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  تمهيد

قمع وقتؿ االىتماـ الدولي في السنوات االخيرة بدولة ميانمار بسبب ما يواجيو مسممو الروىينجا مف  زايدت

حقوؽ المسمميف  قوٍة انتياؾ   أوتوا مف يا البوذيوف بكؿ مامتد ألكثر مف ستة عقود، حاوؿ فياوتيجير وتجويع 

 يرالتقار  وعمى الرغـ مف ،اآلالؼ وتيجيرىـ مقتؿ ج ضدىـ إلىالممني االضطياد عممياتوقد أدت  ،الروىينجا

الموقؼ الدولي ف أىذه الممارسات كما  توقؼمة لـ حكو ال أف إال في ميانمار االنتياكات حجـ حوؿ المتكررة الدولية

 .ـ ىناؾ بؿ اكتفى بالشجب واإلدانةجراءات حاسمة تجاه النظاإفي معظمو لـ يتخذ 

سباب أاألزمة، وعرض  ىذه وفي ىذه الدراسة نحاوؿ تفسير المواقؼ الدولية وما يربطيا بالمصالح تجاه

 نقساـ المجتمعي في ميانمار. مى أىـ العوامؿ التي ساىمت في االالوقوؼ عا و العنؼ المتجدد تجاه مسممي الروىينج

  :ر تاريخيةجذو 

قميـ إ، عندما احُتؿ ٫٧٪٤نجا في ميانمار بدأت في عاـ الروىي يالتاريخ تشير إلى أف معاناة مسممإف قراءة 

قة، ا مف انتشار اإلسالـ في المنطالذي قاـ بضـ اإلقميـ إلى ميانمار خوفً  "بوداباي"بؿ الممؾ البوذي مف ق   أراكاف

ا ىي فترة حكـ "بوداباي" عامً  ٧٥ ا أفالروىينجا وتيجيرىـ وقد تحقؽ تاريخيً  واستمر البوذيوف في اضطياد مسممي

 ا في حؽ شعب الروىينجا المسمـ.ا وفتاكً ا مظممً كانت عيدً 

اومة باعتماد سياساتيا المعروفة بدأت حممتيا لمتخمص مف المقو  ،احتمت بريطانيا ميانمار ٤٫٥٧في عاـ 

مدتيـ بالدعـ والسالح كي تنشأ بينيـ العداوة والبغضاء البوذييف ضد المسمميف و لى تحريض فعم دت إ "ؽ تسدفر  "

ف عؿ بورما اانفص بعد ٤٬٦٫ألؼ مسمـ في عاـ  ٦٣بتحريض البوذييف عمى قتؿ حوالي  قامتف ،وتتالشى وحدتيـ

عد انيزاـ قوات بف ،٤٬٧٥عاـ  أراكافمميف في ولـ تمبث أف تجددت االنتياكات ضد المس ،إدارة اليند البريطانية

خمَّفوا أسمحة كثيرة استولى عمييا البوذيوف، وبدؿ استخدامو ضد عمى أيدي اليابانييف،  أراكافالتحالؼ عمى أرض 
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ألؼ مسمـ أغمبيـ  ٤٣٣راح ضحيتيا أكثر مف  ٤٬٧٥قتؿ المسمميف في مجزرة عاـ  اليابانييف قاموا باستخدامو في

ة لما مقدممرحمة تحوؿ و  مف النساء والشيوخ واألطفاؿ، وُشرد مئات اآلالؼ خارج الوطف، وكانت ىذه المجزرة

جة يتعرض مسممو الروىينجا لعمميات اضطياد وقتؿ وتيجير جماعى ممني وقتحصؿ بعد ذلؾ فمنذ ذلؾ ال

  .٤ومنظمة ومدعومة مف الدولة

لمسمميف، بدعوى أف أجدادىـ لـ يكونوا الـ يعترؼ الدستور ب ٤٬٧٫منذ إعالف استقالؿ ميانمار في عاـ و 

حيث ومنذ ذلؾ الوقت والسمطات أو األغمبية البوذية ال تتعامؿ معيـ بصفتيـ مواطنيف،  اء البمد األصمييفمف أبن

كما مارس  ،أداء فريضة الحج ومف الجامعي، بؿ نع أبناء الروىينجا مف التوظؼ في الحكومة أو استكماؿ تعميميـمُ 

إلى دولة بنجالديش  ىـالعرقي وطردفي حقيـ التطيير  ٤٬٩٥الحكـ العسكري الذي استولى عمى السمطة عاـ 

 .٥ا ونصؼ مميوف نسمةألفً  ٤٨٣دفعات عمى فترات متفاوتة تراوحت بيف 

يد مجموعة مف الرىباف البوذييف المتطرفيف وعمى  ىعم، ٤٬٬٬٦في عاـ  ٬٩٬وقد جاء تأسيس حركة 

واستكمااًل لتاريخيـ الطويؿ مف التدخؿ في  لدور الرىباف في ميانمار اامتدادً  ،أسيـ الراىب المتطرؼ "كياو لويف"ر 

ت ساىم، وقد ممةلتاريخ دولة ميانمار الحافؿ باالضطياد والمجازر البشعة لألقمية المس السياسة، كما أتى تتويًجا

 .٧اليـووحتى  ٥٣٤٥الروىينجا منذ منتصؼ عاـ العنؼ والتطيير العرقي ضد مسممي ىذه الحركة في نشر 

 

                                                           
1 International Crisis Group, Myanmar: A new Muslim Insurgency in Rakhine State, December 15, 
2016, from: https://bit.ly/2hgdgOj. 

 متاح عمى: ،٪٦-٤٥ص  ،٤٬٬٤ ،]د.ف[محمد بف ناصر العبودي: "بورما الخبر.. والعياف"، الطبعة األولى،  ٥
https://bit.ly/2Ld1mVi . 

