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مقدمة
كان ـ

1

جمهوري ــة ميانم ــار االش ــتراكية تس ــمى بورم ــا (ملح ــق  ،)1وه ــي إح ــدج دول جن ــوي شــرقي س ــيا.

(ملح ـ ـ ــق  )2انفص ـ ـ ــل

ع ـ ـ ــن ا دارة الهندي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي األول م ـ ـ ــن نيس ـ ـ ــان أبريل ع ـ ـ ــام  1937إث ـ ـ ــر اس ـ ـ ــتفتا

علــى اســتقهلها عاصــمتها يــان ون .2وعــدد س ـ انها ح ـوالي  50مليــون نســمة يختلف ـون مــن حيــث التركي ـ
العرقــي والل ــوي بســب

تعــدد العناصــر الم ونــة للدولــة ،ويتحــد

الس ان يتحدثون ل ات متعددة.3
وقع

وظل

ميانمار تح

أغل ـ

س ـ انها الل ــة الميانماريــة .وبــاقي

ح م الجيش منذ عام  1962بعد قيـام الجنـرال نـي ويـن بـاالنقهي العسـ ري األول.

المؤسسة العس رية تح م البهد حتى أعلنها المجلس العسـ ري جمهوريـة اشـتراكية ت أرسـها نـي ويـن

ع ــام .41974واس ــتمر ن ــام ن ــي وي ــن حت ــى ع ــام  ،1988حينم ــا ق ــرر ص ــاحب التقاع ــد تحـ ـ

1
2

ضـ ـ

ساهم في إعداد هذا البحث ،متدرجون في مديرية الدراسات االستراتيجية :آالء حريري وإسراء محيدلي وعلي أسعد.

تبلغ مساحة ميانمار  680ألف كيلومتر مربع .تحد ميانمار الصين من الشمال الشرقي ،وتحدها الهند وبنغالديش من الشمال

الغربي ،وتشترك حدود ميانمار مع كل من الوس وتايلند ،أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغال والمحيط الهندي .ويمتد

ذراع من ميانمار نحو الجنوب الشرقي في شبه جزيرة الماليو ،وتنحصر أرضها بين دائرتي عشرة شمال االستواء وثمانية وعشرين
األرز وهو
شماالً .ميانمار بلد زراعي يعيش ثالثة أرباع أهلها على الزراعة التي يعمل فيها  %43من القوة العاملة ،أبرز حاصالتهم ّ
الغذاء األساسي لمعظم سكانها ،ويفيض عن حاجتها وتصدر منه كميات كبيرة وتحتل المكانة الرابعة بين دول العالم في تصديره .إلى
األرز تزرع الذرة والبذور الزيتية والمطاط وقصب السكر والشاي ،وتشغل الغابات مساحة واسعة تزيد على نصف البالد ولهذا
جانب
ّ
يعتبر الخشب الجيد من أهم صادراتها إلى جانب بعض المعادن مثل الرصاص واألنتيمون والبترول.

3

4

خليفة سماء ،ميانمار معلومات أساسية ،الجزيرة نت 1 ،تشرين األول .2007

http://www.aljazeera.net/news/international/%D9%85%D9%8A%D8%A

موقع الجزيرة نت ،ميانمار تاريخ من حكم العسكر 26 ،أيلول .2007

http://www.aljazeera.net/news/international/2007/9/26/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%DD
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االحتجاجات الشعبية المتأثرة بتطورات األحدا

فـي االتحـاد السـوفياتي السـابق ودول التتلـة الشـرقية وتـر

مسؤوليات البهد في يد حفنة من تهمذت الـذين شـ لوا مـا عــبر ب ـ مجلـس الدولـة للقـانون والن ـام (ت يـر
اسم الحقاً إلى مجلس الدولة للسهم والتنمية) .وقد أدت ممارسات النخبة الجديدة حتى العام  2011إلى
تدمير االقتصـاد البـورمي إلـى درجـة تصـنيف الـبهد مـن قبـل الهيئـات األمميـة ضـمن الـدول األشـد فقـ اًر فـي

العــالم ،علــى الــرغم مــن امتهكهــا الحتياميــات ضــخمة مــن ال ــال الطبيعــي ،إضــافة إلــى ثروتهــا الزراعيــة.
واستمر هذا الح م حتى إج ار االنتخابات مطلع تشرين الثاني نوفمبر  2015التـي حققـ

فيهـا المعارضـة

بقيادة السيدة أونج سان سو تشي لعيمة حزي الرابطة الومنية من أجل الديمقرامية فو اًل كاسحاً.5

تصاعد االهتمام الدولي في السنوات األخيرة بدولة ميانمار من باي االضطهاد والتنتيـل الـذي تتعـره لـ
أقلية الروهين ا المسلمة في ذلك البلـد والتـي تعتبرهـا األمـم المتحـدة مـن بـين األقليـات األكثـر اضـطهاداً فـي

العــالم .وتســبب
اآلال

عمليــات االضــطهاد الممــنهج ضــد الروهين ــا فــي مقتــل عــدة ال

فـي ظـرو

شـديدة المأسـاوية تسـبب

مــنهم وتهجيــر عش ـرات

فـي مقتـل المئـات ،وذلـك غيـر عمليـات االغتصـاي والتعـذي

وا خف ــا واالعتق ــاالت العشـ ـوائية .ورغ ــم التق ــارير الدولي ــة المتت ــررة ح ــول حج ــم االنتهاك ــات ا نس ــانية ف ــي
كـ ــا

ميانمـ ــار إال أن الح ومـ ــة هنـ ــا لـ ــم تتعـ ــره لم ـ ـ

يقـ ــا

هـ ــذ الممارسـ ــات واكتف ـ ـ

بحمـ ــهت

دبلوماسـ ــية عامـ ــة لتلطيـ ــف مسـ ــؤوليتها عمـ ــا يجـ ــري .ويبـ ــدو أن صـ ــعود داعـ ــش ومـ ــا رافق ـ ـ مـ ــن انتشـ ــار
ا سهموفوبيا حول العالم ساهم في منح غطا إضافي لهعتدا ات الممنهجة ضد الروهين ا.

5

كان المأمول أن تكون بورما لحظة استقاللها عن بريطانيا في كانون الثاني/يناير  1948نموذجاً للديمقراطية التعددية في آسيا كما

الحال في جارتها الهند .وهي لئن بدأت خطوات جادة في هذا الطريق عبر وضع دستور متقدم ،وتشكيل حكومة مدنية منتخبة برئاسة
"أونو" الذي برز في الخمسينيات كأحد قادة آسيا المرموقين من خالل مؤتمر باندونج ،فإنها سرعان ما وقعت فريسة لطموحات العسكر

السلطوية .ففي عام  1962قام قائد الجيش ذو األصول الصينية الجنرال "ني وين" (اسم حركي يعني االبن الالمع) باستنساخ ما قام
به نظراؤه في بعض دول العالم الثالث حديثة االستقالل .وبعبارة أخرى استولى على السلطة ،وشكل مجلساً ثورياً كبديل للحكومة المدنية

وأوقف العمل بالدستور ،معطوفاً على ممارسة القمع ضد األقليات ،وطرد األجانب بعد تأميم ممتلكاتهم ،وعزل البالد عن محيطها
الخارجي ،األمر الذي أدى إلى توقف االستثمارات األجنبية ،وانتشار الفقر ،وانهيار االقتصاد .راجع :مروان محمد ،ما هو نظام الحكم

في بورما ،موقع موضوع 27 ،شباط .2017

6

يحاول هذا التقرير تقديم ن رة موجزة إلى خلفيات الحمهت المتتررة ضد الروهين ا ومسارها التاريخي وأبرل
المواقف والمصالح الدولية المرتبطة بها ،وذلك بالعودة إلى التقارير الدولية وا عهمية التي وثق

لتلك

األحدا .
أوالً :البعد الهوياتي لألزمة
الروهين ــا هــم أحــد األع ـراق اآلســيوية المســلمة ضــمن العائلــة الهنديــة التــي اســتومن

منــذ القــدم إقليم ـاً تاريخي ـاً

تســمى لقــرون مويلــة أ اركــان  ،ويحــاول اآلن الم يــرون مــن عــرق المــات أو ال ـراخين تســميت أ ارخــين لبوذنــة
ا قليم تتعدد المصـادر فـي تفسـير مصـلح الروهين ـا ويـذه

الـبعم مـن مـؤرخي الروهين ـا مثـل جهيـر الـدين

أحمــد ،ال ـرئيس الســابق لمــؤتمر مســلمي بورمــا ،إلــى أن كلمــة الروهــا تعــود إلــى أف انســتان ،فــي حــين يقــول
تشودري إنها تعود إلى المملتة األركانية القديمة مروهانغ وتحرف

مع الزمن.

