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مشكلة الجئي الروىينغا والدور األممي خالذلا ( ) 1997 – 1991
ماىر جاسب حامت الفهد
كلية اإلماـ الكاظم (ع)-بغداد-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 10:كانون الثاين)2021 ،

اخلالصة

هتتم ىذه الدراسة مبوضوع ( مشكلة الجئي الروىينغا والدور األممي خالذلا "  ،) 1997 – 1991ففي ىذه ادلدة نزح ما يُقارب
(  ) 268،000 – 250،000الجئ روىينغ ي إىل بنغالدش ،بسبب سياسة الظلم والتعسف البورمية جتاه ىذه األقلية ،وقسمت ىذه ادلشكلة
إىل مرحلتني ،بدأت األوىل يف خالل (  ،) 1992 – 1991وكانت على شكل موجات بشرية ىاربة من أراكان البورمية إىل بنغالدش،

واستقبلتهم احلكومة البنغالدشية برحابة ،إال أ نو بسبب تزايد أعدادىم مع ضعف إمكانيات بنغالدش ،بدأت تظهر ادلشكلة يف األفق ،وعانت
منها ميامنار ( ميامنار ) وبنغالدش والروىينغا أنفسهم ،فميامنار مل ترحب هبم ،وبنغالدش تعاين من وجودىم ،والروىينغا ىم من يعانون ،وبعد
ادلناشدة البنغالدشية ،حتركت األمم ادلتحدة من خالل ادلفوضية العليا لشؤون الالجئني ،وتوسطت بني احلكومتني ،وجنحت يف التوصل التفاقية (

اتفاقية السالمة والعودة الطوعية ) يف  28نيسان  ،1992لكنها توقفت مع وصول أول وجبة من الالجئني إىل بالدىم ،بسبب سوء تفاىم بني

ددا ،وبدأت ادلرحلة الثانية يف  1شباط
حكومة ميامنار وادلفوضية .وبعد مفاوضات بني ميامنار وبنغالدش وادلفوضية ،فُعلت اتفاقية السالمة ُرل ً
 ،1993وعاد اغلبهم خالل (  ،) 1995 – 1993وسجل عام  1996تباطؤ كبري يف عودة الالجئني ،الذين وصلتهم أخبار عن سوء سياسة
حكومة ميامنار جتاه العائدين منهم ،فعانوا من الويالت واجلرائم اليت ارتكبت ضدىم ،وابلرغم من تشجيع ادلفوضية العليا وإجبار بنغالدش
لالجئني ابلعودة إال أهنم رفضوا ذلك األمر ،وفضلوا البقاء يف خميمات الالجئني يف بنغالدش ،اليت مل تكن مناسبة ،وبعد ذلك ،أعلنت ادلفوضية

العليا عن تعليق عودة الالجئني إىل ميامنار حىت آذار  ،1997وبذلك ،انتهت ادلرحلة الثانية من عملية إعادة الالجئني .
الكلمات ادلفتاحية  -:الروىينغا ،ميامبار ،بنغالدش ،اؼبفوضية العليا لشؤوف الالجئُت ،األمم اؼبتحدة .

ادلُقدمة
تشكل اإلطار العاـ للدراسة من مقدمة وأربعة مباحث
وخاسبة ،وضحت يف اؼبقدمة أسباب اختيار اؼبوضوع ،اليت من
أنبها-:
 -1إف الدراسة ذات بُعد إنساين ،إذ تناولت قضية إنسانية
عانت  -ومازالت تعاين  -منها أقلية تعيش ربت وطأة نظاـ
حكم متطرؼ .
 -2إف الدراسة زبص معاانة أقلية مسلمة مضطهدة ،تكافح
من أجل اغبفاظ على ىويتها الدينية والثقافية يف ظل ؾبتمع
منغلق دينيًا وذي ثقافة بوذية ؿبضة ،فالوازع اإلنساين والديٍت
يدفعنا لتوضيح شيء عن ىذه األقلية اؼبناضلة ،وؿباولة إيصاؿ
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صوهتا ؼبنظمة األمم اؼبتحدة واعبمعيات واالربادات التابعة
والداعمة لتوجهاهتا اإلنسانية .
 -3توضيح ىذه اؼبشكلة ،ؼبنع تكرار حدوثها سواء يف ميامبار
أو دوؿ أخرى يف العامل ،للحفاظ على التنوع الثقايف
واالجتماعي والديٍت يف كل اجملتمعات.
أما ابلنسبة ألنبية الدراسة ،فهي دعوة إليقاؼ ومنع
اضطهاد أي أقلية دينية أو ثقافية أو اجتماعية ،وحث كل
اؼبنظمات والدوؿ على إاثرة روح التسامح الديٍت والتعايش
السلمي ونبذ سياسة التطرؼ ،اليت تتخذىا العديد من
منهجا للحفاظ على سبسكها بزماـ
األنظمة واغبكومات
ً
السلطة واغبكم ،حبجة اغبفاظ على الدين أو اؼبذاىب أو
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اػبصوصية االجتماعية أو الثقافية وغَتىا ،والعمل على إشاعة
روح اغبوار والتفاىم وليس العنف والتعصب .
واتبعت الدراسة منهج البحث التارىبي ( الكرونولوجي )
يف تتبع مشكلة الجئي الروىينغا ،وتزامن معو اؼبنهج التحليلي
( الفلسفي ) لتفسَت بعض األحداث التارىبية والسياسية
اؼبصاحبة للمشكلة .
ُ
وتتجلى مشكلة الدراسة ،يف معرفة أسباب اضطهاد
مسلمي الروىينغا ،اليت تشارؾ فيها قادة اعبيش مع دعاة
الدين البوذيُت ،ومعرفة الطرؽ والوسائل اليت من اؼبمكن إف
سبنع ذبدد معاانهتم ،ودعوة األمم اؼبتحدة على أف أتخذ دورىا
اغبقيقي يف وأد مثل ىذه اؼبمارسات ،وحث الدوؿ على
السيطرة عليها ومنعها حاؿ حدوثها .
وتفًتض الدراسة تساؤالت عدة منها :ىل كاف لتدخل
دورا يف إهناء اؼبشكلة والسيطرة عليها؟
منظمة األمم اؼبتحدة ً
وىل أخذت األمم اؼبتحدة دورىا الالزـ ؼبعاعبة اؼبشكلة؟ أـ
خجوال ودوف مستوى اؼبشكلة ؟
دورا
ً
كاف ً
أما اؼبباحث ،فتناوؿ اؼببحث األوؿ موضوع ( أطار
مفاىيمي  /الالجئوف واؼبهاجروف والفرؽ بينهما دوليًا ) ،أما
اؼببحث الثاين فجاء كػ(مدخل أترىبي عن مسلمي الروىينغا
يف أراكاف حىت عاـ  ،) 1991واىتم اؼببحث الثالث دبوضوع
( سياسة حكومة ميامبار ذباه الروىينغا واؼبوقف االفبي منها
خالؿ (  ،) ) 1994 – 1991وخصص اؼببحث الرابع لػ ػ
( عودة الجئي الروىينغا وسياسة حكومة ميامبار ذباىهم
خالؿ (  ،) 1997 – 1994وكانت اػباسبة تتوهبًا ؼبا
توصلت لو الدراسة من استنتاجات .

ادلبحث األول  -:إطار مفاىيمي  /الالجئون
وادلهاجرون والفرق بينهما دوليًا .
نتيجة للصراعات اؼبسلحة والنزاعات ،أجرب ماليُت الناس
عرب التأريخ على مغادرة منازؽبم وفبتلكاهتم ،يف ؿباولة للهرب
من العنف واالضطهاد وحبثًا عن مستقبل آمن ،وقد أدى ىذا
األمر إىل تداعيات اجتماعية واقتصادية غَت متوقعة على

اجملتمعات اؼبضيفة ،لكن ال ينبغي أبي حاؿ من األحواؿ إلقاء
اللوـ على أولئك الذين أجربوا على اللجوء والنزوح واؽبجرة
القسرية  .وطب ًقا التفاقية عاـ  1951اػباصة بوضع
الالجئُت ،مت تعريف الالجئ أبنو (( شخص خارج وطنو أو
بلد إقامتو اؼبعتادة ،بسبب خوؼ لو ما يربره من التعرض
لالضطهاد بسبب العنصرية ،أو الدين ،أو القومية ،أو االنتماء
إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائو السياسية )) ،وحبسب
االتفاقية الدولية ينتمي إىل مصطلح ( الالجئ ) كل شخص
ىرب من بلده األـ بسبب اغبروب والنزاعات والعنف أو
غَتىا من الظروؼ ،وبنتيجتها يطلب الشخص اغبماية الدولية
 ( .فؤاد قازاف. ) 2019 ،
أوال  -:اذلجرة القسرية واذلجرة الطوعية -:
ً

مفهوما قانونيًا ،ويصف ىذا
ال تُعد اؽبجرة القسرية
ً
اؼبصطلح رحيل الشخص بشكل قسري من منزلو أو وطنو،
ويبكن أف تشتمل األمثلة على ىذا النوع من اإلكراه الكوارث
البيئية والطبيعية ،والكوارث الكيميائية أو النووية ،واجملاعة،
واالذبار ،واغبرب ،والنزاع اؼبسلح ،واالضطراابت اػبطَتة
للنظاـ العاـ أو العجز أو عدـ رغبة الدولة يف ضباية حقوؽ
مواطنيها .من جهة أخرى ،تصف اؽبجرة الطوعية انتقاؿ
الناس دبحض إرادهتم ،لكن ،بينما أصبح انتقاؿ البشر أكثر
اترا ،أصبح التمييز التقليدي بُت اؽبجرة القسرية
عاؼبية وتو ً
وضوحا .وىذا يؤدي إىل حجة مقنعة على كبو
والطوعية أقل
ً
متزايد ؼبعاعبة حقوؽ الالجئُت واؼبهاجرين بطريقة شاملة بغض
النظر عن دوافعهم لًتؾ دولتهم األصلية أو وضعهم القانوين.
ويف الوقت عينو ،من اؼبهم أف نعًتؼ ابلفروقات اؼبهمة بُت
الالجئُت – الذين ال يستطيعوف العودة إىل موطنهم األصلي
حىت لو كانوا يريدوف ذلك ،ونتيجة لذلك ،ىم يستحقوف
ضباية خاصة دبوجب القانوف الدويل – إضافة إىل اؼبهاجرين.
وبمي القانوف الدويل غبقوؽ اإلنساف اؼبهاجرين ،وتستمد ىذه
اغبماية من كرامتهم األساسية كبشر ،كما يتوافق تعزيز حقوؽ
اإلنساف للمهاجرين مع دعم اإلطار اغبايل غبماية الالجئُت .
( منظمة العمل الدولية.) 2017 ،
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اثنيًا  -:تعريف الالجئني وادلهاجرين -:

الالجئوف ىم أشخاص خارج دولتهم األصلية ويطلبوف
اغبماية الدولية ألسباب اػبشية من االضطهاد ،على أساس
العرؽ أو الدين أو اعبنسية أو الرأي السياسي أو االنتماء إىل
فئة اجتماعية معينة أو بسبب الصراع والعنف اؼبعمم ،أو
ظروؼ أخرى أخلت بشكل خطَت ابلنظاـ العاـ فبا أجربىم
على الفرار .ويرد تعريف الالجئ يف اتفاقية عاـ 1951
وصكوؾ الالجئُت اإلقليمية ،وكذلك النظاـ األساسي ؼبفوضية
األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئُت .وربدد اتفاقية الالجئُت حقوؽ
الالجئُت ومسؤوليات الدوؿ .ويكوف الشخص طالب عبوء
حىت يتم ربديده على أنو الجئ وف ًقا للقانوف الوطٍت والدويل.
وتسمى ىذه العملية ربديد وضع الالجئ ،وتنفذ من قبل
مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئُت ،أو الدوؿ  .أما
اؼبهاجروف ،فال يوجد تعريف قانوين رظبي للمهاجرين الدوليُت،
ويتفق معظم اػبرباء على أف اؼبهاجر الدويل ىو الشخص
الذي يغَت دولة اإلقامة اؼبعتادة ،بغض النظر عن سبب اؽبجرة
عموما ،يتم التمييز بُت اؽبجرة على اؼبدى
أو وضعو القانوينً ،
القصَت أو اؼبؤقتة ،اليت تغطي االنتقاؿ ؼبدة تًتاوح بُت ثالثة
شهرا ،واؽبجرة على اؼبدى الطويل أو الدائمة ،يف
أشهر و ً 12
إشارة إىل تغيَت دولة اإلقامة ؼبدة سنة واحدة أو أكثر ( .
منظمة العمل الدولية.) 2017 ،
وىناؾ ظبات فريدة لالجئُت ،فالقانوف الدويل ُوبدد
الالجئُت بشكل خاص ووبميهم ،والالجئوف ىم أشخاص
يعيشوف خارج بلدىم األصل؛ بسبب اػبوؼ من التعرض
لالضطهاد أو الصراع أو العنف أو ظروؼ أخرى ـبلة ابألمن
العاـ بشكل خطَت ،ووبتاجوف نتيجة لذلك للحماية الدولية،
وغالبًا ما يعيشوف يف ظروؼ خطَتة ال ُربتمل ،تدفعهم لعبور
اغبدود الوطنية حبثًا عن األماف يف البلداف اجملاورة ،فيُعًتؼ هبم
دوليًا " كالجئُت " ،ووبصلوف على اؼبساعدة من الدوؿ ومن
اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئُت واؼبنظمات ذات الصلة،
ويُعًتؼ هبم بشكل خاص؛ ألف عودهتم إىل الوطن تُشكل
كبَتا عليهم ،وىم وبتاجوف ابلتايل ؼبالذ يف مكاف آخر،
خطرا ً
ً
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وىؤالء ىم األشخاص الذين قد وبمل حرماهنم من اللجوء
عواقب فبيتة ( اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف
الالجئُت. ) 2016 ،
وبعد تقدًن ىذه التعريفات ،يتساءؿ الكثَت ىل يبكن عد
قسرا ؟ يف بعض األحياف ،يستخدـ
" الالجئوف " مهاجروف ً
بعض علماء االجتماع وغَتىم مصطلح " اؽبجرة القسرية "،
اعا عديدة من النزوح
كمصطلح عاـ ومفتوح ،يشمل أنو ً
والتحركات غَت الطوعية ،عرب اغبدود الدولية وداخل البلداف
مثال لإلشارة إىل
على حد سواء ،ويُستخدـ اؼبصطلح ً
األشخاص الذين نزحوا جراء الكوارث البيئية أو الصراعات أو
اجملاعة أو اؼبشاريع اإلمبائية الواسعة النطاؽ  .وال تُعد اؽبجرة
مفهوما قانونيًا ،وليس ؽبا تعريف ُؿبدد ومقبوؿ عاؼبيًا،
القسرية
ً
سباما كمفهوـ ( اؽبجرة ) ،وىي تشمل ؾبموعة واسعة من
ً
الظواىر  .أما مصطلح ( الجئ ) ،فمعروؼ بوضوح يف
القوانُت الدولية واإلقليمية لالجئُت ،وقد وافقت الدوؿ على
ؾبموعة من االلتزامات القانونية اؼبحددة واػباصة ذباه
ُ
قسرا )
ين
ر
مهاج
(
م
بوصفه
الالجئُت ،فاإلشارة إىل الالجئُت
ً
وبوؿ االنتباه عن االحتياجات اؼبحددة لالجئُت ،وعن
ّ
ُ
االلتزامات القانونية اليت اتفق اجملتمع الدويل عليها ،ؼبعاعبة
ىذه االحتياجات ،وؼبنع االلتباس ،تتجنب اؼبفوضية استخداـ
مصطلح " اؽبجرة القسرية " ،لإلشارة إىل ربركات الالجئُت
وأشكاؿ أخرى من النزوح  ( .اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة
لشؤوف الالجئُت. ) 2016 ،
ودبا إف اؼبفوضية قد منعت االلتباس بُت اؽبجرة القسرية
اضحا رظبيًا وقانونيًا ودوليًا أف مسلمي
والالجئُت ،ابت و ً
الروىينغا يصنفوف كالجئُت ،طب ًقا ؼبا جاء يف تعريف الالجئُت
الوارد يف اتفاقية  1951اػباصة بوضع الالجئُت .وإف كاف
حسب اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف والعهد الدويل اػباص
ابغبقوؽ اؼبدنية والسياسية والعهد الدويل اػباص ابغبقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وغَت ذلك من اؼبعاىدات
الدولية واإلقليمية اؼبهمة ،أبف صبيع األشخاص ،دبا يف ذلك
اؼبهاجروف والالجئوف ،يتمتعوف ابغبقوؽ اإلنسانية.
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ادلبحث الثاين  -:مدخل أترخيي عن مسلمي الروىينغا
يف أراكان حىت عام . 1991

تقع صبهورية ارباد ميامبار ( بورما ) يف جنوب شرقي
آسيا ،ووبدىا من اعبنوب خليج البنغاؿ وحبر أنداماف ،ومن
الشماؿ الشرقي الصُت ،ومن الشرؽ الوس ،وربدىا يايالند
من اعبنوب الشرقي ،ومن الغرب ُرباذيها بنغالدش ،وتقف
حدودىا يف الشماؿ الغريب عند حدود اؽبند ،وتُعد مدينة
راقبوف عاصمة البلد ،والبورمية ىي لغتها الرظبية ،ويعتنق معظم
سكاهنا البوذية ،الذين قُدر عددىم يف عاـ  2018ب ػ (
 ) 6058450نسمة ،دبا فيهم أقلية الروىينغا ،وتُقدر
مساحتها بنحو (  ) 676،578كم ،2وىي ُمقسمة إىل
سبع مناطق وسبع والايت ،ومعظم السكاف يقطنوف العاصمة
راقبوف ،ومن الناحية العرقية ،فميامبار تتكوف من شبانية أعراؽ

رئيسية تُسمى " األعراق العرقية الوطنية الكربى ،وىي (
البورماف ،اؼبوف ،الكارين ،الكاريٍت ،الشاف ،الكاشُت ،الشُت،
الراخُت ) ،ويتفرع منها كبو (  ) 135عرقًا آخر ،فالشُت
فرعا ،والكاشُت
فرعا ،والشاف ( ً ) 33
لديهم ( ً ) 53
فرعا،
فرعا ،وينقسم الكارين إىل ( ً ) 11
موزعُت إىل ( ً ) 12
ويبتلك البورميوف (  ) 9فروع ،وللكاريٍت العدد نفسو ،وينقسم
الراخُت إىل (  ) 7فروع ،واقلهم اؼبوف ،الذين لديهم فرع
واحد ،واغلب سكاف ميامبار ىم من عرقية البورماف ،الذين
يشكلوف (  ) %68من تعداد السكاف ،وصبيع ىذه االعراؽ
معًتؼ هبا رظبيًا من اغبكومة ،إال الروىينغا ،فهي غَت ُمدرجة،
بسبب كره النظاـ اغباكم ؽبا ،الذي ذباىل اغبقائق التارىبية
والسياسية ،وتعامل مع الروىينغا على أساس ديٍت فقط ،واعترب
خطرا عليهم ( ،) Yusuf, 2018ومل يعًتؼ رظبيًا
االسالـ ً
دبصطلح " الروىينغا " ،على اعتبارىم مهاجرين بنغاليُت،
دخلوا ميامبار أثناء وبعد اغبقبة االستعمارية الربيطانية
( . ( Initiatives, 2015( ) 1948 – 1824
أما من انحية األساس الديٍت يف ميامبار ،فيشكل البوذيُت
(  ) %89من ؾبمل السكاف ،ويشغل اؼبسيحيوف ( ( ) %4
اؼبعمداف  ،%3والكاثوليك الروماف  ) %1من تعداد

السكاف ،ويشاركهم اؼبسلموف ابلنسبة ذاهتا ،ويشكل
الروحانيوف (  ،) %1وىناؾ (  ) %2إما ملحدوف أو بدوف
داينة ،وتوجد يف البالد أكثر من (  ) 200لغة وؽبجة
مستعملة من بعض األقليات العرقية (.(Mohajan, 2018
أما ابلنسبة لالقتصاد ،فميامبار مصدر مهم للرز يف آسيا،
لكنها يف اؼبرحلة اغبالية (  ،) 2019 – 2018تُعد من
مبوا يف العامل ،فأكثر من (  ) %32من سكاهنا
البلداف األقل ً
يعيشوف ربت خط الفقر ،ابلرغم من وفرة مواردىا الطبيعية ،دبا
فيها النفط اػباـ والقصدير والرصاص والفحم والطاقة
الكهرومائية واػبشب ( . ) Mohajan, 2018
ويف غرب ميامبار ،تقع والية راخُت ( أراكاف قديبًا ) ،اليت
ربدىا بنغالدش من الشماؿ الغريب ،وخليج البنغاؿ من
الغرب ،ومن الشرؽ تفصلها سلسلة جبلية عن بقية مناطق
ميامبار (  ،) Lowenstein,2015وتبلغ مساحتها (
ميال مر ًبعا ،وعدد سكاهنا ( ) 3،200،000
ً ) 14،200
نسمة ،واكرب ؾبموعة عرقية تسكنها ىي الراخُت ،اليت تُدين
ببوذية الثَتافادا ،ويتقاظبهم العيش فيها الروىينغا اؼبسلمة
)  ،) Martin and Other's, 2017ابلرغم من أف الكثَت
من السجالت واألدلة التارىبية تؤكد إهنا كانت ارض ىندوسية
ويابعة للهند ،ومرتبطة ابلبنغاؿ ( بنغالدش اآلف ) ثقافيًا ودينيًا
اكثر من ارتباطها دبمالك وسط ميامبار ،وبعد دخوؿ اإلسالـ
ألراكاف يف القرف الثامن اؼبيالدي عن طريق البحارة والتجار
العرب والفرس ،الذين استقروا وتفاعلوا دبرور الزمن مع أقراهنم
اؼبسلمُت من اؼبغوؿ واألتراؾ واؽبنود ،تشكلت من ىذه
التعددية االجتماعية يف أراكاف صباعة من اؼبسلمُت تُعرؼ بػ ػ "
مسلمو أراكاف " ،الذين ارتفع شأهنم دبرور الزمن ،وكاف أتثَتىم
واضح خالؿ حقبة فبلكة مراوؾ يو ( ،) 1784 – 1430
اليت تعاوف ملوكها مع فبلكة البنغاؿ االسالمية ،وأتثروا هبم،
ومن ألواف التأثَت اإلسالمي على ملوؾ مراوؾ يو أهنم
استخدموا بعض األظباء واأللقاب والعمالت اؼبعدنية
اإلسالمية اؼبستخدمة يف فبلكة البنغاؿ االسالمية ،وعاش
البوذيوف واؼبسلموف بسالـ ووائـ يف أراكاف يف ظل مرواؾ يو
(  .) Islam, 2018ومن اعبدير ذكره ،أف البوذيُت يف

maherhatem1982@gmail.com

319

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،346-316عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

