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ــهر  ــي ش ــة، فف ــية مهم ــورات سياس ــراً تط ــان مؤخ ــهد الدولت وتش
أكتوبــر ســيتوجه شــعب ميانمــار لصناديــق االنتخــاب، والتــي 
يراهــن البعــض فيهــا علــى فــوز زعيمــة المعارضــة، رئيســة حزب 
الرابطــة الوطنيــة للديموقراطيــة، وهــو األمــر الــذي ســيعزز مــن 

ــالد)2(. ــي الب فــرص حــدوث إصالحــات سياســية ف

وعلــى الجانــب اآلخــر اعتمــدت نيبــال مؤخــراً دســتوراً جديــداً 
بعــد أن اســتغرقت ســبع ســنوات في إعــداده، ولكنه جــاء ليثير أزمة 
ــب الجماعــات  ــل باالحتجــاج مــن جان ــث قوب ــرة، حي سياســية كبي
ــا هــذا  ــن اعتبرت ــراي، اللتي ــل مادهيســي وتي ــة الرئيســية مث العرقي
الدســتور تمييــزاً ضدهمــا، وتنعقــد اآلمــال علــى أن تقــوم الحكومــة 
الجديــدة – المنبثقــة عــن البرلمــان الــذي تــم انتخابــه فــي 11 أكتوبر 
2015 – بفتــح بــاب الحــوار مــع الجماعــات العرقية، ويتــم االتفاق 

علــى معالجــة األزمة)3(.

اأواًل: حماوالت غري جمدية الإنهاء ال�صراعات العرقية 
ــام  ــى ع ــام 1996 إل ــن ع ــال م ــي نيب ــة ف ــرب األهلي ــدت الح امت
2006 بيــن أســرة شــاه الحاكمــة والمتمرديــن الماوييــن، وقــد نتــج 
عنهــا مقتــل مــا يزيــد علــى 15 ألــف شــخص، فضــالً عــن نــزوح 
مــا بيــن 100 و150 ألــف شــخص داخــل البــالد. وتعــود أســباب 
ــن  ــتبدادي، فضــالً ع ــام االس ــة النظ ــى محارب ــة إل ــرب األهلي الح

التمييــز العرقــي، خاصــًة ضــد أكبــر جماعتيــن عرقيتين فــي نيبال، 
وهمــا مادهيســي وتيــراي، فمنــذ عــام 1769 لــم تهيمن ســوى أقلية 
عرقيــة واحــدة علــى البــالد، وهــي "البراهمــان – الشــيتري – 
النيــوار"، والتــي تتبنــى مبــدأ البراهمانيــة، وهــي أيدولوجية سياســة 
تؤمــن بضــرورة هيمنــة الديــن الهندوســي، واللغة النيباليــة، والثقافة 

الهندوســية وإقليــم وادي كاتمانــدو علــى كافــة أقاليــم نيبــال)4(.

ويتضــح هــذا التمييــز مــن حقيقــة عــدم الســماح لجماعــة 
ــك  المادهيســي بشــغل أي مناصــب فــي الجيــش أو الحكومــة، وذل
ــه  ــال، كمــا أن ــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل 50% مــن ســكان نيب عل
ــن  ــي 70% م ــراي" بحوال ــة "تي ــهام جماع ــن إس ــم م ــى الرغ عل
اقتصــاد البــالد، إال أن الحكومــة ال تمنحهــم ســوى 16% مــن 

ــة. ــة للتنمي ــوال المخصص األم

وقــد تــم توقيــع اتفاق الســالم الشــامل بيــن الحكومــة والمتمردين 
الماوييــن فــي 21 نوفمبــر 2006، تــم بموجبــه االتفــاق علــى إلغاء 
النظــام الملكــي، وإقامــة الجمهوريــة، ممــا أنهــى الحــرب األهليــة 
ــاد  ــم اعتم ــاق،  ت ــذا االتف ــب ه ــالم)5(، وبموج ــس الس ــى أس وأرس
دســتور مؤقــت فــي عــام 2007، وإلغــاء النظــام الملكــي، والتحول 

إلــى النظــام الجمهــوري فــي عــام 2008.