يمثل المسلمون في بورما ما بين  4إلى  %10من الس ان مولعين علـى أعـراق متعـددة وتميـل الح ومـة إلـى
تقديم أرقام متدنية ألعداد المسلمين ،حيث تصرح الح ومة أن البوذيين يمثلون  %90من الس ان .فيما يعتبر
بعم قادة مسلمي بورما أن نسبتهم تصل إلى  %20من مجمل السـ ان .أمـا تقريـر الحريـات الدينيـة الصـادر
عــن و الرة الخارجيــة األميركيــة ( )2006بيقــدر بــأن نســبة غيــر البــوذيين (مســلمين ومســيحيين) يم ــن أن تصــل
إلى  % 30من مجمل الس ان .ويقدر عدد الروهين ا باخته التقديرات بما بين مليون ونصـف و 4مهيـين،
ويبدو أنهم يمثلون أغلبية مسلمي بورما ،وال سيما أن أكثرهم يتمركزون في والية راخين التي هي مركز التجمع
األساسي لمسلمي الروهين ا.6
إذاً تمــم بورمــا عــدة جماعــات تــدين با ســهم والروهين ــا هــي واحــدة منهــا .ومــن بــين الجماعــات ا ســهمية
جماعات األركان ،الذين يعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعـات أركـان بورمـا ،وجماعـات التاشـين 7وجماعـة

6

7

يمكن مراجعة تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية األميركية عام .2006
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71335.htm

خليفة سماء ،ميانمار معلومات اساسية ،الجزيرة نت 1 ،تشرين األول .2007

http://www.aljazeera.net/news/international/%D9%85%D9%8A%D8%A

7

تقري ــر لمجموع ــة األلم ــات الدولي ــة 8.وه ــذ الجماع ــات

كام ــان الت ــي تب ــدو األق ــل عرض ــة لهض ــطهاد بحسـ ـ

بعمها من أصول بورمية وهندية وصـينية .أي أن ألمـة الح ومـة التـي تمثـل األغلبيـة البوذيـة تركـز مواجهتهـا
مع المسلمين من أثنية الروهين ا ،ربما باعتبار أنهم العمود الفقري للمسلمين هنا .
يؤمن البوذيون من سهلة المات أن الروهين ا عرق غري

عـن أره بورمـا وال يـرتب بهـا إمهقـاً وننمـا توافـدوا

إليها من بن هديش .عندما وقع ال زو البورمي سنة  1785تم قتل  35ألف أراكاني ،لتـن سـرعان مـا سـقط
بورما بعد  42سنة في يـد االحـتهل البريطـاني .وقـد كـرس االحـتهل البريطـاني التراهيـة كـأداة سياسـة للسـيطرة
علـى كــل األعـراق التــي تصـل إلــى أكثـر مــن  144عرقـاً .وه ــذا تركـ

بريطانيــا مي ارثـاً مــن الحقـد والحســد بــين

األعراق ن ير التمييز في الحقـوق والحريـات واالمتيـالات ،ولعـل االمتيـال األكبـر هـو تـر قيـادة ميانمـار لعـرق
البورمان سنة .1937
تدين ميليشيات المات بالبوذيـة كديانـة ويؤمنـون بعقيـدة تي ارفـادا التـي تـرج أن الروهين ـا يحملـون فـي أجسـادهم
األرواح الشريرة ،فلذلك نرج من خهل صور التعذي

المتعة ا يمانية التي ينت رونها و ار الطرق النت ار التي

ينتهجونها في القتـل .كمـا يعتقـدون أن ا سـهم والروهينعـا يعتبـران خطـ اًر علـى الـدين البـوذي ،فتتـون تصـفيتهم
واجبـاً دينيـاً بالدرجـة األولـى .بعــد سـيطرة البورمـان علـى مقاليـد الح ــم غيـروا التسـمية القديمـة لميانمـار وســموها
بورم ــا لس ــببين س ــب

دين ــي لت ــون االس ــم مقتبسـ ـاً م ــن ب ــوذا  ،والس ــب

البورمان  .نتج عن ذلك أيديولوجية خطيرة هي بورما للبـورميين سـاهم

الث ــاني ا ثن ــي أن الع ــرق الس ــائد ه ــو
فـي التأصـيل األيـديولوجي للتطهيـر

العرقي الممنهج لمسلمي الروهين ا.9
وقد دأب

الح ومـات المتعاقبـة فـي ميانمـار  -ومنهـا ذات العقليـة ا صـهحية فـي السـنوات القليلـة الماضـية -

علــى القــول إن مســلمي الروهين ــا ليسـوا جماعــة عرقيــة فعليـاً ،وأنهــم فــي واقــع األمــر مهــاجرون بن ــال يعتبــرون
بمثابــة أحــد ثــار عهــد االســتعمار المثي ـرة للخــه  .ونتيجــة ل ـذلك ال يــدرجهم دســتور ميانمــار ضــمن جماعــات
الس ان األصليين الذين من حقهم الحصول على الموامنة.

8

9

International Crisis Group, Myanmar: A new Muslim Insurgency in Rakhine State, December 15, 2016.

كدير مراد ،مسلمو الروهينغا ..جذور المحرقة وأبعاد االضطهاد ،هاف بوست 18 ،أيلول .2017
http://www.huffpostarabi.com/kadir-mourad/post_15926_b_18024820.html
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ثانياً :مواجهات ما بعد الحرب العالمية الثانية
خهل الحري العالمية الثانية ،انقسم المسلمون والبوذيون في إقليم راخين في بورما على خطي جبهة متقابلين،
حيــث انحــال أغلبيــة المس ـلمين إلــى جان ـ
انتهـا الحــري انقلـ

البريطــانيين فيمــا انمــم البوذيــون إلــى جان ـ

اليابــان .إال أن ـ قبيــل

البوذيــون وهـو مــا ســاهم فــي خسـارة اليابــان فــي تلــك المنطقـة .شـ ه كــه الطـرفين المســلم

والب ــوذي بع ــدها وح ــدات عسـ ـ رية مس ــلحة تص ــادم

فيم ــا بينه ــا وأدت للعدي ــد م ــن المج ــالر ع ــامي -1942

.101943
بعد االنقهي العس ري الفاشي الذي قاد الجنرال نيـوين سـنة  1962انطلقـ
وقـد جمـع هـذا الن ـام السياسـي ثـه
القسري ،ثانياً عملية التأميم التي كان

أولـى حلقـات التطهيـر العرقـي.

مســاو  ،أوالً الح ـم العسـ ري الـدموي وجرائمـ ضـد االنسـانية ،والتهجيــر
ضد المسلمين بهد

نزع الملتية ،ثالثاً الشمولية السياسية حيث فـره

دستور  1974بتجريد الروهين ا من كل حقوق الموامنة والمشاركة السياسية .11وسـعى الن ـام العسـ ري لبنـا
وتأس ــيس مفه ــوم جدي ــد للقومي ــة أخ ــذ يتجل ــى خهلـ ـ ك ــبش الف ــدا (الروهين ــا) داخ ــل الش ــع
الخ ــتهفهم شـ ـ هً  -بس ــب

الب ــورمي نتيج ــة

بشـ ـرتهم األغم ــق -وديان ــة ع ــن بقي ــة السـ ـ ان ،مم ــا يجعله ــم  -ف ــي ن ــر الن ــام

العس ري -أقري إلى بن هديش منهم إلى بورما.
وتحســباً لتصــاعد التــوترات بــين الروهين ــا والمجتمعــات ا ثنيــة البورميــة األخــرج ،ونتيجــة للتمــييق والتهمــيش
وعــدم تقــديم الخــدمات والحرمــان مــن حقــوق الموامنــة ،ســع

جماعــات مــن الروهين ــا إلــى االنفصــال م ـرتين،

األول ــى ج ــرت وقائعه ــا ف ــي ع ــام  1947حت ــى  ،1961والثاني ــة ف ــي  .1971ف ــي المـ ـرة األول ــى ق ــدم بع ــم
الــروهين يين التماس ـاً نيابــة عــن البقيــة لمــمهم إلــى باكســتان الش ـرقية (المعروفــة اآلن باســم بــن هديش) خــهل
انفصــال باكســتان عــن الهنــد عــام  .1947والمـرة الثانيــة جــرت بــالتزامن مــع انفصــال بــن هديش عــن باكســتان،
وهو ما تست ل السلطات في ميانمار للقمع تح
تــرج التاتبــة بصــحيفة إندبنــدن

ذريعة كبح المساعي ا نفصالية للروهين ا.

تســنيما أوديــن أن التــدرا التــاريخي لهضــطهاد الحــالي يم ــن تتبع ـ مــن عــام

 1962عندما استولى انقهي عس ري على السلطة ،ومن أجل تثبي

11
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إذا كان الشخص موامناً أصيهً في الدولة مست هً البوذية لتبرير القومية .فـي العـام  1962هـاجر نحـو 300
ألــف مســلم روهين ــي إلــى بــن هديش ،أعقــبهم نحــو  500ألــف فــي العــام  1978ونــتج عــن رحلــة الهــري مــن
الموت تلك قرابة  40ألفاً من المهجرين ،وبعد عشرة أعوام من التاريخ األخيـر هـاجر  150ألفـاً غيـرهم ،تههـم
 500ألف خرين هاجروا في العام .121991
عام  ،1974واستلهاماً من صعود الحركات ا سهمية في العالم حينها ،تم تش يل جماعة مسلحة حمل

اسم

جبهة الروهين ـا الومنيـة التـي احتـوت أفـراداً خاضـوا محـاوالت عسـ رية فاشـلة فـي أوقـات سـابقة .ثـم انقسـم
إلــى عــدة فصــائل ،وكانـ

األكثــر تطرفـاً هــي من مــة تمــامن الروهين ــا المســلحة عــام  .1982وثــم انقســم

األخيرة عام  ،1986مـا سـمح بصـعود الجبهـة ا سـهمية لروهين ـا أ اركـان  .ثـم اتحـدت كـه المجمـوعتين عـام
 1998في تحالف فمفاه تح

مسمى المن مة الومنية لروهين ا أراكان .13

وعام  ،1974بجرد الروهين ا من هويتهم ،وصـنفتهم الدولـة أجانـ

وقـد أدج ذلـك إلـى فـرار أعـداد كبيـرة مـنهم

إلى البلدان المجاورة هرباً من العنف الذي يبدو أن هذا التشريع يبرر  .وعام  ،1982سن قانون الموامنة ليس
الستبعاد الروهين ا من الحصول على الجنسية فحسـ

بـل وحرمـانهم مـن الحـق بـالعيش فـي الدولـة مـا لـم ي ـن

لــديهم دليــل دامــغ ي هــر أن أجــدادهم عاش ـوا فــي هــذا البلــد قبــل االســتقهل ،وعلــى الــرغم مــن ذلــك ف ـ ن وثــائق
الجنســية لمع ــم المجتمعــات يســتحيل الحصــول عليهــا وترتـ

علــى هــذا القــانون حرمــان مســلمي الروهين ــا مــن

تملــك العقــارات وممارس ــة أعمــال التج ــارة وتقلــد الوظ ــائف بــالجيش والهيئــات الح ومي ــة ،كمــا حرمـ ـوا مــن ح ــق
التصوي
وفرض

في االنتخابات البرلمانية ،وتأسيس المن مات وممارسة األنشطة السياسية.14
الح ومات المتعاقبة في ميانمار ضرائ

باه ة على المسلمين ،ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي،

إضافة إلى تتبيلهم بقيـود تحـد مـن تـنقلهم وسـفرهم وحتـى لواجهـم ،كمـا أشـارت تقـارير إلـى أن السـلطات قامـ
12

14
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الحكومة الميانمارية تعتبر مسلمي الروهينغا دخالء وال تعتبرهم عرقية أصيلة في البالد ،فتمنحهم بطاقات خضراء بدل الهوية

الوطنية التي منعوا من اقتنائها منذ فرض قانون المواطنة في العام  ،1982والذي بموجبه انتزعت الجنسية من مسلمي الروهينغا،
البطاقات الخضراء الصالحة مدة عامين فقط كتب عليها أن حملها ال يعني المواطنة ،وأنه يمكن أن يخضع للتحقيق في هويته ،ومن ال

يحملها مهدد بالطرد كما يمنع من التنقل بين األحياء والقرى المجاورة ،وتحاول السلطات بتلك الهويات أن تسحب اعتراف من حامليها

أنهم محض دخالء غير شرعيين.