323

أراكاف يُعرفوف ابسم " اؼباغ " ،أما اؼبسلموف ،فيطلق عليهم "
الروىينغا " ،وىو االسم التارىبي ؼبسلمي أراكاف ،الذي اشتق
من كلمة " روىانج " االسم القدًن ؼبملكة أراكاف ( فبلكة
مراوؾ يو ) ،ودبرور الزمن صار اؼبسلمُت اؼبقيمُت يف أراكاف
قديبًا يُعرفوف ابسم " الروىينغا " ،بغض النظر عن اصوؽبم
كانت عربية أو تركية أو مغولية أو فارسية أو ىندية ،وىذه
التعددية االجتماعية يف أراكاف ،أُطلقت عليها اظباء اخرى
منها " مسلمو أراكاف " و " ايكينغ – كاال "( Islam,
. ) 2018
استمر تدفق اؼبسلمُت ألراكاف من اؽبند والبنغاؿ خالؿ
القرنُت اػبامس عشر والسابع عشر ،األمر الذي زاد من
الوجود اإلسالمي يف أراكاف ،مث تصاعد أكثر بعد عمليات
االختطاؼ اليت قاـ هبا البوذيوف ( اؼباغ ) وذبار الرقيق
الربتغاليوف ألعداد كبَتة من البنغاليُت ( اؼبسلمُت ) ،للعمل يف
وادي كاالداف ،مث تربعوا هبم كعبيد يف بعض اؼبعابد واألديرة،
دبا فيها اؼبقاـ اؼبقدس اؼبها – موين ،وابلتايل فإف ىذا التنوع
اإلسالمي ىو من شكل اساس الروىينغا يف أراكاف( Islam,
 . ) 2018ومن الواضح كاف أتسيس فبلكة مرواؾ يو يف
القرف اػبامس عشر واؼبتأثرة ابالسالـ واؼبلوؾ اؼبسلمُت نقطة
ربوؿ مهمة يف دخوؿ موجات من اؼبسلمُت ألراكاف .
ويف ظل ىذا الزخم اإلسالمي يف أراكاف ،غزا اؼبلك
البوذي بودااباي (  ) Bodawpayaفبلكة مرواؾ يو ( أراكاف
) يف عاـ  ،1784وضمها ؼبملكتو ( فبلكة أفا ) البوذية،
وىرب اؼبسلموف إىل منطقة كوكس ابزار ( ُظبيت على اسم
اؼبالزـ الربيطاين كوكس ابزار الذي ارسل لتنظيم الالجئُت
وأغاثتهم ) الواقعة جنوب شيتاغونغ البنغالية ،اليت تعد جزءًا
من اؽبند الربيطانية ،ومنها انطلقت ىجمات اؼبسلمُت
الروىينغا على قوات اؼبلك بودااباي ،اليت تعقبتهم إىل داخل
األراضي الربيطانية ،وتوترت العالقة بُت اؼبلك بودااباي والقوات
الربيطانية ،ووصلت إىل حد اؼبناوشات ،واستمرت بينهما لغاية
عاـ  ،1824عندما غزت القوات الربيطانية أراكاف
) ،)Watch,2000وقياـ اغبرب االقبلو – بورمية األوىل (
 ،) 1826 – 1824اليت انتصرت فيها بريطانيا ،وبعد

السيطرة عليها ،جلبت بعض اؽبنود ( اؼبسلمُت ) ؼبساعدهتا يف
اإلدارة والعمل ( ،) Yusuf, 2018مث احتلت أجزاء أخرى
من ميامبار خالؿ اغبرب االقبلو – بورمية الثانية يف عاـ
 ،1852مث اردفتها ابحتالؿ ما تبقى من مناطق ميامبار يف
اغبرب االقبلو – بورمية الثالثة يف عاـ  ،1886وأغبقت
ميامبار إدارًاي ابغبكومة الربيطانية يف اؽبند ،وابلتحديد ربت
إدارة البنغاؿ ،وبقيت ىذه االدارة حىت عاـ  ،1937عندما
انفصلت ميامبار عن حكومة اؽبند الربيطانية  .وبعد قياـ
اغبرب العاؼبية الثانية يف عاـ  ،1939وقف الروىينغا
( مسلمو أراكاف ) وإقراهنم الالجئُت يف شيتاغونغ إىل جانب
بريطانيا ،األمر الذي تسبب يف استياء كبَت لرجاؿ الدين
البوذيُت ،الذين شحنوا الشعب البورمي ضدىم Islam,
).) 2018
كانت الروىينغا ضحية ألحداث اغبرب العاؼبية الثانية (
 ،) 1945 – 1939فبعد االهنيار الربيطاين يف أراكاف يف
آذار – نيساف  ،1942تقدمت قطعات جيش االستقالؿ
كبَتا ،وىاجم
البورمي اؼبتحالف مع الياابنيُت ،واحرزت ً
تقدما ً
عناصرىا دبعية السكاف البوذيُت قرى اؼبسلمُت الروىنغيُت،
فطُرد وقتل الكثَت من سكاف منبيا وميبوف وبوكتاو وغَتىا من
اؼبناطق اإلسالمية ،وعلى اثر ذلك ،ىرب كبو ( ) 20،000
انتقاما
روىينغي إىل مشايل أراكاف ،وبعضهم وصل إىل اؽبند ،و ً
اعماال فباثلة ،فهجروا البوذيُت
ؽبذه اعبرائم ،شن الروىنغيوف ً
من مونغداو وبوثيداونغ ،وأجربوىم على اؽبروب كبو جنوب
أراكاف ،وبذلك قُسمت أراكاف إابف ( ) 1945 – 1942
إىل منطقتُت ،األوىل جنويب أراكاف وتقع ربت سيطرة الياابنيُت
ويسكنها اغلبية بوذية ،والثانية مشايل أراكاف ويقطنها
الروىنغيوف وزبضع للسيطرة الربيطانية ( ) Leider, 2018
.
ذبلى ىذا التقسيم بصورة اكثر ،بعد اف ىيأت بريطانيا
ضبلتها الستعادة ميامبار ،فشكلت بريطانيا ما يُسمى ابلقوة
اخلامسة (  ،) V Forceووظفت فيها العديد من

الروىنغيُت ،لالستطالع وصبع اؼبعلومات االستخباراتية ضد
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الياابنيُت ،االمر الذي كرس سياسة الصداـ واػبالؼ بُت
البوذيُت والروىينغا ( ،) Yusuf, 2018اللذين بقيا يتنازعاف
حىت انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية يف عاـ  ،1945اليت عمقت
سياسة التجزئة يف أراكاف ،وانعدمت الثقة بُت الطرفُت،
وصارت اؼبنطقة ُمقسمة عرقيًا إىل قسمُت ،االوؿ بوذي يف
اعبنوب والثاين مسلم يف الشماؿ ،وبسبب مساندة الروىينغا
لربيطانيا خالؿ اغبرب ،أبعدىا البوذيوف عن مفاوضات
االستقالؿ ،وعن تفاصيل معاىدة االرباد اؼبوقعة مع بريطانيا
يف عاـ . ) Islam, 2018)1947
ونتيجة ؽبذا اؼبوقف ،شكل بعض الروىنغيُت يف عاـ

 1947حركة تُدعى " حركة اجملاىدين " ابلتزامن مع تقسيم
شبو القارة اؽبندية إىل قسمُت ،وفاربوا الزعيم الباكستاين دمحم
علي جناح على مسألة انضمامهم إىل دولة ابكستاف ،إال اف
دمحم علي مل يكن يدعم ىذا اؼبشروع ،بعد اف تناقش يف االمر
مع الزعيم البورمي اونغ ساف ،الذي طمأف دمحم علي جناحعلى
اف اؼبسلمُت يف أراكاف سيكونوف ؿبميُت يف ظل دولة ميامبار
اعبديدة (. ) Yusuf, 2018
وابلفعل ،بعد أف استقلت ميامبار يف عاـ ،1948
واصبحت أراكاف جزءًا منها ،وتسلم يو نو رائستها ،تعاملت
اغبكومة البورمية مع الروىينغا يف بداية االمر كباقي اجملموعات
العرقية ،واعتربهتم مواطنُت بورميُت على الرغم من عدـ
االعًتاؼ هبم رظبيًا كمجموعة عرقية ،وبعد مدة قصَتة ،طالب
الروىينغا اغبكومة البورمية على انبية االعًتاؼ هبويتهم رظبيًا،
إال أف اغبكومة مل تستجب ؼبطلبهم ،االمر الذي دفع بعض
انصار حركة اجملاىدين إىل شن ىجمات على بعض اؼبواقع
العسكرية البورمية ،فردت اغبكومة عليها يف عاـ 1954
إبطالؽ عملية عسكرية اظبها " عملية الرايح ادلومسية "،
وىزمتهم وفرقتهم ).( Islam, 2018
وابلرغم من اؽبزيبة العسكرية ،إال اف حركة اجملاىدين
حققت نتائج مهمة على الصعيد السياسي ،فأوؿ مرة رئيس
الوزراء البورمي يو نو يُصرح " أف شعب الروىينغا ؾبموعة
عرقية اصلية واغبقوؽ اليت ُحرموا منها َستُعاد إىل حد ما " ،مث

وافق يف اوائل أاير  1961على تشكيل منطقة خاصة تُسمى
Mayu Frontier
" إدارة حدود مايو " (
 ،) Administrationاليت تضم كل من مونغداو وبوثيدوانغ
وبعض أجزاء راثيداونغ ،واغلب سكاهنا من الروىينغا ،وأُديرت
بشكل منفصل عن الغالبية البوذية يف أراكاف ،وأكد سكاف
ادارة مايو على اف الروىينغا لديهم ىوية عرقية وسياسية،
وبصورة عامة كانت أراكاف تتمتع ابغبكم الذايت يف ظل ارباد
ميامبار يف عهد الرئيس يو نو ،بل أف بعض اؼبسلمُت كانوا
اعضاء يف الربؼباف البورمي ،واختَت السياسي الروىينغي اؼبسلم
سلطاف ؿبمود وز ًيرا للصحة خالؿ ( ،) 1962 – 1960
لكن مقابل ىذه اغبقوؽ ،سلمت آخر دفعة من اجملاىدين
نفسها إىل اغبكومة البورمية خالؿ شهري سبوز وتشرين الثاين
 ،1961وهبذا االتفاؽ ،عاد االستقرار السياسي ألراكاف
( . ) Leider, 2018; Islam, 2018
طويال ،فقد تغَتت يف عاـ
لكن ظروؼ الروىينغا مل تستمر ً
 ،1962بعد االنقالب العسكري الذي نفذه اعبنراؿ ين وين
(  ) Ne Winيف  2آذار ،) Leider, 2018(1962
فتوقفت اإلصالحات يف البالد ،وصار يُطلق على الروىينغا
اسم " األجانب " ،واستهدفهم النظاـ العسكري بشكل
هتديدا سياسيًا للبالد ،وفرض
وعد " ىوية الروىينغا " ً
منهجي َ
سياسات عدة ؽبالؾ الروىينغا ،يف الوقت الذي شن فيو
عمليات عسكرية ضد بعض األقليات االخرى مثل الكارين
والكاشُت ) ،( Islam, 2018وبعد سنتُت من انقالبو،
ألغى اعبنراؿ ين وين إدارة حدود مايو ،وأغبقها يف منطقة
اكياب ( سيتوي حاليًا ) (. ) Leider, 2018
ومن الناحية اػبارجية ،سارت اغبكومة بسياسة تشبو العزلة
الدولية ،فلم تنضم للكومنولث الربيطاين ،وابعدت األجانب
عنها ،لتخفيف الضغط الدويل بسبب انتهاكها غبقوؽ
االنساف ،أما داخليًا ،فاعبنراؿ ين وين طبق سياسة عنصرية
عدائية ضد األقليات العرقية ،ورفض النظاـ االربادي وفرض
النظاـ الوحدوي ،واعتقل رموز اغبكومة السابقة وزعماء
العرقيات يف ميامبار ،وبدأ النظاـ ُوبذر الشعب من األجانب
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وغَت البورميُت ( أي سكاف العرقيات االخرى ) ،وش ّكل ين
وين عقيدة سياسية جديدة ،كانت مزهبًا من األفكار اؼباركسية
والنزعة القومية اؼبتطرفة ،أي حكم اغبزب الواحد اؼبتحالف مع
البوذية ،وعُرفت ىذه العقيدة بػ " الطريق البورمي إىل االشًتاكية
" ،من اجل االرتقاء ابلقومية – الدينية اغباكمة ،اليت مل تكن
موجهة ضد اؼبسلمُت واؼبسيحيُت فحسب ،بل سببت التنافس
بُت البوذيُت أنفسهم من خالؿ انتماءاهتم العرقية ،فسيطر البامار
على اغبكم واعبيش مع رجاؿ الدين البوذيُت ،وطبقت عادات
وتقاليد البامار على صبيع أبناء االعراؽ األخرى ،وفق نظرية
تُسمى " الربمنة " ،إذ أكدوا أبف القوة اؼبركزية هبب أف تعود
للبامار؛ ألهنم يبثلوف األغلبية يف البالد ،وعلى ابقي األقليات أف
تستوعب طريقة حياة البامار ،بوصفهم اؼبثل األعلى من انحية
التطور والثقافة والنقاوة العرقية وإيباهنم ابلبوذية ( Yusuf,
) .) 2018
وبعد اف استقر األمر لصاحل اغبكومة العسكرية ،أعلنت
االخَتة يف عاـ  1974عن صياغتها لدستور جديد عبمهورية
ميامبار االشًتاكية ،وطبق قانوف جديد لتسجيل اؼبواطنُت ،وألغي
قانوف  ،1947الذي منح الروىينغا شهادات التسجيل الوطنية
)  ،(Yusuf, 2018مث شن اعبيش البورمي يف عاـ 1978
ضبلة عسكرية ضد الروىينغا ،حبجة تدقيق بطاقات التسجيل
الوطنية وتتبع األجانب اؼبقيمُت يف البالد بصورة غَت قانونية قبل
اإلحصاء الوطٍت ،وأطلقت على ىذه العملية اسم " ملك التنني
" (  ،) Dragon Kingاليت فر بسببها يف أاير العاـ نفسو
أكثر من (  ) 200،000روىينغي إىل بنغالدش ،مث أردفت
ىذه العملية بقانوف اؼبواطنة يف عاـ  ،1982الذي طلب من
الروىينغُت دليل على أف أسالفهم قد استقروا يف ميامبار قبل عاـ
 ،1823أي قبل االحتالؿ الربيطاين ألراكاف بسنة واحدة ،وىو
أمر متعسر عليهم
( . ) Watch, 2000
وبسبب استبداد اغبكومة وحظرىا عبميع االحزاب
السياسية ،وعدـ استقرار اغبالة االقتصادية يف البالد،
تصاعدت احتجاجات شعبية واسعة ضد اغبكم العسكري،
واسفرت يف هناية اؼبطاؼ الندالع انتفاضة (  ،) 8888اليت
322

ُظبيت هبذا االسم؛ ألف االحتجاجات اؼبؤيدة للديبقراطية يف
البالد وصلت ذروهتا يف  8آب  ،1988ومل تتواف اغبكومة يف
قتل اآلالؼ من اؼبتظاىرين ،وفرضت االحكاـ العرفية ،وبسبب
ىذه الظروؼ ،قبض ما يُسمى ب ػ " ؾبلس الدولة إلعادة القانوف
والنظاـ " ( The State Law and Order
 ) Restoration Councilوىو ؾبلس مؤقت على
السلطة ،وبسبب الضغطُت احمللي والدويل ،وافق اجمللس يف عاـ
 1989على السماح بتشكيل االحزاب السياسية ،وإجراء
انتخاابت ديبقراطية ُمتعددة األحزاب ،وابلفعل ،أجريت
االنتخاابت يف عاـ  ،1990وفازت هبا الرابطة الوطنية
للديبقراطية ابنتصار ساحق ،وىي من االحزاب اؼبعارضة لتسلط
اعبيش وتدخلو يف اغبياة السياسية ،وىو ما دفع اجمللس ( اؼبدعوـ
من اعبيش ) إىل رفض تسليم السلطة للرابطة الوطنية ،وألغى
نتائج االنتخاابت رظبيًا ،وسجن قادة الرابطة الوطنية ،وفرض
القوانُت القمعية على الروىينغا ،واستمر يف إدارة البلد
) . ) Lowenstein, 2015
وبعد ذلك ،كثفت القوات اؼبسلحة من وجودىا العسكري
يف مشاؿ غريب أراكاف ،وسخرت الروىنغيُت لبناء الطرؽ ،وبدأت
يف توطُت البوذيُت يف مدينيت بوثيداونغ ومنغداو اللتُت تقطنهما
األغلبية الروىينغية ،االمر الذي زاد االحتقاف بُت البوذيُت
والروىينغيُت ،وحدثت مواجهات بُت اعبانبُت ،ووقف اعبيش إىل
جانب البوذيُت ،الذين قتلوا الروىينغيُت ،وسرقوا فبتلكاهتم
واغتصبوا نساءىم وحرقوا مساجدىم ،حىت أُجربوا على اؽبجرة
إىل بنغالدش خالؿ ( نيساف  – 1991أاير  ،) 1992أبعداد
وصلت ألكثر من (  ) 250،000شخص ( Nemoto,
. ) N.D

ادلبحث الثالث  -:سياسة حكومة ميامنار جتاه الروىينغا
وادلوقف االممي منها خالل ( ) 1994 – 1991

ادلطلب األول -:السياسة البورمية جتاه الروىينغا وأثرىا
يف مشكلة اللجوء(  – 1991آذار ) 1992

شن اعبيش البورمي أبسلحتو اعبديدة وتعداده اؼبرتفع (
بلغ عدده  ) 300،000 – 200،000ىجمات على
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معاقل األقليات العرقية ،لفرض سيطرتو على كل اؼبناطق
البورمية ،وقبح يف السيطرة على بعض مراكز الكارين يف
فبارسا
اعبنوب وبعض قواعد الكاشُت يف مشاؿ شرقي البالدً ،
القتل والتعذيب واالغتصاب ضدىم ( . ) Guyon, 1992
أما فيما ىبص والية أراكاف ،فكشفت تقارير أولية يف أوائل
عاـ  1991عن حصوؿ ربشيد عسكري بورمي كبَت متوجو
كبو أراكاف ،وابلتحديد ؼبنطقيت مونغداو ( ) Maungdaw
وبوثيداونغ (  ) Buthidaungذات األغلبية الروىينغية
اؼبسلمة ،الذين اضطر بعضهم للهروب إىل بنغالدش قبل حلوؿ
موسم األمطار يف أاير  ،1991وقد بلغ عددىم ( 10،000
) شخص ،ويف طريق اؽبروب ،ألقت القوات البورمية القبض
على بعضهم ،وقبح آخروف ابلنجاة ،بعد توجههم للعمل يف
بعض البلدات والقرى اليت يقطنها أقرابؤىم( HRWA,
 . ) 1996يبدو اف سياسة اغبكومة البورمية كانت قائمة
على مبدأ القوة وليس اغبوار ،فأرادت فرض سيطرهتا على ىذه
اؼبناطق عن طريق اعبيش ،وسبب األذى ألبناء األقليات والسيما
الروىينغا ،الذين ىربوا من البالد .
وضمن منهاج اغبكومة يف السيطرة على كل اؼبناطق
البورمية ،شن اعبيش يف  18سبوز  1991ضبلة عسكرية كبَتة
إلابدة الروىينغا ،أطلق عليها اسم " عملية البلد النظيف
واعبميل " ( Operation Clean and Beautiful
أيضا ب ػ ػ " ابي ثيا " ( Pyi Thaya
 ،) Countryوتُعرؼ ً
) ،ابستخداـ اآلالؼ من قواهتا العسكرية اؼبتجحفلة يف
أراكاف من ُذ مطلع  ،1991وبسببها وقعت موجة جديدة من
العنف واالضطهاد ضد الروىينغا ،فقتل الكثَت من رجاؽبم
ودمرت بيوهتم ومساجدىم
واغتصبت العديد من نسائهمُ ،
ومدارسهم وآاثرىم اإلسالمية ،وصودرت أراضيهم ،واجربوا
اؼبعتقلُت منهم على العمل اإلجباري ،وعانوا من تعدد اعبرائم
الوحشية ضدىم ،ونتيجة لذلك ،استأنف الروىينغا عمليات
مغادرهتم الوطن وابآلالؼ كبو بنغالدش ،لغرض اللجوء ،وبعد
وصوؿ ألػ ػ ػ (  ) 10،000روىينغي يف أيلوؿ 1991
لبنغالدش ،بدأت أزمتهم ابلظهور ( ;Alam, 1999
 ،) Storai, 2018ومع اقًتاب موسم الفيضاانت يف

