
ما الذي ينتظر الروهينغا المسلمة واألقليات األخرى
المضطهدة بعد االنقالب العسكري في ميانمار؟

عربي بوست



تحليالت

تم النشر: 2021/02/02 الساعة 11:01 بتوقيت غرينتش

تم التحديث: 2021/02/02 الساعة 14:26 بتوقيت غرينتش

AFP جنود جيش ميانمار يقومون بدورية في قرية بوالية راخين ذي األغلبية المسلمة من الروهينغا/ أرشيفية

بعد االنقالب العسكري الذي نفذه الجيش يف ميانمار على الحكم املدين، باعتقال كبار قادة الدولة، على رأسهم
الزعيمة أون سان سوتيش اليت فاز حزبها بأغلبية ساحقة يف انتخابات رفض نتائجها قادة الجيش مؤخراً، ُتط��

تساؤالت عديدة عن مستقبل أقلية الروهينغا وغريها من األقليات املضطهدة يف البالد، السيما أن الجيش البورمي
الذي ُتحركه قيادة متطرفة ودموية، ينتهج منذ عقود اضطهاد الروهينغا بشكل أسايس، وارتكاب الفظائع بحقهم.

األقلية األكثر تعرضًا للقمع في العالم.. لماذا كل هذا االضطهاد
للروهينغا؟

منذ وقت طويل، انتهج الجيش يف ميانمار باإلضافة إىل مجموعات بوذية متطرفة، قمع وتهجري األقلية املسلمة
ير األممية إن الروهينغا هم األقلية العرقية األكرث تعرضاً للقمع يف العامل. الروهينغا، حيث تقول التقار

وتعاين أقلية الروهينغا املسلمة منذ عقود يف ميانمار، اليت كانت تسمى بورما سابقاً، من االضطهاد والقتل، يف البلد
الذي يدين يف غالبيته بالبوذية، وتعيش فيه أقليات مختلفة قد تصل إىل 130 أقلية.
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وتنحدر أقلية الروهينغا من منطقة أراكان أو راخني األخصب يف البالد، على حدود بنغالديش املسلمة. وهذا ما يفرس
اختالف ديانتهم عن بقية بورما. فيما تقول روايات تاريخية أخرى إن الروهينغا ينحدرون من الجنود أو التجار العرب

واألتراك واملغول، الذين وصلوا املنطقة يف القرن الخامس عرش.

وعلى ادعاءات بأن الروهينغا قدموا مع املستعمر الربيطاين للبالد، اعتمدت الحكومات العسكرية يف ميانمار، وخاصة
حركة 969 القومية البوذية املتطرفة اضطهاد األقلية املسلمة، واعتبارها من بقايا االستعمار. لكن من الواضح أن

أزمة الروهينغا تعود إىل أربعينيات القرن املايض، بعد أن قام املستعمر الربيطاين بتحريض البوذيني وتسليحهم،
للتوجه إىل منطقة راخني والتعرض للمسلمني هناك.

الجيش البورمي أسس مبكرًا الضطهاد الروهينغا وتجريدهم من
حقوقهم

يف عام 1982 قام القائد العسكري ين وين بتجريد الروهينغا من جنسيتهم وأبقاها لنحو 130 أقلية داخل ميانمار،
ما جعل الكثري من سكان الروهينغا عديمي الجنسية يف وطنهم التاريخي. حيث لجأ العسكر إىل حيلة مفادها أن
الشعوب اليت كانت قبل االحتالل الربيطاين يف 1823 هي الوحيدة اليت تملك حق الجنسية، وذلك بالرغم من

وجود آثار للروهينغا املسلمني يف بورما منذ قرون طويلة.

رئيسة حكومة ميانمار اليت تم اإلطاحة بها، أونغ سان سو تيش واليت كانت دافعت عن قادة الجيش الذين
ارتكبوا الفظائع ضد الروهينغا/ رويرتز
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ومنذ العام 2017، بدأت االضطهادات وعمليات القتل ضد الروهينغا املسلمني لرتك أراضيهم وزراعتهم، بل إن
األمم املتحدة توثق عمليات القتل إىل بداية العام 2000. وقال تحقيق أجرته األمم املتحدة إن جيش ميانمار ارتكب
"أخطر الجرائم بموجب القانون الدويل" يف عمليات يف واليات راخني وكاشني وشان منذ 2011، داعياً إىل التحقيق

مع كبار املسؤولني العسكريني ومالحقتهم قضائياً بتهمة اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

كرث من 900 ألف من الروهينغا إىل بنغالديش املجاورة ، أو ركبوا القوارب باتجاه إندونيسا ير، لجأ أ وبحسب تقار
ومالزييا، هرباً من حملة التطهري العريق اليت شنها جيش ميانمار. بينما ال يزال يعيش نصف مليون من الروهينغا

املتبقني يف والية راخني يف ظروف بائسة، ويخضعون لعنف الحكومة والسكان املتطرفني، ويعيشون يف عزلة كاملة
عن العامل.

وواجهت السلطات العسكرية يف ميانمار إدانة دولية مزتايدة للفظائع اليت ارتكبها الجيش، حيث  فرض االتحاد
األورويب وكندا والواليات املتحدة وأسرتاليا عقوبات على عديد من مسؤويل قوات األمن، كما تم إنشاء آلية لجمع

األدلة من طرف "مجلس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة، عن الجرائم الخطرية وإعداد ملفات القضايا إلجراء
املحاكمات، ومع ذلك تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن اإلجراءات الحاسمة للمساءلة بقيت حرباً على ورق.