10

بسـر البـوذيين علـى االسـتيطان
عـام  1988ب نشـا القـرج النموذجيـة فـي شـمالي أ اركـان حتـى يتسـنى تشـجيع أ ي
في هذ المنامق بدالً من المسلمين.

بينما تع ف السلطات الميانمارية على تقليل أعداد المسلمين بشتى الطرق ،ف يـر االضـطهاد
والقتــل والتهجيــر ،يــتم فــره بعــم الق ـوانين الخاصــة بتحديــد النســل وأخــرج تمــع ض ـواب
وشــروماً للــزواا لتصــعيب علــى المســلمين ،كمــا أن ت ـراثهم التــاريخي يــتم تــدمير بمنــع مباعــة
التتـ ـ التاريخي ــة وا س ــهمية ،حت ــى أن إظه ــار الرج ــل أو المـ ـرأة لهي ــأتهم ا س ــهمية ممن ــوع
فـ ـ مهق اللح ــى وااللتـ ـزام ب ــزي إس ــهمي مبج ــرم ،كم ــا أن فريم ــة الح ــج ممنوع ــة ه ــي أيمـ ـاً،
وممتلتات األوقا تصـادر واحـدة تلـو األخـرج ،حتـى أن المقـابر المخصصـة لـدفن المسـلمين
صـودرت ،أمــا المســاجد فتفــره الدولــة تمــييقات عليهـا فـه م بـرات صــوت تبســتخدم فيهــا وال
يسمح ب عادة ترميمها ونعمارها ،وأحيانًا تمنع أدا بعم الشعائر فيها .15

وف ــي الع ــام  1994تس ــلل

مجموع ــات التابع ــة ل ـ ـ من م ــة تم ــامن الروهين ــا م ــن ب ــن هدش وش ــن

الهجمــات داخــل بلــدة موغنــداو ،إال أن المن مــة لــم تلقــى دعم ـاً محلي ـاً مــن الروهين ــا ،وتم ن ـ

بع ــم

ق ـوات األم ــن

بالتعاون مع الس ان من هزيمة المجموعات المتسللة .وفي العام  ،2002ذكر تقرير لهستخبارات الميانمارية،
بحس

ما ورد في وثيقة دبلوماسية أميركية ،أن  90مقاتهً من جماعات الروهين ا المسلحة تلقـوا تـدريبات فـي

ليبيا وأف انستان عام  .2001إضافة إلى تلقي من مة تمامن الروهين ا تدريباً على السـهح والمتفجـرات فـي
الفترة ذاتها من قبل جماعة المجاهدين في بن هدش.16
ثانياً :موجات العنف ما بعد 2012
في السياق المعاصر ،وتحديداً في حزيران يونيو  2012بدأت ش اررة العنف العنصري ضـد مسـلمي الروهين ـا،
واشــتدت أعمــال العنــف البــوذي مــن أقليــة ال ـراخين ضــد مســلمي الروهين ــا مــا أوقــع نحــو  280قتــيهً غــالبيتهم
مســلمون ،فيمــا نــزح أكثــر مــن  140ألــف ليعيش ـوا فــي الــدول المجــاورة التــي نزح ـوا إليهــا فــي مخيمــات باليــة

15
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16

وظــرو

صــعبة ،وأعق ـ

الشـعائر الدينيــة ،وظلـ

ذا إعــهن مــن الح ومــة ب ـ غهق المئــات مــن مســاجد الروهين ــا ،ومــنعهم مــن أدا
الســلطات مـن حينهــا تـرفم مــنح مسـلمي الروهين ــا تـراخيص عــادة بنـا مســاجدهم،

حتى تلك التي تتمرر من الفيمانات .وكان رئيس جمهورية ميانمار تهاين لاين قد ش ل لجنة للتحقيق فـي
اض ــطرابات إقل ــيم ارخ ــين الت ــي ح ــدث
األم ار
أمام

المتصارعة ليس

ع ــام  2012وخلصـ ـ

اللجن ــة إل ــى أن إم اني ــة التع ــايش مس ــتحيلة وأن

مستعدة للتعايش السلمي.17

من مة هيومن رايتس ووتش اللثام عن أدلة على أربعة مواقـع لمقـابر جماعيـة فـي واليـة أ اركـان :ثـه

مقابر جماعية تعود إلى ما بعد أحدا
تشرين األول أكتوبر .2012وقال

العنف مباشرة في حزيران يونيو  2012وموقع واحد من أحدا

هيومن رايتس ووتـش إن قـوات األمـن دأبـ

عنـف

علـى إعاقـة المحاسـبة والعدالـة

إذ حفرت المقابر الجماعية من أجل ممس األدلة على ما وقع من جرائم .هنـا يحـدد التقريـر ثـه

مجموعـات

متورمــة فــي الجـرائم ،وهــم :مســؤولون بورميــون وقيــادات مجتمعيــة ورهبــان بوذيــون .وهــذ الفئــات الــثه

نفــذت

خطـ ـ ا ب ــادة الجماعي ــة ض ــد الروهين ــا .18وف ــي تقري ــر ع ــن الحري ــات الديني ــة لع ــامي  2013و 2014قالـ ـ
المن مة األممية إن المسلمين في أراكان وخصوصاً الروهين ا يواجهون تميي اًز دينياً وتعليمياً واجتماعياً.
وكان يبدو أن الن ام الحاكم في بورما خارا قائمـة األن مـة الحاكمـة المنبـوذة دوليـاً وغيـر خاضـع ألي ضـ
ف ْعلي من أي جهة ،فقد هدد رئيس ول ار والية أ اركـان فـي أواخـر عـام  2014ب يقـا

دخـول كافـة المسـاعدات

ا نسـ ــانية الدوليـ ــة إلـ ــى مسـ ــلمي الروهين ـ ــا فـ ــي حـ ــال اسـ ــتخدام مصـ ــطلح الروهين ـ ـا مـ ــن قبـ ــل مقـ ــدمي تلـ ــك

المســاعدات ،وقــال فــي مــؤتمر صــحفي :ســنحاول إثبــات أن الروهين ـا لــم ي ون ـوا موجــودين عبــر التــاريخ فــي
الوالية مشي اًر إلى أن عمليتين لتدقيق الموامنـة سـتنفذان فـي واليـة أ اركـان بدايـ ًة مـن عـام  ،2015ب شـ ار

مـن

دائرة الهجرة.19
وانطلق

الموجة الثانية للعنف عام  .2015فبينما كان هنا ما ال يقل عن  25ألف الجئ من الروهين ا في

العام  ،2014لاد هذا العدد إلى أكثر من المعف في األشهر الثهثة األولى فق من العام  .2015وارتبط
17
18
19

قناة دوتشيه فيله األلمانية ،مسلمو الروهينغا ال مأوى لهم 15 ،أيار .2015

صالح عبد الشكور ،عام على إبادة الروهينغا ،موقع الجزيرة 16 ،حزيران .2013

نبوية عبد الحافظ ،المجتمع الدولي وقضية مسلمي بورما ،مجلة المقتطف 25 ،كانون الثاني .2015
12

هذ الموجة باالنتخابات التشريعية التـي كانـ

تجـري فـي الـبهد ،حيـث أصـبح التحـريم علـى الروهين ـا جـز اً

 2013أن أعمــال العنــف الطائفيــة التــي وقع ـ

فــي بهدهــا ضــد أقليــة الروهين ــا المســلمة ال ترقــى إلــى مرتبــة

من حمهت تعبئـة وحشـد النـاخبين .وكانـ

لعيمـة المعارضـة البورميـة أونـغ سـان سـو تشـي اعتبـرت منـذ العـام

التطهيــر العرقــي .وشــددت فــي تص ـريحات لـ ـ (بــي بــي ســي) علــى أن البــوذيين تعرض ـوا بــدورهم للعنــف ،وان
الخو

منتشر بين الجانبين.20

أثنــا اضــطرابات العــام  2015حــذر مســؤوالن أمميــان رفيعــا المســتوج ح ومــة ميانمــار مــن حمــهت التحـريم
والتراهية ضد مسلمي الروهين ا .إذ حذر كل من المستشار الخـا

لممـين العـام لممـم المتحـدة المعنـي بمنـع

ا بــادة الجماعيــة أدامــا دينــغ ،والمستشــارة الخاصــة لممــين العــام بشــأن مســؤولية الحمايــة جينيفــر ويلــز ،مــن

تداعيات الحمهت العرقية والدينية المسيسة التـي تجـري حاليـاً ضـد األقليـات المسـلمة فـي ميانمـار ،فـي إنتهـا

