بورما
�أزمات كثرية من دون ا�ستجابة
يعي�ش �شعب بورما حتت احلكم الع�سكري �أزمات دائمة� ،سواء كانت متعلقة باالقت�صاد،
و�ضعا من الفقر املدقع،
�أو ال�سيا�سة� ،أو الغذاء� ،أو البيئة .وقد اجتمع هذا كله ليخلق
ً
ونق�ص احلقوق الأ�سا�سية والتدهور املتزايد يف الأو�ضاع االجتماعية .كما جند �أن
جزءا من املجتمع املدين يف امل�ستقبل ،غري
التنظيمات ال�شعبية التي ت�شكل
ً
متطورة� ،أو حمظورة� ،أو م�ضطهدة من قبل احلكومة� .أما احلقوق فهي حمفوظة فقط
للنخبة الع�سكرية و�أقرانهم ،بينما جند معظم املواطنني الأكرث ا�ست�ضعافً ا مت�أثرين
على نحو متباين بالأزمات والكوارث.
جمل�س حمامي بورما
عاما،
نتيجة ل�سيا�سات �ضالة على مدى ً 47
وقمع وف�ساد من قبل جمل�س الدولة لل�سالم
والتنمية ( )SPDCاحلاكم ،ف�إن الأزمة
العاملية الراهنة التي ت�ؤثر على الأ�سواق
املالية وعدم توافر ال�سلع الأ�سا�سية،
وظروف البيئة ،ت�ضـرب �شعب بورما على
نحو �أ�سـرع و�أكرث ق�سوة من �أي �شعوب �أخرى
يف العامل.
يف �أواخر العام  ،2006وبينما كان �إجمايل
�سنويا  300دوالر ،ارتفعت
دخل الفرد
ً
تكلفة ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية اىل ما بني
 30و .40%وهو تهديد خطري ملن ينفقون
 70%من دخلهم على الغذاء( .)1ويف �آب/
�أغ�سط�س  ،2007خفّ �ضت احلكومة دعمها
للوقود؛ ما �أدى اىل ارتفاع �أ�سعار البنزين.
كثريا من النا�س مل
وو�صل الأمر اىل �أن
ً
يتمكنوا حتى من الذهاب اىل عملهم .ومع
زيادة �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية مرة �أخرى
�أربعة بل خم�سة �أ�ضعاف ،اندلعت احتجاجات
�سلمية على م�ستوى البالد ،بقيادة رهبان
بوذيني وفلول املجتمع املدين .ور ًدا
على ذلك ،قمعت احلكومة بوح�شية هذه
االحتجاجات ،وفتحت النريان على احل�شود
العزالء ،وقامت بتفتي�ش �أديرة الرهبان ليالً.
ومت القب�ض على نحو  2000من املدنيني
(1) Head, J. “The Hardship that Sparked
Burma’s Unrest”. BBC News, 2
October 2007. Available from:
<news.bbc.co.uk/1/hi/world/asiapacific/7023548.stm>.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف بورما = 73.2

ك�سجناء �سيا�سيني( .)2ومت احلكم على
امل�شاركني يف تلك االحتجاجات بال�سجن
ملدد طويلة.
ويف �آذار/مار�س � ،2008أخفقت احلكومة
يف التحذير من �إع�صار نرج�س املتوقع
والذي �ضـرب "دلتا الروادي" بقوة ،وراح
�ضحيته  140.000ن�سمة ،و�أثرت الكارثة
مبا�شـرة على عدد ال يقل عن  3.4ماليني
ن�سمة �آخرين .ورف�ضت احلكومة دخول
عمال الإغاثة اىل معظم املناطق املنكوبة،
و�أغلقت مع�سكرات الإغاثة �أمام املواطنني
النازحني ،جمربة �إياهم على العودة اىل
(2) See: Head, J. “Burma Leaders Double
Fuel Prices”. BBC News, 15 August
2007. Available from: <news.bbc.
co.uk/2/hi/asia-pacific/6947251.
stm>. And also: Assistance Association
for Political Prisoners. Crackdown in
Burma Continues, 31 January 2008.
Available from: <www.aappb.org/
release100.html>.