تشرين الثاين  ،1991اندفعت موجات أخرى كبو بنغالدش(
 ،) HRWA, 1996وذبحفلوا على امتداد الطريق الرئيسي
الرابط بُت منطقيت تكناؼ (  ) Teknafو كوكس ابزار
(  ،) Cox's Bazaarيُعرؼ ب ػ ػ " طريق أراكاف "( Alam,
 ،) 1999واتبع اعبيش سياسة حرؽ القرى وقطع األشجار
يف ـبتلف مناطق أراكاف(  . ) HRW, 2012يتضح من
خالؿ أسلوب اعبيش ،أبف العملية كانت مقصودة إلابدة
الروىينغا دوف غَتىم يف أراكاف ،فعمليات االغتصاب وتدمَت
اؼبعامل االسالمية وغَتىا من جرائم ،اظهرت مستوى اغبقد
الطائفي ؽبؤالء اعبنود ضد الروىينغا .
وبعد وصوؽبم بنغالدش ،رحبت هبم األخَتة ،ووفرت (
 ) 15معسكر إليوائهم ،وطالبت اجملتمع الدويل دبعونة
مستعجلة ؽبم ،ألف أعدادىم كانت يف تصاعد ،ويدخلوف
ابآلالؼ يوميًا ،وحاولت بنغالدش مفاربة ؾبلس الدولة
البورمي من اجل التوصل التفاقية إلعادة الروىينغا لبالدىم يف
أسرع وقت فبكن ،إال إف ؿباولتها ابءت ابلفشل ،وبعد اف
عرؼ اجملتمع الدويل دبشكلة الالجئُت عن طريق بنغالدش،
حاولت اغبكومة البورمية من خالؿ تصروبات مسؤوليها نفي
مشكلة اللجوء ابألساس ،فصرح وزير خارجيتها اوف جاايو (
 " ) Ohn Gyawأنو من اؽبراء إف يًتؾ الناس ميامبار،
واؼبوجودين يف ـبيمات الالجئُت يف بنغالدش ردبا يكونوا من
دكا ،ومل يكن ىناؾ شخص بورمي واحد قد ترؾ ميامبار "،
عرب الرئيس السابق جمللس الدولة
وتعز ًيزا ؽبذا التصريحَ ،
ومؤسسو اعبنراؿ ساو ماونغ (  ) Saw Maungعن نظرتو
ذباه حقوؽ اإلنساف ابلقوؿ  " :إف أي شخص يُريد التمتع
حبقوؽ اإلنساف فليذىب إىل الوالايت اؼبتحدة األمَتكية أو
بريطانيا أو اؽبند ،بشرط أف تقبلو ىذه الدوؿ ،واغبكومة
البورمية ستسمح بذلك ،أما يف ميامبار ،فيمكن أف مبنح
حقوؽ إنساف مناسبة للمواطن البورمي فقط " ،وربطًا مع ىذا
التوجو اغبكومي ،أنكر انئب رئيس االستخبارات العسكرية
البورمية اعبنراؿ اثف توف (  ) Than Tunيف  19كانوف
الثاين  1992التقارير الصحفية اليت تزعم أبف حكومتو بصدد
شن ضبلة ضد اؼبتمردين ] حسب رأيو [ اإلسالميُت ،وأوضح
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أبف العمليات موجهة للسيطرة على عمليات السوؽ السوداء
اؼبنتشرة على امتداد اغبدود فقط ،وما يدعم رأيو ىو نشر
اغبكومة البورمية ل ػ ػ (  ) 75000جندي على طوؿ اغبدود
مع بنغالدش ،إال أف الروىينغيُت أكدوا أبف ىذه القوات زادت
من اضطهادىم وأجربهتم على اؽبروب كبو بنغالدش( ICJ,
 ،) 1992ففي عاـ ُ 1992شيد يف جنوب بوثيداونغ سبعة
معسكرات ،ؼبنع الروىينغيُت من التنقل ؼبناطق أخرى من
فضال عن
أراكاف ،وللحد من النزوح اعبماعي كبو بنغالدشً ،
ذلك ،فقد منعت ىذه القوات سكاف بوثيداونغ من التوجو
كبو منطقة راثيداونغ (  ) Rathidaungاجملاورة ،اليت أفرغت
من الروىينغيُت تقريبًا(  .) IFHRL, 2000من اؼبنتظر اف
ُ
ينكر ىؤالء اؼبسؤولوف البورميوف مشكلة اللجوء ،ألهنم يعدوف
الروىينغا اجانب وليس مواطنُت بورميُت ،وبعد اف وصلت
اؼبشكلة ؼبسامع اجملتمع الدويل ،حاولوا أف هبدوا تربيرات مقنعة
للمشكلة ،حبجة ؿباربة السوؽ السوداء وغَتىا من حجج
ُمفتعلة ،ألنو من غَت اؼبنطقي أف يتحشد (  ) 75،000يف
أراكاف ،للقضاء على السوؽ السوداء .
وكردة فعل على عملية ابي ثيا العسكرية ،ابشرت منظمة
تضامن الروىينغا ( The Rohingya Solidarity
 ) Organisationعملها العسكري ،عن طريق عناصرىا
اليت عبأت إىل بنغالدش ،فنجحت ىذه العناصر ابلتسلل إىل
مناطق مشايل أراكاف ،وشنت ىجمات على القوات البورمية
اؼبتمركزة ىناؾ ،أما جبهة أراكاف روىينغا االسالمية ( The
 ،) Arakan Rohingya Islamic Frontفكاف نشاطها
أقل من منظمة تضامن الروىينغا ،إال اف ىذه اؽبجمات
جاءت بنتائج سلبية على الروىينغا ،فازبذهتا اغبكومة ذريعة
لعسكرة أراكاف ،وفرض رقابة ُمشددة عليها( IFHRL,
 . ) 2000ويبكن القوؿ أف نشاط اؼبنظمتُت مل يكن
ابؼبستوى اؼبطلوب ،فعلى الرغم من قدـ أتسيسهما ،إال اف
تعدادنبا قد بلغ (  ) 800رجل يف عاـ  ،1991ألهنا مل
ِ
ربظ ابلدعم الشعيب الالزـ ،والسبب يف ذلك يعود ،ألف
الشعب مل يرغب اباللبراط ضمن صفوفها ،فاغبكومة البورمية
ازبذت من ىجمات ىذه اؼبنظمات أو االنضماـ ؽبا ،ذريعة

لقمع الروىينغيُت وتصفيتهم ،وىو ما أبعدىم عنها  .لكن
وصوؿ الالجئُت إىل بنغالدش ،كاف فرصة ساكبة ؽبذه
اؼبنظمات لرفدىا ابجملندين ،فقد الحظت اؼبفوضية العليا
لشؤوف الالجئُت ومنظمة ىيومن رايتس ووتش ( Human
 ) Rights Watchقياـ منظمة التضامن وجبهة أراكاف
إبنشاء مكاتب مؤقتة ؽبا داخل ـبيمات الالجئُت يف عاـ
 ،1992مع انتشار بعض أعضاء جبهة أراكاف على امتداد
طريق كوكس ابزار ،لكسب األنصار ،وربقي ًقا ؽبذا الغرض،
عقد بعض زعماؤىا لقاءات مع بعض قادة الالجئُت وعبنة
اإلغاثة اإلسالمية الدولية ( The International
 ،) Islamic Relief Committeeوألف بعض الالجئُت
كانوا يروجوف لفكرة العودة ؼبيامبار ،فقد وجد يف العاـ نفسو
ثالثة الجئُت مقتولُت دبخيم ابلوخايل (  ،) Balukhaliوؽبذا
السبب ،منعت سلطة اؼبخيمات البنغالدشية عناصر منظمة
التضامن وجبهة أراكاف من الدخوؿ حبرية وعلنية إىل
سرا بُت الالجئُت (
اؼبخيمات ،لكنهم استمروا يف العمل ً
 . ) HRWA, 1996من البديهي اف أتيت ردة الفعل ىذه
من اؼبنظمات الثورية ،ألهنا تريد اف تثبت وجودىا للحكومة
وللروىينغيُت ،بصفتها اؼبدافع الرئيسي عن حقوؽ الروىينغا،
وردبا كانت متوقعة من اغبكومة العمل على تصفية عناصرىا،
أما فيما ىبص أمر منعهم من دخوؿ اؼبخيمات ،كاف يعطي
مؤشرات ودالالت على اف اؼبنظمتاف متهمتُت بقتل الالجئُت
الثالثة ،ألهنم يشجعوف على العودة ؼبيامبار ،وىو ما يُفقدىم
اغبصوؿ على عناصر جديدة .
ويف الوقت الذي تفاقمت فيو مشكلة الالجئُت ،مل تكن
الظروؼ السياسية والدستورية أبفضل منها ،فقد أعلن اعبنراؿ
ساو ماونغ (  ) Saw Maungيف عاـ  1992عن تعثر
جلسات صياغة الدستور البورمي اؼبنشود ،اليت انطلقت أوىل
جلساهتا يف  27تشرين األوؿ  ،1990حبجة عدـ تعاوف
األحزاب السياسية ( والسيما الرابطة الوطنية وحلفائها ) مع
ؾبلس الدولة يف التوصل لصياغة مقنعة للدستور ،وانتهجوا
سياسة اؼبواجهة معو ،ولعدـ القدرة يف االستمرار معهم ،قرر
اجمللس االنطالؽ من جديد لصياغة م َسودة دستور جديد
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وإدارة عملية االنتقاؿ السياسي ،اليت سيكوف فيها للجيش
دور مهم (  . ) Myoe, 2007يتضح من خالؿ ذلك،
أبنو ىناؾ توجو حكومي إلبعاد األحزاب السياسية اؼبدنية عن
مراكز القرار يف اغبكومة اؼبقبلة ،وردبا التوجو لتشكيل ربالف
بُت اعبيش وؾبلس الدولة .
ويف ظل ىذا اعبمود السياسي والدستوري ،تدفقت
موجات جديدة من الالجئُت كبو بنغالدش ،اليت أصبحت
غَت مرحبة هبم ،الفتقارىا ؼبصادر سبويلهم ،وانشدت األمم
اؼبتحدة يف شباط  1992ؼبساعدهتا ،ودعت اؼبفوضية العليا
لشؤوف الالجئُت التابعة لألمم اؼبتحدة ( ) UNHCR
اغبضور لتقييم اغبالة ،وإيقاؼ عمليات هتجَتىم(
 ) Regland, 1994اؼبستمرة ،بسبب عملية ابي ثيا
العسكرية يف مشايل أراكاف ،اليت أسفرت عن ( ) 200،000
الجئ من انطالقها وحىت عاـ .) Storai, 2018 (1992
وبذلك ،أصبحت مشكلة الجئي الروىينغا واضحة ومعروفة
لألمم اؼبتحدة عن طريق بنغالدش .
ومع تزايد أعداد الالجئُت ،بدأ الضغط اإلقليمي يتوجو
كبو ميامبار ،فوجهت حكومات رابطة شعوب دوؿ جنوب
شرؽ آسيا ( بروين ،ماليزاي ،إندونيسيا ،سنغافورة ،يايالند،
الفيليبُت ) بياانت حثت فيها ميامبار على ضبط النفس ،أما
إندونيسيا وماليزاي الدولتاف اؼبسلمتاف ،فقد حذريا ميامبار من
سياستها ذباه الروىينغا ،وبوصفها غَت مقبولة دوليًا وتُعرض
اؼبنطقة للفوضى وعدـ االستقرار ،ودعت سنغافورة ويايالند (
من أىم الشركاء التجاريُت ؼبيامبار ) اغبكومة البورمية على
السماح ؽبؤالء الالجئُت ابلعودة إىل وطنهم بسالمة(
 . ) IFHRL, 2000ومن خالؿ ىذه اؼبواقف ،يتضح أبف
ىناؾ تعاطف إقليمي مع الالجئُت ،وعلى اغبكومة البورمية
التحرؾ إلهنائها .
وعلى اثر ىذا التوجو الدويل ،أنكرت اغبكومة البورمية
ددا وجود مشكلة يف أراكاف ،وأكدت " أف الذين تركوا
ُؾب ً
ميامبار كانوا مواطنُت غَت شرعيُت وىم بنغالدشيُت دخلوىا من
أجل العمل اؼبوظبي ،وبعد أف انتهى عملهم ،قفلوا راجعُت
لوطنهم بنغالدش" ،مث عززت ادعاءاهتا ىذه ابلتأكيد " أف

عملية النزوح اعبماعي كانت بسبب اغبملة اغبكومية للتدقيق
يف مستمسكات اؼبواطنُت البورميُت وطرد األجانب الذين ال
يبتلكوف واثئق رظبية تؤكد انتمائهم ؼبيامبار" ،وأعلنت أف عدد
الالجئُت قد بلغ (  ) 4000شخص ،مث بررت عمليات
التحشيد العسكري يف مونغداو وبوثيدوانغ ( أي عملية ابي
ثيا ) ابلقوؿ " أف بعض اؼبتمردين الروىينغيُت ،قد ارىبوا
السكاف احملليُت وأجربوىم على اؽبجرة خارج ميامبار ،لنقل
ىذه األفعاؿ للصحافة الدولية ،ومن مث تشجيع الدوؿ
اإلسالمية على دعم اؼبتمردين "( . ) HRWA, 1996
نكراف ىذه اؼبشكلة رظبيًا ،يعٍت اإلصرار على مواصلة اقًتافها،
والتخبط الواضح يف تصروبات مسؤوليها ،يدؿ على إف
العملية فبنهجة ضد الروىينغا ،ففي التصروبات السابقة ،أعلنوا
أبف غايتها ىو القضاء على السوؽ السوداء مث ذكروا أسباب
أخرى غَتىا .
ويف أطار معرفة أعداد الالجئُت الروىينغيُت يف بنغالدش،
ففي اعبلسة الثامنة واألربعُت للجنة حقوؽ اإلنساف التابعة
لألمم اؼبتحدة واؼبنعقدة يف آذار  ،1992ذكر يو تُت كاايو
الينغ (  ) U Tin Kyaw Hlaingاؼبندوب البورمي يف
األمم اؼبتحدة يف بيانو اؼبقدـ يف الثالث من الشهر نفسو " أف
ُ
عدد الالجئُت قد بلغ (  ) 4000الجئ يف بنغالدش " ،أما
الوفد البنغالدشي ،فقد أكد يف بيانو اؼبعلن يف اليوـ نفسو ( 3
ُ
آذار ) " أف عدد الالجئُت الذين يدخلوف البالد يوميًا يًتاوح
ما بُت (  ) 7000 – 5000الجئ ،وىم يف تزايد
ُمستمر"(  . ) IFHRL, 2000ومن اؼبرجح أف العدد الذي
ذكره الوفد البنغالدشي ىو األقرب للصحة لسببُت ،أوؽبما الف
ـبيمات الالجئُت موجودة يف بنغالدش وليس يف ميامبار ،فهم
اعرؼ ابلعدد ،واثنيًا ،الف ميامبار واف كانت تعرؼ العدد
اغبقيقي لالجئُت ،إال اهنا ال تريد ذكره ،حىت ال تعطي أي
أنبية للمشكلة ،ومن مث زبفف من الضغط الدويل عليها،
بوصفها ىي من تسببت هبا .
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ادلطلب الثاين  -:ادلساعي البنغالدشية وبداية الدور االممي

( آذار  -أاير . ) 1992

فاربت حكومة بنغالدش نظَتهتا الصينية اليت تربطها عالقة
وثيقة مع ميامبار للتوسط يف إهناء اؼبشكلة ،إال أف الصُت
أكدت لبنغالدش " أف اؼبشكلة بينهما وال يبكنها التدخل فيها
" .وبعد أف طرقت بنغالدش أبواب الصُت ،توجهت كبو
الوالايت اؼبتحدة األمَتكية ،فزارت رئيسة وزراء بنغالدش
البيغوـ خالدة ضياء الوالايت اؼبتحدة األمَتكية خالؿ اؼبدة (
 21 – 17آذار )  ،1992فقابلت الرئيس األمَتكي جورج
بوش (  ) George Bushمث األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة،
وعدت مشكلة الروىينغا من أولوايت زايرهتا ،ألف عدد
الالجئُت قد وصل ل ػ ػ ػ (  ) 200،000الجئ حينها ( ICJ,
جدا مهمة لتدويل اؼبشكلة،
 . ) 1992ىذه اػبطوة كانت ً
ووضعها ضمن اىتمامات الدوؿ الكربى ،لتأخذ دورىا يف
معاعبتها سواء داخل أروقة األمم اؼبتحدة أو خارجها .
وابلفعل بعد اؼبناشدات اؼبتكررة من بنغالدش ،أخذت
األمم اؼبتحدة دورىا ؼبعاعبة اؼبشكلة ،فاصدر األمُت العاـ
لألمم اؼبتحدة بطرس بطرس غايل بيانُت صحفيُت كاف األوؿ
يف  6آذار  ،1992وفيو " دعا ؾبلس الدولة البورمي الزباذ
صبيع اإلجراءات الضرورية اليت من شأهنا أف تُنهي اغبالة
فستُهدد استقرار
اؼبأساوية يف ميامبار ،اليت إف مل تُعاجل بسرعةَ ،
اؼبنطقة وتُزيد من معاانة الشعب "(  ،) ICJ, 1992مث
أردفو بتصريح ٍ
اثف ُمقتضب يف  24آذار من الشهر نفسو،
كشف فيو على " عزمو إرساؿ مبعوث أفبي خاص ؼبيامبار
وبنغالدش ،ؼبساعدهتم يف حل اؼبشكلة " ،وابلفعل وصل يف
اوائل نيساف العاـ اؼبذكور السفَت جاف إلياسوف ( Jan
 ) Eliassonانئب األمُت العاـ للشؤوف اإلنسانية إىل ميامبار
مث بنغالدش ،سعيًا يف الوصوؿ التفاقية غبل مشكلة الجئي
الروىينغا (  . ) Regland, 1994وابلتأكيد من خالؿ
إرساؿ سفَتىا إىل ميامبار مث بنغالدش ،تكوف األمم اؼبتحدة قد
أخذت دورىا اغبقيقي يف وضع اغبلوؿ اؼبناسبة للمشكلة .
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ومع ىذه اؼبساعي األفبية ،حدث تبدؿ يف القيادة
العسكرية اغباكمة يف ميامبار ،فتنازؿ اعبنراؿ ساو ماونغ عن
رائسة ؾبلس الدولة ،وأسندت اؼبهمة للجنراؿ ثُت شوي (
 ) Than Shweيف  23نيساف  ،1992الذي توىل منصيب
رائسة الوزراء وزعامة ؾبلس الدولة ( ،) Liow, 2015
وافتتح يف اليوـ الثاين من تسلمو السلطة اؼبرحلة الثانية من
جلسات صياغة الدستور اعبديد ،بعد أف اصدر ؾبلس الدولة
يف  24نيساف  1992إعالف كشف فيو " على انو سيعقد
بعد شهرين اجتماع تنسيقي حبضور فبثلُت منتخبُت من
األحزاب السياسية ،وسيضاؼ ؽبم شخصيات سياسية أخرى،
وسيكوف ىذا االجتماع ىو مقدمة النعقاد مؤسبر وطٍت "،
وإيباان هبذه اؼبرحلة اؼبهمة والقيادة اعبديدة ،أعلن ؾبلس الدولة
ً

يف اليوـ نفسو عن ما يُسمى ب ػ ػ " االتفاقية الدستورية " (
 ،) Constitutional Conventionاليت نصت على " أنو
اعتمادا على اغبالة العامة يف البالدَ ،ستُتخذ تدابَت عدة منها،
ً
أف األشخاص اؼبعتقلُت واحملتجزين ألسباب سياسية ،وال توجد
أدلة تُثبت تورطهم يف هتديد أمن الدولةَ ،سيُطلق سراحهم
وسيعقد اؼبؤسبر الوطٍت ؼبدة تستغرؽ ستة شهور ،من اجل
فوراَ ،
ً
وضع اؼببادئ األساسية للشراكة وصياغة دستور دائم،
وسيكشف ؾبلس الدولة عن اؼبزيد من الربامج اؼبستقبلية طب ًقا
للمبادئ اليت سيدعو ؽبا اؼبؤسبر الوطٍت" ( . ) Han, 2000
يبدو اف ىذا التغيَت السياسي ،قد حقق خطوة يف االذباه
الصحيح ،ؼبعاعبة بعض اؼبشكالت السياسية والدستورية
اؼبتفاقمة يف البالد ،وبعث أشارات اهبابية ألحزاب اؼبعارضة .
ومع ىذه التغَتات ،وجبهود مضاعفة من جاف إلياسوف،
أعلن وزيري خارجية ميامبار وبنغالدش يف  28نيساف 1992
عن توصلهما التفاقية إلعادة الالجئُت إىل ميامبار ،ووقعوىا يف
اليوـ نفسو ،عرفت ابسم " اتفاقية السالمة والعودة الطوعية