ــام  ــس الع ــي نف ــتور ف ــية للدس ــة التأسيس ــت الجمعي ــا انُتخب كم

ـــد  ـــة ض ـــب احلاكم ـــز النخ ـــن متيي ـــا م ـــب منه ـــت يف جان ـــي نبع ـــة، والت ـــرب األهلي ـــن احل ـــًا م ـــار أعوام ـــال وميامن ـــهدت نيب ش
ـــة، وهـــو مـــا وضـــح مـــن تراجـــع متثيلهـــم يف احلكومـــات، التـــي تعاقبـــت علـــى حكـــم  ـــات العرقي حقـــوق اجلماعـــات واألقلي
ـــى  ـــا أعط ـــامل)1(، مم ـــرًا يف الع ـــر فق ـــوًا واألك ـــدول من ـــل ال ـــن أق ـــني م ـــون الدولت ـــع ك ـــز م ـــذا التميي ـــق ه ـــد تراف ـــن. وق البلدي
فرصـــة كبـــرية للقـــوى اإلقليميـــة، خاصـــة الهنـــد والصـــني، للتدخـــل يف شـــؤونهما الداخليـــة والتأثـــري علـــى سياســـتهما 

ـــة.  اخلارجي

املري بادالوف
باحث متخصص يف قضايا التحول 

الدميقراطي – أذربيجان
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بفتــرة واليــة لمــدة عاميــن، وكذلــك صياغــة دســتور جديــد، ولكنهــا 
أخفقــت فــي ذلــك بســبب الخــالف حــول مصيــر الجماعــات العرقية 
فــي البــالد، وهــو مــا دفــع لتمديــد واليــة الجمعيــة التأسيســية أربــع 
مــرات. وفــي أعقــاب الزلــزال الــذي أودى بحيــاة اآلالف مــن 
النيبالييــن فــي أبريــل 2015، زادت الجمعية التأسيســية من ســرعة 

عملهــا وأقــر البرلمــان دســتوراً جديــداً فــي ســبتمبر 2015)6(. 

وقــد تســبب هــذا الدســتور فــي خلــق أزمــة سياســية حــادة، حيث 
ــى  ــبب الخــالف إل ــع س ــة، ويرج ــعبية هائل ــات ش ــه احتجاج أعقبت
قيــام الدســتور بتقســيم نيبــال إلــى ســبع واليــات اتحاديــة، وهــو مــا 
عارضتــه جماعتــا مادهيســي وتيــراي، إذ طالبــت الحكومــة بزيــادة 

ــة  ــح الجماعــات العرقي ــات ومن حجــم الوالي
المزيــد مــن االســتقاللية فــي إدارة الشــؤون 

المحليــة)7(.

أمــا بالنســبة لميانمــار، فقــد رفضــت 
سياســية  ســلطات  أي  منــح  الحكومــة 
للجماعــات العرقيــة داخــل البــالد، وذلــك 
ــي  ــدة ف ــة المتح ــن المملك ــتقاللها ع ــذ اس من
عــام 1948، وهــو مــا دفــع الشــيوعيين 
وجماعــة كيريــن، وهمــا مــن أكبــر الحركات 
ــي  ــول ف ــرد والدخ ــالن التم ــردة، إلع المتم

حــرب ضــد الحكومــة)8(. 

انقــالب  وقــع   1962 عــام  وفــي 
عســكري فــي ميانمــار، ونجــح القائمــون 

علــى االنقــالب فــي القضــاء علــى كافــة المتمرديــن، إال أن حركــة 
التمــرد مــا لبثــت أن تجــددت، وواصلــت الحكومــة سياســتها تلــك، 
وقامــت فــي 8 أغســطس 1988 بقمــع مظاهــرة طالبيــة فــي 

ميانمــار. 

وعلــى الرغــم مــن قيــام المجلــس العســكري بإجــراء انتخابــات 
فــي عــام 1990، فإنــه مــع فــوز الرابطــة الوطنيــة للديمقراطيــة، 
ــى  ــاظ عل ــوة للحف ــتخدم الق ــلطة، واس ــليمه الس ــش تس ــض الجي رف
ــج ســان سوتشــي" زعيمــة الرابطــة  ــم وضــع "أون ــا ت حكمــه، كم
ــش  ــام الجي ــم ق ــة، ث ــة الجبري ــت اإلقام ــة تح ــة للديمقراطي الوطني
بتبنــي دســتور جديــد فــي عــام 2008، والــذي كان بمنزلــة 
الخطــوات األولــى فــي خريطــة الطريــق نحــو الديمقراطيــة، ومــع 
ذلــك، فقــد تــم تخصيــص 25% مــن مقاعــد البرلمــان للجيــش وفقــاً 