املناطق التي �ضـربها الفي�ضان بدون
طعام �أو ماء �أو م�أوى� ،أو رعاية طبية(.)3
أي�ضا
و�أعاد جمل�س الدولة لل�سالم والتنمية � ً
تعبئة مواد الإغاثة الأجنبية؛ لتبدو وك�أن
احلكومة هي التي تربعت بها .وقد عربت
منظمة العفو الدولية عن قلقها من �أن
احلكومة كانت ت�ستغل معاناة املواطنني
وتو�سع
يف �أعقاب الإع�صار ،لتحكم قب�ضتها
ِّ
من مدى و�صول براجمها للعمل الإجباري،
و�سط اجلماهري التي تفتقد لل�ضـروريات
الأ�سا�سية(.)4
ويف ال�شهر نف�سه� ،أجرت احلكومة ا�ستفتاء
م�شبوها حول الد�ستور اجلديد ،م�ستغلة
ً
يف ذلك نزوح �ضحايا الإع�صار .حيث مل
يتمكن ه�ؤالء ال�ضحايا من الت�صويت� ،سواء
مقررا يف الأ�صل
يف االقرتاع الذي كان
ً
يوم � 10أيار/مايو � 2008أو يف الت�صويت
الإ�ضايف الذي مت يف الرابع والع�شـرين من
ال�شهر نف�سه ،وذلك بحجة توطني الناخبني
أي�ضا ب�أن م�س�ؤويل
النازحني .وتفيد التقارير � ً
احلكومة قد قاي�ضوا مواد الإغاثة بالأ�صوات
(3) Tun, A. H. “Myanmar Cyclone Toll Rises
to 138,000 Dead, Missing”. Reuters,
24 June 2008. Available from: <uk.
reuters.com/article/featuredCrisis/
idUKBKK15852620080624?>.
(4) Amnesty International. “Myanmar
Briefing: Human Right Concerns
a Month after Cyclone Nargis”. 2
June 2008. Available from: <www.
amnesty.org/en/library/asset/
 ASA162008 /013 //en/8593104932e511 -dd-863f-e9cd398f74da/
asa160132008eng.pdf>.
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والعمل( .)5كما �أن الأزمات العاملية املالية
والغذائية والبيئية الراهنة ،قد كثفت من
وط�أة و�شدة �صعوبات احلياة التي يعاين
منها مواطنو بورما .وبالرغم من ذلك ،ويف
مواجهة هذا الو�ضع املريع ،ف�إن جمل�س
الدولة لل�سالم والتنمية احلاكم ،مل ُي ِ
ظهر �أي
ا�ستعداد لتغيري �سيا�ساته �أو نظام حكمه.