عمىى رأسيـ بإحدى األديار وأسسيا مجموعة مف الرىباف البوذييف المتطرفيف  ٤٬٬٬ىي حركة دينية قومية بوذية نشأت في عاـ  ٦
البمداف البوذية، وتقـو بشف حمالت تحريضية، واستخداـ العنؼ ضد مسممي  وتدعو إلى حماية اليوية البوذية في  ،الراىب كياو لويف

  واالجتماعية والثقافية. بورما مع الدوافع الدينية البوذية والسياسية 
، تاريخ ٥٣٤٦ \٨ \٦تاريخ النشر:  ،https://bbc.in/2wzHwir ،عربي BBCموقع  ،لماذا يياجـ الرىباف البوذيوف المسمميف؟ ٧

 .٥٣٤٫ \٥ \٥٨الدخوؿ: 
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 :دور العوامل السياسية والدينية في العنف المتجدد

فالعنؼ الطائفي والصراعات الطائفية  ،في جميع جوانبو ستقراراال عدـ   اتاريخ البالد وواقعييعكس 

وانتياكات حقوؽ اإلنساف ىي ما يميز المشيد القائـ في البالد كنتيجة حتمية لسيطرة طائفة واحدة عمى جميع 

فإف جميع األقميات  ٥٣٤٫واتش عف بورما في  سا لتقرير منظمة الييومف رايتووفقً  ،سمطات البالد ومواردىا

% ٫٫ُيشك ؿ البوذيوف حوالي والمسيحييف والمسمميف، تواجو التيديدات واالضطياد في بمد  الدينية، بما فييا اليندوس

مف نسبة السكاف فيو، كما أف ليذا العنؼ أسباب تاريخية تـ عرضيا مسبًقا فكذلؾ كاف لمعوامؿ السياسية والدينية 

 دور كبير في تجدد ىذا العنؼ.

: العوامل السياسية:  أوًلا

إلى التأثير الكبير لالستعمار عمى الحياة السياسية في البالد والذي كاف لو انعكاسات  بد مف اإلشارة ال

حيث ساىـ بشكؿ أساسي في تقوية شوكة البوذييف البورماف عمى حساب  كثيرة عمى البالد خالؿ الفترات الالحقة

  .مسممي الروىينجيا

ني "مت توجو السياسة العامة لمدولة تجاه الروىينجا حتى االف ىو انقالب ومف المحطات اليامة التي شكَّ 

 ئيس الوزراء وغيرىـ مف السياسييفحيث عطؿ فيو الدستور واعتقؿ رئيس الجميورية ور  ٤٬٩٥عاـ  ٨العسكري "ويف

 ،٩في البالد لتاتمادو" اليد الطولىعمؿ عمى إحكاـ القبضة العسكرية عمى جميع مرافؽ البالد، وأصبح لمجيش "او 

سياسة عسكرية تقوـ عمى القمع وتصعيد الحممة العسكرية ضد الجماعات العرقية المناىضة  "ني ويف"وانتيج 

                                                           
تـ تكميؼ رئيس أركاف الجيش "ني ويف" بتشكيؿ حكومة انتقالية الستعادة النظاـ وسمح بإجراء انتخابات عامة جديدة  ٤٬٨٫في عاـ  ٨

أف  اوكذلؾ رئيًسا لموزراء. معمنً  ،انقالًبا وأصبح رئيًسا لمدولة ورئيًسا لمجمس الثورة "ني ويف" شفَّ  ٤٬٩٥وفي مارس  ،٤٬٩٣في عاـ 
قاـ النظاـ الجديد بتعميؽ الدستور وحؿ المجمس التشريعي وكاف ىذا بمثابة بداية الييمنة  ،"الديمقراطية البرلمانية لـ تكف مناسبة لبورما"

 والتي تستمر حتى يومنا ىذا. ،افي جميع مناطؽ البالد تقريبً  الساحقة لمجيش
، ٪٤٦/٬/٥٣٤تاريخ النشر: ، https://bit.ly/2EjZvNcموقع الجزيرة.نت،  ،جيش ميانمار.. عقود مف السيطرة واالنتياكات ٩

 .٥٣٤٫ \٥ \٥٨تاريخ الدخوؿ: 
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لمحكومة األمر الذي أدى إلى مزيد مف االحتقاف ومشاعر العداء مف قبؿ ىذه الجماعات ضد الحكومة المركزية 

 .٪العسكرية

وىو ما انعكس عمى التطورات السياسية في  ،٤٬٫٫االنقالب وحتى  وقد حكـ البالد المجمس العسكري بعد 

تحويؿ الدولة مف النظاـ البرلماني إلى النظاـ االشتراكي حيث أخذت الحكومة تعامؿ البورماف معاممة تفضيمية عف 

السياسية باقي الجماعات العرقية األمر الذي أدى إلى تغذية شعور ىذه الجماعات بالتيميش واإلقصاء عف الحياة 

 .بالدفي ال

والذي ينص عمى أف المجموعات  ،٤٬٫٥ عاـومف أىـ صور ىذا اإلقصاء الرسمي ىو قانوف الجنسية 

حـر و لحصوؿ عمى الجنسية البورمية، يمكنيا ا فقط ٤٫٥٦التي تثبت وجودىا عمى األراضي البورمية قبؿ  ٫ثنيةاإل

و القياـ أفال يحؽ ليـ تممؾ العقارات  ،عتبرىـ مواطنيفي حيث لـ ،ى الجنسيةالقانوف الروىينجا مف الحصوؿ عم

ساءة المعاممة،  ،سة حقوقيـ السياسيةممار  وأبأعماؿ التجارة  مما جعميـ عرضة لالضطياد والتمييز العنصري وا 

رغـ أف بعضيـ يعيش في ميانمار منذ قروف، وتـ منحيـ بطاقات بيضاء بدؿ اليوية الوطنية التي منعوا مف 

 يخضع أف يمكف وحامميا المواطنة، يعني ال حمميا أف عمييا كتب فقط عاميف لمدة وىي بطاقات صالحة ،اقتنائيا

 السمطات وتحاوؿ المجاورة، والقرى األحياء بيف التنقؿ مف يمنع كما بالطرد ميدد يحمميا ال ومف ىويتو، في لمتحقيؽ

 .٬شرعييف غير دخالء محض أنيـ حاممييا مف اعتراؼ تسحب أف اليويات بتمؾ

                                                           

7 Konsam Shakila, "Myanmar under the Military Rule 1962-1988", (International Research 
Journal of Social Sciences: Vol. 3, No.10, October 2014) pp.46-50     

وتاريخ مشترؾ، وثقافة مميزة، ويرتبطوف بإقميـ محدد، إضافة إلى شعور  ،مجموعة مف البشر يجمعيـ اسـ جامع، وأصؿ المشترؾ ٫
 عاـ بالتضامف بيف أفرادىا.