ــذا الدســتور)9(. له

وقــد أجريــت انتخابــات جديــدة فــي عــام 2010، ووافــق 
الجيــش علــى التنــازل عــن بعــض صالحياتــه إلــى حكومــة مدنيــة 
برئاســة "ثيــن ســين"، وبإعــالن نظــام ثيــن ســين اســتعداده للقيــام 
بإصالحــات سياســية، ألغــت الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبي 
جميــع العقوبــات التــي فُرضــت علــى ميانمــار، التــي كانــت 

ــالب العســكري. ــش باالنق ــام الجي ــذ قي ــا من مفروضــة عليه

ومــع ذلــك، فقــد فشــلت الحكومــة المنتخبــة حديثــاً فــي حمايــة 
ــوق الروهينجــا المســلمين،  ــة، الســيما حق ــات العرقي ــوق األقلي حق

ففــي عــام 2012، أطلــق الســكان البوذيــون فــي منطقــة "أركان" 
ــم قتــل اآلالف مــن الروهينجــا المســلمين. هجومــاً ضدهــم، وت

ــا  ــرف بالروهينج ــم تعت ــة ل ــى أن الحكوم ــارة إل ــدر اإلش وتج
المســلمين كمواطنيــن، إذ تعتبرهــم "مهاجريــن غير شــرعيين". كما 
قامــت بإلغــاء "األوراق البيضــاء" للروهيجنــا، والتــي كانــت بمنزلة 
ــم  ــن يكــون له ــه ل ــي أن ــا يعن ــم، وهــو م ــة له ــة مؤقت ــات إقام بطاق

الحــق فــي المشــاركة فــي االنتخابــات البرلمانيــة القادمــة)10(.

ثانيًا: التناف�ص ال�صيني – الهندي 
هنــاك معركــة جيواســتراتيجية بيــن الهنــد والصيــن للســيطرة 
علــى كال الدولتيــن، نظــراً لتضــارب مصالحهمــا االقتصاديــة 
نيبــال  فــي  المتضاربــة  والجيوسياســية 
تعقيــد  إلــى  يــؤدي  مــا  وميانمــار، وهــو 
ــن. ــي البلدي ــة ف ــية الداخلي ــات السياس األزم

ففيمــا يتعلــق بنيبــال، فإنهــا تعــد منطقــة 
ــد والصيــن، ويســعيان ألن  ــة بيــن الهن عازل
ــن  ــل م ــاك، ولع ــا هن ــد العلي ــا الي ــون لهم يك
مالمــح هــذا التنافــس االقتصــادي، نجــاح 
تجــاوز  فــي   ،2014 عــام  فــي  الصيــن 
كمــا  نيبــال،  فــي  الهنديــة  االســتثمارات 
أنــه فــي الســنة الماليــة 2010 / 2011، 
خصصــت الصيــن حوالــي 35.48 مليــون 
ــال، وهــو  ــة لنيب دوالر كمســاعدات اقتصادي
ــي  ــا ف ــا أخذن ــي، خاصــة إذا م ــام الصين ــم االهتم ــس حج ــا يعك م
ــي  ــال ف ــة لنيب ــة الصيني ــار أن حجــم المســاعدات االقتصادي االعتب

عــام 2005، بلغــت حوالــي 140 ألــف دوالر.

وقــد لعبــت الصيــن دوراً بــارزاً أثنــاء الزلــزال الــذي وقــع فــي 
ــاذ،  ــرق البحــث واإلنق ــث ســارعت إلرســال ف ــل 2015، حي أبري
واإلمــدادات الطبيــة، وغيرهــا مــن المســاعدات، أمــا الهنــد، فالتزال 
تتمتــع بنفــوذ اقتصــادي فــي نيبــال، فهــي أكبــر شــريك تجــاري لهــا، 

كمــا يعمــل بهــا حوالــي 6 مالييــن شــخص نيبالــي)11(.

ــتور  ــاه دس ــة تج ــف مختلف ــن مواق ــي وبكي ــت نيودله ــد تبن وق
نيبــال الجديــد، ففــي الوقــت الــذي رحبــت فيــه الصيــن بالدســتور، 
ــات  ــن دور الجماع ــش م ــتور يهم ــراً ألن الدس ــد، نظ ــه الهن انتقدت
العرقيــة الهنديــة مادهيســي وتيــراي، وقامــت بفــرض حصــار غيــر 
رســمي علــى نيبــال، إذ أغلقــت حدودهــا معهــا، ومنعــت اآلالف من 
شــاحنات الوقــود مــن العبــور إليهــا، وذلــك للضغــط علــى كاتمانــدو 
ــة السياســية إلعــادة النظــر فــي الدســتور، وضمــان  ــار النخب إلجب

حقــوق الجماعــات العرقيــة الهنديــة.