للمادة  364من دستور عام  .2008وقال المسـؤوالن األمميـان فـي بيـان مشـتر إنهمـا يـدقان نـاقوس الخطـر
إ ال التقارير الواردة عن تنامي التحريم وليادة الدعوة إلـى التراهيـة ضـد األقليـات المسـلمة مـن قبـل جماعـات
وقادة دينيين ،فمهً عن أعما في األحزاي السياسية .21

كما است ل خصوم الروهين ا صعود داعش لشرعنة توسعة الهجمات بحجة أن المسلمين إرهابيين وال سيما مع
بد صدور تقـارير عـن حمـهت تجنيـد لـداعش فـي شـرق وجنـوي سـيا وأنهـا تشـمل شـباناً مـن الروهين ـا .وقـال
جاسميندر سينغ ،وهو محلل أبحا

في جامعة سن افورة للدراسات الدولية لصـحيفة سـن افورة سـتريتس تـايمز

إن عناصر من المسلحين والمتعامفين مع داعش قـاموا بنشـر رسـائل علـى ا نترنـ
علـى الســفر إلــى ســوريا للمشــاركة فــي القتــال .22وبحسـ

لحـث مسـلمي الروهين ـا

إحصــا ات المفوضــية الســامية لممــم المتحــدة لشــؤون

الهجئين ) (UNHCRف ن حوالي  140ألفاً من األقلية المسلمة كانوا يعيشون عام  2015في أوضاع مزرية
في مخيمات تفتقد إلى ضروريات العيش التريم وتعاني من قلة ال ذا وميا الشري.23
وشهدت ألمة الروهين ـا منعطفـاً كبيـ اًر يـوم التاسـع مـن تشـرين األول أكتـوبر  2016بـ عهن الح ومـة عـن أول
مركــز للشــرمة الحدوديــة مــع بــن هديش باألســلحة البيمــا والمصــنعة
هجــوم مســلح شــار في ـ المئــات علــى ا
 20قناة بي بي سي ،سو تشي :العنف ضد الروهينغا ليس تطهي اًر عرقياً 24 ،تشرين األول .2013
 21قناة روسيا اليوم ،انتخابات ميانمار بدون الروهينغا المسلمة المضطهدة 7 ،تشرين الثاني .2015
22

موقع قناة العربية ،داعش يتجه لتجنيد مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار ،ترجمة غادة شكري 3 ،حزيران .2015

 23قناة دوتشيه فيله األلمانية ،مسلمو الروهينغا ال مأوى لهم 15 ،أيار .2015
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منزلياً ،واتهم

تن يمات روهين ية كان لها وجود تاريخي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بالمسؤولية عن .

وي ــوم  17تشـ ـرين األول أكت ــوبر  2016ظه ــر عط ــا ع أب ــو عم ــار جن ــوني معلنـ ـاً أنـ ـ القائ ــد ل ـ ـ حرك ــة اليق ــين
المســؤولة عــن تلــك الهجمــات علــى م اركــز الشــرمة والجــيش .ويــوم  15تش ـرين الثــاني نوفمبر  ،2016قال ـ
الح ومــة إن عــدد القتلــى فــي الجــانبين وصــل إلــى  102مــن الروهين ــا و 32مــن رجــال األمــن ،ونحــو 234
معتقهً روهين ياً بتهمة العهقة باألحدا  .وقد ندد بعم قادة الروهين ا المعتدلون بهذ العمليـات بـل ومـالبوا
الح ومـة بــأن تســلحهم لمواجهتهـا بأنفســهم .24ال تســتخدم حركــة اليقـين خطابـاً دينيـاً وال تـدعو إلــى اقامــة ح ــم
إسهمي أو تطبيق الشريعة بل ترفع شعار الدفاع عن حقوق وم لومية الروهين ا ومعاملتهم كموامنين.
وبحس ـ

مقــابهت أجرتهــا مجموعــة األلمــات الدوليــة مــع ناشــطين فــي حركــة اليقــين ،يتبــين أن الحركــة بــدأت

نشامها أواخر عام  ،2012حيث أملق
وخــهل هــذ الفت ـرة نشــط

حمهت تجنيـد وتـدري

فــي جمــع المعلومــات وبنــا نبــك أهــدا

يعملون مع األجهزة الح ومية .ويبدو أن الهد

فـي القـرج مـوال الفتـرة الممتـدة حتـى.2016
بــل وقتل ـ

مجموعــة مــن المخب ـرين ممــن

كـان السـيطرة علـى بلـدة مون ـداو السـتخدامها كمعقـل تمهيـداً

لهجمات أوسع .إال أن اعتقـال مجموعـة مـن حركـة اليقـين وبعـم الهفـوات الميدانيـة دفعـ

بالحركـة إلـى تقـديم

موعــد العمليــة إلــى التاســع مــن تش ـرين األول  .2015وتشــير مجمــوع األلمــات الدوليــة إلــى انهــا بــالرغم مــن
تعــامف الحركــات ا ســهمية العالميــة مــع الروهين ــا إال أنهــا ليس ـ
أجان

مــن أولويــاتهم ،وال وجــود تقريب ـاً لمقــاتلين

مع حركة اليقين وسواها من الجماعات المسلحة.25

بعد هجمات الـ  9مـن تشـرين األول ،بـدأت مجتمعـات الروهين ـا المهـاجرين فـي السـعودية وماليزيـا ودول شـرق
أوســطية أخــرج السـؤال عــن منفــذي الهجمــات .وفق ـاً لحركــة اليقــين  ،أن مناصــري من مــة تمــامن الروهين ــا
بــدأوا باالدعــا لو اًر بالمســؤولية عــن الهجمــات وثــم جمــع التبرعــات علــى هــذا األســاس مــن م تربــي الروهين ــا
وتبرعــات خاصــة كبيـرة مــن الســعودية والشــرق األوسـ  .وهــذا مــا دفــع حركــة اليقــين  ،بحسـ

مقــابهت أجرتهــا

مجموعـة األلمــات الدوليــة ،إلــى التشـف عــن نفســها ونثبــات وجودهــا علـى األره .وبعــد ذلــك انتقلـ

مجموعــة

مــن ناشــطي الروهين ــا مــن الســعودية إلــى باكســتان للتــدري ثــم دخلـوا إلــى ميانمــار والتحــق بهــم مجموعــات مــن
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شــباي الروهين ــا الهجئــين فــي بــن هدش .واليــوم هنــا تقريب ـاً عش ـرين شخص ـاً مــن الروهين ــا ممــن ســبق لهــم
ا قامـة فــي السـعودية وبعمــهم شـار فــي معــار فـي أف انســتان ،يقـودون العمليــات علـى األره ضــد القـوات
الح ومية.26
ونتيجة لهذ األحدا

ترأس األمين العام األسبق لممم المتحدة كوفي أنان عام  2016لجنة استشـارية عينتهـا

مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي لتقصي الحقائق بشأن االنتهاكات في حـق مسـلمي الروهين ـا.
ســلم كــوفي أنــان تقريــر إلــى ح ومــة ميانمــار فــي ي أغســطس  ،2017ولتــن من مــات حقوقيــة اعتبــرت أن
التقريـر ال يع ـس حجـم االنتهاكـات ،ولـم يشـر إلـى التطهيـر العرقـي .كمـا أن الروهين ـا يريـدون تحقيقـاً دوليـاً ال
لجنة استشارية تعينها الح ومة.
ويبدو أن السلطات في ميانمار است ل

هجمات محدودة ضد قواتها لتفعيل عمليات القمع والتنتيل .ولعل هذا

ما دفع حركة اليقين التي اتخذت أسماً جديداً هو جيش إنقاذ روهين ا أراكان فـي  5نيسـان أبريـل ،2017إلـى
إصدار بيانات وتصريحات تنفي ضلوع المجموعـة المسـلحة فـي قتـل مـدنيين وتسـتنتر قتـل أي مـدنيين فـي أي
م ان .وفـي  24نيسـان أبريل 2017صـدر تصـريح مقتمـ
رس ــمية نشـ ـرتها مواق ــع إخباري ــة محلي ــة تتح ــد

ل ـ جـيش إنقـاذ روهين ـا أ اركـان ينفـي تصـريحات

ع ــن س ــعي لت ــدبير هجم ــات ف ــي حزيران يوني ــو ،2017وي ــتهم

الســلطات ب شــاعة الخبــر لتــدبير هجمــات ضــد المــدنيين مــن الروهين ــا .وفــي  30أيار مــايو 2017صــدر بيــان
جديد لـ جيش إنقاذ روهين ا أراكان ينفي تورم بأي أعمال إرهابية ضد المدنيين ،ويؤكد أن هدف الدفاع عـن
الروهين ـا وحقـوقهم ،وأن مبـدأهم هـو الـدفاع عـن الــنفس ولـيس تـدبير هجمـات ضـد المـدنيين ،مسـتنت اًر ا رهــاي
ضد أي من أتباع الديانات أو القوميات ومؤكداً على ضمان أمن وسهمة جميع األعراق واألديان.27
وشـهد العـام  2017موجـة كبيـرة مـن العنـف ضـد الروهين ـا فــي واليـة ارخـين أسـفرت عـن مقتـل مـا ال يقـل عــن
ألــف مــنهم بحس ـ

مــا أعلن ـ

مســؤولة كبي ـرة فــي األمــم المتحــدة الجمعــة لوكالــة ف ـرانس ب ـرس ،وهــو مــا يش ـ ل

ض ــعفي الـ ـرقم ال ــذي أعلنتـ ـ الح وم ــة البورمي ــة .28ف ــي ح ــين ق ــال الناشـ ـ الحق ــوقي بأ ارك ــان عمـ ـران األ ارك ــاني
International Crisis Group, Myanmar: A new Muslim Insurgency in Rakhine State, December 15, 2016.