، تاريخ ٥٣٤٨ \٬ \٤٦النشر:  تاريخ ،https://bit.ly/2Rv6dDh ،نوف بوست ،اجالقصة الكاممة لمعاناة مسممي الروىين ٬
 .٥٣٤٫ \٥ \٦٣الدخوؿ: 
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استقالتو لـ تكف  ولكن ،٤٣ثر احتجاجات الرىباف والطالبإاستقالتو عمى  "ني ويف"قدـ  ٤٬٫٫وفي عاـ 

 مجمس"كػ مختمفة، بمسميات ميانمار العسكري المجمس تعني انسحاب الجيش مف المشيد بؿ عمى العكس فقد حكـ

 ٤٬٬٣ عاـ بو قاـ الذي الثاني االنقالب عقب بتأسيسو "ماونج ساو" الجنراؿ قاـ الذي" الدولة وقانوف النظاـ استعادة

 اسمو غير ثـ ٤٬٫٫ عاـ االحتجاجات أحداث عقب عسكرية اأحكامً  المجمس وفرض ،٤٬٬٥ عاـ استقالتو ليقدـ

 دستور مبادئ لوضع محاولة في ٤٬٬٥ عاـ الوطني المؤتمر وأسس "والتنمية لمسمـ الدولة مجمس" إلى ٪٤٬٬ عاـ

 .العسكري بانقالبو الجيش قاـ عندما ُألغي الذي ٧٪٤٬ عاـ دستور محؿ يحؿ جديد

مف  %٥٨ظؿ المجمس العسكري ىو المتحكـ الرئيسي في المشيد السياسي حيث يسيطر الجيش عمى و 

ف النظاـ أي مطالب األقميات العرقية خاصة و األمر الذي يسمح لو بتعطيؿ أي إصالح سياسي يمب ،مقاعد البرلماف

 .٤٤مف أصوات البرلماف %٨٪أكثر مف  إلى ةقرار بحاجأي  اتخاذ مبرلماف ينص عمى أف أيالداخمي ل

 عمى بورما، مدف كؿ في المسمميف بحؽ والقتؿ العنؼ أحداث مف منظمة موجة بداية ٥٣٣٤كاف عاـ 

 مف الكثير عمى الجيش مف بدعـ البوذيوف استولى وقد األمريكية، المتحدة بالواليات سبتمبر ٤٤ أحداث خمفية

حتى بعد و  ،اؿ مع دعـ مف الحكومة العسكريةعمى ىذا المنو  ت االنتياكاتواستمر  وأراضييـ المسمميف ممتمكات

رغـ إعالف حكومة ميانمار تغيير تغير أحواؿ المسمميف الروىينجيا لـ ت ٥٣٤٣ نوفمبر في جرت التي االنتخابات

 .نظاـ الدولة مف نظاـ عسكري إلى نظاـ ديمقراطي

                                                           
فضت  ،٤٬٩٦يوليو  ٪في  وكانت تقابؿ بوحشية، ،كانت ىناؾ احتجاجات متفرقة ضد الحكومة العسكرية "ني ويف"خالؿ حكـ  ٤٣

 ،٤٬٩٨ا احتجاجات بقيادة الطالب في عاـ كانت ىناؾ أيضً  طالًبا، ٤٨عف مقتؿ  ذلؾ أسفرو  ،الحكومة المظاىرات في جامعة رانغوف
ا ما يتبعيا إغالؽ الجامعات وغالبً  ،كانت ىذه المظاىرات تتـ بشكؿ رئيسي في حـر الجامعاتو  ،٣٪٤٬وديسمبر  ،٤٬٩٬ديسمبر و 

 والكميات لمنع المزيد االحتجاجات.
ى انتفاضة عمى مستوى األمة؛ نتيجة لمقمع وكذلؾ سوء اإلدارة االقتصادية وتخريب إل ٤٬٫٫تحولت احتجاجات الطالب في يونيو 

وتعد ىذه  ،اذاؾ بالدولة األقؿ نموً ، كما ُصنفت بورما آنارتفاع الديوف الخارجيةالعممة البورمية األمر الذي أدى إلى مزيد مف الفقر و 
 " مف منصبو.ويف ني"لى استقالة انتفاضة في تاريخ بورما الحديث وأدت إكبر أ

 . ٥٣٤٩ \٤٣ \٪٥تاريخ النشر:  ،Human Rights Watch ، https://bit.ly/2zYPsMk،بورما :٪٥٣٤التقرير العالمي  ٤٤
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 طرد مف بد ال أنو" سيف ثيف" ميانمار أعمف رئيسحيث  ٥٣٤٥ وبدأت شرارة العنؼ مف جديد في يونيو

رساليـ ميانمار مف الروىينجا مسممي  حادث خمفية عمى وذلؾ المتحدة، لألمـ التابعة الالجئيف مخيمات إلى وا 

 عمى الروىينجا مسممي مف العشرات مقتؿ إلى أدى ما فيو، تورطوا قد مسمميف شباف إف قيؿ بوذية فتاة اغتصاب

حراؽ البوذييف والمتطرفيف الجيش قوات أيدي  رايتس ىيومف توقال ،األراضي مف الكثير ومصادرة المنازؿ عشرات وا 

 .٤٥والتحقيؽ في الجرائـ التي وقعت والعدالة المحاسبة إعاقػة عمػى تدأبػ مػفاأل قػوات إف ووتػش

ويبقى الجيش مؤسسة  ،أعضاء نشطيف أو سابقيف مف الجيش يييمف عمييابالتالي فإف ميانمار تبقى دولة 

قائمة بذاتيا، ورئيس القوات المسمحة يحتفظ بالحؽ في الحصوؿ عمى صالحيات استثنائية بما في ذلؾ القدرة عمى 

 تعميؽ الحريات المدنية والغاء السمطة البرلمانية.