اســتراتيجية  بأهميــة  تتمتــع  فإنهــا  لميانمــار،  بالنســبة  أمــا 
ــك تســاعدها  ــدي. ولذل ــط الهن ــا للمحي ــل بوابته ــي تمث ــن، فه للصي
بكيــن علــى حمايــة حدودهــا، خاصــة مــن المشــاكل التــي تثيرهــا 
مجموعــة كوكانــغ، ذات األصــول الصينيــة، وتدعــم الصيــن الجيش 
فــي ميانمــار بقــوة، كمــا يعتمــد اقتصادهــا كثيــراً علــى االقتصــاد 
ــة  ــة الصيني ــاً للمنطق ــاداً فرعي ــح اقتص ــه أصب ــث إن ــي، حي الصين

تشـــهد نيبـــال وميامنـــار أزمـــات سياســـية 
الصراعـــات  فيهـــا  تشـــابكت  حـــادة، 
ـــة مـــع التدخـــالت  العرقيـــة واحلـــروب األهلي
اإلقليميـــة، مبـــا يعيـــق حتقيـــق االســـتقرار 
الـــوزراء  رئيـــس  ويحتـــاج  السياســـي. 
ـــادة  ـــرًا إىل إع ـــه مؤخ ـــذي مت انتخاب ـــايل ال النيب
لتلبيـــة  اجلديـــد  الدســـتور  يف  النظـــر 
العرقيـــة،  اجلماعـــات  مطالـــب  بعـــض 
بينمـــا ســـتجرى االنتخابـــات الربملانيـــة يف 
ميامنـــار يف شـــهر أكتوبـــر، والتـــي قـــد 
متهـــد لتعديـــالت دســـتورية تفضـــي إىل 

تقليـــص نفـــوذ اجليـــش يف احلكـــم.



79سبتمرب - أكتوبر 2015

كيف يفكر العامل الثاين؟

المحاذيــة "يونــان"، وقــد بلــغ حجم االســتثمارات الصينية المباشــرة 
ــن 1.4  ــرب م ــا يق ــي 1997 و2010 م ــن عام ــار بي ــي ميانم ف

ــي.  ــار دوالر أمريك ملي

 )Myitsone( وقــد وقعــت الدولتــان اتفاقــاً لبنــاء ســد ميتســون
فــي ميانمــار، ولكــن أوقفــت األخيــرة المشــروع فــي عــام 2011، 
ــث  ــة، بحي ــدة األمريكي ــات المتح ــع الوالي ــارب م ــدوث تق ــد ح بع
يمكــن القــول إن تحســن العالقــات األمريكيــة مــع ميانمــار، يؤثــر 

ســلباً علــى عالقتهــا مــع الصيــن)12(.

وعلــى الرغــم مــن انتقــاد الهنــد للحكومــة العســكرية فــي 
ــذ أواخــر الثمانينيــات، فــإن النفــوذ الصينــي المتنامــي  ميانمــار من
هنــاك والتعــاون العســكري واالقتصــادي القائــم بيــن الصيــن 
ــتها  ــر سياس ــى تغيي ــد عل ــر الهن ــام 1988، أجب ــذ ع ــار من وماينم
تجــاه األخيــرة، ودفعهــا للتعــاون معهــا، وهــو مــا وضــح فــي توقيــع 

ــام 1994. ــي ع ــاً ف ــاً تجاري ــن اتفاق البلدي

وترجــع أهميــة ميانمــار للهنــد لعــدد مــن األســباب، منهــا 
البعــد األمنــي، والمتمثــل فــي الســيطرة علــى حــركات التمــرد فــي 
ــالً  ــاك، فض ــي هن ــوذ الصين ــاف النف ــد، وإضع ــرق الهن ــمال ش ش
ــد أن تعزيــز  ــة. وتــرى الهن ــات مــن أصــول هندي عــن وجــود أقلي
ــي  ــوذ الصين ــل النف ــد لتقلي التعــاون االقتصــادي هــو الســبيل الوحي