27
28

26

الجزيرة نت ،أزمة الروهينغا :تطورات ومحطات 12 ،أيلول .2017

حصيلة ضحايا العنف في بورما قد تتجاوز األلف قتيل ،موقع أخبار اآلن 8 ،أيلول .2017
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2017/9/8/%D8%B9%D8%AF%D
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بتص ـريحات لوكالــة األناضــول إنهــم أحص ـوا ســبعة ال

و 354قتــيهً ،وســتة ال

و 541جريح ـاً منــذ بدايــة

حملة ا بادة األخيرة.29
وفــي مــؤتمر صــحفي مشــتر فــي جنيــف للمتحــد

باســم م ت ـ

تنســيق الشــؤون ا نســانية فــي األمــم المتحــدة

ليونــارد دويــل ،والمتحدثــة باســم المفوضــية الســامية لشــؤون الهجئــين دنيــا أســلم خــان ،ابعلــن أن الحمل ـة ضــد
الروهين ا أدت إلى هروي  270ألف شخص من المسـلمين الروهين ـا إلـى بـن هديش وهـؤال إمـا يقيمـون فـي
مخيمــات لهجئــين ببــن هدش ،ونمــا يستمــيفهم أهــالي المنطقــة ،فم ـهً عــن الم ــو فــي مخيمــات مؤقتــة وفــي
الع ار بـالحقول وعلـى ضـفا

البحيـرات الوحلـة .فيمـا ذهبـ

تقـديرات أخـرج إلـى أن أعـداد الفـارين بل ـ

600

ألف شخص حتى تشرين الثاني .302017
هذ ال رو

دفع

س رتير لجنة نوبل األسبق إلى التعبير عن خيبة أمل من صم

مستشارة ميانمار أونـغ

سان سو تشي  -الحاصلة على جائزة نوبل للسهم -عما يجري في ميانمار ضد الروهين ا .واتهم تقرير لممم
المتحدة صـدر فـي شـبا  ،2017واسـتند إلـى مقـابهت مـع  220مـن  75ألفـاً مـن الروهين ـا الـذين هربـوا إلـى
بن هديش منذ تشرين األول ،قوات األمن في ميانمـار بارتتـاي أعمـال قتـل واغتصـاي جمـاعي بحـق الروهين ـا
فــي حملــة مــن المــرجح كثي ـ اًر أن تصــل إلــى حــد ج ـ ارئم ضــد ا نســانية وربمــا تطهيــر عرق ـي .31وكــان مجلــس
حقــوق ا نســان التــابع لممــم المتحــدة وافــق عــام  2017علــى إرســال بعثــة تقص ـي حقــائق للتحقيــق فــي م ـزاعم
منتش ـرة علــى نطــاق واســع بتعــره أبنــا أقليــة الروهين ـا المســلمة للقتــل واالغتصــاي والتعــذي

علــى يــد ق ـوات

األمن في والية راخين بميانمار.32

29

أورينت نت ،األمم المتحدة تكشف أعداد القتلى من المسلمين الروهينغا 8 ،أيلول .2017
http://orient-news.net/ar/news_show/140441/0

30

العربية نت ،واشنطن تدعو إلى التحقيق في الجرائم ضد الروهينغا 15 ،تشرين الثاني .2017

32

اعتمد مجلس حقوق اإلنسان القرار دون تصويت وقد طرحه االتحاد األوروبي ودعمته دول منها الواليات المتحدة .ودعا القرار

31

ستيفاني نيبيهاي ،األمم المتحدة ستحقق في جرائم ضد الروهينغا في ميانمار ،رويترز 24 ،آذار.2017

"لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا" .وقالت الصين والهند إنهما "تنأيان" بنفسيهما عن اإلجماع بينما قال وفد

الصين أنه "ال يمكن حل القضية بين عشية وضحاها".
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لتن سفير ميانمـار هتـين لـين تحـد

قبـل اتخـاذ القـرار بـالتوافق فـي اآل ار وعبـر عـن رفمـ للخطـوة بوصـفها

غير مقبولة  .33وقال جون صمويل المدير التنفيذي للمنتدج اآلسـيوي لحقـوق ا نسـان والتنميـة فـي بيـان مـن
المؤسف أن ح ومة بورما ميانمار اختارت أن تنأج بنفسها عن هذا الق ارر" .وأضا

من المهم للح ومة التي

تقودها الرابطة الومنية للديمقرامية في بورما ميانمار أن تن ر إلى اآلليات الدولية لحقوق ا نسان .هذا القرار
فرص ــة ع يم ــة للح وم ــة لتتح ــر ف ــي االتج ــا الص ــحيح .يجـ ـ

أن تتع ــاون تعاونـ ـاً ك ــامهً م ــع بعث ــة تقصـ ـي

الحقائق.34
إال أن حجم الم و الدوليـة األخيـرة علـى ح ومـة ميانمـار دفعـ

مستشـارة ميانمـار أونـغ سـان سـو تشـي إلـى

إدانــة كــل انتهاكــات حقــوق ا نســان فــي إقلــيم أ اركــان شــمالي الــبهد ،فــي حــين تتثفـ
لحل ألمة الروهين ا .وقد أعلن

المـ و الدوليــة الراميــة

أونغ سان أنها ال تخشى أي تحقيق دولي في ألمـة الروهين ـا الحاليـة ،وأكـدت

التزامها بالتوصل إلى حل دائم للصـراع .وقالـ

إنهـا تـدين كـل انتهاكـات حقـوق ا نسـان فـي واليـة أ اركـان التـي

تقطنها أقلية الروهين ا المسلمة .وتعهدت بمحاسبة مرتتبي هذ االنتهاكات وفق القانون.35
ثالثاً :تأثيرات التنافس الدولي
في ظل تصاعد الحملة في العالم ا سهمي ضد ح ومـة ميانمـار فـي السـنوات األخيـرة ،بـرل رأي يحـاجج بـأن
الواليات المتحدة تتعمد تمخيم ما يجري فـي ميانمـار وتحفـز بعـم الحمـهت ا سـهمية بهـد
ميانمار لحثها على إضعا

33

المـ

علـى

روابطها مع الصين.36

قال لين سفير ميانمار في إشارة إلى القرار "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار ألنه ال ينسجم مع الوضع على

األرض ومع ظروفنا الوطنية .ليختار شعب ميانمار المسار األكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار" .وأضاف "سنقوم بما ينبغي
القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة".

34
35
36

ستيفاني نيبيهاي ،األمم المتحدة ستحقق في جرائم ضد الروهينغا في ميانمار ،رويترز 24 ،آذار.2017
الجزيرة نت ،ضغوط لحل أزمة الروهينغا وزعيمة ميانمار تدين االنتهاكات 19 ،أيلول .2017

يرتبط اقتصاد ميانمار ارتباطاً وثيقاً بالصين المجاورة حيث تعززت عالقات التجارة والطاقة والدفاع مع ميانمار منذ تسعينات القرن

الماضي .وتعد الصين أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في ميانمار ،مع إجمالي حجم األعمال البالغ  25.3مليار دوالر .وإجماالً للقول فإن
االستثمارات األجنبية المباشرة من الصين تمثل نحو ربع إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في ميانمار .واستثمرت الصين بين
عامي  1988و 2014أكثر من  15مليار دوالر في الدولة التي يديرها الحكم العسكري ،وذلك وفقاً لتقارير وكالة "شينخوا" الصينية
الرسمية ،وأغلب هذه االستثما ارت كانت في قطاعي التعدين والطاقة .كما تواصل الصين إمداد النظام العسكري الحاكم في البالد
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تعــد ميانمــار المنفــذ البحــري المتــاح للصــين فــي حــال تعطــل المهحــة فــي بحــر الصــين الجنــوبي .37يــرج ياســر
ال ربــاوي فــي صــحيفة العربــي الجديــد  ،أن الواليــات المتحــدة األميركيــة تهــد
المنطقة ،عبر الم

إلــى إضــعا

تــأثير الصــين فــي

على الن ام في ميانمار باستخدام قمايا حقوق ا نسان واألقليات ،وعلى رأسها خطايا

الن ام ضد المسلمين الروهين ا حرال م اس

جيوستراتيجية تقـوه نفـوذ الصـين فـي ميانمـار .38ووفقـاً لـرأي

الدكتور نائل الشافي الخبير في مجال الطاقة ،ف ن أحد أوج هذ األلمة ا نسـانية المؤلمـة لمسـلمي الروهين ـا
تقامعها مع نقا الصراع األميركي ال ربي مع الصين فـي شـرق سـيا إذ إن دولـة ميانمـار بال ـة األهميـة مـن
الناحية العسـ رية والج رافيـة للمشـروع الصـيني ،وهـو مـا يبـدو فـي توقيـع الـرئيس الصـيني مـع رئـيس بورمـا فـي
نيسان إبريل 2017علـى اتفاقيـة بـد اسـتخدام خطـي أنابيـ

نفـ وغـال مـن مينـا تشـاوبيو بواليـة أ اركـان التـي

يس ن فيها الروهين ا إلى کونمينغ الصينية.
وبالنسبة لوالية راخين فقد ضخ

الصين مليارات الدوالرات لهستثمار في الموانئ ،وال ال الطبيعي والنف فـي

الوالية التي تعصف بهـا األعمـال العدائيـة .وهنـا مشـروع تجـاري عمـهق فـي واليـة ارخـين ،يقـع علـى مسـاحة
 1700ه تار وبتتلفة تبلغ  2.3مليار دوالر بالتعـاون مـع الصـين .وفـور االنتهـا مـن هـذا المشـروع  -خـهل
 20إل ــى  30عامـ ـاً  -فـ ـ ن المنطق ــة التجاري ــة س ــو
ا خباريــة .والمرحلــة األولــى مــن المشــروع ســو

ت ط ــي نح ــو  100ه ت ــار كم ــا ذك ــرت وكال ــة ش ــينخوا

تنقســم إلــى منــامق لراعيــة ،وتنميــة الســياحة البيئيــة ،ومنــامق

صناعية.