 :العوامل الدينية :اثانيا 

ُتعدَّ ميانمار دولة ذات تنوٍع ديني نتجة حياة العديد مف العرقيات المختمفة عمى أراضييا، ولكف وفؽ 

وقد عاشت  ،بيا % مف سكاف البالد٫٣ا حيث يديف أكثر مف البوذية ىي األكثر انتشارً اإلحصائيات الرسمية فإف 

 كما ،نات األخرىسية بيف األغمبية البوذية والدياالبالد جممة مف التوترات االجتماعية والدينية مدفوعة بعوامؿ سيا

أشرنا سابًقا إلى تعرض جميع األقميات لالضطياد مف ق بؿ البوذييف، لكف يمكننا القوؿ أف الفئة األكثر اضطياًدا 

 كانوا مسممو الروىينجا. 

 االنقالب استولى عندما٤٬٩٥ عاـ مف تتبعو يمكف الحالي لالضطياد التاريخي التدرج أف البعض يرىو 

 الدولة في صياًل أ امواطنً  الشخص كوف عمى دلياًل  الديف يستخدـ بدأ أركانو تثبيت أجؿ ومف السمطة، عمى العسكري

ا لتأييد سياستيا ففي بداية الحكـ العسكري كانت الحكومة تدعـ الرىباف اقتصاديً  ،القومية لتبرير البوذية مستغاًل 

 مف سياساتيا إلى الشعب استمالة في فشمياالتي شارؾ بيا الرىباف أدركت الحكومة  ٤٬٫٫ولكف بعد احتجاجات 

                                                           
، ٥٣٤٦ \٩ \٤٩النشر: تاريخ  ،https://bit.ly/2vWS4cbا، موقع الجزيرة، جصالح عبد الشكور، عاـ عمى إبادة الروىين ٤٥

 .٥٣٤٫ \٥ \٥٣تاريخ الدخوؿ: 
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 خطر فكرة ترويج خالؿ مف النظاـ شرعية لدعـ كاإلسالـ األخرى الديانات استخداـ إلىفاتجيت  الرىباف خالؿ

 .لمحكومة البوذي الشعبي التأييد تعزيز وبيدؼ الوطني واالنسجاـ التماسؾ عمى األخرى الديانات

وقد ساىمت الحكومات العسكرية المتاعقبة عمى تأجيج أعماؿ العنؼ الطائفة المتجددة في ميانمار كوسيمة 

لمبقاء في السمطة مف خالؿ تعزيز خوؼ الشعب البوذي مف خطر الديانات األخرى، فصار لمحكومة دوًرا بارًزا في 

شعاليا بيف المسمميف في  القسري حيث انتيجت سياسة التيجير والبوذييف الماغ،  أراكافتعزيز النزعة الطائفية وا 

كانت تعمؿ عمى تيريب أعداد كبيرة مف الماغ البوذييف مف شيتاغونغ إلى راخيف وىذا ما  في مابالعنؼ والتدمير 

ت مف سكاف اإلقميـ خالؿ ثمانينا %٦٣ال تتجاوز  أقميةً  %٣٪ة في راخيف يفسر كيؼ أصبح المسمموف ذوي األغمبي

 القرف الماضي.

لكنو البعض و  ىاندماج كما يصور نتيجة لعدـ قدرة المسمميف عمى االويتضح لنا مما سبؽ أف األزمة لـ تكف 

 كما نكار الوجودإميش إلى فمأساة الروىينجا تجاوزت التي ،ـ ومحاوالت مستمرة إللغاء ىويتيـعدـ تقبؿ لوجودى

 يوتنكفىء عمى نظريات لمنقاء العرقتكشؼ عف ثقافة تسود عمى المستوى الرسمى فى ىذا البمد ترفض التنوع 

 المزعوـ.

  وحسابات المصالح: يالدولموقف ال

واإلسالمية عمى بيانات الشجب واإلدانة لما يحدث لمسممي  اقتصرت معظـ ردود فعؿ الحكومات العربية

ميانمار، ولـ تأخذ حتى الحيز الكافي مف اىتماـ وسائؿ اإلعالـ العربية ولـ ُيسمط الضوء عمييا بأي شكؿ، واقتصر 

 دور الجامعة العربية عمى استنكار االنتياكات والعنؼ بحؽ مسممي الروىينجا والمطالبة بوقؼ العنؼ ضدىـ
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، وقامت كؿ مف مصر واإلمارات وقطر بإدانة أعماؿ العنؼ ومطالبة سمطة ميانمار ٤٦تحسيف أوضاعيـ المعيشيةو 

 . ٤٧بتوفير الحماية لمسممي الروىينجا وفؽ بيانات صادرة عف وزرات الخارجية في الدوؿ الثالث

وًزا بيف الدوؿ العربية أما الموقؼ السعودي فقد شيد العديد مف التغيرات، فقد كاف ىو الموقؼ األكثر بر 

ر لتوفي ، حيث أدانت حينيا أعماؿ العنؼ تجاه الروىينجا ودعت المجتمع الدولي٥٣٤٥عقب تجدد األزمة في 

لمجمس التعاوف  قد دعا حينيا الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لعقد قمة طارئةو  ،الحماية لممسمميف في ميانمار

 .٤٨عدة قضايا أىميا أزمة الروىينجا نوقش خالليامكة المكرمة اإلسالمي في 

فبعد تجدد األزمة مرة  ،لدور التركي المتصدر لممشيد اآلفا أماـاإلنحسار  الدور السعودي بدأ في لكف

اتخذ الرئيس التركي عدة إجراءات لجمع القادة المسمميف في جميع أنحاء العالـ وحثيـ  ـ٪٥٣٤غسطس أأخرى في 

وفى ، ٤٩العنؼ ضد الروىينجاالسعي لتضافر الجيود إليجاد وسيمة لوقؼ عمى الضغط عمى حكومة ميانمار و 

وقد سبؽ أف وصؼ الرئيس التركي العنؼ  الروىينجابشكؿ رسمي، موقؼ ميانمار تجاه  الوقت نفسو، أداف أردوغاف

كما ساىمت تركيا في إدخاؿ المساعدات اإلنسانية إلى ميانمار  ،ا بأنو إبادة جماعيةجالجاري الممارس ضد الروىين

وكذلؾ توزيعيا عمى مخيمات الالجئيف في بنجالديش تحت إشراؼ زوجة الرئيس نفسيا مما جعؿ ىذه المساعدات 

 تحظى بتغطية إعالمية واسعة النطاؽ.