الأزمة املالية

لقد عانت بورما طويالً من �أزمة مالية داخلية.
فالت�ضخم يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،مبا
يف ذلك الطعام والوقود� ،أدى اىل انت�شار
نظرا لعدم قدرة النا�س على
االحتجاجات،
ً
التحمل �أكرث من ذلك ،ولأن ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع ترجم اىل فقدان للوظائف .ف�ضالً عن
ذلك ،فقد �أثرت �أزمة االعتمادات ب�صورة
غري مبا�شـرة على العمال ،عن طريق خف�ض
اال�ستثمارات يف ال�صناعات املحلية .ف�سوق
االعتماد للم�ستهلكني �أو �صغار رجال
وظيفيا .ومن ثم
الأعمال ،مل تعد موجودة
ً
ف�إن تنمية �سوق االقت�صاد احلر يف هذا البلد،
يعد يف جوهره جمرد �أ�سطورة ،واحلق يف
تنمية ال�صناعات حمفوظ ،وحكر على الطغمة
الع�سكرية احلاكمة ،و�أ�سـرهم وذويهم(.)6
�أ�ضف اىل ذلك� ،إ�ساءة ا�ستخدام جمل�س
الدولة لل�سالم والتنمية لأموال الأمة،
ليوا�صل الإنفاق الع�سكري املتزايد عواقبه
فقرا يف البالد.
الوخيمة على الفئات الأكرث
ً
فبينما عجزت احلكومة عن م�ساندة ودعم
املواطنني ،يف �أعقاب الإع�صار بدون مواد
الإغاثة الأجنبية ،ف�إنها �أنفقت ما يقرب من
ن�صف ميزانيتها على اجلي�ش.
وقد زادت الأزمة املالية الواقع االقت�صادي
�سو ًءا .ف�صناعات ال�صيد والتعدين واملالب�س
والأغذية ،على �سبيل املثال� ،أ�صبحت يف
معاناة �شديدة( .)7كما تعر�ض مواطنو بورما
(5) Yeni and Min Lwin. “Massive
Cheating Reported from Polling
Stations”. The Irrawaddy, 10 May
2008.
Available from: <www.irrawaddy.org/
article.php?art_id=11923>.
(6) Pepper. D. “In Burma, Business
Ventures Start with Military”. SFGate,
13 November 2008.
Available from: <www.sfgate.com/
cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/200812/11//
MNNU12SBS8.DTL>.

يف اخلارج اىل �ضغوط مالية؛ ما جعلهم
عاجزين عن �إر�سال �أموال اىل ذويهم ،كما
كانوا يفعلون من قبل .كما �أن طلب البلدان
املتقدمة على ال�سلع من م�صانع يعمل فيها
أي�ضا ،ما
مهاجرون من بورما ،قد انخف�ض � ً
�أ�سفر عن انخفا�ض فر�ص العمل للعمال
املهاجرين ،وزيادة �سوء معاملتهم من قبل
�أ�صحاب الأعمال الذين ي�سعون اىل ا�ستخال�ص
�أكرب �أرباح من املهاجرين م�ستغلني
�أزمتهم(.)8

الأزمة البيئية

هناك تدهور بيئي متزايد يف بورما .حيث
يع ِر�ض جمل�س الدولة لل�سالم والتنمية
حقوق املوارد املحلية للبيع� ،سواء املعدنية
جنبا اىل
�أو البيولوجية .فالدول املجاورةً ،
جنب حكومة من�صاعةً ،ت�ستغل املوارد
الطبيعية للبالد ،من دون اهتمام بالعواقب
البيئية والثقافية .يف والية "كا�شن" ،يقوم
حاليا ،با�ستخال�ص
جتار اخل�شب ال�صينيون
ً
الأخ�شاب بدون اعتبار للأثر ق�صري �أو طويل
أي�ضا ت�شغيل مواطني
املدى ،ومن دون � ً
بورما ،ومن دون توفري �أي دفعة تن�شيطية
القت�صادها املحلي( .)9وباملثل ،ف�إن حكومة
جمل�س الدولة لل�سالم والتنمية ،باعت حقوق
االحتياطات املعدنية الغنية ،مثل الذهب
واملا�س من دون �أي �إ�شـراف نظامي على �آثار
ذلك على البيئة.
(7) See, for example, Mizzima, “Burmese
Fishery Export Hit Hard”, 27 November
2008; “China Slowdown Hits Burmese
Mining”, 28 January 2009; “Ad Industry
in Burma in Doldrums”, 14 February
2009; “Rangoon Factories Begin
Cutting Jobs”, 5 February 2009.
Available from: <www.mizzima.com/
news/global-financial-crisis-a-burma.
html>.
(8) Interviews with Mae Sot, Thailand
area factory workers by Burma
Lawyers’ Council staff, June 2008.
(9) Kachin News Group. “China Resumes
Importing Timber from Northern
Burma”. Kachin News, 17 December
2008.
Available from: <www.kachinnews.
com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=678:chinaresumes-importing-timber-fromnorthern-burma&catid=1:latest-