الجئون من الروهينغا يفرون من الجحيم يف بورما، ميانمار/ رويرتز

……وا وحیدین.. الصین ووا وحیدین.. الصین و33 بلدان أخرى تضطھد األقلیات المسلمة حول العالم بلدان أخرى تضطھد األقلیات المسلمة حول العالم
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ليس الروهينغا فقط.. أقليات أخرى مضطهدة في ميانمار

أدت هيمنة العرق األكرب يف البالد، وهو الربمان أو شعب "بامار"، الذي تبلغ نسبته 40% من السكان البالغ عددهم
48.7 مليون نسمة، على بقية األقليات إىل حدوث قالقل عديدة، وقد أثمرت عملية سالم تدريجية عن التوصل

ملسودة وقف إطالق النار عام 2015.

وهناك أقليات عديدة مضطهدة يف ميانمار، لكن ليس بمستوى اضطهاد الروهينغا، اليت تعاين العبودية على يد
الجيش، وقد هرب مئات اآلالف منهم لتايالند وبنغالديش، اليت يرتبطون بها عرقياً، ولكنهم يجربون عادة على

العودة.

وتعيش أقلية "الكارين" يف والية "كايان" الفقرية، وتتعرض لعمليات تهجري وهجمات من ِقبل الجيش الذي يسعى
للسيطرة على املنطقة الغنية باملوارد الطبيعية. 

الجئون من الروهينغا يف طريقهم لبنغالديش يف تنفيذ الجيش البورمي ألعمال تطهري عريق ضدهم/رويرتز
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كرب األقليات يف البالد، ويعتنق كثريون منهم املسيحية، ويعيشون يف والية "كياه"، وتمثل أقلية "الكارين" ثاين أ
وخاضوا الحرب اىل جانب الربيطانيني ضد اليابان أثناء الحرب العاملية الثانية، وكانوا قد وعدوا بدولة مستقلة، وهو

ما مل يحدث أبداً، ونظرت لهم السلطات كعمالء، لذلك تعر�ضوا للكثري من القمع.

أما أقلية "الكاشني" فيعتقد أنها جاءت من التبت، ويعتنق أفرادها املسيحية، ولها فصيل مسلح هو "جبهة تحرير
كاشني"، الذي توصل التفاق وقف إطالق نار مع الحكومة. 

فيما تعيش أقلية "تشني" البالغ تعدادها 1.5 مليون نسمة يف والية تشني النائية قرب الحدود مع الهند، وأغلبها
يعتنق املسيحية، ويتعرّضون لالضطهاد على يد السلطات ويعانون نقصاً يف الغذاء.

العسكر ُيحكمون قبضتهم على البالد مجددًا واألقليات تترقب

تقول األمم املتحدة إن انعدام اإلرشاف املدين على الجيش والخلل يف النظام الديمقراطي، واإلفالت من العقاب
وضعف حكم القانون والتعصب الديين، كل ذلك أسهم يف تعميق انتهاكات حقوق اإلنسان ضد األقليات يف ميانمار.

وتتحمل النساء والفتيات العبء األكرب بسبب العنف القائم على أساس النوع والعنف الجنيس. ومن أشكال
االضطهاد اليت تتعرّض لها األقليات: القتل خا�� نطاق القانون، واالعتقال والتوقيف التعسفي، والتهجري القرسي.

وبعد عودة الجيش يف ميانمار للسيطرة املطلقة على الحكم، هناك تخوفات من إيغال العسكر يف اضطهاد األقليات
املوجودة يف البالد، على رأسها الروهينغا، وتنفيذ أعمال تطهري عريق بالكامل ضدها، قد تكون أشنع من كل ما سبق

خالل السنوات األخرية.

وقال متحدث باسم األمم املتحدة إن املنظمة الدولية تخىش أن يفاقم انقالب ميانمار أزمة نحو 600 ألف من
الروهينغا املسلمني ال يزالون يف البالد، يف حني يعزتم مجلس األمن االجتماع، الثالثاء 2 فرباير/شباط 2021 للنظر يف

أحدث املستجدات.

زعیمة میانمار أصبحت قید االعتقالزعیمة میانمار أصبحت قید االعتقال
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تحميل المزيد

اقرتح تصحيحاً

أراكاناألقليات المسلمةمسلمو الروهينغاالروهينغاانقالب ميانمارميانمارعالمات:

أخبار

تحليالت

منوعات

رياضة

فن ومشاهیر

اليف ستايل

مرأة

تكنولوجيا

وأضاف املتحدث ستيفان دوجاريك، إن عرشات اآلالف من الروهينغا حبيسو املخيمات ال يمكنهم التنقل بحرية
داخل أراكان، كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية األساسية محدود للغاية، مردفاً: "لذلك فإننا

نخىش أن تجعل األحداث الوضع أسوأ بالنسبة لهم".

وكان الجيش يف ميانمار يحكم البالد بقبضة من حديد منذ االنقالب العسكري عام 1962، وكانت البالد تتعرض
يا الشمالية كدولة منبوذة دولياً.  لعقوبات أممية وأمريكية، ووضعها يشبه إىل حد كبري وضع كور

ودافعت أون سان سوتيش -رئيسة الحكومة اليت خلعها الجيش اآلن- برشاسة عن فظائع الجيش البورمي أمام
محكمة العدل الدولية، العام املايض، وأرصّت دون بادرة اعتذار على أنه يف حني "ال يمكن استبعاد احتمالية

االستخدام غري املتناسب للقوة" ضد الروهينغا، وأن "استنتاج نية اإلبادة الجماعية من طرف املحكمة يستند إىل
"صورة منقوصة ومضللة للوقائع" اليت جرت. وبلغ األمر أن نرشت سوتيش على صفحتها على موقع فيسبوك

منشوراً تحت عنوان "اغتصاب مزيف"، مستبعدة على نحو صادم مزاعم االعتداءات الجنسية املنظمة جيدة التوثيق
ضد أقلية الروهينغا.
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