ــار)13(. ــي ميانم ف

ثالثًا: فر�ص الت�صوية ال�صيا�صية
ال يمكــن إغفــال دور القــوى اإلقليميــة فــي إيجــاد حــل حاســم 
ــه نظــراً  ــدو، فإن ــار. وبالنســبة لكاتمان ــال وميانم ــي نيب للصــراع ف
لكونهــا منطقــة عازلــة بيــن الهنــد والصين، فمــن مصلحتهما ضمان 
االســتقرار هنــاك، لتجنــب العواقــب المحتملــة لنشــوب حــرب أهلية 
يمكــن أن ينتهــي بالمالييــن مــن الالجئيــن داخــل الدولتيــن. ولذلــك، 
ــه مــن األفضــل التوصــل لحــل وســط. ولعــل إغــالق الحــدود  فإن
ــازالت  ــض التن ــم بع ــرة لتقدي ــع األخي ــد يدف ــال، ق ــع نيب ــة م الهندي
مــن أجــل توســيع نطــاق الحكــم وللحفــاظ علــى عالقــات جيــدة مــع 

جيرانهــا. 

ومــن الناحيــة األخــرى، فــإن كالً مــن الصيــن والهنــد معنيتــان 

بمســتقبل ميانمــار، خاصــة فــي ظــل اقتــراب موعــد االنتخابــات، 
وعلــى الرغــم مــن أن زعيمــة المعارضــة أونــغ تحظى بشــعبية، إال 
أنهــا تثيــر قلــق الصيــن، نظــراً ألنهــا مواليــة للغــرب، وخصوصــاً 

الواليــات المتحــدة.

وعلــى الرغــم مــن اســتحالة تولــي أونــغ منصــب الرئاســة، إذ 
ــال  ــه أطف ــة أو لدي ــن أجنبي ــزوج م ــع الدســتور أي شــخص مت يمن
أجانــب مــن تولــي الرئاســة. ومــع ذلــك، فــإن فرصهــا فــي الرئاســة 
قائمــة، إذا مــا تمكــن حزبهــا مــن الفــوز فــي االنتخابــات، ونجاحــه 
فــي تعديــل الدســتور بمــا يمكــن أونــغ مــن الترشــح للرئاســة، وقــد 
ســعت لتهدئــة المخــاوف الصينيــة حيالهــا بالتأكيــد علــى أنهــا 

ســتحافظ علــى عالقــات اقتصاديــة جيــدة مــع الصيــن.

خامتة
ــات سياســية حــادة، خاصــة  ــال أزم ــار ونيب ــن ميانم تواجــه كل م
ــام  ــة نظ ــق إقام ــي طري ــى ف ــوات األول ــو الخط ــن تخط أن الدولتي
ديمقراطــي، وتتشــابك فيهمــا الصراعــات العرقيــة والحــروب 

ــة. ــالت اإلقليمي ــع التدخ ــة م األهلي

ــة  ــد النهــج البرجماتــي فــي حال ــن والهن وتتبنــى كل مــن الصي
وبوابــة  الهيدروكربونيــة،  بالمــوارد  غنيــة  لكونهــا  ميانمــار، 
محوريــة إلــى جنــوب شــرق آســيا، ولذلــك اســتخدموا معهــا سياســة 
ــي  ــا ف ــز العنصــري. أم ــا التميي ــي قضاي ــون ف الصمــت وال يتدخل
نيبــال فإنهمــا ينتهجــان سياســة مختلفــة، حيــث تهــدف الهنــد لحمايــة 
ــن  ــذ الصي ــن تأخ ــي حي ــة، ف ــة العرقي ــات الهندي ــوق المجموع حق

ــب.  ــف الترق موق

وتمثــل التطــورات األخيــرة التــي تشــهدها البلــدان منعطفــاً 
ــال،  ــي نيب ــد ف ــس وزراء جدي ــاب رئي ــم انتخ ــراً، ت ــاً، فمؤخ مهم
وتحتــاج حكومتــه إلــى إعــادة النظــر فــي الدســتور لتســوية أوضــاع 
الجماعــات العرقيــة المحتجــة عليــه. وخالل شــهر أكتوبر ســتجرى 
االنتخابــات البرلمانيــة فــي ميانمــار، والتــي يتوقــع أن تجــري 
ــد  ــية تمه ــام بإصالحــات سياس ــن أجــل القي ــتورية م ــالت دس تعدي
لتقليــص نفــوذ الجيــش فــي الحكــم، وســيكون هــذان التطــوران على 
قــدر كبيــر مــن األهميــة فــي تحديــد مســتقبل االســتقرار السياســي 

فــي الدولتيــن.
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