ففي الوقت الذي تحاوؿ  ،تركياو لسعودية كؿ مف اجيات الجديدة لبإمكاننا تفسير ىذيف الموقفيف نتيجة لمتو 

بالتخمص مف أي  بات البراءة مف شبية اإلرىابثإحاولة مو  فيو السعودية انتياج سياسات جديدة لمتقرب مف الغرب
                                                           

، ٪٥٣٤ \٬ \٩تاريخ النشر: ، https://bit.ly/2QtaYgu ،إـر نيوز ،الجامعة العربية تستنكر قتؿ وتشريد المسمميف في بورما ٤٦
 .٥٣٤٫ \٦ \٤٨تاريخ الدخوؿ: 

، ٥٣٤٫ \٬ \٩تاريخ النشر: ، https://bit.ly/2AZvLD9 ،سكاي نيوز ،اجمصر تطالب ميانمار بحماية مسممي الروىين ٤٧
 .٥٣٤٫ \٦ \٤٨الدخوؿ: تاريخ 

 ،المصري اليـو ،المسممة في بورما« الروىينجيا»ضد أقمية « التطيير العرقي»السعودية تديف عمميات  ٤٨
https://bit.ly/2S5HVR3 :٥٣٤٫ \٦ \٤٨، تاريخ الدخوؿ: ٥٣٤٥ \٫ \٪، تاريخ النشر. 

، ٪٥٣٤ \٬ \٥تاريخ النشر: ، https://bit.ly/2QEJ2dF ،موقع الجزيرة ،اجا بشأف مسممي الروىينا رسميً تركيا تعمف تحركً  ٤٩
 .٥٣٤٫ \٦ \٥٤تاريخ الدخوؿ: 
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الحفاظ عمى مصالحيا التجارية ومف ناحية أخرى محاولة ، مف ناحية شكؿ مف أشكاؿ التعاطؼ مع المسمميف

 ،أنابيب يوصؿ النفط مف الخميج العربي إلى مقاطعة يوناف الصينية مروًرا بميانمارواالقتصادية فمؤخًرا تـ مد خط 

تدفؽ الغاز الطبيعي والنفط عبر  ىو ويعتمد ىذا الخط عمى حماية الحكومة البورمية، فالميـ اآلف بالنسبة لممممكة

فترة األخيرة اقتصادًيا ىاًما في ال، إضافة إلى عدـ رغبتيا في التصادـ مع الصيف التي أصبحت شريًكا "راخيف"والية 

 .٪٤عالقات تجارية وثيقة وتجمعيا بيا

حيث تظير تركيا  ،لميةلتصبح قوة إنسانية عافي الوقت نفسو نجد المحاوالت التركية لتصدر المشيد 

إقميمًيا ا األمر الذي يعزز مكانتي ،بالمساعدات لكؿ مسممي العالـ مد يديوي ذيبمظير قائد العالـ اإلسالمي ال

 ودولًيا.

وفي الوقت الذي ترى األمـ المتحدة فيو أف أقمية الروىينجا ىي األقمية األكثر اضطياًدا في العالـ إال أنيا 

 لألمـ العامة الجمعية دعتوقد  ،أعماؿ العنؼ ال توفر ليـ أي حماية ُتذكر وتكتفي بالتنديد ومطالبة الحكومة بمنع

 العامة الجمعية اعتمدت ٥٣٣٬ نوفمبر وفي ،اإلنساف حقوؽ احتراـ إلى البورميالحاكـ  النظاـ اوتكرارً  امرارً  المتحدة

 البورمي الجيش اداعيً  ،"األساسية والحريات اإلنساف لحقوؽ الجارية المنيجية االنتياكات بشدة يديف" قرار مشروع

 ."الدولي اإلنساني والقانوف اإلنساف حقوؽ النتياكات حد لوضع عاجمة تدابير التخاذ" والنظاـ

 المسمميف الروىينجا ضد العنؼ رقعة اتساع مف "غوتيريش أنطونيو" المتحدة لألمـ العاـ األميف حذر وقد

 طارئة الجئيف أزمة أسرع" لتصبح تفاقمت األزمة أف عمى امشددً  ميانمار، في "راخيف" والية مف الشمالي الجزء في

 عمني اجتماع أوؿ خالؿ الدولي األمف مجمس أماـ لغوتيريش كممة في ذلؾ جاء ،"اإلنساف لحقوؽ اإنسانيً  اوكابوسً 

 .٤٫سنوات ثماني منذ ميانمار حوؿ لو

                                                           
17 Batrawy,Aya, Rohingya crisis: Saudi Arabia stays silent on growing humanitarian disaster despite oil 
interests and historic ties, Independent, 21 September 2017,  from: https://ind.pn/2HzWVoV.  