باألسلحة والعتاد .وتصدر ميانمار أكثر من نصف إنتاجها الزراعي عبر الحدود مما يجعل من الصين أحد أكبر شركائها التجاريين.
وهناك منطقة حرة قيد التطوير بالقرب من ميوز على الحدود المشتركة بين الصين وميانمار.
37

تكمن األهمية االستراتيجية لبورما في موقعها الجغرافي حيث إنها تشكل الحاجز الطبيعي بين الصين والمحيط الهندي ،أما الصين

فتعاني من تحد جيوسياسي كبير متمثل في كون إطاللتها البحرية الوحيدة هي على المحيط الهادي من خالل بحر الصين ،وبالتالي

فإن أغلب التجارة الصينية باتجاه الغرب نحو المحيط الهندي والشرق األوسط وأفريقيا وصوالً لـ أوروبا محكومة بمضيق ماالكا في
إندونيسيا .هذا المضيق يمثل شريان الحياة بالنسبة للصين سواء في وارداتها األساسية كالنفط أو في تجارتها مع الجزء األكبر من
العالم ،ووصول الصين ألسواق العالم محكوم إما بمضيق ماالكا أو مضيق بنما باتجاه الشرق ،وكال المضيقين يقعان تحت السيطرة
االستراتيجية للواليات المتحدة ،وبورما تتحول هنا لنقطة التفاف نحو المحيط الهندي تعطي الصين فرصة لتجاوز حصارها البحري ،وفي

المقابل تتحول بورما لحاجز طبيعي يعطي الغرب فرصة لتحجيم الصين جزئياً.
 38ياسر الغرباوي ،الفرار من الموت 3 ...جذور خفية لـ "مأساة" عرقية الروهينغا ،العربي الجديد 7 ،أيلول .2017
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وفي نيسان أبريل من العام الحالي ،تم افتتاح خ

ثيلونغ ميانمار – الصين ألنابي

النف وال ال الطبيعي،

بتتلفـة تبلـغ  2.45مليـار دوالر ،وبطـول  771كيلـومت اًر مـن ســاحل واليـة ارخـين وحتـى إقلـيم يونـان فـي جنــوي
غربي الصين ،مما يؤمن لـ ب ين سبيهً رئيسياً الستيراد النف الخام من الشرق األوس  ،وتفـادي ممـيق مالقـة
المزدحم .كما تملك الصـين مينـا بحريـاً عميقـاً ومنطقـة اقتصـادية كبيـرة بتتلفـة  9مليـارات دوالر فـي كيـاوكبيو
إلى الجنوي من راخين ،وهي منطقة مخصصة للصين حتى عام .392038
إن إنشا خطو لنقل النف وال ـال والبمـائع مـن المحـي الهنـدي مباشـرًة إلـى الصـين يماثـل فـي تـأثير بشـ ل
جزئــي نفــس تــأثير اكتشــا

رأس الرجــا الصــالح علــى المنطقــة العربيــة وكــذلك نفــس تــأثير قنــاة الســويس علــى

رأس الرجا الصالح في مرحلة الحقة .وهذا ما يفسر دعم الصين لح ومة ميانمـار البوذيـة ضـد الروهين ـا فـي
إقليم أراكان .ومن أهم األسباي التي تجعل من بورما بعداً استراتيجياً هاماً بالنسبة للصين أيماً كونهـا الجسـر
الذي تعبر من خهل إلى اتحاد دول سيان ،وهذا ما دفع الصين إلى مساعدة ميانمار في االنمـمام إلـى هـذا
االتحاد عام  ،1997رغم أن أنشئ في عام  ،1967وذلك بهد

تعزيز التجارة مع هذ الدول والمساهمة في

بنا وتطوير االقتصاد في الجز الجنوبي الفقير من الصين.40
ولتن رغم هذ الحجم التبير لهذ االستثمارات الصـينية ،فـ ن ألتسـندر دي ميرسـان ،الخبيـر فـي شـؤون ارخـين
والباح ــث لـ ــدج المدرسـ ــة الفرنســـية للد ارسـ ــات الش ـ ـرقية ،يـ ــرج فـ ــي تقريـ ــر نش ـ ـرت صـ ــحيفة ذي سـ ــتار أن هـ ــذ
المشــروعات الصــينية المــخمة فــي واليــة ارخــين قــد أثــارت اضــطرابات عميقــة لــدج السـ ان المحليــين الــذين لــم
يشهدوا أي تداعيات إيجابية بسببها.

39

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "رويترز" ،فإن اتحاد سيتيك ،الذي يضم ثالث شركات صينية أخرى وشركة تايالندية ،اقترح الحصول

على حصة تبلغ من  70إلى  85في المئة من المشروع مع النسبة المتبقية تحت سيطرة حكومة ميانمار .وسوف يكون الميناء

المشار إليه من النقاط االستراتيجية المهمة بالنسبة للبنية التحتية البحرية الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية ،وسوف تستكمل
المنشآت القائمة بالفعل في شيتاغونغ في بنغالديش ،وغوادار في باكستان ،وكولومبو في سريالنكا .كما سوف توفر البديل كذلك ،عن

طريق البر ،لنقل البضائع من الدول الغربية إلى الصين .راجع :االقتصاد يلعب دو اًر خفياً في أزمة الروهينغا ،الشرق األوسط15 ،
تشرين األول .2015
40

نبوية عبد الحافظ ،المجتمع الدولي وقضية مسلمي بورما ،مجلة المقتطف 25 ،كانون الثاني .2015
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ويــرج خب ـ ار أن الواليــات المتحــدة تحــاول التــأثير علــى اتســاع العهقــات الصــينية مــع ميانمــار مــن خــهل حــث
الهنــد علــى تطــوير ش ـراكة عميقــة مــع األخي ـرة .41ووفق ـاً لمجلــة الدبلوماســي  ،ف ـ ن االســتثمارات الصــينية فــي
ميانمار ال تقارن أبداً بمثيلتها الهندية المئيلة .وخهل السنة الماليـة  2016 – 2015اسـتثمرت الصـين نحـو
 3.3مليار دوالر في ميانمار ،في حين أن االستثمارات الهندية هنا لم تتجاول  224مليون دوالر فق .
بالنسبة للهند ف ن موقع بورما مؤثر في تعزيز موقف نيودلهي الجيوسياسي في جنوي شرق سيا ،وهي محور
االرتتــال نحــو اســتتمال مشــروع الهنــد الجديــدة الــذي تســعى مــن خهل ـ إلــى التطــوير والتوســع السياســي فــي
العهقـ ــات االقتصـ ــادية واألمنيـ ــة مـ ــع اآلسـ ــيان ،وتسـ ــت ل الهنـ ــد البعـ ــد الـ ــديني مـ ــن خـ ــهل الـ ــديانتين (البوذيـ ــة
والهندوسية) للتأثير داخل بورما ،ون اًر لهذ األهمية ا ستراتيجية لبورما فقد كان

محطاً ألمماع دول الجوار

والدول الع مى ،حيث تمثل بورما عمقاً استراتيجياً هاماً لتل من الصين من جهة والهند والواليات المتحدة من
جهة أخرج.
دفع التوسع في التعـاون بـين الصـين وميانمـار بالهنـد إلـى ليـادة التبـادل التجـاري مـع مسـؤولي ح ومـة ميانمـار
السياســيين والعس ـ ريين .كمــا عرض ـ

الهنــد تــوفير المســاعدات العس ـ رية إلــى ميانمــار ،فــي محاولــة لمواجهــة

النفوذ الصيني التبير هنا  .ولقد اختتم الجنرال مـين أونـغ لينـغ ،القائـد العـام للجـيش فـي ميانمـار ليـارة رسـمية
إلى الهنـد اسـتمرت ثمانيـة أيـام .مـدت الهنـد البسـا األحمـر خـهل ليـارة الجنـرال التبيـر ممـا لفـ
وأببرم ـ

انتبـا ب ـين.

خ ــهل الزي ــارة صــفقة بقيم ــة  37.9ملي ــون دوالر بشــأن توري ــد الطوربي ــدات الهنديــة خفيف ــة ال ــولن إل ــى

ميانمــار .كمــا تعمــل الهنــد أيم ـاً علــى إمــداد ميانمــار بالتــدريبات العس ـ رية فــي مجــاالت حف ـ الســهم ،وأيــدت
محاولتها االنممام إلى عمليات حف السهم التابعة لممم المتحدة.42

41

ميانمار هي الدولة الوحيدة في رابطة اآلسيان التي تشترك في الحدود البرية والبحرية مع الهند .ويشترك الجانبان في حدود برية

بطول  1643كيلومت ارً .وتساند الهند الطريق اآلسيوي السريع الذي يربط ميانمار وكمبوديا وفيتنام .وحصلت شركة بونج لويد الهندية

على عقد للمساعدة في تطوير أجزاء من الطريق السريع المشار إليه .كما تشارك الشركات الهندية أيضاً في بناء وصيانة ميناء
سيتوي ومحطة باليتوا للنقل المائي الداخلي .وتتألف صادرات ميانمار إلى الهند باألساس من المحاصيل الزراعية واألسماك .وفي الوقت
الحالي يذهب إلى الهند أكثر من  80في المئة من إجمالي اإلنتاج المحلي من المحاصيل البقولية والحبوب البالغة  1.2مليون طن.
وفي المقابل تستورد ميانمار المنتجات الدوائية ،والصلب ،واآلالت والماكينات من الهند.