" (  ،) Safe and Voluntaryاليت دعت أف تكوف
عودهتم بصورة تدرهبية وطوعية إىل ميامبار ،إذ سيدخل (
 ) 5000شخص يوميًا للبالد ،وستستمر ىذه العملية ؼبدة (
 ) 6شهور ،وأثناء التوقيع على االتفاقية ،اكد وزير اػبارجية
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البورمي أوف جياو (  " ) Ohn Gyawأف ؾبلس الدولة
سيتخذ كل اإلجراءات الضرورية اليت ربوؿ دوف ىجرة
الروىينغا إىل بنغالدش ،وسيعملوف على تشجيع الذي عبأوا
طوعا وبسالمة إىل دايرىم "( Regland, 1994
ابلعودة ً
) ،وسيتمتعوف حبرية اغبركة أسوًة ابؼبواطنُت اآلخرين يف والية
أراكاف ،ودبا يتوافق مع القوانُت واللوائح ،وسيكوف أمد
االتفاقية سنة واحدة فقط وقابلة للتجديد ( IFHRL,
 . ) 2000وبذلك ،يبكن القوؿ اف ىذه االتفاقية قد حققت
فائدة عبميع األطراؼ اؼبشًتكة يف اؼبشكلة ،فاألمم اؼبتحدة
أثبتت وجودىا ودورىا احملوري ؼبعاعبتها ،وبنغالدش زبلصت
من عبء الالجئُت ومسؤوليتهم ،وميامبار أرادت اف تثبت
نواايىا اغبقيقة غبلها ،والتخلص من الضغط الدويل اؼبسلط
عليها ،أما الروىينغا ،فهي اؼبستفيد األكرب يف ىذه االتفاقية،
ألف حل مشكلتهم قد وقع ربت إشراؼ أفبي .
وعلى ىامش توقيع االتفاقية ،فقد فاربت حكومة
بنغالدش نظَتهتا البورمية خبصوص عدـ تكرار طرد الروىينغا
من ميامبار ،وتسجيل الروىينغيُت رظبيًا بصفتهم مواطنُت
بورميُت وتزويدىم بواثئق حكومية ،إال أف اؼبسؤولُت البورميُت
أكدوا أبف التسجيل سيكوف للذين يبتلكوف واثئق رظبية تثبت
انتمائهم ؼبيامبار فقط ( . ) Regland, 1994وابلتأكيد يعلم
معظم ىؤالء اؼبسؤولُت أف اغلب الروىينغيُت ال يبتلكوف واثئق
حكومية تثبت انتمائهم ؼبيامبار ،بسبب سياسة اغبكومات
اؼبتعاقبة ذباىهم ،االمر الذي يعٍت استمرار هتميشهم يف
ميامبار ،واف ُحسمت مشكلة عبوئهم .
واتفقوا على اف تفعيل االتفاقية واؼبباشرة بعودة الالجئُت
ستبدأ رظبيًا يف  15أاير من العاـ نفسو ،وابلرغم من ربديد
األطر الزمنية لتنفيذ االتفاقية ،إال أف اعبانبُت مل ُوبددا آلية
معينة إلعادة الالجئُت بصورة طوعية ،ومل يوضع بن ٌد يسمح
للمفوضية العليا دبراقبة عملية عودهتم بسالمة لوطنهم ،وىذه
الثغرات ،أرجأت تنفيذ االتفاقية ،وانتقد الناطق ابسم اؼبفوضية
العليا مفاوضي االتفاقية لعدـ ربديدىم ىذه األمور ،لضماف
عودة الالجئُت بسالمة وأماف ،وانتقد السقف الزمٍت الذي
ُحدد ألعادهتم ،ألنو من غَت اؼبعقوؿ أعادة (  ) 5000الجئ

يوميًا مع اخذ الًتتيبات الالزمة لسالمتهم ،وعلى أساس ذلك،
طالبت اؼبفوضية العليا بتدخلها رظبيًا يف عملية إعادة
الالجئُت ،إال اف اغبكومة البورمية رفضت ذلك ،ونتيجة ؽبذا
التقاطعات ،أُلغي التاريخ الذي حددتو االتفاقية (  15أاير
 ) 1992لعودة الالجئُت ،واستمرت احملاداثت بشأف تدخل
اؼبفوضية العليا يف عملية أعادهتم (  ،) ICJ, 1992وأعلنت
عن سحب دعمها التفاقية السالمة والعودة الطوعية ،وأكدت
أبف عودة الروىينغا لوطنهم ال تتم إال إبشراؼ األمم اؼبتحدة،
وضماان لتنفيذ اتفاقية السالمة والعودة
للحفاظ على سالمتهم
ً
الطوعية بصورة سليمة(  . ) Regland, 1994يبدو اف
مفاوضي االتفاقية من جانيب األمم اؼبتحدة وميامبار مل يبتلكوا
مهارة التفاوض ،فممثلي األمم اؼبتحدة اعتقدوا أف مسألة
اعادة الالجئُت ستكوف ربت إشرافهم ،وامتلك البورميوف
الشعور نفسو ،أما بنغالدش ،فلم يكن لديها أي إشكاؿ سواء
كاف اإلشراؼ من األمم اؼبتحدة أـ ميامبار ،فهدفها كاف نبها
إخراج الالجئُت أبي طريقة ،ونتيجة ؽبذا اػبلل التفاوضي،
أرجأت عملية إعادة الالجئُت لوطنهم .
ادلطلب الثالث  -:اجتماعات صياغة الدستور واتفاقية

السالمة بني التعليق والتفعيل ( أاير  – 1992نيسان

) 1994

وبدال من االنشغاؿ يف شؤوف الالجئُت ،توجو ؾبلس
ً
الدولة لعملية صياغة م َسودة دستور جديد ،فأعلن يف 28
أاير  1992عن تشكيلو اللجنة التوجيهية ،اليت ستشرؼ
على االجتماع التنسيقي ،اليت ستوجو الدعوات الرظبية
للشخصيات اليت ستحضر االجتماع التنسيقي ،وكشف ؾبلس
الدولة عن بعض تفاصيل االجتماع التنسيقي ،فأكد أنو
َسيُعقد يف قاعة االجتماعات الكائنة يف اؼببٌت اغبكومي،
والواقعة على طريق أىلوف (  ) Ahloneيف سباـ الساعة
الثامنة من صباح يوـ  23حزيراف  ،1992وسيحضره ( 15
عضو من الرابطة الوطنية للديبقراطية و (  ) 6من رابطة
) ٌ
شاف الوطنية من اجل الديبقراطية ( Shan Nationalities
 ) League for Democracyوثالثة من حزب الوحدة
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الوطنية وانئب واحد عن ُكل من ارباد منظمة ابوه الوطنية (
 ) Union Paoh National Organizationومنظمة
تضامن مرو أو خامي الوطنية ( Mro or Khami
 ) Organization National Solidarityواغبزب
الديبقراطي لوالية شاف كوكانغ ( Shan State Kokang
 ) Democratic Partyوحزب الىو للتنمية الوطنية (
 ،) Lahu National Development Partyوطلب
من األحزاب السياسية اؼبذكورة إرساؿ ترشيحات أعضائها
ابألظباء وحسب األعداد اؼبخصصة ؽبم ،وتسليمها إىل اللجنة
التوجيهية يف موعد أقصاه  12حزيراف  1992من اجل
حضور االجتماع التنسيقي ،وسيكوف من واجبات اللجنة
التوجيهية وضع برانمج االجتماع التنسيقي ،وربديد القضااي
اليت َستُطرح للنقاش خاللو ،وربديد إجراءاهتا ورصد اؼببالغ
الالزمة لالجتماع ،مث رفع تقرير خالؿ مدة شهر بعد انتهى
االجتماع التنسيقي ،يتضمن ىذا التقرير برانمج إعدادي عن
اؼبؤسبر الوطٍت اؼبزمع انعقاده (  . ) Han, 2000وبعد ىذه
التوجيهات ،يتضح أبف ؾبلس الدولة قد وضع طريق سياسي
طويل لتشكيل اغبكومة اؼبنشودة ،فاجتماع تلو اآلخر يف
سبيل صياغة م َسودة دستور ،فمن اؼبتوقع اف تتأخر مسألة
اغبكومة.
وبعد التوجو كبو صياغة الدستور ،شهدت مشكلة
جديدا ،سبثل يف رفض معظم الالجئُت البالغ
تطورا
ً
الالجئُت ً
عددىم (  ) 264،916الجئ ،الذين وزعوا على ( ) 19
معسكرا يف منطقة كوكس ابزار وتكناؼ الرجوع إىل ميامبار
ً
دوف إشراؼ اؼبفوضية العليا (  ،) ICJ, 1992وقاموا
بفوضى يف ـبيماهتم ،إال أهنا أطبدت بسرعة ،بعد أف أطلقت
القوات البنغالدشية النار على ؾبموعة مكونة من ( ) 2000
الجئ ،تويف على أثرىا الجئ واحد وجرح (  ) 20آخرين،
واستمر الالجئوف يف رفض دعوات اغبكومة البنغالدشية
الداعية لعودهتم إىل ميامبار ،وذكرت بعض اؼبصادر أف بعض
الالجئُت ضبلوا السالح ،واشتبكوا مع بعض اؼبقيمُت واؼبوظفُت
البنغالدشيُت داخل اؼبخيمات ،ففي  14سبوز 1992
أطلقت الشرطة النار على ؾبموعة الجئُت رموىم ابغبجارة ،يف

ؿباولة منهم إليقاؼ عملية إحصاء الروىينغا داخل
اؼبعسكرات ،ونتيجة لذلك ،قتل ستة الجئُت ،مث تكرر اؼبوقف
مرة أخرى يف  17آب ،عندما فتحت الشرطة النار على
ؾبموعة الجئُت اشتبكوا مع موظفُت بنغالدشيُت ،وقتل على
أثرىا عشرة الجئُت (  ،) Regland, 1994وبعد يوـ
واحد (  18آب ) ذبددت التوترات ،وطرد الالجئوف رجاؿ
أمن اؼبعسكر ،الذين ردوا إبطالؽ النار ،وقتلوا ثالثة الجئُت (
 . ) ICJ, 1992ويف ظل ىذه الظروؼ ،علقت اغبكومتاف
البورمية والبنغالدشية رظبيًا تنفيذ اتفاقية السالمة حىت أشعار
آخر (  . ) Regland, 1994ولعل اػبوؼ من إجراءات
اغبكومة البورمية حبقهم ،ىو من أىم مربرات رفض الالجئُت
يف العودة دوف إشراؼ األمم اؼبتحدة  .أما فيما ىبص أسلوب
السلطات البنغالدشية ذباه الالجئُت ،فهو أمر غَت مقبوؿ
قانونيًا وانسانيًا ،ومن الواضح أرادت من خاللو الضغط على
الالجئُت للقبوؿ ابلعودة أبي طريقة .
استكماال لعملية صياغة م َسودة الدستور اؼبنشودُ ،عقد
و
ً
االجتماع التنسيقي يف موعده اؼبحدد (  23حزيراف 1992
ُ
) ،ورفعت اللجنة التوجيهية تقريرىا يف سبوز ،الذي أىم ما جاء
فيها ىو العمل على تشكيل عبنة وطنية قبيل انعقاد اؼبؤسبر
الوطٍت ،وابلفعل ُشكلت اللجنة الوطنية يف  4تشرين األوؿ
عضوا ،عشرة منهم
من العاـ نفسو ،وأتلفت من ( ً ) 18
ضباط عسكريوف وشبانية أعضاء مدنيوف ،وكلفت اللجنة دبهاـ
عدة أنبها ،من اجل عقد مؤسبر وطٍت ينبغي وضع اؼببادئ اليت
سًتتكز عليها عملية صياغة الدستور ،وهبب التأكد من اف
ىذه اؼببادئ تنسجم مع ستة أىداؼ أساسية ىي ،احملافظة
على االرباد البورمي؛ وترسيخ التضامن الوطٍت؛ وتوطيد
السيادة وإدامتها؛ وتشكيل نظاـ ديبقراطي حقيقي متعدد
األحزاب؛ وتعزيز اؼببادئ الدائمة للعدالة واغبرية واؼبساواة يف
الدولة؛ ومشاركة اعبيش وبصورة أساسية يف رسم السياسة
ستقبال ،وقد انتقد بعض اؼبعارضُت مسألة تدخل
الوطنية ُم ً
اعبيش ومشاركتو يف العملية السياسية ،إال أف ىذه النقطة
ثُبتت ومل تُلغ ،ابلرغم من انتقاد اؼبعارضُت ( Myoe, 2007
)  .اتضحت سيطرة العسكريُت على عملية صياغة الدستور
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بعد تعيُت عشرة ضباط ،وأعطت مسألة تشكيل اللجنة
الوطنية انطباع للمعارضة أبف الطريق لتشكيل اغبكومة مازاؿ
طويال .
ً
ويف ظل ىذه التوترات ،ذكرت بعض اؼبصادر أف منظمات
ثورية روىينغية مثل منظمة تضامن الروىينغا ( The
 ) Rohingya Solidarity Organizationوجبهة
أراكاف روىينغا اإلسالمية ( The Arakan Rohingya
 ) Islamic Frontقد زودت بعض الالجئُت ابألسلحة؛
ؼبهاصبة بعض مسؤويل اؼبخيمات البنغالدشية ،ويف  6كانوف
االوؿ  1992اقتحمت قوات الشرطة البنغالدشية بعض
ـبيمات الالجئُت واستولت على أكثر من (  ) 6000قطعة
سالح ،واعتقلت (  ) 14قيادي روىينغي ،ووصفتهم

اغبكومة البنغالدشية بػ ػ " اإلرىابيون " ،إال أف اؼبعتقلُت أنكروا
ادعاءات الشرطة ،وأكدوا أبف مسؤويل اؼبخيمات أرادوا إجبار
الالجئُت على العودة إىل ميامبار ،األمر الذي رفضو الالجئوف،
وبناء على ذلك ،اعتقلتهم الشرطة  .وابلرغم من ىذه
الظروؼ ،إال أف السلطات البنغالدشية سيطرت على اؼبوقف
وازبذت تدابَت أمنية ضد اؼبسلحُت ،فخصصت شرطة
ُمسلحة تعمل على توفَت األمن يف اؼبخيمات ،ونصبت أسالؾ
شائكة حوؿ بعضها ،وخفضت حصة الطعاـ اليومي عن
الالجئُت ،وتريثت يف بناء شبكات الصرؼ الصحي ،ورفضت
دخوؿ بعض اؼبنظمات اإلنسانية حبجة إغاثة الالجئُت،
وأخذت تشجع الالجئُت على العودة إىل وطنهم ،ابلرغم من
التقارير اؼبستمرة اليت تؤكد استمرار األعماؿ الوحشية يف
أراكاف ،وإصرار اغبكومة البورمية ( ؾبلس الدولة ) على رفض
السماح للمفوضية العليا لشؤوف الالجئُت يف اإلشراؼ على
عملية عودة الالجئُت إىل ميامبار( . ) Regland, 1994
ردبا إف عدد األسلحة اؼبعلن عنو رقم مبالغ فيو ،واؼبصادر اليت
ذكرت ذلك غَت دقيقة ،ألنو من غَت اؼبعقوؿ وجود ( 6000
) قطعة سالح يف بعض اؼبخيمات دوف معرفة اغبكومة
البنغالدشية بذلك ،وردبا كاف ىذا األمر ذريعة ازبذهتا
بنغالدش للضغط على الالجئُت يف سبيل العودة لوطنهم ،وما

يدعم ىذا الرأي ،اف بنغالدش حىت بعد اف سيطرت على
اؼبوقف ،واصلت سياسة الضغط على الالجئُت إلجبارىم على
العودة .
من اجل حسم مشكلة الالجئُت ،أبلغت خالدة ضياء
رئيسة وزراء بنغالدش يف أيلوؿ  1992وزارة اػبارجية
األمَتكية من خالؿ بياف صحفي أبف " بالدىا تريد العودة
اؼببكرة واآلمنة لالجئُت ،وال يبكن لبالدىا أف تتحمل عبئهم
لوقت طويل "(  ،) Regland, 1994وسفَرت بنغالدش
يف  22أيلوؿ  1992حوايل (  ) 49الجئًا ابلسر إىل
أراكاف ،وىي أوؿ دفعة من الجئي الروىينغا تصل ميامبار من ُذ
توقيع اتفاقية السالمة يف نيساف العاـ نفسو ،وبسبب إصرار
بنغالدش على ترحيلهم ،حدثت صدامات داخل ـبيماهتم،
تل (  ) 5الجئُت ،وأُصيب أكثر من (
ففي  25أيلوؿ قُ َ
 ) 100الجئ بعد اشتباكهم مع الشرطة يف ـبيم دواابلونغ (
 ،) Dhuapalongوأرجعت بنغالدش سبب ىذا العنف
ؼبسلحي ( ثوار ) ميامبار اإلسالميُت ،الذين اخًتقوا
اؼبعسكرات وىاصبوا الشرطة ،وبعد يومُت (  27أيلوؿ ) ُجر َح
(  ) 10الجئُت ،بعد اشتباكهم مع الجئُت آخرين يف صداـ
عنيف داخل معسكر نياابرا (  ،) Nayaparaالكائن يف
أحدى البلدات اغبدودية التابعة ؼبنطقة تكناؼ ،وكشف
اؼبسؤولوف يف مركز شرطة تكناؼ " اف الصداـ بُت اجملموعتُت
كاف سببو اختالؼ يف الرؤى ،فهناؾ ؾبموعة من العائالت
أرادت العودة ؼبيامبار ،يف حُت رفضت األخرى ( واليت اغلب
عناصرىا من الثوريُت ) ذلك" ،ويف ىذا الصدد ،صرح وزير
الداخلية البنغالدشي منظور هللا كرًن ( Manzurul Karim
)  " :اف العديد من الالجئُت يقولوف أهنم لن يعودوا ،حىت
يُسمح لألمم اؼبتحدة ابإلشراؼ على عودهتم وأتمُت سالمتهم
"(  . ) ICJ, 1992وابلرغم من رفضهم اؼبستمر للعودة،
إال أف اؼبفوضية العليا أعلنت يف  23كانوف األوؿ " 1992
سرا أكثر من  4000الجئ إىل ميامبار،
أف بنغالدش أرجعت ً
وتنصلت عن وعودىا اػباصة ابلتمسك ابتفاقية السالمة
والعودة الطوعية " ،مث أوقفت اؼبفوضية العليا مسألة رعايتها
لالجئُت؛ ألف اغبكومة البنغالدشية رفضت السماح ؼبوظفي
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اؼبفوضية ابلدخوؿ إىل ـبيمات الالجئُت إلجراء مقابالت
سرية معهم(  ،) Regland, 1994ونتيجة لذلك ،أغلقت
اؼبفوضية مكاتبها يف ـبيمات الالجئُت كليًا ،ورفعت شكاوى
لألمم اؼبتحدة ضد بنغالدش (  . ) HRWA, 1996من
الواضح اف اغبكومة البنغالدشية تريد إعادة الالجئُت أبي
طريقة ،وضغطت وأجربت بعضهم على العودة ،يف حُت اف
اؼبفوضية العليا تريد اف تكوف عملية عودهتم بطريقة آمنة
وطوعية ،وىذا ما يُربر موقفها االخَت .
ويف ظل الظروؼ السياسية اليت كانت تعيشها ميامبار،
أعلن ؾبلس الدولة يف  1كانوف الثاين  1993عن قانوف
العفو العاـ ،الذي أكد أف أحكاـ اإلعداـ وعقوابت السجن
ألكثر من عشر سنوات ،اليت صدرت من احملاكم العسكرية
واؼبدنية البورمية خالؿ اؼبدة (  18أيلوؿ 31 – 1988
كانوف األوؿ َ ) 1992ستُقلص ،فعقوبة اإلعداـ َستُغَت إىل
السجن مدى اغبياة ،وربوؿ عقوبة السجن مدى اغبياة إىل
سجن ؼبدة عشر سنوات ،واحملكومُت ابلسجن ألكثر من
ستُخفف إىل عشر سنوات ( Han, 2000
عشر سنوات َ
) ،وبعد ىذا القانوفُ ،عقد اؼبؤسبر الوطٍت اجتماعو االفتتاحي
يف  9كانوف الثاين  ،1993حبضور (  ) 702مندوب من
معظم األحزاب السياسية يف البالد ،وكاف تدخل ؾبلس الدولة
اضحا ،فبلغ عدد اؼبندوبُت الذين كلفهم
يف اختيار اؼبندوبُت و ً
اجمللس دبهمة حضور اؼبؤسبر الوطٍت كبو (  ) 489مندواب ،أي
ما نسبتو (  ) %70من إصبايل اغبضور ،أما بقية االحزاب
السياسية والنخب الوطنية فبلغ عددىم (  ) 213مندواب،
منهم (  ) 49مندواب مثلوا األحزاب السياسية بصورة عامة ،و
(  ) 107نيابة عن األحزاب السياسية الفائزة ابالنتخاابت
فقط ( انتخاابت  27أاير  ،) 1990و(  ) 57مندوابذ
مثلوا موظفي الدولة (  ،) Myoe, 2007ومن اعبدير
ذكره ،إف نسبة فبثلي األحزاب السياسية ( الفائزة يف
االنتخاابت ) الذين مل يتم تسميتهم عن طريق ؾبلس الدولة،
قد تغَتت عما كانت عليو يف االجتماع التنسيقي يف نيساف
اؼباضي ،ففي ىذا االجتماع بلغت نسبتهم ( ) % 15.24
من اغبضور ،وىو ما أاثر انتقادات العديد من