 ،عربي BBCموقع  ،أزمة مسممي الروىينجا: العنؼ في ميانمار "كابوس" لحقوؽ االنساف في العالـ ٤٫
https://bbc.in/2EpLg9x،  :٥٣٤٫ \٦ \٥٣، تاريخ الدخوؿ ٪٦٣٤\ ٬ \٥٬تاريخ النشر. 
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 الذي راخيف إقميـ إلى كاف مف المخطط القياـ بيا أممييف لمسؤوليف زيارة ألغت ميانمار في السمطات وكانت

 إلى الدولية المنظمة في ولوفمسئ بيا يقوـ التي مف نوعيا األولى ستكوف الزيارة تمؾ وكانت اآلالؼ مئات عنو نزح

  .٤٬٪٥٣٤ أغسطس ٥٨ في العنؼ أحداث اندالع منذ المنطقة

وكاف أندرو غيممور، مساعد األميف العاـ لألمـ المتحدة لشئوف حقوؽ اإلنساف ومبعوث المنظمة الدولي، 

الروىينجا في والية "راخيف" وأنو مف غير قاؿ إف ميانمار لـ تتوقؼ عف حمالت التطيير العرقية بحؽ أقمية 

المتصور عودة أي الجئ في المستقبؿ القريب إلى الوالية بطريقة آمنة وكريمة ودائمة، وأفاد بأنو في حيف تستمر 

حكومة ميانمار في إخبار العالـ كمو أنيا عمى استعداد الستقباؿ العائديف مف الروىينجا، تستمر قواتيا في طردىـ 

 .٥٣ماـ مجمس األمفلؾ مفوض األمـ المتحدة في كممتو أعمى ذ غالديش، وأكَّدباتجاه بن

وفي تقريرىا األخير أوضحت منظمة ىيوماف رايتس ووتش مدى معاناة مسممي الروىينجا جرَّاء عمميات 

 القتؿ عممياتحيث ترتكب قوات األمف رغـ وجود نظاـٍ ديمقراطي مدني،  ٪٥٣٤التطيير العرقي منذ أغسطس 

في حؽ  اإلنسانية ضد جرائـ إلى ترقى التي االنتياكات مف وغيرىا المتعمد والحرؽ الجنسي والعنؼ الجماعي

ي عمميات قتؿ غير بتزييؼ الحقائؽ حيث أنكرت وجود أ الجيش والحكومة البورمية اتيـ التقريرو  ،المسمميف

 .٥٤راخيف والية في المتضررة المناطؽ إلى اإلنساف حقوؽ ومراقبي المستقميف الصحفييف وصوؿمنعت  مشروعة كما

دانتيا عمى نطاؽ واسع إال أف  ورغـ قياـ منظمات حقوؽ اإلنساف الدولية بتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف وا 

فقياـ المجتمع الدولي بتولية بعض الجرائـ التي ارتكبت ضد األقميات اىتماًما ردود الفعؿ العالمية أقؿ مف المتوقع، 

قضية إبادة األرمف، ومحرقة الييود التي ُمنحوا عمى إثرىا وطًنا خاًصا بيـ في فمسطيف، والجرائـ التي شديًدا مثؿ: 

                                                           
 \٬ \٥٫تاريخ النشر:  ،https://bit.ly/2HAAv78 ،العربية TRTموقع  ،ميانمار تمغي زيارة لمسؤوليف أممييف إلى أراكاف ٤٬

  .٥٣٤٫ \٦ \٥٣تاريخ الدخوؿ:  ،٪٥٣٤
 ،موقع أخبار األمـ المتحدة ،الظروؼ ليست مييأة لعودة الالجئيف الروىينجا إلى ميانماراألمـ المتحدة:  ٥٣

https://bit.ly/2BZVjSp ، :٥٣٤٫ \٥ \٤٦تاريخ النشر.  
 ،٪٥٣٤ \٤٣ \٤٬تاريخ النشر:  ،Human Rights Watch، https://bit.ly/2KoR3Nk ،بورما :٥٣٤٫التقرير العالمي  ٥٤

 .٥٣٤٫ \٦ \٤٣تاريخ الدخوؿ: 
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ارتكبت بحؽ مسممي البوسنة واليرسؾ، وقياميـ بتوفير مالًذا آمًنا لألكراد شماؿ العراؽ بعد ما تعرضوا لو مف جرائـ 

بالجرائـ ضد اإلنسانية، يحتـ عميو ممثاًل في األمـ المتحدة قتؿ عمى يد النظاـ البعثي وغيرىا مف القضايا المتعمقة 

وخاصة الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف أف ينظر بجدية بالغة لما يحدث في بورما تجاه األقمية المسممة، 

 إجراءات مف يمـز ما اتخاذ واإلسالمية العربية الدوؿ عمى تحتـ واألخالقية واإلنسانية الشرعية وليةالمسئ كما أف

جبارىا بورما حكومة عمى الضغط بيدؼ  .بورما في لممسمميف الجنسية ومنح الالزمة الحماية توفير عمى وا 

فاتخاذ قرار بالتركيز عمى  ،الروىينجيا مسممي أزمة تجاىؿ المتحدة االمـ تعمد إلى التقارير بعض ريتشو 

األولوية لمتنمية طويمة األجؿ في "راخيف" عمى أمؿ أف استراتيجية طويمة األمد ومنح األمـ المتحدة والمجتمع الدولي 

 الحديث أف يعني الموقؼ ىذا وكاف ،والبوذييف الروىينجا بيف التوترات خفض إلى النياية في يؤدي ىذا االزدىار

 في المتحدة األمـ فريؽ رئيسة حاولت كما ،المتحدة األمـ لموظفي بالنسبة المحرمات مف أصبح الروىينجا عف اعمنً 

 في العمني التحقيؽ إغالؽ اوأيضً  الروىينجا مناطؽ إلى السفر مف اإلنساف حقوؽ نشطاء منع" لوؾ ريناتا" ميانمار

 .٥٥القضية

 منح في ساىـ العالـ حوؿ "موفوبياسالاإل" انتشار مف وفقار  وما "داعش" ةتنظيـ الدول صعود أف ويبدو

جيش إنقاذ "أو  ٥٦"حركة اليقيف"خاصة بعد ظيور جماعة مسمحة تعرؼ باسـ  ،لالعتداءات عمى الروىينجا ءغطا

والجيش كاف  والتي تقـو بشف ىجمات منسقة عمى مراكز الشرطة وتدخؿ بمواجيات مباشرة مع الشرطة "روىينغا

عف أوؿ ىجـو مسمح شارؾ فيو المئات عمى  ٥٣٤٩في أكتوبر  الحكومة حيث أعمنت ٥٣٤٩نوفمبر  حداثأبرزىا أ

