكاًء من األنظمة العسكرية العربية في التحايل على شعوبها، إذ بقيت تمسك 
بزمام االمر من خالل المعارضة التي تبوأت الواجهة فيما بقي العسكر يديرون اللعبة السياسية 

 واالقتصادية من خلف الكواليس وبطريقة دستورية. 
بالمجال االقتصادي كان المناخ الدولي في ستينيات القرن المنصرم الذي تميز  وفيما يتعلق .5

بذروة الحرب الباردة يسمح باالختيار بين النظامين االشتراكي أو الرأسمالي، ولما فشل األخير 
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في االرتقاء باالقتصاد البورمي الذي تبنته بورما بعد االستقالل وتأثر قائد االنقالب ني وين 
الصينية والفيتنامية فقد تبنى النظام العسكري النظام االشتراكي، غير أن فشل هذا  بالتجارب

النظام بشكل واضح على المستويين المحلي والدولي في نهاية العقد الثامن من القرن العشرين 
،  1962لم يدع مجااًل لالختيار فلجأ للنظام الرأسمالي الذي تخلى عنه عشية االنقالب عام 

جراءات من شأنها هيمنة الجنراالت واتباعهم غير أن هذ ا النظام بقي مقيد بقوانين ولوائح وا 
وطأة الفقر والبؤس والشقاء  تحت على النظام االقتصادي في البالد فيما بقي باقي الشعب يئن

في بلد غني بثرواته الطبيعية، ويبدو أن النظام االقتصادي مهما كانت صفته في ظل غياب 
ة من الصعب أن يعمل على التقدم واالزدهار، ووفقًا لما ينسب إلى نعوم العدالة والحري
( فإنه "ال يوجد شيء اسمه بلد فقير. - 1928) Avram Noam Chomskyتشومسكي 

، والفشل في هذا المقام على المستوى القومي ولكنه "يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد
 الشخصي. ناجح بما ال يقبل الشك على المستوى 

ومن خالل البحث عن الشرعية التي يرنو اليها ال بد للمستبد من أيديولوجيا يستند اليها ويسوغ  .6
بها افعاله، وعادة ما تكون األيديولوجيا مستمدة من المعتقدات المقدسة لدى الشعوب، وقد لعب 

ل العادلة ليست الدين دورًا هامًا عبر التاريخ البشري لتسويغ األفعال الظالمة إذ أن األفعا
بحاجة لمسوغات، ولم يشذ الحكم العسكري في ميانمار عن القاعدة، فعلى الرغم من توجهه 
العلماني إال أنه استند للبوذية الديانة السائدة في المجتمع والتي تتماهي مع القومية البورمية، 

ديان األخرى، وبما أن مجتمع الرهبان غير متجانس في الفكر السياسي كما هو الحال في األ
"مجلس سانغا االعلى" تضم مجموعة من فقد أسس التاتمادوا هيئة دينية اطلق عليها اسم 

الرهبان مهمتهم اصدار الفتاوى التي تشرعن األفعال السياسية واالقتصادية للمؤسسة العسكرية، 
ن الذين وسواء أكان هؤالء الرهبان ممن تتماهى أفكارهم مع النظام الحاكم أو من االنتهازيي

يبحثون عن مصالحهم الخاصة فإن مهمتهم ال تختلف عن مهمة شيوخ السالطين في أي 
   مكان اخر.  