اؼبعارضُت(  . ) Han, 2000أراد ؾبلس الدولة برائستو
اعبديدة إف يبعث رسائل اطمئناف للشعب البورمي من خالؿ
قانوف العفو العاـ ،إال انو عاد من زاوية أخرى وقوض اؼبعارضة
الديبقراطية ( اليت سبثل معظم أبناء الشعب البورمي ) وحوؽبا
إىل أقلية يف اجتماعات اؼبؤسبر الوطٍت ،وعلى أساس ىذه
اؼبعادلة ،مل يكن إبمكاف الشعب البورمي التحرؾ ضد ؾبلس
الدولة ،ألنو تفضل عليو بقانوف العفو العاـ ،وما ظهر من
انتقاد لتهميش األحزاب السياسية الفائزة ابالنتخاابت ردبا
صدر من بعض اؼبسؤولُت السياسيُت وليس عن طريق السواد
األعظم من الشعب البورمي ،وكأنو ؾبلس الدولة أراد من قانوف
طعما للشعب البورمي لكيال يعًتض
العفو العاـ إف يكوف ً
على هتميش أحزاب اؼبعارضة .
وعلى اثر موقف اؼبفوضية األخَتَ ،علّقت بنغالدش يف
 20كانوف الثاين  1993مؤقتًا عودة الالجئُت اإلجبارية إىل
ميامبار ،وبدأت التفاوض مع ساداكو أوغايا ( Sadako
 ) Ogataمندوبة األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئُت من أجل
عودة اؼبفوضية العليا لإلشراؼ على إعادة الالجئُت ومسألة
علما أهنا ( بنغالدش ) أعادت كبو (
استقرارىم يف أراكافً ،
سرا خالؿ ( أيلوؿ  – 1992كانوف
 ) 17000الجئ ً
الثاين  ) 1993إىل أراكاف ،وبعد تسعة أايـ من اؼبفاوضات،
توصلت اؼبفوضية العليا لشؤوف الالجئُت مع حكومة بنغالدش
التفاؽ جديد خبصوص إشراؼ االمم اؼبتحدة على العودة
الطوعية لالجئُت ،وبدأ اإلشراؼ رظبيًا يف  1شباط ،1993
وحينذاؾ أعلن دمحم مصطفى زور رضبن ( Mohammad
 ) Mustafizur Rahmanوزير اػبارجية البنغالدشي أف
العقبات وسوء التفاىم حوؿ مشكالت الالجئُت قد انتهت،
وبنغالدش تُعيد أتكيدىا والتزامها وإخالصها ذباه سياسة
إعادة الالجئُت بصورة طوعية إىل وطنهم " ،وتعهدت اؼبفوضية
العليا من جانبها ابلتعاوف الكامل من أجل إرجاع الالجئُت
بصورة طوعية إىل ميامبار ،يف ظل إصرار األخَتة على عدـ
السماح للمفوضية العليا أو أي جهة أخرى ابإلشراؼ على
عودة الروىينغا ومتابعة عملية استقرارىم يف أراكاف ،واتساقًا مع
سياسة التفاىم مع بنغالدش ،فقد وقعت ساداكو أوغايا يف
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أاير  1993مذكرة تفاىم رظبية مع بنغالدش ،تضمنتها
اتفاقية العودة اآلمنة والطوعية للروىينجا ،ومن خالؽبا ،وصلت
اؼبفوضية العليا إىل معسكرات الالجئُت يف بنغالدش ،وتدفقت
اؼبساعدات الدولية عليهم  .وتتمة ؽبذه السياسة ،وقعت
كذلك مندوبة اؼبفوضية العليا يف  5تشرين الثاين 1993
مذكرة تفاىم مع اغبكومة البورمية ( ؾبلس الدولة ) لضماف
إشراؼ اؼبفوضية العليا على عملية وصوؿ الروىينغا إىل أراكاف
ومتابعة مسألة استقرارىم ،وإصدار بطاقات تعريفية ؽبم،
وضماف سبتعهم حبرية التنقل واغبركة داخل البالد أسوةً
ابؼبواطنُت البورميُت(  ،) Regland, 1994ونصت على اف
اغبكومة البورمية ىي اؼبسؤولة على سالمة واستقباؿ وإعادة
دمج العائدين من بنغالدش مع الشعب البورمي ،والتنسيق
الشامل وتنفيذ عملية العودة الطوعية( ،) IFHRL, 2000
وابلرغم من أف اؼبذكرة تُعد خطوة مهمة لعودة الروىينغا
واستقرارىم يف مناطقهم ،إال أف اؼبفوضية العليا كانت متيقظة
وقلقة من سياسة اغبكومة البورمية ذباه الروىينغا يف أراكاف،
ألهنم كانوا ىدفًا للعسكريُت يف راقبوف( Regland, 1994
)  .ومن اعبدير ذكره ،اف اغبكومة البورمية قد وافقت على
توقيع مذكرة التفاىم وقتذاؾ ،ألهنا كانت واقعة ربت ضغط
بعض الدوؿ اإلسالمية اجملاورة ( وىي ماليزاي وإندونيسيا )
ومن الصُت ،ولتأمُت عضويتها يف رابطة دوؿ جنوب شرؽ
آسيا ( آسياف ) ،ومن مث فإف القبوؿ ابؼبذكرة كاف خطوة
براصباتية ،ومل تكن جدية ،ألف الروىينغيُت مل يُستقبلوا بطريقة
مناسبة (  . ) HRWA, 1996وبذلك ،اسفرت ربركات
ساداكو أوغايا عن إعادة االشراؼ االفبي على قضية
الالجئُت ،وقبحت يف توقيع مذكرات التفاىم مع اغبكومتُت
البنغالدشية والبورمية ،اللتُت كانتا مضطرتُت على توقيعها،
فبنغالدش تريد إعادة الالجئُت أبي طريقة ،ألف وجودىم
شكل عبئًا عليها ،أما ميامبار ،فالضغط االندونيسي واؼباليزي
اضحا ألهناء قضية الالجئُت .
والصيٍت كاف و ً
وبصورة عامة يبكن القوؿ أف اؼبرحلة األوىل من عملية
إعادة الالجئُت الروىينغيُت إىل بالدىم قد كانت سرية من
جانب بنغالدش ،وبدأت يف أيلوؿ  1992وانتهت يف كانوف

األوؿ  ،1993وخالؽبا عاد (  ) 000،50الجئ إىل
أراكاف ،بعد إجبارىم على ترؾ ـبيماهتم والعودة بدوف ضباية
ألراكاف ،على الرغم من إعالف بنغالدش يف كانوف الثاين
 1993عن تعليقها لربانمج إعادة الالجئُت إىل وطنهم(
 . ) IFHRL, 2000وما يضاؼ إىل ذلك ،أف ىذه العودة
مل تكن إبشراؼ األمم اؼبتحدة .
وطب ًقا لالتفاؽ األخَت ،رفض اغلب الالجئُت العودة
لوطنهم؛ خوفًا من القمع اغبكومي البورمي ،األمر الذي دفع
اؼبفوضية العليا إىل الًتيث يف عودهتم ؼبدة أربعة أشهر ،إذ
أوفدت عشرة من موظفيها للعمل يف ميامبار ،ؼبعرفة الظروؼ
ىناؾ قبل إعادة الالجئُت ،وقد استقر أربعة موظفُت يف راقبوف
وستة يف أراكاف ،وبعد االطمئناف على األوضاع يف أراكاف،
مع ظل الضغط البنغالدشي اؼبستمر غبسم قضية الالجئُت،
ابشرت اؼبفوضية يف خطة إعادهتم ،وأوضحت أنو خالؿ عاـ
واحد ستكتمل اػبطة ،وزار كبار موظفي اؼبفوضية دبا فيهم
ويرنر بالتر (  ) Werner Blatterميامبار خالؿ شهري
كانوف الثاين وشباط  ،1994وقابلوا بعض فبثلي السفارات
األجنبية ىناؾ ،وابلغوا بعض اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبوجودة
يف بنغالدش على ربسن الوضع يف أراكاف ،وبعدىا زار ويرنر
بالتر بنغالدش ،مث بدأت اؼبفوضية العليا والسلطات
البنغالدشية بعقد جلسات إعالمية لتشجيع الالجئُت ابلعودة
إىل وطنهم ،وأكدوا ؽبم عن ربسن الوضع ىناؾ ،واف الظروؼ
مهيأة لعودهتم ،وابلرغم من ىذه التأكيدات ،كشفت دراسة
قامت هبا اؼبفوضية العليا على أف (  ) %27من الالجئُت
كانوا يرغبوف ابلعودة إىل بالدىم ،وقد أاثر بطء معدؿ عودهتم
جدا على
غضب حكومة بنغالدش ،اليت كانت حريصة ً
عودهتم أبسرع وقت فبكن؛ ألف وجودىم تسبب ابضطراابت
ؿبلية واضحة ،وىي على أعتاب أجراء انتخاابهتا الوطنية،
واهتمت اؼبفوضية العليا ابلتباطؤ يف إعادة الالجئُت ،مث ىددت
ابالنسحاب من ذبديد مذكرة التفاىم ،وفبا زاد األمر سوءًا ىو
تعرض بنغالدش إلعصار كبَت يف (  ) 3 – 2أاير ،1994
أسفر عن مقتل (  ) 200بنغالدشي ،وترؾ ( ) 10،000
الجئ بدوف مأوى(  . ) HRWA, 1996من الواضح اف
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اؼبفوضية العليا تريد اف تكوف عودة الالجئُت بصورة طوعية،
وتعمل على تشجيعهم على ذلك ،يف حُت اف بنغالدش كانت
على مضض من أمرىا ،وتريد التخلص منهم أبسرع وقت
فبكن .
ويف غضوف ذلك ،كانت اؼبفوضية العليا غَت مقتنعة
أبوضاع الالجئُت يف ميامبار ،إال انو بسبب الضغط
البنغالدشي ،وتوجو اغبكومة يف عدـ ذبديد مذكرة التفاىم مع
اؼبفوضية ،دفع األخَتة إىل االستمرار إبعادة الالجئُت إىل
وطنهم ،الذين كانت سبر عملية عودهتم دبراحل عدة ،اليت تبدأ
من نقلهم من اؼبخيمات إىل اؼبعابر اغبدودية ،اليت فيها ،تُسلم
كل عائلة قائمة أبظباء أفرادىا إلدارة اؽبجرة البورمية ،مث تلتقط
ؽبم األخَتة الصور ،وبعدىا تسلم اؼبفوضية مبلغ قدره (
 ) 2000كيات ( يساوي  20دوالرا وقتذاؾ ) لكل الجئ
كمصاريف شخصية ،منها أجور النقل إىل مناطقهم ،اليت تتم
يف اغلب األحياف بواسطة عبارات ُمرخصة من إدارة اؽبجرة،
وخالؿ عملية التنقل كانوا عرضة لالبتزاز ،ألنو كاف على كل
شخص دفع أجرة النقل دبا فيهم األطفاؿ ،الذين يؤخذ منهم
(  ) 200كيات ،أما الشاحنات ،فتأخذ (  ) 1000كيات
للعائلة الواحدة ،وبعد الوصوؿ ؼبناطقهم ،تعمل اؼبفوضية يف
أراكاف على تسليمهم حصة غذائية تكفي ؼبدة (  ) 15يوما
للعائلة(  . ) IFHRL, 2000من الواضح اف اؼبفوضية
كانت غَت مقتنعة بعودة الالجئُت ،ألهنا مل أتمن اعبانب
البورمي ،الذي ردبا يُنكل ابلالجئُت بعد عودهتم ،وكاف عليها
عدـ االستجابة للضغط البنغالدشي مهما كلف االمر ،وأف ال
تورط الالجئُت ابلعودة إىل بالدىم يف ظل تلك الظروؼ .

ادلبحث الرابع  -:عودة الجئي الروىينغا وسياسة

حكومة ميامنار جتاىهم خالل ( ) 1997 – 1994

ادلبحث األول  -:عودة الالجئني واستمرار معاانهتم يف
ميامنار ( نيسان ) 1996 – 1994

ابلتزامن مع عملية عودة الالجئُت ،انفجرت يف 28
نيساف  1994تسعة قنابل على اؼبباين اغبكومية البورمية يف
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وسط منطقة مونغداو ،دوف اف زبلف أية إصاابت ،واهتمت
اغبكومة البورمية منظمة تضامن الروىينغا ابلتفجَت ،وكشف
مصدر مقرب من منظمة اإلغاثة اإلسالمية ( مت كشف ذلك
خالؿ مقابلة أجرهتا منظمة ىيومن رايتس ووتش مع مصدر
مقرب من منظمة اإلغاثة اإلسالمية يف آذار  ) 1996اف
فعال زرع قنبلة يف
عناصر من منظمة التضامن كانت تنوي ً
مونغداو ،وبعد اؼبتابعة اؼبستمرة للقضية ،زودت قوات اغبدود
البنغالدشية نظَتهتا البورمية دبعلومات عن دخوؿ اؼبتورطُت
ابلتفجَت مرة أخرى إىل ميامبار ،وعلى ضوء ىذه اؼبعلومات،
ألقت القوات البورمية القبض على (  ) 30شخصا من
صبيعا ،واهتم بعض اؼبسؤولُت
اؼبتورطُت ابغبادثة وقتلتهم ً
البورميُت اؼبتسببُت ابلعمل على إعاقة عمل اؼبفوضية العليا يف
أراكاف وتقييد حركتها فيو ،األمر الذي دفع القوات البورمية إىل
مرافقة اؼبفوضية العليا خالؿ جوالت اإلشراؼ على الالجئُت،
وابلرغم من ذلك ،اكبصر عملهم داخل منطقيت مونغداو
وسيتوي (  ،) Sittweوبدأ الالجئوف بدخوؿ أراكاف يف 30
نيساف  1994بعد أف توقف ليومُت بسبب حادثة التفجَت،
وقد ذكرت بعض اؼبنظمات أف عدد الالجئُت الذين عادوا
بعد تفعيل مذكرة التفاىم كاف (  ) 50،000الجئ(
 . ) HRWA, 1996وبذلك يبكن القوؿ أف اؼبرحلة الثانية
من عملية عودة الالجئُت قد بدأت نظرًاي يف تشرين الثاين
 ،1993إال أهنا انطلقت فعليًا يف نيساف . 1994
واستغلت القوات البورمية حادثة التفجَت لصاغبها،
فباشرت بعد أشهر بعمليات ربقيق مع الروىينغيُت ،فاعتقلت
كل من يشتبو بتعاطفو مع منظمة تضامن الروىينغا ،ودانبت
البيوت يف أوقات متأخرة من الليل حبجة االستجواب ،األمر
الذين دفع الروىينغيُت ( دبا فيهم العائدين ) إىل االختفاء،
وَكثفت اغبكومة من وجودىا العسكري يف مونغداو بعد
وصوؿ كتائب عسكرية إضافية ،اليت أنشئت حواجز جديدة
على الطرؽ ،وأفاد مسلمو مونغداو اف عمليات االستجواب
كانت تستمر ؼبدة أسبوع ،واشتكت أحدى النساء اؼبسلمات
من ظلم القوات البورمية ،ألهنا قتلت ابنها البالغ من العمر
عاما ،الذي عاد للبالد يف عاـ  1993بعد أف كاف
( ً ) 30
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الجئًا يف ـبيمات بنغالدش ،وقُتل لالشتباه ابنتمائو ؼبنظمة
تضامن الروىينغا بعد استجواب مطوؿ ،وتكررت اغباالت
عندما أصيب شخص برصاص القوات البورمية ،اليت حققت
معو وكسرت ساقاه وإحدى ذراعيو وىو يف طريقو للمستشفى،
وعندما اخرب أىلو اؼبفوضية العليا عن اغبادث مل ربرؾ ساكنًا،
مث قدـ بعض الالجئُت قائمة مكونة من (  ) 15شخصا قد
قتلوا برصاص القوات البورمية ؼبنظمة ىيومن رايتس ووتش ،من
غَت اغباالت اؼبتفرقة اليت مل تذكرىا اؼبفوضية العليا حىت ال تؤثر
على سَت عملها وإعادة الالجئُت إىل مناطقهم( HRWA,
 . ) 1996وبذلك ،أعطت تفجَتات مونغداو الشرعية
الكاملة للقوات البورمية لقتل الروىينغا ،حبجة مكافحة
اؼبتمردين واغبفاظ على امن واستقرار أراكاف ،واف كاف
اؼبنفذوف عناصر من منظمة تضامن الروىينغا ،فيعدوف من
اؼبتورطُت يف قتل ابناء الروىينغا ،ألهنم كانوا سببا يف منح
الشرعية الكافية للقوات البورمية إلابدة الروىينغيُت .
وفبا زاد يف معاانة الالجئُت يف بنغالدش ،أف اإلعصار دمر
معظم ـبيماهتم ،وترؾ نصفهم دوف مأوى ،مث زحف على
بعض مناطق أراكاف ،وزاد من معاانهتم ،ففي مونغداو
وبوثيداونغ أصبح (  ) 7000شخص دوف مأوى ،وتوقفت
عملية إعادة الالجئُت خالؿ أاير  ،1994وذلك إلصالح
بعض مراكز االستقباؿ يف أراكاف ،وإعادة إمدادات اؼبياه
وترميم شبكات الصرؼ الصحي ،وبسبب إغباح بنغالدش
إلعادة الالجئُت تركت بعض اؼبراكز دوف إصالح ،واستؤنفت
إعادهتم يف حزيراف من العاـ ( ،) HRWA, 1996
واتساقًا مع سياسة الضغط البنغالدشي ،فقد ذكرت اؼبفوضية
العليا أهنا أجرت استطالع يف سبوز  1994لػ ػ ( ) 2500
عائلة موجودة يف ـبيم كوتو ابلونغ (  ،) Kutu Palongبعد
اف أكدت ؽبم ابف اغبماية واألمن متوفراف ؽبم يف أراكاف،
وابلرغم من ذلك ،فقد كشفت اؼبقابالت عن رغبة ( ) %23
منهم ابلعودة ؼبيامبار ،وبعد اايـ قامت اؼبفوضية ابستطالع ٍ
اثف
فضلوا
يف اؼبخيم نفسو ،فوجدت أف (  ) %97من الالجئُت ّ
العودة لوطنهم ،وكاف سبب ىذا التحوؿ ىو الضغط
البنغالدشي على الالجئُت(  ،) IFHRL, 2000فوصل