وعلى مدى العقدين الأخريين ،عانت بورما
من �أعلى معدالت لإزالة الغابات .حيث
فقدت ما يقرب من  20%من غاباتها(.)10
وقد حدث ذلك بالرغم من التحذيرات من
الإ�ضـرار الدائم بالبيئة ،عندما ِ
تهمل التنمية
االعتماد بني النظم البيئية املختلفة على
بع�ضها البع�ض( .)11كما ي�أتي عدد ال�سدود
التي مت التخطيط لها ،وبنا�ؤها على النهر
الرئي�سي لبورما ،من خالل �شـركات �صينية
وهندية وتايالندية وحكوماتها؛ ليلقي
()12
بتهديد �آخر للتنوع احليوي للبالد
فاملنفعة املالية تذهب اىل �أر�صدة القادة
الع�سكريني بينما يح�صد النا�س املعاناة.

الأزمة الغذائية

مبا�شـرا على
أثريا
لقد �أثرت الأزمة الغذائية ت� ً
ً
بورما ،حيث ظل النا�س يعانون على مدى
�أربعة عقود من �أزمة حملية موهنة تتعلق
بقوتهم اليومي ،ا�شتملت على انخفا�ض يف
الربوتني( .)13وعلى الرغم من �أن بورما تعد
من البلدان ذات "الفائ�ض الغذائي" من
الناحية التكنيكية ،لأنها تنتج من الغذاء ما
يفوق ا�ستهالكها ،فقد تركت املنظومات
غري العادلة يف التوزيع املواطنني فري�سة
للمعاناة من �سوء التغذية .حيث يعاين
 32%من الأطفال من نق�ص الوزن(.)14
وكثري من املواطنني يف خطر داهم ،من
news&Itemid=50>.
(10) Mongobay.com (nd). “Myanmar:
Environmental Profile”.
Available from: <rainforests.mongabay.
com/20myanmar.htm>.
(11) Curtis, G. “Christian Aid Warns
of Burma Environmental Damage”.
Christian Today, 15 May 2007.
Available from: <www.christiantoday.
com/article/christian.aid.warns.
of.burma.environmental.damage/107>.
(12) Pichai, U. “Environmentalists
Demand Halt to US$ 35 Billion Burma
Dams”. Mizzima, 16 March 2009.
Available at: <www.mizzima.com/news/
inside-burma/1844-environmentalistsdemand-halt-to-us-35-billion-burmadams.html>.
(13) Suu Kyi, A.S. “Breakfast Blues”. In
Letters from Burma, 271998 .30-.
(14) WFP (nd). “Myanmar”. World Food
Programme (WFP).
Available from: <www.wfp.org/
countries/Myanmar>.
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نق�ص الغذاء ،عندما تقع كوارث طبيعية
وخ�صو�صا عندما تدار عواقبها على
وبيئية،
ً
نحو �سيئ ،كما �شاهدنا يف �أعقاب �إع�صار
�سايكلون نرج�س .يف والية "ت�شني" و�ضع
طاعون حديث للفئران  100.000مواطن
يف مواجهة خطر املجاعة ،ومل تقدم احلكومة
حتى الآن �أي م�ساعدة لهم(.)15

�أزمة التعليم

ي�ضع التمويل الر�سمي للتعليم يف بورما
منوا ،والتي
هذا البلد يف قاع البلدان الأقل ً
تنفق فقط  1.2%من �إجمايل الناجت القومي
على التعليم� ،سواء بالن�سبة لإجمايل الناجت
القومي� ،أو ك�أرقام مطلقة( .)16فعلى
امل�ستوى الوطني ال ينهي املناهج كاملة،
من الطالب امللتحقني مبرحلة التعليم
االبتدائي �أو الثانوي� ،سوى ثلثهم (.)17