وفيما يتعلق بالصراع االثني فإن الصراع بطبيعته، أي صراع،  ال ينشأ عن سبب واحد بل هي  .7
تجمع ومسوغاتها   أسباب متعددة متشابكة ومتداخلة بشكل معقد، وعادة ما تكون هذه األسباب
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بين العوامل المادية واأليديولوجية والسيكولوجية، ولكن االثنية بحد ذاتها ال تكون سبباً للصراع، 
وال يمكن االعتماد على االثنية بحد ذاتها لتفسير الصراع بين بعض االثنيات والتعايش بسالم 

ية ألسباب بين اثنيات أخرى، بل الذي يحصل أن الزعماء السياسيين يقومون باستغالل االثن
سياسية أو اقتصادية وبطريقة توحي بأنها السبب األساسي للصراع وذلك من خالل التعبئة 
األيديولوجية التي تأخذ بمرور الوقت طابعًا سيكولوجيًا ويكتسب الصراع بذلك اسم "الصراع 

ثنيات االثني"، وال تشذ ميانمار عن هذا االمر فالصراع الدائر منذ عقود يعود لتمسك زعماء اال
على االستقالل من اجل الزعامة والثروة، وقد تراجع بعضهم عندما أدركوا صعوبة ذلك في 
ظل مواجهة جيش قوي افسح لهم سبياًل اخرًا تمثل في استيعابهم ضمن الجماعات النافذة في 
المجتمع تاركين باقي عناصر فئاتهم بال سند يدافع عن حقوقهم، وأما التاتمادوا فكان همه 

مناطق األقليات الغنية بالثروات والتي تتمتع بمواقع استراتيجية لسيادة الدولة، كما أنه  اخضاع
اتخذ من الصراع ذريعة يسوغ بها تمسكه بالسلطة فاتخذ سياسة "العائلة البورمانية العرقية" 
د والتي تنحدر من دم واحد وتاريخ مشترك، وذلك على الرغم من تعدد الثقافات والعادات والتقالي

واللغات واالنظمة االجتماعية في ميانمار، ولما فشل الحكم العسكري في فرض سياسته لجأ 
ألسلوب اخر من اجل تدمير المنظمات االثنية المسلحة من خالل العمل على تفتيت تلك 
المنظمات وغالبًا من خالل شراء الوالءات ودق اسافين داخل هذه المنظمات عن طريق تقديم 

ضي والفرص السياسية والتنازالت االقتصادية لبعض الرجال األقوياء ذوى الرتب التسليح واألرا
المنخفضة داخل المنظمات المسلحة، وذهب العديد من الفصائل لترك العمل السياسي االوسع 
وانضمت تحت جناح التاتمادوا ليصبحوا زبائن في الدولة مقابل أن يحافظوا على مراكزهم 

م، فكان ذلك الصراع عبارة عن صراع بين النخب السياسية بدعم كرعاة على مستوى والياته
من اطراف خارجية، صينية وامريكية بالدرجة األولى لهم مصالحهم السياسية واالقتصادية 

 ايضًا.
كما هو الحال في معظم الصراعات االثنية فإن قضية الروهينغا، ووالية أركان بشكل عام لها  .8

انفصال تلك المنطقة عن باقي األراضي البورمانية على مدار  جذور تاريخية وثقافية تكمن في
التاريخ وذلك بفعل العوامل الجغرافية حيث شكلت الحواجز الجبلية الشاهقة فاصاًل طبيعيًا بين 
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الطرفين االمر الذي ولدَّ شعورًا قويًا بالهوية المستقلة، وهذا االمر لم تكن الحكومة المركزية 
موقع استراتيجي من ناحية وغنية بالثروات الطبيعية من ناحية أخرى، لتسمح به في بقعة ذات 

وقد استغلت الحكومة الديانة البوذية في الصراع من خالل بعض الرهبان القوميين المتشددين، 
وسواء عمل هؤالء الرهبان عن قناعة أو بشكل انتهازي للحصول على الدعم المادي من 

بئة المجتمع لدعم الحكومة في هذه القضية، وكون الراخين الحكومة العسكرية فقد استطاعوا تع
يعتنقون البوذية فقد كان التركيز على المسلمين بحيث رسموا لهم صورة سلبية تحث على 
الكراهية والحقد وتقود إلى ابادتهم، وساعد الحكومة العسكرية في ذلك توافق المصالح الدولية 

 لدى الحكم العسكري. 
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