اغباؿ لقياـ قاضي اؼبخيم ( وىو اثين أعلى مسؤوؿ بنغالدشي
عن اؼبخيم ) اؼبذكور بضرب بعض الالجئُت( HRWA,
فضال عن االنتهاكات اػبطَتة يف اؼبخيمات،
ً ،) 1996
وقياـ سلطات األخَتة بضرهبم وحرماهنم من وجبات الطعاـ
اليومية؛ إلجبارىم على العودة ؼبيامبار ( ،) HRW, 2012
وكانت الشرطة البنغالدشية تُطلق النار يف اؽبواء ،لتخويف
الالجئُت الرافضُت للعودة(  . ) IFHRL, 2000مل يكن
أتكيدا لسياسة
ىذا األمر ابؼبستغرب من بنغالدش ،بل كاف ً
اغبكومة البنغالدشية الرافضة لوجود الالجئُت على أراضيها .
ومن اعبدير ذكره انو فيما ىبص عملية االستطالع الثاين،
فقد ذكر الكثَت من الالجئُت أهنم سجلوا أظباءىم حبجة وجود
تصحيح يف سجالت عوائلهم ،ومل يعرفوا أف التسجيل كاف
يعٍت اؼبوافقة على العودة ؼبيامبار ،ويف السياؽ نفسو ،كشف
آخروف أبف اؼبفوضية العليا قد ظللتهم ،بعد اف أكدت ؽبم
أبهنا اتفقت مع اغبكومة البورمية على عدـ إجبارىم على
العمل القسري وسيتمتعوف حبرية اغبركة أسوةً ابلقوميات
األخرى ،وستدفع اؼبفوضية شبن إعادة بناء بيوهتم وترميمها،
وستقدـ اؼبواد الغذائية وغَتىا من اؼبنتجات األساسية ؼبدة
عشر سنوات ،ووعدهتم ابغبماية الالزمة إذا اضطهدهتم
اغبكومة البورمية(  . ) IFHRL, 2000وأف مل يُثبت بعض
ما ذكره الالجئوف من التزامات من اؼبفوضية ذباه الالجئُت،
إال انو يبكن القوؿ أبف اؼبفوضية كانت مقصرة حبق الالجئُت،
ألهنا أقنعتهم ابلعودة ،واستجابت للضغوط البنغالدشية .
تفاقمت مشكلة الالجئُت بصورة أكثر بعد أف أعلنت
حكومة بنغالدش عن رغبتها بعدـ ذبديد مذكرة التفاىم مع
اؼبفوضية العليا ،والتوجو إلعادة صبيع الالجئُت لبالدىم ،يف
الوقت الذي كانت فيو اؼبفوضية العليا حباجة ؼبساعدة دولية،
ألف عملية إعادة الالجئُت من ُذ انطالقها ولغاية آب 1994
قد كلفت أكثر من (  ) 60مليوف دوالر أمَتكي ،وابلفعل
بدأت اؼبفوضية بتسجيل معظم الالجئُت ،فوافق
(  ) 176،297الجئ على العودة ،واستُثٍت ( ) 8903
الجئ؛ ألسباب سياسية وقضائية مرتبطة بدخوؽبم ؼبيامبار،
ودخل (  ) 14،000الجئ يف أيلوؿ  1994إىل أراكاف
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(  . ) HRWA, 1996يتضح من خالؿ عمليات
التسجيل السريعة لالجئُت ،أبهنا مل تكن دبحض رغبتهم .
ويف ظل ىذه الظروؼ ،أرسل االرباد األورويب ( The
 ) European Unionيف تشرين األوؿ 1994بعثة إىل
أراكاف ،لالطالع على ظروؼ الروىينغا ،وبعد شهر واحد (
تشرين الثاين ) ،أكدت البعثة على وجود عنف طائفي يف
منطقة سيتوي مركز أراكاف ،فخالؿ تواجدىا ىناؾ ،وثَقت
حادثةٌ ؽبجوـ ؾبموعة من الطالب البوذيُت على بعض دكاكُت
اؼبسلمُت وبيوهتم يف السوؽ الرئيسي لسيتوي ،كاف سببها
مشادة بُت صاحب متجر مسلم مع راىب بوذي ،وعلى إثرىا
استمرت اؽبجمات ؼبدة ثالثة أايـ ،فهاجم خالؽبا الطالب
بعض مساجد اؼبسلمُت ابغبجارة ،وكاف من بينها أقدـ واكرب
مسجد يف سيتوي ،وبسببها قُتل شخصاف مسلماف وامرأة
حامل ،وأُصيب آخروف جبروح خطَتة ،ومل تتدخل السلطات
البورمية إال بعد وقت متأخر ،ومل تعتقل أي شخص بوذي،
بل طالبت اؼبسلمُت ابالنتقاؿ من سيتوي إىل منطقة أخرى(
 . ) HRWA, 1996ردبا كانت ىذه اغبادثة واحدة من
عشرات االحداث اليت مل توثق أو تُذكر ،فالطائفية متجذرة يف
جوىر العديد من البوذيُت البورميُت ذباه الروىينغيُت ،ألف
الرىباف البوذيُت يعملوف على ىذا اعبانب لسنُت عدة،
ويشحنوف ابلشعب طائفيًا ،فمن الصعب تغيَتىم دبجرد
تدخل اؼبفوضية العليا ،وىذه الطائفية يبارسها اؼبواطن العادي
ورجل األمن ،الذين من واجبو ضباية أرواح اؼبواطنُت ،إال انو
بسبب اغبقد الطائفي على الروىينغا ،يتجرد من مسؤوليتو
ومهنيتو ويتحوؿ إىل شخص حاقد يريد االنتقاـ من أعدائو .
وىذا الشحن الطائفي ،أزبذ أشكاؿ عدة فالتعليم يف
أراكاف مل يكن أبفضل حاؿ ،ففي العاـ نفسو ( ) 1994
بلغت نسبة األمية (  ) %90مقارنة بنسبتها العامة يف البالد،
اليت بلغت (  ،)%29وكشف الروىينغيُت عن بعض أسباب
ىذه النسبة اؽبابطة ،فاؼبدارس اؼبوجودة تفرض رسوـ ابىظة
على أطفاؽبم ،وتكاليف نقلهم مرتفعة ،وكاف على كل طفل
دفع (  ) 500كيات شبنًا لكتبهم اؼبدرسية ،أما اؼبعلمُت
الروىينغيُت ،فلم تعينهم الدولة منذ عاـ  ،1978وأحالت من

أحياان تفصلهم حبجة عدـ ربيتهم
تبقى منهم إىل التقاعد ،و ً
للعلم الوطٍت البورمي أو بسبب غباىم الطليقة ،ومع ىذه
السياسة ودبرور السنوات ،سينعدـ وجود اؼبعلمُت اؼبسلمُت يف
اؼبدارس اغبكومية ،أضف إىل ذلك األسلوب البائس الذي
يُدرس بو اؼبعلمُت البوذيُت األطفاؿ اؼبسلمُت يف أراكاف ،وىذه
األسباب ،دفعت العوائل اؼبسلمة إىل العزوؼ عن إرساؿ
أطفاؽبا للتعلم يف اؼبدارس اغبكومية ،وىو ما وفر فرصة عمل
اثنية للكثَت من اؼبعلمُت البوذيُت ،الذين كانوا وبصلوف على
راتب قدره (  ) 1000كيات شهرًاي دوف دواـ( IFHRL,
 . ) 2000ومن خالؿ ىذه السياسة ،ستضمن اغبكومة
البورمية ظهور جيل روىينغي غَت متعلم ،يبكنها السيطرة عليو
بسهولة أكثر .
أما األوضاع الصحية ،فكانت رديئة والرعاية الصحية

ؿبدودة ،ففي الوقت الذي تتمتع فيو القرى البوذية اجملاورة
ابلرعاية اعبيدة ،كاف الروىينغيُت يبحثوف عن العالج يف اؼبراكز
كثَتا ما كانوا يصطدموف بقيود التنقل
الصحية األخرى ،و ً
واغبركة اؼبفروضة عليهم من اغبكومة ،وكاف من االستحالة
عليهم إرساؿ مرضاىم إىل سيتوي ،واف كانت حالة طارئة،
وبذلك أصبحت اغبالة مركبة عليهم ،فاغباؿ يف اؼبدارس ،يشبو
نظَته يف اؼبراكز الصحية ،فهناؾ نقص حاد يف اؼبالكات
الطبية الروىينغية يف ىذه اؼبراكز ،بسبب حرماهنم من مواصلة
تعليمهم العايل(  . ) IFHRL, 2000وبعد اف استقرت
بعض العوائل يف أراكاف بعد مشقة اللجوء ،نشرت منظمة
تضامن الروىينغا معلومات عن قياـ وزارة الصحة البورمية
وإبشراؼ حكومي عن حقن النساء اؼبسلمات العائدات
ألراكاف دبانع ضبل إجباري مفعولو يستمر ؼبدة ثالث سنوات،
وإجبار بعضهن على اغبضور اإللزامي للتدريب اؼبهٍت يف
معسكرات اعبيش ،إال إف اؼبفوضية العليا ،قد أجابت على
ىذه اؼبعلومات ووصفتها بػ ػ " ادعاءات مزعومة " ،مث تطرقت
لقضية اغبقن اإلجباري ،على أهنا بعد التحقيق مع وزارة
الصحة البورمية تبُت أبهنا كانت جزءً من " برانمج العائلة "
اؼبخصص من منظمة اليونيسيف (  ،) UNICEFومل
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يستهدؼ النساء اؼبسلمات فقط(  . ) HRWA, 1996مل
يكن ذلك ابألمر اؼبستغرب من اغبكومة البورمية .
ونتيجة ؽبذه الظروؼ ،أدانت منظمة أطباء بال حدود (
فرع فرنسا ) (  ) MSFيف تقريرىا الصادر يف أواخر أيلوؿ
 1995العودة غَت اؼبوفقة لالجئُت ،لعدـ توفر الظروؼ
اؼبناسبة ؽبم ،وألهنا كانت إجبارية وليست طوعية ،وضبلت
اؼبفوضية العليا مسؤولية ذلك ،وأيدهتا يف اإلدانة منظمة أطباء
بالد حدود ( فرع ىولندا ) ،اليت قدمت دراسة استقصائية يف
معظم اؼبخيمات ،وتوصلت إىل نتيجة مفادىا إف معظم
الالجئُت كانوا ؾبربين على العودة ؼبيامبار  .وكشف بعض
اؼبسلمُت ؼبوظفي منظمة ىيومن رايتس ووتش يف سيتوي يف
شباط  1996عن استمرار الشعور اؼبعادي للروىينغا يف
أراكاف ،وذكروا حاالت شراء اؼبدنيُت البوذيُت واعبنود البورميُت
للسلع واؼبواد من متاجر اؼبسلمُت دوف دفع مبالغ نقدية ؽبم،
ويقولوا ؽبم  ":لن ندفع ،وافعلوا ما شئتم ،وقوات الشرطة لن
تسمعكم " ،يف ظل عدـ وجود شرطي مسلم واحد بُت قوات
الشرطة ،فجميعهم بوذيُت(  . ) HRWA, 1996وىذا
أتكيد على ما سبق ذكره ،أبف اؼبفوضية كانت مقصرة يف
إعادة الالجئُت ،وكاف عليها عدـ الرضوخ للضغوط
البنغالدشية ،وعليها إف تتصرؼ طب ًقا لرؤيتها اػباصة ،ويرجع
بعض ما يعانيو الروىينجغيُت من مشكالت لسياسة اؼبفوضية
العليا .
أما فيما ىبص مسألة دخوذلم ألراكان ،فاعتمدت
السلطات البورمية على أسلوب مطابقة أظباء العائدين مع
سجالت ؾبلس إدارة القرى واإلدارات احمللية ووزارة اؽبجرة
والقوى العاملة ( أسس ؾبلس الدولة وزارة اؽبجرة يف حزيراف
 1995ربت إشراؼ قيادة عسكرية ُمتشددة بقيادة اعبنراؿ
ماونغ ال "  ) " Maung Hlaوالتحقق من وجودىا ،وقد
طويال ،وسجلت معظم العائدين
كانت العملية تستغرؽ وقتًا ً
للبالد والذين فقدوا مستمسكاهتم أو أتلفت أو مل يبتلكوا
أصال ( خاصة األطفاؿ الذين ولدوا يف ـبيمات
واثئق رظبية ً
الالجئُت ) (  ) HRWA, 1996بصفتهم " أشخاص

عادوا من بنغالدش " دوف إف سبنحهم أي مكانة قانونية يف
ميامبار ،وبعد شهر من عودهتم ،زودهتم ببطاقات صفراء،
وح ّدثت ؾبالس القرى واإلدارات احمللية سجالت األسر
الروىينغية ،فحذفت أظباء اؼبتوفُت وأضافت أظباء األطفاؿ
واألشخاص اؼبتزوجُت ،وحبلوؿ آذار  1996ظهرت مؤشرات
حكومية اهبابية ذباه الروىينغا ،بعد تفعيلها لقرارىا اؼبعلن يف
ُ
سبوز  1995خبصوص تنظيم سكاف مشاؿ أراكاف (
الروىينغيُت ) من خالؿ تزويدىم " ببطاقات تسجيل مؤقتة
جديدة " ،ومنحها عبميع الروىينغيُت ( الباقُت يف أراكاف
والذين عبأوا لبنغالدش ) ،لكنها مل ُربدد صالحية نفادىا،
حال هنائيًا ؼبشكلة انعداـ اعبنسية،
وابلرغم من أهنا مل تكن ً
ألهنا مؤقتة ومن احملتمل إف تلغيها اغبكومة مىت شاءت ،إال أف
اؼبفوضية العليا أتمل أبف تكوف ىذه العملية ىي خطوة يف
االذباه الصحيح غبل اؼبشكلة ،ألف اغبكومة البورمية مل تتعلم
بعد ثقافة التسامح والتعايش السلمي مع األقليات
( . ) HRWA, 1996
وابلرغم من ىذا التفاؤؿ ،إال إف عملية تسجيلهم قد
اصطدمت بتصريح وزير الداخلية البورمي اعبنراؿ ميا ثُت
( ،) Mya Thinnالذي قاؿ  " :أف اؼبسلموف يف أراكاف مل
تعًتؼ اغبكومة هبم كمواطنُت بورميُت ،طب ًقا ألنظمة التجنيس
اغبالية ،ومل يتم تسجيلهم حىت بصفة " مقيمون أجانب "،

ونتيجة لظروفهم ىذه ،ال يُسمح ؽبم ابلسفر والتنقل داخل
البالد ،وال يُسمح ؽبم يف اػبدمة أو التعيُت يف مؤسسات
الدولة أو تويل اؼبناصب ،ويبُنع دخوؽبم ؼبؤسسات التعليم العايل
"  .وىذا التصريح من مسؤوؿ رفيع اؼبستوى يف بالده ،يعطي
دالئل مؤكدة على تطبيق سياسة التمييز واالضطهاد ضد
مضاعف
علما أف الظلم والتعسف اغبكومي كاف
ٌ
الروىينغاً ،
على الروىينغا ،ألف اؼبواطنُت البورميُت اآلخرين قد عانوا من
بطش النظاـ البورمي وقسوة تعاملو معهم يوميًا ،األمر الذي
يدؿ على أف معاانة الروىينغا كانت أكرب وأكثر ،إذ ُحرموا من
ابسط حقوقهم ،وكانوا عرضة لالعتقاؿ التعسفي والقتل يف
حاؿ االشتباه ابنتمائهم للثوار الروىينغيُت ( اؼبسلحُت )
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( . ) HRWA, 1996

أما فيما ىبص التمييز الديين ضد الروىينغيُت ،فقد كانت

السياسة اغبكومية ذات شقُت ،األوؿ ىو تعزيز البوذية ،والثاين
لتمييز اؼبسلمُت ،فالبوذية ال تستخدـ التبشَت والتحويل ضد
اؼبسلمُت ليصبحوا بوذيُت ،بل تعمل على استعبادىم وإذالؽبم،
من خالؿ مضاعفة عدد اؼبعابد واؼبدارس البوذية اؼبشيدة على
ُ
أراضي الروىينغيُت ،واليت كانت تُبٌت على التالؿ واألماكن
اؼبرتفعة يف أراكاف ،لتوحي للزائرين أبف اؼبنطقة بوذية وليست
إسالمية ،ولفرض ىوية اؼبيامبارف على اؽبوية اإلسالمية ،وإجبار
الروىينغيُت على اؼبشاركة يف بنائها ،يف الوقت الذي تُغلق فيو
مساجدىم ومدارسهم القرآنية وتُدمرىا ،وسبنعهم من ترميم أو
بناء أخرى غَتىا(  . ) IFHRL, 2000من الواضح كل
ىذه األساليب اغبكومية كانت ترنو كبو إجبار الروىينغا
للبحث عن موطن جديد ؽبم غَت ميامبار ،أو العيش فيها ربت
رضبة البوذيُت ،إف وجدت ىذه الرضبة .

ادلطلب الثاين  -:مشكالت الالجئني بعد عودهتم
لبالدىم ( ) 1996 – 1994

أوال  -:العمل القسري وفرض الضرائب التعسفية (
ً
. ) 1996 – 1994

بق العمل القسري ( اإلجباري ) على معظم أبناء
طُ َ
الشعب البورمي دوف استثناء ،وأطلقت اغبكومة على

اؼبشًتكُت بو اسم " ادلتطوعون " ،الذين بسواعدىم شيدت
بعض البٌت التحتية مثل الطرؽ واعبسور أو البناايت اغبكومية،
وبعضهم شارؾ يف أعماؿ شركة النفط الفرنسية ،اليت استثمرت
فضال عن تشييد
بناء خط أانبيب النفط يف جنويب البالدً ،
اؼبقرات واؼبعسكرات للجيش البورمي ،أو مساعدهتم يف النقل
والتموين يف أوقات اؽبجوـ على مناطق األقليات الثائرة،
واستغالؽبم يف بعض اؼبشاريع الصناعية والسياحية ،من خالؿ
ترميم بعض اؼبواقع التارىبية القديبة وبناء اؼبباين الدينية ،وابلرغم
من أعماـ ىذا العمل على اعبميع ،إال أف فبارسات تطبيقو
كانت زبتلف يف مناطق األقليات ،ومنها أراكاف ،اليت وصلت
فيها عقوابتو إىل اؼبوت(  . ) IFHRL, 2000سواء طُبق
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ىذا العمل على صبيع ابناء الشعب أو ُخصت بو فئة معينة،
يبقى عمل مرفوض إنسانيًا وقانونيًا ودوليًا .
فبعد التوثيق الرظبي النتهاكاتو عن طريق اؼبقرر اػباص
لألمم اؼبتحدة يف ميامبار ومنظمة العفو الدولية ( Amnesty
 ) Internationalومنظمة ىيومن رايتس ووتش ،أدانت
منظمة العمل الدولية سياسة اغبكومة البورمية مر ًارا وتكر ًارا؛
لعدـ دفعها أجور العماؿ ،وتفاعلت اعبمعية العامة لألمم
اؼبتحدة مع األمر ،وأصدرت ؾبموعة قرارات استنكرت فيها
العمل غَت مدفوع األجر  .أما يف أراكاف ،فأف األمر ـبتلف،
فغالبًا ما يتزامن ىذا العمل مع اإليذاء اعبسدي للعماؿ
الروىينغيُت عن طريق قوات اغبدود ( ان سا كا ) ( Na Sa
 )1() Kaالذين يشرفوف على العمل ،واليت أجربت الروىينغيُت
أما لدفع رسوـ أسبوعية لتجنب العمل القسري ،وىي رسوـ ال
يستطيع الكثَت منهم دفعها ،أو عليهم التوجو للعمل
(  ،) Lindblom and Other's, 2015أما من وباولوف
فضا للعمل ،فتجلب قوات اغبدود أطفاؽبم
اؽبروب من القرية ر ً
ونسائهم ،وكشفت حاالت كثَتة عن إجبار أطفاؿ دوف
عاما على العمل ،وبعض النساء عملن وىن وبملن
( ً ) 12
وهبرب األطفاؿ والنساء على العمل يف حالة ال
أطفاؽبن الرضعُ ،
يوجد يف العائلة رجل ابلغ للعمل ،أو يف حالة وجود رجل
أمر البد
لكنو ُمسن وغَت قادر على العمل ،فالعمل القسري ٌ
منو(  . ) IFHRL, 2000وىذا أسلوب حكومي جديد
ؼبعاقبة الروىينغيُت ،مل يكن أيلفوه قبل عبوئهم لبنغالدش .
فكاف على عاتقهم الكثَت من األعماؿ اؼبلزمُت بتنفيذىا،
ألف أراكاف منطقة غَت متطورة وتنتظرىا مشاريع كثَتة،
لتشجيع السياحة فيها ،واعبيش يطمح يف بناء شبكة طرؽ
برية وسكك حديد يبلغ طوؽبا (  ) 1200ميل تربط
بنغالدش مع راقبوف ،وبناء مئات الثكنات العسكرية لقوات
( )1ىي قوة أمنية مؤلفة من اعبيش والشرطة واؼبخابرات وضباط
اعبمارؾ وشرطة مكافحة الشغب ،تعمل يف إقليم أراكاف ( راخُت )،
وىي يابعة لوزارة شؤوف اغبدود Lindblom and ( .
. ) Other's, 2015
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اغبدودية البورمية(  ،) HRWA, 1996ومن اجل تنفيذ
ذلك ،عمل اؼبتطوعوف ؼبدة تًتاوح (  ) 12 – 10ساعة،
ياان تصل إىل (  ) 14ساعة يوميًا ،ويستمر عملهم ىذا لػ ػ
وأح ً
(  ) 12يوـ ابلشهر يف خدمة اعبيش ،وشهدت بعض
اغباالت نقص يف الطعاـ ؼبدة أسبوع ،وأف جلب الروىينغيُت
بدال عنهم،
الطعاـ من بيوهتم ،استوىل عليو اعبنود وتناولوه ً
األمر الذي دفع الكثَت منهم إىل العزوؼ عن جلب الطعاـ
من بيوهتم حىت واف تعرضوا للمجاعة ،أما طبيعة التعامل،
فكانت قاسية وبدوف رضبة ،فمن يتأخر عن إقرانو بسبب
اإلعياء ( وخاصة األطفاؿ منهم ) ،ال يدفعو اعبيش ،بل
يضربو أبعواد اػبيزراف اؼبصاحبة ألصوات الضحك الصادرة
وقت لالسًتاحة إال يف وقت
من اعبنود ،إلذالؽبم ،ومل يًُتؾ ؽبم ً
تناوؿ وجبة الغداء ،أف توفرت ،وحىت ىذا الوقت مل ُوبًتـ يف
كثَت من األحياف ،وتعمل السلطات على زبفيض ىذا العمل
يف موسم تساقط األمطار ،الذي تُكلف فيو الروىينغيُت دبهمة
زراعة أشجار اؼبطاط اؼبملوكة من قادة للجيش  .ويتباين
تبعا لقرب
العمل يف اؼبعسكرات من منطقة إىل أخرىً ،
اؼبعسكرات منها وكثافة سكاهنا ،وابلرغم من جهودىم ىذه،
إال أهنم كانوا يتحملوف دفع نفقات وصوؽبم ؼبكاف عملهم
شخصيًا ،واليت كانت تكلفهم (  ) 150كيات شهرًاي ،وإذا
مل تتوفر النقود ،فعليهم السَت ؼبدة (  ) 4ساعات ،وبسبب
ىذه األعماؿ ،كاف اغلب الراجعُت يعانوف من اإلسهاؿ اغباد
واؼبالراي ،ويبقوف يف صراع مع اؼبرض ،لعدـ توفر النقود الالزمة
لشراء العالج(  . ) IFHRL, 2000من الواضح أف ىذه
اؼبمارسات تكشف عن مستوى حقد اغبكومة البورمية حبق
الروىينغا ،واليت تعمل جاىدة يف سبيل استغالؽبم ،لتنفيذ
مشاريعها ،حىت تتحقق إابدهتم هنائيًا وبطريقة صامتة دوف إاثرة
علما إف اغبكومة قد
اجملتمع الدويل ،حبجة تطبيقهم للقانوفً ،
صاغت ىذه السياسات البشعة يف قالب قوانُت رظبية ،ومل
يكن أماـ الروىينغيُت إال االمتثاؿ ؽبا .
ورغم رفضها للعمل القسري ،أوضحت اؼبفوضية العليا أنو
مل يطبق على الروىينغيُت فقط بل مشل الشعب البورمي أبسره،
ووف ًقا لذلك ،ال يبكن اعتباره جزءًا من سياسة التمييز