الأزمة ال�سيا�سية

النظام ال�سيا�سي املعطوب يظلل جميع
العوامل الأخرى .فمجل�س ال�سالم والتنمية،
ومن �سبقوه من ديكتاتوريني ،رف�ضوا �أن
ي�سمحوا بانتقال حقيقي اىل الدميقراطية.
على الرغم من االنحدار املتعمق للبالد ،منذ
اال�ستيالء الع�سكري على ال�سلطة .فـ"طريق
اخلطوات ال�سبع نحو الدميقراطية" التي
يتبناها النظام ،ينظر �إليها معظم النا�س
على �أنها طريق اخلطوات ال�سبع نحو التخندق
الع�سكري الدائم .ومن بني نقاط كثرية
مطروحة يف هذا ال�سياق ،جند �أن الد�ستور
اجلديد الذي يعزز ال�سيطرة الع�سكرية ،غري
املحدودة ،على حتركات وعمل احلكومة،
قد ف�شل يف توفري الق�ضاء امل�ستقل ،و�سد
(15) Carroll, B. “Rampaging Rats Bring
Starvation to Burma”. BBC News, 26
September 2008.
Available from: <news.bbc.co.uk/2/hi/
asia-pacific/7633986.stm>.
(16) CIA (2009). World Factbook, Burma.
Available from: <www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/
bm.html>.
(17) “Child Education in Burma”. Asian
Tribune, 3 September 2003.
Available from: <www.asiantribune.com/
oldsite/show_article.php?id=850>.
(18) See: Htoo, A.U. “Analysis of
the SPDC’s Constitution from the
Perspective of Human Rights”. Legal

الفجوة يف غياب حماية حقوق الإن�سان(.)18
وقـــد رفـــ�ضت عدة جمموعات �سيا�سية
بـــــارزة ،مثــــل االحتــــاد الوطني
للدميقراطية  ،NLDوحزب دولة مـــــون
اجلـــديد واجلبـــهة الوطنــية الدميقــراطــية
لدولة مـــون ،ومنظمة ا�ســتقــالل كا�شني،
امل�شاركة يف اال�ستـفـتاء على الد�ستور.
وتخطط جمموعات املعـــار�ضة الرئيــ�سية
بقيادة االحتاد الوطني للدميقـــراطيـــة،
ملقــاطعة االنتخابات املقبـــلة يف العام
.2010
بالإ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن �أزمة �سيا�سية بني
ال�صفوف الع�سكرية يف حالة اختمار ،بني
جمل�س ال�سالم والتنمية وجي�ش دولة "وا"
املتحد ) (USWAالذي يتحكم يف جزء من
والية �شان  .Shanوعلى الرغم من اتفاق
اجلماعات على وقف �إطالق النار يف ،1989
�إال �أن جي�ش وا رف�ض نزع ال�سالح ،و�أ�صبح
ميلي�شيا حتت �سيطرة احلكومة .وقد د�أب
جي�ش وا على طباعة وثائق ر�سمية ،ب�صفته
"حكومة دولة وا ،منطقة احلكم الذاتي
اخلا�صة ،احتاد ميامنار" .وذكر �أنه لن ينزع
ال�سالح ،ولن ي�شارك يف انتخابات  2010ما
مل يتم منحه هذه املكانة(.)19
وقد وا�صل جمل�س ال�سالم والتنمية احلاكم
اعتقال �أي فرد يجر�ؤ على نقد احلكومة
ؤ�شـرا وا�ض ًحا
و�سيا�ساتها .وهو ما يعد م� ً
على عدم ا�ستعدادها لل�سماح بتغيري حقيقي
يف املجال ال�سيا�سي .يف العام املا�ضي،
مت متديد الإقامة اجلربية للقائد املنتخب
دميقراطيا ً ،واحلائز جائزة نوبل "داو �أوجن
�سان �سو كي" كما مت احلكم على الكوميديان
البورمي ،واملعلق االجتماعي "زاجنار"
بال�ســجن � 45سنـــة؛ النتقـــاده ا�ستجـــابـــة
احلكومــة لإع�صار �سايكلون نرج�س .ويف
;Issues on Burma Journal, No.30. 2008
and two publications by the Burma
Lawyers’ Council.“2010 Elections: No
Hope for Human Rights”. Legal Issues
on Burma Journal, No.30.2008, and
“Statement on the Failure of the 2008
SPDC Constitution to Protect Judicial
Independence”. 4 December 2008.
(19) Weng. L. “UWSP Proposes
Autonomous Wa Region”. The
Irrawaddy, 5 January 2009. Available
from: <www.irrawaddy.org/highlight.
php?art_id=14874>.