42

الشرق األوسط ،االقتصاد يلعب دو اًر خفياً في أزمة الروهينغ 15 ،تشرين األول .2015
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كان

الهند قد جمـدت عهقاتهـا مـع ميانمـار منـذ فتـرة مويلـة بسـب

مع إد ار نيودلهي أن ميانمار بات

تطو

الح ـم العسـ ري الـدي تاتوري هنـا  .ولتـن

في المدار الصيني بصورة متزايدة ،عمدت الهند إلى ت يير سياسة

العزلــة التــي اســتمرت لفت ـرة مويلــة مــن الــزمن ،وبــدأت فــي التعامــل المباشــر مــع ن ــام الح ــم العس ـ ري خــهل
السنوات القليلة الماضية ،وحتى قبل أن تتخذ الديمقرامية مومئ قدم لها في ميانمار ،مـع اسـتمرار معارضـتها
للعقوبات ال ربية المفروضة على البهد .وأصبح
مـ ــن األم ـ ـ ار

ح ومة الهند أكثر تأكيداً وحزماً اآلن علـى اعتبـار ميانمـار

المهمـ ــة فـ ــي الخطـ ــة الهنديـ ــة الرئيسـ ــية التصـ ــال دول رابطـ ــة اآلسـ ــيان .والهنـ ــد ،وفـ ــق تطورهـ ــا

االقتصادي والتتنولوجي والتنمية في قطاع الطاقة ،فمهً عن المزايا الجيوسياسية األخرج ،تعمل على توسيع
وجودهــا فــي ميانمــار .ويقــول ســونيل ســيث ،رئــيس ال رفــة التجاريــة الهنديــة الميانماريــة المشــتركة ،إن هــدفنا
الرئيسي هو مماعفة التبادل التجاري إلى نحو  4أو  5مليارات دوالر على مدج العـامين أو الثهثـة المقبلـة .
ويبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين نحو ملياري دوالر.
إذاً تتنافس كل من الصين والهند لجذي ميانمار إلى مدارها مع تقدم صيني ملحوظ في هذا السياق وهو ما
ينع س في موقف صيني داعم لح ومة ميانمار في المحافل الدولية عند إثارة قمية الروهين ا .وتحفز هذ
الوقائع من السرديات التي تتهم الواليات المتحدة بتمخيم ألمة الروهين ا ضعا
يم ن تجاهلها .ونشير في هذا السياق إلى أن الواليات المتحدة أعلن

الصين ،وهذ فرضية ال

في تشرين األول  2017فره

إج ار ات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفم المساعدات العس رية للوحدات والمبا

البورميين

المتورمين في أعمال العنف التي تتعره لها أقلية الروهين ا المسلمة.43

43

في السياق ذاته قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه اإلجراءات العقابية "إننا نعرب عن

بالغ قلقنا إزاء األحداث األخيرة في والية راخين واالنتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى" ،مشددة على
وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع ،بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية" .وكانت الوزارة أعلنت في وقت

سابق أن الواليات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار ،بسبب معاملتها ألقليتها الروهينغا المسلمة بما في ذلك عقوبات

مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي .كما عبرت عن "قلقها العميق من األحداث األخيرة في والية راخين بميانمار ،ومن االنتهاكات
العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينغا واألقليات األخرى" .وتابعت "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع ألي فرد أو كيان

ارتكبها بما في ذلك األطراف غير الحكومية" .راجع :رويترز ،بسبب الروهينغا...عقوبات أميركية على جيش ميانمار 24 ،تشرين األول

.2017
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وشهدت الموجة األخيرة من العنف التي انطلقـ

فـي ي  2017مسـتوج متقـدم مـن التهديـد ال ربـي ،األميركـي

– البريط ــاني بالتحدي ــد .ه ــددت بريطاني ــا عل ــى لس ــان ولي ــر خارجيته ــا ب ــويس جونوس ــن باتخ ــاذ إجـ ـ ار ات ض ــد
ميانمار في حال لم تتحر أونغ سان نها حملة الجيش ضد أقلية الروهين ا المسلمة .وأضا
علــى بورمــا (ميانمــار) أال تتفاجــأ إن وجــدت نفســها تح ـ
يجـ

لهـذا السـب

التــدقيق الــدولي وعلــى جــدول أعمــال مجلــس األمــن.

علــى هــذ االنتهاكــات أن تتوقـف  .ودعــا وليــر الخارجيــة األميركــي ،ري ــس تيلرســون ،فــي تشـرين الثــاني

 ،2017إلى فـتح تحقيـق فـي انتهـا حقـوق مسـلمي الروهين ـا وذلـك بعـد اجتمـاع مـع لعمـا ميانمـار المـدنيين
والعس ـ ريين .وقــال تيلرســون فــي مــؤتمر صــحافي مشــتر مــع أونــغ ســان ســو كــي ،الزعيمــة الفعليــة للح ومــة
المدنيــة التــي تش ـ ل

ف ــي ميانمــار قبــل أقــل م ــن عــامين وتقتســم الســلطة م ــع الجــيش ،إن مشــاهد مــا ح ــد

مروعة  .وأجرج تيلرسون محادثات منفصلة مع قائد القوات المسلحة الجنرال مين أونج ههينج.44
إال أن التمخيم سوا كان مفتعهً من األميركيين أو كجز من التمامن ا سهمي ثارة الرأي العام ال ينفي
وجود انتهاكات ممنهجة بت طيـة ح وميـة ألقليـة الروهين ـا ألسـباي ثقافيـة وقوميـة وسياسـية .وتجمـع جملـة مـن
التقارير التي نشرت مؤخ اًر بواسطة األمم المتحدة ،ومن مة العفو الدولية ،ولجنة الحريات الدينية التابعـة لـو الرة
الخارجية األميركية ،ولجنة الهجئين األميركية ،وجماعات مراقبة حقوق ا نسان األخرج ذائعـة الصـي  ،علـى
أن سجهت حقوق ا نسان في بورما ت ل من بين الن م األسوأ عالمياً.
خاتمة:
يتزايد الوعي الدولي وا سهمي تجا معاناة مسلمي الروهين ا ويجري توجي اهتمام متزايد بهذ القمية إعهمياً
وسياسياً ،وذلك ألسباي مرتبطة بشدة حمهت القمع األخيرة وتطور دور وسائل التواصل واالتصال وأيماً لما
يبــدو اهتمام ـاً أميركي ـاً فــي وضــع ح ومــة ميانمــار تح ـ
ويجــري إصــدار مزيــد مــن بيانــات ومواقــف الشــج

ض ـ و مت ازيــد نتيجــة انفتاحهــا الواســع علــى الصــين.

والتنديــد تجــا مــا يحــد

فــي ميانمــار مــن من مــات دوليــة

 44العربية نت ،واشنطن تدعو إلى التحقيق في الجرائم ضد الروهينغا 15 ،تشرين الثاني .2017
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ونقليميــة ح وميــة مثــل جامعــة الــدول العربيــة 45ومن مــة التعــاون ا ســهمي 46ومجلــس التعــاون الخليجــي،47
وجهات غير ح ومية ،48ودول كتركيا

45

49

والجمهورية ا سهمية ا يرانية 50والسعودية 51ومصر.52

استنكرت جامعة الدول العربية ،في أيلول  ،2017االنتهاكات المستمرة وأحداث العنف ضد مسلمي بورما على مدار األيام الماضية.

وأعرب أحمد أبو الغيط ،األمين العام للجامعة ،في بيان رسمي اليوم عن استنكاره الشديد لتصاعد االنتهاكات بحق أقلية الروهينغا

المسلمة في ميانمار "بورما" على مدى األيام األخيرة ،وسقوط قتلى وتشريد ونزوح آخرين ،إلى جانب هروب أعداد وصفها بـ "الضخمة"
خارج البالد .وذكر األمين العام للجامعة أن التقارير واألخبار الواردة في هذا الصدد ،وبينها تقارير لألمم المتحدة واللجان الدولية

المستقلة ،تضمنت استياء وقلقاً بالغاً لدى الرأي العام والشعوب العربية التي تمثل جزءاً وركناً أساسياً من شعوب العالم اإلسالمي .وذكر

محمود عفيفي ،المتحدث الرسمي باسم األمين العام ،أن أبو الغيط طالب السلطات في ميانمار بتحمل مسؤولياتها ،ووقف االنتهاكات

في أسرع وقت ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق في االنتهاكات التي وقعت بالفعل ومحاسبة مرتكبيها.
46

https://www.google.com.lb/amp/s/www.eremnews.com/news/world/979468/amp

أعرب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،أكمل الدين إحسان أوغلو ،عن عميق قلقه إزاء العنف المتواصل ضد حقوق

الروهينغا المسلمين في ميانمار حيث قتل وجرح وشرد اآلالف من أبناء هذه األقلية إلى داخل وخارج ميانمار ،مشدداً على موقف
منظمة التعاون اإلسالمي الثابت في متابعتها لقضية الروهينغا .وأكد األمين العام للتعاون اإلسالمي في رسالته إلى سو كي موقف

المنظمة الثابت كذلك من التعاون معها ومع حكومة ميانمار في هذا الصدد ،مضمناً رسالته دعوة سو كي لزيارة مقر األمانة العامة لـ
منظمة التعاون اإلسالمي في جدة من أجل التباحث في هذه المسألة.
47

في العام  ،2015أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي

وانتهاك حقوق اإلنسان بحق المواطنين الروهينغا ،مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي ،وبخاصة مجلس األمن ومنظمات المجتمع
المدني اإلقليمية والدولية ،إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار ق اررات منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة

ومبادئ حقوق اإلنسان ،مطالباً بضرورة تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة.