العنصري ضد الروىينغيُت ،مث طالبت ( اؼبفوضية ) اغبكومة
البورمية ابغبد من العمل القسري ،ووافقت األخَتة على
تقليصو ألربعة أايـ ابلشهر لكل فرد يف األسرة ،بعد إف كاف
أحياان أسبوعُت يف موسم
يستمر ألسبوع أو عشرة أايـ و ً
اعبفاؼ ( كانوف األوؿ – سبوز ) ،وتعهد اعبنراؿ خُت نيونت
رئيس ؾبلس الدولة للمفوضية العليا بعد زايرتو ألراكاف يف
حزيراف  1996إبهناء أعماؿ السخرة يف أراكاف( HRWA,
البفاضا ملحوظًا يف تطبيقو ،لكنو
 ،) 1996وابلفعل شهد
ً
فتح آفاؽ جديدة البتزاز الروىينغيُت ،إذ فرضت على العوائل
اليت تعتذر عن العمل دفع رسوـ قدرىا (  ) 500كيات
شهرًاي ،لتجنب اإلذالؿ واجملاعة والعنف ،وىو ما زاد من
معاانهتم وإفقارىم ،ويف بعض اؼبناطق فُرضت على بعض
العوائل الروىينغية دفع (  ) 500كيات مع دجاجة واحدة أو
كميات من اغبطب واػبيزراف ،وابلفعل توجهت الكثَت من
العوائل للدفع ،وهبذه الطريقة استنزفوا معظم فبتلكاهتم تدرهبيًا،
ددا ،ومن آفاؽ
وطرقت أذىاهنم فكرة اؽبروب إىل بنغالدش ُؾب ً
االبتزاز األخرى ،اليت تزامنت مع ىجمات منظمة تضامن
الروىينغا على بعض األىداؼ يف أراكاف ،ىو حراسة بعض
اؼبسالك الربية الرابطة بُت القرى والسواحل ،لرصد ىجمات
عناصر منظمة التضامن ،ووضعت ىذه العملية ربت إشراؼ
قوات اغبدود ،اليت فرضت على كل عائلة روىينغية اؼبشاركة يف
اغبراسة ؼبدة (  ) 6 – 5أايـ يف الشهر ،وكانت عناصرىا
ليال ،فإذا وجدت احد الروىينغيُت انئما أثناء
ذبوب اؼبسالك ً
الواجب ،تنهاؿ عليو ابلضرب ،وعليو إف يُقدـ أعداد من
اؼباعز أو البط أو لًتات من البنزين كغرامة على نومو(
 . ) IFHRL, 2000من غَت اؼبعقوؿ القوؿ أف تطبيق
صبيعا،
العمل القسري كاف على درجة واحدة حبق البورميُت ً
فلم تذكر اؼبصادر أو التقارير الرظبية وغَت الرظبية اف اؼبواطنُت
البورميُت قد عانوا مثل معاانة الروىينغيُت يف ىذا اجملاؿ .
وإىل جانب العمل القسري ،كاف على الروىينغيُت االلتزاـ
دبا يُسمى " ادلسامهات العينية " ،اليت اختلفت من منطقة إىل
أخرى ،فبعض العوائل كاف ملزمة بتوفَت حطب يكفي لثالثة
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أايـ لقوات اغبدود ،أو توفَت (  ) 30حزمة من اػبشب
اؼبستخدـ يف سقوؼ اؼبباين ،والعائلة اليت ال تقدـ ذلك ،عليها
دفع (  ) 100كيات عن كل يوـ ،األمر الذي أجرب الكثَتين
على االقًتاض من بعض األغنياء وتسديدىا ؽبم عن طريق
العمل ،بل اضطرت بعض العوائل إىل اخذ اػبشب من
سقوؼ بيوهتا لتسليمو للجيش ،وبعضها فُرض عليها تقدًن
كميات من اغبجر لبناء الطريق الرابط بُت سيتوي وراقبوف،
وىو ما استلزـ ذىاهبم ؼبسافة تبعد نصف ساعة عن مناطقهم
عبمع اغبجر ،وربملهم تكاليف النقل ،والعائلة اليت تعجز عن
تقدًن ذلك ،تكوف ُملزمة بدفع (  ) 2500كيات خالؿ
مرحلة البناء(  . ) IFHRL, 2000وىذا لوف آخر من
ألواف العقاب اغبكومي البوذي حبق اؼبسلمُت الروىينغيُت .

ملك
وفيما ىبص ملكية األراضي ،فأف كل األراضي ىي ٌ
للدولة ،ويبكن أتجَتىا ؼبستخدمُت ،يكوف من حقهم
استخداـ األراضي أو توريثها ألبنائهم ،أما األراضي الزراعية
اؼبخصصة لزراعة الرز ( ،واليت تُشكل أكثر من نصف
ُ
األراضي الزراعية يف ميامبار ) فأف حق استخدامها يكوف من
قبل اؼبواطنُت اؼبساعدين ( اؼبشاركُت ) أو اجملنسُت أو اؼبقيمُت
األجانب ،وال وبق ؽبم بيعها أو أتجَتىا ،أما الروىينغا ،فال
صال ،لكن بعد تدخل اؼبفوضية
وبق ؽبم استخداـ أراضي الرز أ ً
العليا يف عاـ  ،1992أصدرت السلطات البورمية تعليمات
تسمح ؽبم حبق االستخداـ فقط ،دوف وجود وسيلة قانونية
لالحتجاج على فقداف ىذه األراضي أو ذبديد حق
االستخداـ مرة أخرى ،وابلرغم من ىذه اؼبخاوؼ ،فبعد
عودهتم للوطن اسًتجعوا معظمهم ىذه األراضي بعد جلسات
مع القضاة واحملاكم احمللية البورمية يارة ودفع رشاوى كبَتة يارة
اخرى ،ويف ىذا الصدد ،ذكر احد الروىينغيُت العائدين لبالده
يف آذار  1996أنو دفع معظم أموالو للسلطات احمللية يف
سبيل اسًتجاع أرضو ،يف حُت صادر اعبيش أجزاء واسعة من
مونغداو وبوثيداونغ من اجل بناء طرؽ نقل وقرى مبوذجية
وثكنات عسكرية وؿبطات كهرومائية ومزارع للجمربي وغَتىا
علما اف قانوف مصادرة اؼبمتلكات،
من األنشطة التجاريةً ،
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طُبق على السواد االعظم من الشعب البورمي ،ومل يعوض
اؼبالكُت عن فبتلكاهتم(  . ) HRWA, 1996ردبا تساوى
الروىينغيوف إىل حد ما مع إقراهنم البورميُت يف ىذا اجملاؿ
ابلتحديد .
أما خبصوص الضرائب التعسفية ،فكاف من شروط

استخداـ األراضي الزراعية ىو دفع الضرائب للحكومة ،اليت
كانت ضرائب عينية وليست نقدية ،فكانت تؤخذ نسبة مئوية
من احملصوؿ الزراعي ،أو حصة من احملصود منو ،وتُباع
للحكومة ،أما يف أراكاف اإلسالمية ،فَػتُحتسب الضريبة على
أساس مساحة األرض اؼبؤجرة ابلكامل وليس على أساس
فضال عن
مساحتها اؼبزروعة ،وىذا ظلم للمزارعُت الروىينغيُتً ،
ذلك ،كاف اعبنود البورميوف وبصدوف نسبة من الرز دوف
رخصة من اؼبزارعُت ( البورميُت بصورة عامة ) ،األمر الذي
كاف يدفع اؼبزارعُت الروىينغيُت لإلسراع يف بيعو للحكومة
أبسعار قليلة ،قبل أف وبصده اعبنود ،مث ترسل اغبكومة ىذا
الرز إلطعاـ جنودىا ولدعم بعض رواتب موظفيها أو يرسل
حياان للتصدير اػبارجي ،وابلرغم من أف نسبة الرز اؼبباع هبذه
أ ً
ُ
الطريقة خالؿ اؼبدة (  ) 1994 – 1988يُقدر بػ ػ ػ ( 3.3
 ) %من إصبايل الرز اؼبشًتى ،إال اف سعر الشراء من اغبكومة
ُ
جدا مقارنة مع السعر الرائج يف األسواؽ،
كاف منخفض ً
مثال يف أراكاف يف شباط  1996كاف سعر اغبكومة الرظبي
ف ً
ىو (  ) 75كيات للطن ،يف حُت كاف سعره يف األسواؽ
التجارية (  ) 350كيات ،وبذلك كانت اغبكومة تستغل ىذا
الفارؽ لصاغبها على حساب اؼبزارعُت الروىينغيُت  .أضف
لذلك ،انو من ُذ عاـ  1992كاف على صبيع العوائل اؼبسلمة
يف مشايل أراكاف دفع ضريبة تُدعى " ضريبة الفلفل احلار"،
بغض النظر عما كاف الفلفل يُزرع أـ ال يف مناطقهم ،ونتيجة
لذلك ،كاف الروىنجيُت مضطرين لشراء الفلفل اغبار من
األسواؽ دببلغ (  ) 500كيات وتسلميو لقوات اغبدود ( ان
سا كا ) ،مث كشف العديد من الروىينغيُت يف شباط 1996
عن مسألة فرض اغبكومة للضرائب على الذين يذىبوف
لألهنار أو الغاابت لغرض الصيد( ،) HRWA, 1996
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فصناعة قارب صغَت كاف يتطلب دفع (  ) 50،000كيات
لقوات اغبدود كرخصة لبنائو ،وعليهم تسليم ( ) 16000
كيات كضريبة الستخدامو ،مضافًا لذلك ،دفعهم ( ) 200
كيات وتسليمهم كيلوين من األظباؾ اجملففة أسبوعيًا لقوات
اغبدود ،ويف كثَت من األحياف ،وبضر ضباط قوات اغبدود إىل
الشواطئ مباشرة الختيار أفضل األظباؾ اؼبوجودة يف قوارب
الصيد ،ىذا من غَت وكالء الدولة ،الذين كانوا يفرضوف أسعار
ؿبددة لشراء األظباؾ ،ومن ىبالف ذلك ،يتعرض ألقسى أنواع
العقوابت ،ونتيجة ؽبذه اإلجراءات قل الصيادوف على شواطئ
أراكاف(  . ) IFHRL, 2000من الواضح صار كل شيء
على الروىينغيُت يُقدر ابؼباؿ ،وإذ مل يُدفع ،تفرض العقوابت
عليهم ،وىذا ما كانت اغبكومة تريد ربقيقو .
وىذه الضرائب استثنائية ،ألهنا ال تفرض إال على
أيضا ضرائب تنظيف
الروىينغيُت ،الذين فرضت عليهم ً
الشوارع والطرؽ عند زايرة اؼبسؤولُت اغبكوميُت ؼبناطق
الروىينغا ،وكاف عليهم اؼبشاركة يف مبالغ بناء اؼبدارس
والعيادات وترميم اؼبعابد البوذية ،وىذا ما زاد يف معاانهتم (
 ،) HRWA, 1996ووصل األمر بقوات اغبدود قيامها
حبجز (  ) 2500 – 2000روىينغي بشكل اعتباطي،
حبجة أهنم رفبوا بيوهتم دوف اغبصوؿ على رخصة من السلطات
البورمية (  ،) HRW, 2012اليت مل سبنحهم تصاريح لبناء
منازؽبم ،فعلى سبيل اؼبثاؿ ،امتثلت السلطات يف مونغداو
لقانوف عريف ينص على " من اليوـ ،ال وبق ألي مسلم بناء
بيت يف مدينة مونغداو " ،وال يبنح التصريح إال بدفع مبالغ
ابىظة للسلطات ،ومن يبتلك اؼباؿ ووبصل على تصريح
البناء ،فعليو أف يدفع مبلغ قدره (  ) 5000كيات ،ويبٍت
بيت مؤقت مصنوع من اػبشب واػبيزراف ،و ال يُسمح ؽبم
ببناء البيوت الدائمة ،وإذا احًتؽ ىذا البيت اػبشيب،
فالسلطات ال سبنح صاحبها أي تعويض بل ترميو ابلسجن .
وفرضت الرسوـ حىت على اؼبناسبات االجتماعية ،فعلى
الروىينغيُت دفع رسوـ عن كل مناسبة زواج أو والدات أو
وفيات ،فمراسيم الزواج تكلف (  ) 8000كيات ،ووالدة كل
طفل رظبها (  ) 100كيات ،وحالة الوفاة تُسجل ب ػ ػ ( 500

) كيات ،وكانوا ملزمُت بشكل منتظم يف سبويل الزايرات الرظبية
للمسؤولُت ،وغالبًا ما أيخذ اعبنود الدجاج واؼباعز من سكاف
القرى الروىينغيُت ،إلطعاـ مسؤوليهم ،ومل تَسلم حىت اغبيواانت
من قوات اغبدود ،فكانت الرقابة والضرائب مفروضة على
اؼبواشي وتربيتها ،ألهنا ُمسجلة يف قوائم خاصة حسب األنواع
واألعداد ،وهبب إبالغ القوات عن حاالت البيع والشراء أو
الوالدة والنفوؽ ،ففي صبيع اغباالت كاف على اؼبريب دفع
األمواؿ( . ) IFHRL, 2000
اثنيًا  -:الًتحيل القسري وبناء القرى النموذجية ( 1994
– . ) 1996

أما فيما ىبص مسألة الًتحيل القسري ،اليت تزامنت مع

عودهتم إىل أراكاف ،فقد سعت اغبكومة من خاللو لتحقيق
ثالثة أىداؼ رئيسية ىي ،السيطرة على أراكاف وعسكرة
اؼبناطق الشمالية ( اغلبها روىينغيُت ) منو ،وحصر الروىينغيُت
يف منطقيت مونغداو وبوثيداونغ فقط؛ والعمل على زايدة توطُت
البوذيُت يف أراكاف من خالؿ برانمج القرى النموذجية؛
واحتواء الروىينغيُت يف مشايل أراكاف من خالؿ الوجود
العسكري اؼبكثف فيها ،الذي ىبدـ التطهَت العرقي والديٍت
بصورة مستمرة(  ،) IFHRL, 2000وقد أشرفت قوات
اغبدود ( ان سا كا ) على ترحيلهم ،فنقلت عوائل روىينغية
ابلقوة من مدينة سيتوي إىل مونغداو وبوثيداونغ ،ووثق مقرر
األمم اؼبتحدة يف ميامبار ىذا الًتحيل من خاللو تقريره اؼبؤرخ
يف شباط  1995إذ ذكر أنو " قد ُر ّحلت يف سبوز 1994
أكثر من (  ) 500عائلة مسلمة من قرية نغا ( ) Nga
التابعة ؼبنطقة مينبيا (  ) Minbyaوالواقعة شرؽ مدينة مروؾ
أوو (  ) Mrauk - Ooعلى منت قوارب إىل مونغداو
وبوثيداونغ " ،ويف أواخر عاـ  1994نُقلت (  ) 150أسرة
مسلمة من منطقة مُت ابي (  ) Min Byaدبعية ( ) 350
أسرة من مروؾ أوو إىل مونغداو ،وخالؿ ( تشرين الثاين
 – 1994شباط  ) 1995اضطر (  ) 1500قروي مسلم
من أربع قرى يابعة لبلدة واحدة ابالنتقاؿ إىل بوثيداونغ ،ويف
آذار  1995تلقى (  ) 3000مسلم من قرية بيك ذي
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أمرا ابالنتقاؿ إىل مناطق أخرى ،ويف اؼبدة (
( ً ) Pike Thee
آذار – أاير  ) 1996أُجرب صبيع سكاف مروؾ أوو ( دبا فيهم
البوذيُت ) على اػبروج من اؼبناطق احمليطة ابؼبعابد القديبة؛
فضال عن ذلكُ ،ىجرت اعداد
بذريعة تشجيع السياحة فيهاً ،
من الروىينجغُت لتأمُت مساحات مناسبة لبناء أحواض تربية
اعبمربي ،اليت يبلكها قادة اعبيش( . ) HRWA, 1996

ويف ظل ىذه الظروؼ ،نضج برانمج " القرى النموذجية
" ،الذي أعلنتو اغبكومة يف عاـ  ،1988والذي وضع خطط
ُمستقبلية لبناء قرى مبوذجية يف مونغداو وبوثيداونغ ،لتوطُت
البوذيُت ( الراخُت ) فيها ،وكلفت قواهتا العسكرية بنقل
الروىينغيُت من مناطقهم القديبة إىل مناطق مشايل أراكاف،
والعمل على تطوير اؼبناطق القديبة ضمن ىذا الربانمج ،ومن
ىذا اؼبنطلق ،ربوؿ اضطهاد الروىينغا إىل طابع حكومي
مؤسسايت(  . ) HRWA, 1996أف التغيَت الديبغرايف كاف
اضحا للحكومة بعد مباشرهتا بربانمج القرى
منهجا و ً
ً
النموذجية .
وتفعيال ؽبذا الربانمج ،كاف قد سبق أف أعلنت اغبكومة
ً
أبنو سيتم بناء أكثر من (  ) 40قرية مبوذجية يف أراكاف،
وسيُباشر العمل هبا رظبيًا يف عاـ  1990على األراضي اليت
َ
صودرت من اؼبسلمُت الروىينغيُت ( Lindblom and
 ،) Other's, 2015ويُعد ىذا الربانمج احد الوسائل
الرئيسية لسياسة التطهَت العرقي اؽبادفة لتفريغ أراكاف من
الروىينغا ،الذين يشكلوف (  ) %90من سكاف مشايل
فضال عن
أراكاف ،يف سبيل ضماف توطُت البوذيُت اؼبوالُت ؽباً ،
إضعاؼ حركة الثوار الروىينغيُت .وإلقباح ىذا الربانمج،
قدمت اغبكومة بعض اؼبغرايت للمستوطنُت ،منها توفَت بيت
ارض زراعيةٌ
خاص لكل عائلة بوذية تسكن ىناؾ ،وُسبلكها ٌ
تُقدر بػػهكتارين ،وتزودىا أبدوات زراعية وبعض اؼبواشي،
وتقدـ ؽبا اؼبعوانت الغذائية خالؿ مدة ؿبدودة .وقد بررت
اغبكومة البورمية مسألة تطبيق ىذا الربانمج ،فصرحت أنو من
اؼبهم إعادة البوذيُت ألراضيهم اليت خسروىا خالؿ أحداث
عاـ  ،1942بعد إف دفعهم الروىينغيوف كبو اعبنوب،
343

فالربانمج يهدؼ إىل إعادة التوازف اجملتمعي القدًن يف أراكاف،
ومن اعبدير ذكره ،أف الربانمج اتسم ابلبعد الديٍت،
فاؼبؤسسات الدينية البوذية تسعى إليصاؿ أتثَتىا إىل عمق
أراكاف ،لتضييق اػبناؽ على الروىينغيُت ،واستغالؿ ذلك من
خالؿ بناء معابد ومدارس جديدة ،وتقليل فرص تعلم
الروىينغيُت( . ) IFHRL, 2000
وحبلوؿ عاـ  1995استقرت اثنيت عشرة عائلة بوذية
ىناؾ ،وشجعت اغبكومة بعض البوذيُت على االنتقاؿ من
علما أف أكثر األراضي اليت ُشيدت
بنغالدش للسكن فيهاً ،
عليها القرى النموذجية تعود ملكية للمسلمُت ،ومل تعوضهم
اغبكومة عنها ،واألكثر من ذلك ،إف بعض اؼبسلمُت قد
شاركوا ببنائها دوف أجور وربت ضغط من قوات اغبدود .
وبعد توطُت البوذيُت فيها مباشرة ،بدأت التوترات تعود
ألراكاف اثنية ،ألف أخباره وصلت ؼبا تبقى من الالجئُت يف
ـبيمات بنغالدش ،وأوقف خطة عودهتم للبالد ،ودبا أف ميامبار
ملتزمة دبذكرة تفاىم مع اؼبفوضية وتريد تنفيذىا ،فقد أرجأتو،
بسبب تدخل اؼبفوضية اؼبستمر ،مث عادت واستأنفتو يف أوائل
عاـ  ،1996بعد اف شيدت قرى مبوذجية جديدة للبوذيُت
يف مدينة مروؾ أوو وبسواعد الروىينغيُت وبدوف أجور (
 ،) HRWA, 1996مث توقف بناؤىا جزئيًا يف منتصف
العاـ نفسو (  ،) 1996بعد ضغط اؼبفوضية اؼبتواصل على
اغبكومة البورمية (  . ) IFHRL, 2000من الواضح اف
اغبكومة البورمية مصممة على طرد الروىينغيُت وتوطُت
البوذيُت يف أراكاف .
اثلثًا  -:قيود التنقل والسفر ( . ) 1996 – 1994