ألفي ومائة
الوقت احلايل ،هناك ما يق َّدر ب� ّ
مع َت ٍ
قل �سيا�سي يف �سجون بورما(.)20

املجتمع املدين مو�ضع �شك

يف �أوقات الأزمة ،تكون منظمات املجتمع
املدين مهمة للغاية يف توفري الإغاثة،
وال�صوت البديل للم�ساعدة على حل
امل�شكالت الأكرث �ضغطً ا على الأمة .ولكن يف
بورما ،جند �أن هذه املنظمات غري متطورة
مبا يكفي ،وحمظورة� ،أو م�ضطهدة من قبل
احلكومة .واجلماعات البارزة امل�سموح لها
بالوجود ،هي فقط تلك التي ت�ساعد على
تدعيم اجلي�ش .على �سبيل املثال" ،فيلق
احلرائق امل�ساعد" ،والذي ي�ساعد يف �إخماد
�أي احتجاجات .وباملثل ،ف�إن جمموعة املر�أة
التي تدعمها احلكومة ،تعزز �سيا�سات
احلكومة ،بدالً من العمل على تغيريها .وعلى
الرغم من وجود بع�ض املنظمات القاعدية
التي تعمل يف جمتمعات حملية� ،إال �أنها
جمربة على اال�ستح�صال على ت�صـريح من
احلكومة للقيام ب�أي ن�شاط( .)21عالوة على
ذلك ،فهناك اجتاه لأن يقوم �أع�ضاء هذه
املنظمات ،ب�شيء ما "غري قانوين" .وهو يف
الغالب ما يعني وفقط معار�ضة احلكومة،
ويف الغالب تتم معاقبتهم على ذلك(.)22

خامتة

حتت احلكم الع�سكري ،يعي�ش �شعب
بورما يف �أزمات دائمة� ،سواء اقت�صادية �أو
�سيا�سية �أو بيئية .يف ال�سنوات الأخرية،
عملت هذه الأزمات وبنحو متكرر على �إ�شعال
(20) France 24. “Online Mobilization
for Political Prisoners in Burma”.
Available from: <www.france24.
com/en/20090319-web-mobilisationpolitical-prisoners-burma-egyptactivist-rio-wireless-brazil>.
(21) Ni Aung, M.A. “Creating Space
)in Myanmar/Burma”. In Zarni (ed.
Active Citizens Under Political Wraps:
Experiences from Myanmar/Burma
and Vietnam. Chaing Mai: Heinrich
Boll Foundation. 2006.
(22) Lorch, J. “Civil Society Actors
and Their Room for Maneuver in
)Myanmar/Burma”. In Zarni (ed.
Active Citizens Under Political Wraps:
Experiences from Myanmar/Burma
and Vietnam. Chaing Mai: Heinrich
Boll Foundation. 2006.
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وا�ستمرار وتكري�س الو�ضع الراهن ،الذي
أ�ضـرارا بالغة لل�شعب .وا�ستجابة
ي�شكل �
ً
لهذه الأزمات ،تزيد احلكومة من بط�شها
واعتقاالتها ،ورف�ضها توفري �أي �شكل
من �شبكات الأمان ملواطنيها .وقد جعلت
احلكومة من هذا البلد بل ًدا بحقوق حمفوظة
لنخبته الع�سكرية ولذويهم فح�سب ،بينما
جند معظم املواطنني يت�أثرون ب�شدة ،وعلى
نحو متباين ،بالأزمات والكوارث التي تزيد
عي�شهم �سو ًءا.
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