                                                           
 ،عربي BBCموقع  ،تحقيؽ لبي بي سي: كيؼ خذلت األمـ المتحدة مسممي الروىينجا في ميانمار؟ ،جونا فيشر ٥٥

https://bbc.in/2xKHfbZ :٥٣٤٫ \٦ \٩، تاريخ الدخوؿ: ٪٥٣٤ \٬ \٥٬، تاريخ النشر. 
موجوديف في المممكة العربية السعودية،  اقياديً  ٥٣أسسيا مجموعة  ،عماؿ العنؼ ضد الروىينجاعقب أ ٥٣٤٥ىي حركة نشأت في  ٥٦

مع مبدأ حؽ الدفاع عف  تماشًيا "القمع" ضد دولة وحمايتو شعب الروىينجا عفىدفيا الدفاع  ،وجميعيـ مف الروىينجا المياجريف
 عف مقتؿ بعضوأسفر  ٥٣٤٩ؿ في أكتوبر األو  اكاف ىجوميو  ،ال تياجـ مدنييف بوصفيا ركة وصميا بأنيا إرىابيةوترفض الح ،النفس

مواقع لمشرطة  مطت األضواء عمى ىذه الحركة عقب تعرضسُ  ٪٥٣٤وفي أغسطس  ،عمى حدود ميانمار وبنغالديش الحراس والجنود
ليجمات مف قبؿ مسمحيف تابعيف لمحركة وعقب تمؾ اليجمات شيدت مناطؽ شماؿ والية أراكاف حممة  وقاعدة لمجيش في ميانمار

 الؼ مف مسممي الروىينجا.آراح ضحيتيا  نمارعسكرية عنيفة شنيا جيش ميا
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تؿ أربعة جنود في ثالث يـو قُ و  امراكز لمشرطة الحدودية مع بنغالديش، باألسمحة البيضاء والمصنعة منزليً 

، وبدأ نزوح عشرات اآلالؼ أراكافلميجمات، بالتزامف مع انطالؽ حممة أمنية واسعة النطاؽ لمسمطات شماؿ والية 

 .باتجاه بنغالديش

ولة عف ئالمس "فاليقي"حركة ا أنو القائد لمعمنً  "أبو عمار جنونيعطا اهلل "، ظير ٥٣٤٩أكتوبر  ٪٤يوـ في و 

انتيجت الحكومة البورمية "وحشية مدمرة" مف ضرب  ثر ذلؾوعمى إ ٥٧تمؾ اليجمات عمى مراكز الشرطة والجيش

 .٥٨وقتؿ واغتصاب دوف التفرقة بيف المدنييف وغيرىـ وفؽ تقرير األمـ المتحدة

 األزمة؟ تمك تجاه الغربية الدول فعل ردة كانت كيفإذن، 

اختارت الدوؿ الغربية تجاىؿ ىذه اإلبادة الجماعية بحؽ الروىينجا المسمميف، ودوف أي اعتبار لجرائـ 

 واالتحاد المتحدة الواليات قررتالنظاـ البورمي ضد الروىينجا وانتياكاتو عمى مدى عقود لتمؾ األقمية العاجزة فقد 

عادة بورما، عف العقوبات رفع األوروبي  .كامؿ بشكؿ معيا الدبموماسية العالقات وا 

 األخيرة السنوات خالؿ قامت الدوؿ ىذه فإف المسمميف؛ الروىينجا واضطياد لقتؿ المكثفة الحممة مف وبالرغـ

 العالقات وعّززت ميانمار لحكومة المساعدات مف الدوالرات مالييف وقدمت بورما، في االستثمارات بدعـ

 وأطمقت ،٥٣٤٥ منذ دوالر مميوف ٥٣٣ لبورما األمريكية المساعدات تجاوزتو  البورمي، النظاـ مع االقتصادية

 العالمي، التعميـ مجاالت في بورمية وأخرى أمريكية معاىد بيف شراكة برنامج ٥٣ مف أكثر األمريكية السفارة

 التطويرية المساعدات وصمت قد كما ،وغاب وسيسكو مايكروسوفت فييا بما لألعماؿ، وخاصة عامة ومؤسسات

 .يورو مميوف ٥٣٣ مف ألكثر األوروبي االتحاد مف لبورما

                                                           
 .٥٣٤٫ \٦ \٩تاريخ الدخوؿ:  ،https://bit.ly/2A2O2yx ،موقع الجزيرة ،ا.. محطات وتطوراتجأزمة الروىين ٥٧

25 International Crisis Group, Myanmar: A new Muslim Insurgency in Rakhine State, December 15, 
2016. 
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 نتيجة "نجاح قصة" واعتبرىا مرتيف بورما بزيارة ،المتحدة لمواليات السابؽ الرئيس ،أوباما قاـ ليذا باإلضافة

األزمة فحتى بعد عمميات  ورغـ تغير النظاـ االميركي لكف تبقى السياسات واحدة تجاة ،ديمقراطية إصالحات لتبنييا

 الوزراء رئيسة حكومة تموـ ال بالده أفح مسئوؿ في الخارجية األمريكية صرَّ  ٪٥٣٤التيجير المستمرة منذ القتؿ و 

 مع التعاوف تريد بالده أف امؤكدً  ا،الروىينج أقمية بحؽ البالد تشيدىا التي العنؼ أعماؿ عمى تشي سو سانغ أونغ

  .٥٩عمييا" ضغوط"أي  ممارسة حتى أو بورما عمى" عقوبات" فرض عف الحديث ورفض األزمة لحؿ بورما

بتضخيـ االنتياكات التي تحدث في بورما مف  ى البعض أف الواليات المتحدة قامتمف جية أخرى ير  

 عبر المنطقة، في الصيف تأثيرؼ إضعابيدؼ  مريكية؛ف الحقوؽ والحريات األعف لجا الصادرةخالؿ التقارير 

 ضد اـظالن خطايا رأسيا وعمى قميات،ألوا نسافإلا حقوؽ اياقض باستخداـ ميانمار في اـظالن عمى الضغط

المنفذ البحري المتاح  ُتعد  التي  ميانمار في الصيف نفوذتقوض  تيجيةاجيوستر  باسكم إلحراز اجالروىين المسمميف

قبضتيا السياسية عمى بورما  الواليات المتحدة، وبإحكاـ لمصيف في حاؿ تعطؿ المالحة في بحر الصيف الجنوبي