وفي العام  2016أدانت دول مجلس التعاون استمرار سياسة التمييز العنصري وانتهاك حقوق اإلنسان الممنهجة بحق األقلية المسلمة
من الروهينغا في ميانمار ،وجددت دعوتها المجتمع الدولي ،وخاصة مجلس األمن ومنظمات المجتمع المدني اإلقليمية والدولية ،إلى

العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار ق اررات منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة .كما دعت دول المجلس سلطات
ميانمار إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينغا المسلمين ،وذلك كجزء ال يتج أز من عملية ترسيخ الديمقراطية واإلصالح،

واالعتراف بهم كاقلية .وأكدت دول مجلس التعاون أن حماية األقلية الروهينغية في ميانمار هي مسؤولية أخالقية تقع على عاتق
المجتمع الدولي كما أن تقديم الحماية لهذا الشعب الذي تعرض عبر تاريخه وحتى يومنا هذا إلى حمالت إبادة ممنهجة ،من قبل

المجموعات اإلرهابية والجهات الحكومية المتواطئة معها هو التزام قانوني وتنفيذ للمواثيق والمعاهدات الدولية.
48

طالبت رابطة علماء فلسطين كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية في العالم بمناصرة المسلمين وإيقاف حمامات الدماء في بورما

وغيرها .واستنكرت الرابطة في بيان لها تلك المذابح بحق المسلمين في بورما؛ حيث طالبت الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية
والمنظمات الدولية والحقوقية في العالم بالعمل على نصرة المسلمين المضطهدين المعذبين في بورما ودعت كافة المنظمات اإلنسانية

إلى تقديم كل أشكال الدعم؛ إلنقاذهم من بين أنياب البوذيين الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر؛ لكي يعيشوا في أمن وسالمة.
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وعقدت اللجنة الكويتية لمساعدة إقليم أراكان في ميانمار "بورما" اجتماعها األول برئاسة النائب محمد هايف المطيري وأصدرت بياناً
جاء فيه "نطالب المسلمين وجميع أحرار العالم بمساعدة المشردين والالجئين والمحاصرين اآلن في إقليم أراكان في جمهورية ميانمار

االتحادية (بورما) ،وسرعة نجدتهم بعد أن تجاوزت حكومة ميانمار والجماعات البوذية كل األعراف واالتفاقيات والقوانين الدولية

واإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان العالمية بإقدامهم على محاصرتهم وحرق قراهم وهدم مساجدهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية

ومارست ضدهم أبشع أنواع القتل والتنكيل والتهجير والتجويع فهم بين قتيل ومعتقل وجريح ومحاصر وسط تعتيم إعالمي مريب وقطع

جميع االتصاالت في إقليم أراكان ووضع الحواجز والثكنات العسكرية بين القرى واألحياء المسلمة مما يمنع إنقاذ وإسعاف أي جريح
ومصاب بالحرائق واالعتداءات.
49

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/05/224677.html

قال وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش أوغلو ،إن المسؤولين األتراك يتواصلون مع دول العالم إلنهاء الظلم الذي يتعرض له

مسلمو الروهينغا في إقليم أراكان في ميانمار" ...ينبغي إيجاد حل جذري اليوم لما يحصل في أراكان ،فال يمكن استمرار هذا الظلم

والمعاملة غير اإلنس انية بهذا الشكل ،وعلى العالم بكامله أن يتحلى بالمسؤولية ...أقول للمسؤولين في الدول اإلسالمية علينا أال نلتزم

الصمت حيال هذا األمر ،علينا أن نظهر حساسيتنا وأن نوجه التحذيرات الالزمة إلى ميانمار ،وأن ندعمهم في حال أبدوا تجاوباً".
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في كانون الثاني  ،2013قال مسؤول إيراني إن بالده سترسل وفداً برلمانياً إلى ميانمار لدراسة أوضاع المسلمين من عرقية

الروهينغا وسبل مساعدتهم ،في ظل تصاعد موجات العنف واالضطهاد التي تطالهم منذ عدة أشهر ،مما دفع بأعداد كبيرة منهم للتشريد
والنزوح إلى دول الجوار .ونقلت وكالة "مهر" اإليرانية لألنباء عن منصور حقيقت بور ،نائب رئيس لجنة األمن القومي والسياسة

الخارجية بمجلس الشورى اإلسالمي ،قوله إنه سيرأس وفداً برلمانياً في زيارة إلى ميانمار تستغرق ثالثة أيام اعتبا اًر من األربعاء
المقبل .ويرافق الوفد ممثلون عن وزارة الخارجية ولجنة الخميني لإلغاثة وجمعية الهالل األحمر .وذكر المسؤول أن طهران أرسلت

الشحنة األولى من المساعدات اإلغاثية قبل عدة أيام إلى ميانمار ،موضحاً أنه سيتم إرسال الشحنة الثانية إلى مسلمي ميانمار خالل
األيام القليلة المقبلة.

وفي أيلول  ، 2017دعا الرئيس اإليراني حسن روحاني السلطات البورمية إلى "منع الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المسلمين"،

مطالباً دول الجوار بمساعدة الالجئين .وقال في جلسة حكومية نقلتها محطات التلفزيون" :في بورما ،شعب مسلم يعيش في وضع

صعب جداً ،عشرات اآلالف منهم ُهجروا أو قتلوا ،وأحرقت جثث بعضهم" ،داعياً األمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه القضية.
وجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسالة بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة شدد فيها على "إن ممارسة الضغوط من
كما ّ

أجل طرد المسلمين عن أراضيهم وإجبارهم على الهجرة إلى بلدان أخرى ال يحل هذه األزمة المتجذرة .الحكومة في ميانمار عليها متابعة

أوضاع األقلية المسلمة التي تبعث على القلق واألسف؛ وأن تراعي حقوقهم بشكل واضح؛ واالعتراف الرسمي بهم كباقي المواطنين في
ميانمار؛ وحمايتهم من العنف والتمييز" .وأكد ظريف أن "الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تبدي رغبتها واستعدادها لدعم كل الجهود من

أجل التوصل إلى حل مستدام وسلمي لهذه األزمة وذلك بغية استيفاء حقوق وأمن وسالمة المسلمين الروهينغا واالطمئنان على حالهم".

51
تطرق لقاء جمع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق إلى قضية التمييز
في تموز ّ 2015
الذي تعانيه أقلية الروهينغا المسلمة .وبحث الجانبان "سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي الذي يمارس ضدهم ،وضرورة التصدي

له في إطار ق اررات منظمة التعاون اإلسالمي ،واألمم المتحدة ،ومبادئ حقوق اإلنسان العالمية".

وفي آذار  ،2016طالب مندوب المملكة العربية السعودية في األمم المتحدة السفير فيصل طراد ،ممثالً دول مجلس التعاون الخليجي،
الحكومة الجديدة في ميانمار باتخاذ خطوات فورية لوضع حد للسياسات والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينغا وغيرهم من
الجاليات المسلمة في والية راخين التي تحرمهم من أبسط حقوقهم األساسية .وأضاف طراد أنه بالرغم من اإلصالحات التي وردت في

ولمآس واضطهادات متتالية ،مما أدى إلى
التقرير إال أن مسلمي الروهينغا ال يزالون يتعرضون إلهدار كامل لحقوقهم اإلنسانية،
ٍ
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يتمــح م ــن ه ــذا العــره الم ــوجز ،وج ــود عملي ــات عنــف واض ــطهاد وتهجي ــر ممنهجــة ض ــد الروهين ــا ،أكب ــر
الجماعات المسلمة في ميانمـار ،ألسـباي ذات جـذور مختلفـة ثقافيـة وسياسـية وتاريخيـة .إال أن شـدة الحمـهت
وتوقيتهــا م ـرتب بالتنافســات المحليــة (كالــدورات االنتخابيــة) ك حــدج وســائل حشــد النــاخبين ونمــا نتيجــة تــوفر
مناخـــات مناسـ ــبة ك هـــور داعـ ــش وتوجيه ـ ـ رسـ ــائل للروهين ـــا وهـــو مـ ــا اسـ ــتخدم كذريع ــة لمزي ــد مـــن التنتيـ ــل
بالروهين ــا .ويبــدو أن ـ فــي عــام  2016ظهــرت جماعــة مســلحة مــن الروهين ــا ونفــذت عمليــات محــدودة ضــد
مراكز للشرمة ،إال أن هـذ الهجمـات قـدم

حـاف اًز لمزيـد مـن القمـع المـدعوم ح وميـاً الـذي أصـبح ي هـر علـى

أن محاري لإلرهاي.
بيعتبر التهجير وظروف من أبرل أوجـ مأسـاة الروهين ـا ،حيـث يمـوت المئـات مـنهم أثنـا الهـري بـالبحر ،فيمـا

يعيش مئـات اآلال

مـنهم ظروفـاً مأسـاوية فـي مخيمـات أو منـامق مفتوحـة فـي العـ ار فـي دول مجـاورة .علـى

أن ـ منــذ العــام  2012يبــدو أن عــدد قتلــى الروهين ــا يــدور حــول عــدة اآلال  ،فيمــا ت هــر حمــهت ممنهجــة
ضدهم وتشمل االغتصاي والتشريد والتعذي .
أما الموقف األميركي الذي يدفع بالقمية في المحافل الدولية ويقدم موقفاً سياسياً داعماً للروهين ا فتدور حولـ
شبهات جدية بـأن خلفيـات هـذا األمـر مرتبطـة بـالتطور التبيـر فـي العهقـات بـين ميانمـار والصـين أمـا الصـين
فتجد في ميانمار واحداً من منافذها تجا العالم عبر المحي الهندي بمـا يمنحهـا مسـا اًر مواليـاً للمحـي الهـاد
حيث تتثر الصراعات والتوترات مع تواجد أميركي هنا  .وه ذا ،يستفيد األميركيون من القمية للم
الن ام في ميانمار لتبح اندفاعت نحو الصين ،وكذلك الستهدا

على

الصين كشري ة استراتيجية لن ام يقـوم بتلـك

الحمهت الوحشية ضد الروهين ا.

تهميشهم وتشريدهم ،ودفعهم إلى الهجرة إلى خارج أراضيهم ،باإلضافة إلى تعرضهم لألمراض والفقر والبؤس التي عاناها من بقي منهم

على قيد الحياة.
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في أيلول  ،2017قال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة تدين "أعمال العنف التي أدت إلى مقتل ونزوح اآلالف

من مسلمي الروهينغا" ،وتطالب السلطات البورمية باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوقف العنف ،وتوفير الحماية الالزمة لهذه األقلية".

وشدد البيان على دعم مصر "لكافة الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع اإلنساني المتفاقم نتيجة هذه األزمة".
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