 .٪٥جبارىا عمى قطع عالقتيا بالصيف ستتمكف مف تحجيـ الصيف وتعامالتيا الدولية وتجارتيا في الغربوا  

اعتناؽ إلى  إضافةالمشتركة بينيما وبالنسبة لمصيف ذاتيا، فعالقاتيا قديمة مع ميانمار بحكـ الحدود 

 تعتبرحيث  ،داخؿ ميانمارالح اإلقتصادية والتجارية لمصيف األىـ مف ذلؾ ىو المصو  ،الشعبيف البوذية كديانة

التي مف بينيا مشروع و  البالد غرب في عتق ضخمة مشاريع مف تممكو لما وذلؾ بورما في األوؿ المستثمر الصيف

 نزح التي المنطقة جنوب كمـ ٥٣٣ تبعد التي "يفراخ" والية في المدينة" كياوكبيو" في الخاصة االقتصادية المنطقة

، كما يربط إقميـ عمميات التطيير العرقي التي يمارسيا الجيش البورمينتيجة  االروىينج مف اآلالؼ مئات عنيا

قميـ "يوناف" "راخيف"   ساىمت دوالر، مميار ٥4٧٨ بكمفة أنبوب نفط ضخـ أنشئ -الواقع جنوب غرب الصيف-وا 

                                                           
 \٬تاريخ النشر:  ،https://bit.ly/2r8UTlo ،٥٧ موقع فرانس ،اجواشنطف تريد التعاوف مع حكومة بورما لحؿ أزمة الروىين ٥٩
 .٥٣٤٫ \٦ \٤٨. تاريخ الدخوؿ: ٪٥٣٤ \٬
، https://bit.ly/2JCner6ا، العربي الجديد، ججذور خفية لػ "مأساة" عرقية الروىين ٦ياسر الغرباوي، الفرار مف الموت...  ٪٥

 .٥٣٤٫ \٦ \٤٥ريخ الدخوؿ: ، تا٪٥٣٤ \٬ \٪تاريخ النشر: 
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 أمف ضماف إلىالصيف  تسعىوبالتالي  ،الباقية امميارً  ٤4٥٧ بػ الصيف تكفمت بينما منيا امميارً  ٤4٥٣ بػ بورما

مف خالؿ دعـ الحكومة البورمية والحفاظ قتصادية وجميع مصالحيا اال الطبيعي والغاز النفط تنقؿ التي األنابيب

الؼ مف رار حتى لو كاف الثمف ىو دماء اآلستقالوسائؿ المستخدمة لضماف ذلؾ اال عمى استقرارىا بغض النظر عف

 .٥٫الروىينجا

أنو في ظؿ الديمقراطية الرأسمالية الغربية سوؼ يتـ تجاىؿ موضوع اإلبادة الجماعية ما  عمى يبرىف كؿ ىذا

 القوانيف عمى ماؿ ُيجنى مف ورائيا، ويبرىف أيًضا عمى أف المصالح االقتصادية تُقدَّـ عمى المحافظةداـ ىناؾ 

 إلنياء ميانمار نظاـ عمى حقيقي ضغط أي تمارس لـ الدوؿ ىذه فإف الواقع فيو  ،اإلنسانية النفس حماية أو الدولية

 .البورمية الحكومة مع العالقات لقطع حتى تتطرؽ ولـ واالضطياد، القتؿ حمالت

 البورمية كتاتوريةيالد ضد فعؿ أي اتخاذ في راغبة غير الغربية الحكوماتإف جميع ما ُذكر يبرىف عمى أف 

 أعداد عف النظر بغض المادية، األرباح مف التقميؿ أو لمخطر االستثمارت تعريض إلى يؤدي أفمف شأنو 

 إلنقاذ حقيقية رغبة أو نية لدييـ توجد ال أنو أفعاليـ تثبتو  البحر، في يغرقوف أو يذبحوف الذيف الروىينجا المسمميف

 .مآسييـ إلنياء أو الروىينجا حياة

  الخاتمة:

إف عمميات العنؼ واالضطياد والتيجير الممنيجة التي تحدث ضد الروىينجا، أكبر الجماعات المسممة في 

ُتعد  مف أبرز مآسي المسمميف حيث يموت المئات منيـ أثناء ميانمار، ألسباب ذات جذوٍر ثقافية وسياسية وتاريخية، 

اليرب عبر البحر فيما يعيش مئات اآلالؼ منيـ ظروًفا مأساوية في المخيمات في الدوؿ المجاورة، ومنذ العاـ 

ارتفع عدد قتمى الروىينجا ليصؿ إلى عدة آالؼ، في ظؿ حمالت ممنيجة ضدىـ تشمؿ االغتصاب  ٥٣٤٥

 عذيب.والتشريد والت

                                                           
تاريخ  ،https://bit.ly/2jYpBNF،٥٧فرانس  موقع ،ا عمى مصالحيا االقتصاديةا حرصً جالصيف تدعـ بورما في أزمة الروىين ٥٫

 . ٥٣٤٫ \٦ \٤٥تاريخ الدخوؿ: ،٪٥٣٤ \٬ \٥٫النشر: 
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 الصيف مع الغربي األميركي الصراع وُيعد تقاطع ىذه األزمة اإلنسانية المؤلمة لمسممي الروىينجا مع نقاط

دوف النظر لمجانب اإلنساني قتصادية اال ياالبمديف استخداـ األزمة لتحقيؽ مصالح فتحاوؿ كال ،آسيا شرؽ في

دانتيا وتقديـ بعض  عمى استنكارفي حيف تقتصر باقي األدوار اإلقميمية والدولية  ،ةلمقضي االنتياكات وشجبيا وا 

ة السياسية، سواء مف جانب دار المساعدات المادية، وتظؿ محاولة احتواء ونزع فتيؿ أزمة مسممي بورما رىف اإل

الحكومة البورمية، أو المعارضة، وتوحيد الجيود اإلقميمية والدولية لمضغط في ىذا االتجاه لحؿ األزمة واتخاذ 

 اءات أشد ردًعا لمجيش البورمي والنظاـ الحاكـ. إجر 
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