قيودا
أما حرية التنقل والسفر ،ففرضت اغبكومة البورمية ً

صارمة على حرية حركة الروىينغا ،فألغراض التنقل الداخلي
يُعد الروىينغا من األجانب ،ومن الناحية النظرية ،هبب تطبيق
قانوف األجانب النافذ يف عاـ  1940عليهم ،والذي يُطلب
فيو من كل شخص حصولو على ترخيص ُمثبت عليو اظبو
وصورتو ،ليتسٌت لو التحرؾ داخل البالد ،وبسبب ظروفهم
اؼبادية الصعبة ،تعذر على الروىينجغُت دفع رسوـ تصاريح
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السفر والرشاوى الالزمة إلصدارىا  .ومن الناحية العملية،
فرضت السلطات عليهم قيود أكثر صرامة داخل أراكاف،
بغض النظر عن امتالكهم للواثئق الرظبية من عدمو ،وعلى
الراغبُت منهم ابلسفر خارج قراىم تقدًن طلب رظبي قبل
أسبوع ( )Lindblom and Other's, 2015للمجلس
احمللي ،وبعدىا يبر طلبهم ألقرب قاعدة لقوات اغبدود مث
للشرطة وبعدىا لشرطة مكافحة الشغب ،اليت بدورىا ربولو
للمخابرات العسكرية مث اعبمارؾ ،وصبيعها توافق حىت يُسمح
علما أف معظم التصاريح اليت كانت
ؽبم ابلتنقل لقرى أخرىً ،
تصدر مدهتا رحلة واحدة وزمنها (  ) 12ساعة فقط وألقرب
واندرا ما يسمح ؽبم ابلبقاء ليلة واحدة ،بعد
قرية فبكنةً ،
دفعهم رسوـ رمزية للمكاتب اغبكومية احمللية( HRWA,
 ،) 1996وعليهم تسجيل أظبائهم يف مكاتب اؽبجرة يف
اؼبنطقة ( القرية أو البلدة ) اؼبقصودة للسفر ،ومن مل يُسجل،
يكوف قد ارتكب جريبة ويعاقب عليها ( Lindblom and
 ،) Other's, 2015ابستثناء التنقل بُت منطقيت بوثيداونغ
ومنغداو ،اللتُت يسمح فيهما للروىينغيُت ابلبقاء ؼبدة ( ) 15
يوـ ،ومن يبقى أكثر ،تتهمو الشرطة دبحاولة اؽبروب إىل
بنغالدش وتفرض عليو غرامة مالية ،ومن ال يدفع ،يتعرض
للعقاب ،وقد كاف لتقييد حركة الروىينغيُت اثر اقتصادي كبَت
على حياهتم ،فأهنا أدت إىل إفقارىم ،ألنو مل يعد إبمكاف
الفالحُت منهم بيع غالهتم الزراعية خارج قراىم ،األمر الذي
أدى اللبفاض أسعارىا ،فأف ُظبح ؽبم حبرية اغبركة ،ردبا تُباع
بسعر ُمضاعف ،واغباؿ ينطبق على من يبحثوف عن عمل أو
يعملوف ابلتجارة وغَتىا من اجملاالت االقتصادية ،وكانت
قوات اغبدود تقوـ جبوالت جرد للعوائل كل ثالثة أايـ ،ومن مل
هبدونو خالؿ جوالت التفتيش ،أو غادر دوف إذف ُمسبق
منهم ،يُشطب اظبو من سجالت القرية ومل يعد من سكاهنا،
وبعض الروىينغيُت أكد أبهنم أوضاعهم خالؿ مرحلة النزوح يف
(  ،) 1992 – 1991كانت أفضل بكثَت من أحواؽبم
خالؿ (  ،) 1996 – 1995بسبب تعسف قوات اغبدود
ضدىم ،فحياهتم أشبو ابلسجن ( . ) IFHRL, 2000

ىذه القرارات اغبكومية ضد الروىينغا ،ىي ظلم حبق مفاىيم
اغبرية ومواثيقها الدولية وأبعادىا اإلنسانية .
وقد اشتكى بعض سكاف مونغداو من ىذه السياسة
البورمية للمفوضية العليا ،اليت طالبوىا بوعود اغبماية اليت
تعهدت ؽبم هبا يف اؼبخيمات ،وإف وجودىا يف ميامبار ىو
غبمايتهم من أي مشكالت قد تعًتضهم ،إال اف مكتب
اؼبفوضية يف مونغداو رد عليهم ابلقوؿ  " :سنرى ما يبكن اف
نفعلو ،ألهنم ال يسمعوننا " ،ويف ضوء ذلك ،اهتم الروىينغيوف
اؼبفوضية ابلتظليل ونكث وعودىا ،بل ىي من سلمتهم
ددا شعور العودة إىل
للحكومة البورمية ؼبعاقبتهم ،وانتاهبم ُؾب ً
بنغالدش ،رغم الصعوابت اليت مرت عليهم ( IFHRL,
 . ) 2000وابلفعل ،اف اؼبفوضية تتحمل جزءً من معاانة
الروىينغا بعد عودهتم .
واتساقًا مع ىذه السياسة ،فقد صرح ميا ثُت وزير الداخلية
البورمي ابلقوؿ  " :مهما كانت أحكاـ قانوف اؼبواطنة يف عاـ
 1982اليت تتعلق حبقوؽ اؼبواطنُت اؼبساعدين واؼبجنسُت ،فال
ُ
توجد حرية حركة للمسلمُت يف أراكاف " ،فقد كاف أمر التنقل
من مناطق ميامبار إىل أراكاف وابلعكس شبو مستحيل على
الروىينغيُت ،وتدىور الوضع بصورة أكثر بعد عاـ ،1992
بعد أف رفعت اغبكومة عدد قواهتا اؼبسلحة يف أراكاف،
ووضعت حواجز على طرقها وأهنارىا؛ للسيطرة على سكاهنا
وقطع اإلمدادات عن ثوارىا ( اؼبتمردين حسب رأيهم )،
ازدحاما ابلقوات
فصارت مشايل أراكاف من أكثر مناطق ميامبار
ً
اؼبسلحة  .ومصداقًا ؼبا ذُكر ،فاف معاوف مدير مصرؼ
األمالؾ االقتصادي البورمي ىو شخص مسلم ويبتلك حقوؽ
اؼبواطنة الكاملة وساكن يف بوثيداونغ ،وقد استدعاه مدير
مصرفو يف راقبوف يف أيلوؿ  ،1992لكن السلطات رفضت
منحو تذكرة طائرة للسفر من سيتوي إىل راقبوف ،ألنو من
مواطٍت أراكاف اؼبسلمُت ،ويف الشهر نفسو ،تكررت اغبالة مع
مواطن بورمي مسلم ( ليس روىينغي بل من الفروع اإلسالمية
األخرى يف ميامبار ) يبتلك اعبنسية البورمية وىو طبيب بيطري
وموظف حكومي ويسكن سيتوي ،وقد أصيب دبرض
حصرا ،إال إف السلطات رفضت
ويتطلب عالجو يف راقبوف ً
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سفره ،وتويف يف مستشفى سيتوي ،ألنو مسلم( HRWA,

 . ) 1996وىذا دليل واضح على إف اغبقد ضد مسلمي
مغروسا يف
أراكاف ( واف امتلكوا حقوؽ اؼبواطنة ) ،كاف
ً
أعماؽ البوذيُت البورميُت .
ودبا إف حرية التنقل والسفر كانت شبو مستحيلة على
حبرا ،وىو الطريق الذي
الروىينغيُت ًبرا ،توجو بعضهم للهروب ً
ماداي،
فتح ٌ
آخر لتعذيبهم وقتلهم ،فاستغلو السماسرة ً
ابب ٌ
وجازفوا برحالت حبرية هبم ؿبفوفة ابؼبخاطر لكل من بنغالدش
كثَتا ما كانت سلطات ىذه الدوؿ تُلقي
ويايالند وماليزاي ،و ً
القبض على الكثَت منهم ،يف حُت يبقى الناجُت منهم يعملوف
بصورة غَت قانونية ،وبعض الرحالت كانت بضاعة مناسبة
لتجار البشر ،وقد شهدت بعض الرحالت إغراؽ الروىينغيُت
بصورة عمدية يف أعماؽ البحار ( . ) HRW, 2012
ونتيجة ؼبا ذُكر من مآسي ،ترحم الروىينغيوف على
أوضاعها خالؿ (  ،) 1992 – 1991فالقوانُت والضرائب
والرسوـ والغرامات واإلياوات والتربعات اليت فرضت عليهم بعد
العودة من بنغالدش قد أثقلت كاىلهم ،وأوقفت عجلة
حياهتم ،فكل شيء متدىور وسيء ،فاألرواح واألراضي
واؼبمتلكات واغبرايت قد صودرت ،وال يوجد شيء فبكن اف
يواجهوف فيو مصاعب اغبياة ،فاسًتاتيجية البقاء على قيد
اغبياة قصَتة األجل ،ابلرغم من دعم اؼبفوضية العليا وبعض
اؼبنظمات الدولية غَت اغبكومية ؽبم ،فاغبكومة البورمية تعمل
على استعبادىم من خالؿ السيطرة عليهم سياسيًا واجتماعيًا
اقتصاداي ،وعلى كل ؾباؿ يف اغبياة يهدؼ لطردىم من
و
ً
أراكاف هنائيًا ( ،) IFHRL, 2000األمر ترؾ ردة فعل لدى
بعض منظمات الروىينغا اؼبسلحة اليت حرصت على توحيد
عملها وتصعيد كفاحها ضد اغبكومة البورمية ،فاندؾبت
منظمة تضامن الروىينغا مع جبهة أراكاف روىينغا اإلسالمية يف
كانوف الثاين  1996يف تنظيم واحد ُعرؼ ابسم " ربالف
الروىينغا الوطٍت " ( The Rohingya National
 ،) Allianceؼبواجهة جرائم اغبكومة البورمية( HRWA,
 . ) 1996واف مل نكن من دعاة اغبرب وضبل السالح ،إال
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ىذه اػبطوة كاف البد منها ؼبواجهة تطرؼ اغبكومة ضد أبناء
الروىينغا .
ادلطلب الثالث  -:تلكؤ اجتماعات ادلؤمتر الوطين وتعليق

عودة الالجئني ( تشرين الثاين  – 1995آذار ) 1997

ويف الوقت الذي كاف فيو الروىينغا يُعانوف من سياسة
اغبكومة ،وجهت ؽبا الزعيمة سو كاي االنتقاد يف  22تشرين
الثاين  ،1995لكن ليس من ابب الدفاع عن الروىينغا ،بل
من ابب آخر زبص فيو مسألة تشكيل اؼبؤسبر الوطٍت وعملو،
وذلك من خالؿ بياهنا الصحفي ،الذي وصفت فيو اؼبؤسبر
الوطٍت " أنو غَت ديبقراطي يف طريقة تشكيلو وإجراءات عملو،
فمن بُت (  ) 677مندوب حضروا اؼبؤسبر الوطٍت ،كاف (
 ) %15منهم قد فازوا يف االنتخاابت ،وىذا يعٍت ربوؽبم
رظبيًا إىل أقلية ،ومل يتم استشارهتم يف وضع أىداؼ اؼبؤسبر وال
إجراءاتو العملية ،وكانت القرارات اليت يتفقوف عليها يف اؼبؤسبر
كثَتا ما تُػ ّعرض القرارات قبل
تُػغَّت فيما بعد من ؾبلس الدولة ،و ً
مناقشة القضية ابلكامل ،واؼبؤسبر مل يُناقش اػبطوط العريضة
وبدال من
أيضاً ،
واؼببادئ العامة للدستور بل يدخل يف حيثياتو ً
إف يُسلم السلطة ،عقد اجتماعو الوطٍت يف عاـ 1993
لصياغة دستور جديد ،بعد إف اختار اغلب مندويب اؼبؤسبر
الوطٍت"  .وبعد اجتماعات ُمتقطعة ،استؤنفت اجتماعات
اؼبؤسبر الوطٍت يف  28تشرين الثاين  ،1995وحضر خالؽبا
كل فبثلُت الرابطة الوطنية والبالغ عددىم (  ) 86شخصا ،مث
خرجوا قبل أف يبدأ االجتماع رظبيًا ،وبعد يوـ واحد ( 29
تشرين الثاين ) ،اصدر ؾبلس الدولة أمر فصلهم عن اؼبؤسبر
الوطٍت؛ بسبب تغيبهم دوف إجازة رظبية ،يف حُت أعلن مندوبو
الرابطة الوطنية على أهنم ىم من انسحبوا من اؼبؤسبر قبل
فصلهم (  . ) Han, 2000سواء استقالوا أو فصلوا أو
تغيبوا ،من الواضح أدرؾ فبثلي الرابطة أف وجودىم مل هبدي
نفعا يف طريق التغيَت السياسي يف ظل ىيمنة ؾبلس الدولة
ً
على معظم مفاصل الدولة .
وابلرغم من غياهبم عن اؼبؤسبر ،إال أف اجتماعاتو قد
استمرت لغاية آذار  ،1996واتفقوا من خالؽبا على بعض
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اؼببادئ التوجيهية ؼب َسودة الدستور ،ومنها أنو هبب إف يسمح
الدستور اعبديد ابغبضور الدائم للجيش يف اعبمعية التشريعية
وبعض اؼبؤسسات التنفيذية للحكومة ،وحجز (  ) % 25من
مقاعد ؾبلسي الربؼباف ( ؾبلس الشعب واللوردات ) لضباط
اعبيش ،فحصتهم (  ) 110مقاعد يف ؾبلس الشعب اؼبكوف
من (  ) 440مقعدا ،و (  ) 56مقعد يف ؾبلس اللوردات
اؼبؤلف من (  ) 224مقعدا ،أضف إىل ذلك ،هبب أف تتوفر
يف رئيس الدولة اؼبقبل اػبربة العسكرية الالزمة ،وحجز
مرتكزات األمن الرئيسية الثالثة ( وزارة الدفاع والداخلية وامن
مناطق اغبدود ) لضباط عسكريُت ( ،) ICG, 2000
وىذه اإلمالءات ،كشفت عن السيطرة شبو اؼبطلقة
للعسكريُت على قرارات اؼبؤسبر الوطٍت ،والذين يريدوف صياغة
دستور تكوف البصمة العسكرية فيو ىي البارزة( Han,
 . ) 2000وابلفعل إف العسكريُت من خالؿ ىذه
اإلجراءات ،يكونوا قد أخذوا حصتهم قبل خوض غمار أي
انتخاابت ،وحجزوا مناصبهم قبل تشكيل اغبكومات ،وىذا
ما كانوا يريدوف ربقيقو من اؼبؤسبر الوطٍت .
ومع وصوؿ اجتماعات اؼبؤسبر الوطٍت إىل ذروهتا ،أكدت
اؼبفوضية العليا أف اؼبرحلة الثانية من عودة الالجئُت الذين
دخلوا ميامبار منذ تفعيل مذكرة التفاىم ( يف عاـ ) 1993
ولغاية تشرين األوؿ  ،1995قد سجلت دخوؿ (
 ) 200،000الجئ ،ووصل يف مطلع عاـ ( 1996
 ) 2000الجئ ،واستمرت عودهتم ألراكاف ،لكنها سارت
بوتَتة بطيئة ،بعد إعالف اغبكومة البورمية عن عدـ استقباؽبا
ألكثر من (  ) 200،000الجئ( ،) HRWA, 1996
إال أهنا وافقت بعد ذلك على استقباؿ أعداد أخرى ،حىت بلغ
ؾبموع الداخلُت ألراكاف (  ) 229،877الجئا (
 ،) Alam,1999مث تباطأت عودهتم يف عاـ  ،1996فقد
عرب حوايل (  ) 23،000الجئ إىل ميامبار طواؿ العاـ،
وسبب ذلك يعود لرفض الالجئُت العودة لوطنهم ،بعد وصوؿ
معلومات عن االنتهاكات اؼبستمرة حبق الروىينغيُت ،وبعد أف
يئست اؼبفوضية يف إقناعهم ،قررت تعليق إعادة من تبقى منهم
حىت آذار  ،1997ومن اعبدير ذكره ،انو يف الوقت الذي

دخل فيو ألػ ػ (  ) 23،000الجئ إىل ميامبار ،عاكستهم
ؾبموعة أخرى مكونة من (  ) 5000شخص ابالذباه الثاين
متوجهة لبنغالدش ،ىرًاب من بطش السلطات
البورمية( . ) IFHRL, 2000وهبذا الدخوؿ ،انتهت اؼبرحلة
الثانية من عملية إعادة الالجئُت إبيعاز أفبي ،وفتحت صفحة
جديدة من معاانة الروىينغا يف بنغالدش .

اخلامتة

توصلت اخلامتة إىل حزمة من االستنتاجات أمهها -:
 -1كانت الروىينغا ضحية للنظاـ العسكري اغباكم واؼبدعوـ
من الرىباف البوذيُت ،الذين كانوا يشحنوف الشعب دينيًا،
لغرس اغبقد الديٍت يف وجداهنم ،وبسبب سوء معاملتهم
اضطروا إىل اللجوء إىل بنغالدش .
 -2عاىن الروىينغيوف من ظروؼ إنسانية صعبة يف ـبيمات
الالجئُت يف بنغالدش .
 -3مل يكن موقف بنغالدش ابؼبوقف اإلنساين – اإلسالمي
الالزـ انتهاجو ذباه الالجئُت بصورة عامة وليس فقط
الروىينغيُت ،فالالجئ بصورة عامة يبحث عن األمن واألماف
ألهنا افتقدىا يف موطنو بسبب ظروؼ صعبة ،فال هبب اف
يتعامل معو خبشونة وقسوة مثلما فعلت بنغالدش مع
الروىينغيُت يف اؼبخيمات ،الذين أجربهتم على العودة إىل
ميامبار يف ظل ظروؼ إنسانية صعبة ،وعلى أساس ذلك،
تتحمل بنغالدش مسؤولية مضاعفة بصفتها دولة مقصودة
للجوء ،وبصفتها دولة إسالمية احتضنت الجئُت مسلمُت
وىي دولة إسالمية ،كاف عليها من اؼبفًتض اف توفر ؽبم كل
اؼبساعدات الضرورية خالؿ مدة عبوئهم ،واف ال تتذمر من
وجودىم ،وتدفعهم كبو النظاـ العسكري اغباكم يف ميامبار
ليكونوا ضحية لو .
 -4مل يكن دور اؼبفوضية العليا لشؤوف الالجئُت التابعة لألمم
اؼبتحدة أبفضل حاؿ ،فمن اؼبؤمل منها كاف عليها إف تكوف
ىي من تفرض سياستها على اغبكومتُت البورمية والبنغالدشية،
ال العكس ،بل كانت متهمة ابؼبشاركة يف اضطهاد
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الروىينغيُت ،ألهنا وعدهتم ابغبماية الالزمة مث تنصلت عنها
بعد أف عادوا إىل وطنهم ميامبار .
 -5مارس النظاـ العسكري البورمي أبشع الطرؽ واألساليب
ضد الروىينغيُت ،فاسقط عنهم حق اؼبواطنة ،الذي سقطت
معو معظم حقوقهم يف وطنهم ميامبار ،وصار يتعامل معهم
بصفتهم أجانب وليس مواطنُت ،فلم يًتؾ ؽبم أي حقوؽ،
وفرض عليهم الضرائب التعسفية .
 -6اتكأ النظاـ العسكري اغباكم على الدين ( البوذية )
لكسب الشرعية من معظم أبناء الشعب البورمي البوذي ،بعد
إف كاف هبرـ حبق الروىينغا حبجة الدفاع عن البوذية من التمدد
اإلسالمي احملتمل ،فاستخدـ البوذية وسيلة للتغطية على
جرائمو ولكسب ود معظم البورميُت ،وإلرىاب خصومو
السياسيُت ،وخاصة الرابطة الوطنية من اجل الديبقراطية .
 -7غياب التنظيم العسكري الروىينغي الفعاؿ ،ؼبواجهة
السياسة اؼبتطرفة من النظاـ العسكري اغباكم ،فال توجد
منظمة ثورية روىينغية مسلحة قادرة على الدفاع عن حقوؽ
الروىينغيُت ،واف وجدت فكاف دورىا سليب وعكسي عليهم،
ألف معظم ىجماهتا كانت متفرقة وقليلة ،ومل تكن على نطاؽ
واسع وقادر على زعزعة القوات العسكرية اؼبتمركزة يف والية
أراكاف ( معظم سكاهنا من الروىينغا ) ،بل استخدمت بعض
ىذه اؽبجمات كذريعة الضطهاد الروىينغيُت وقتلهم ،حبجة
هتديدىم ألمن اؼبنطقة ( أراكاف ) واستقرارىا .
 -8غياب الشخصية القيادية اليت تستطيع إف ربتوي صبيع
أبناء الروىينغا ،والتحرؾ بقوة إلهناء قضيتهم برمتها ،فالتشظي
كاف موجودا بينهم ،وىو ما ساعد النظاـ اغباكم يف السيطرة
عليهم وبسهولة .
 -9غياب دور العامل اإلسالمي عن دعم الالجئُت الروىينغيُت،
والتدخل بقوة غبسم مشكلتهم ،بل وقفت معظم الدوؿ
اإلسالمية موقف اؼبتفرج عليهم ،وال يُذكر إال بعض اؼبواقف
اػبجولة ؼباليزاي واندونيسيا اليت تتدخل يف بعض األحياف دوف
أتثَت واضح وحاسم ؼبشكلة الالجئُت .
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THE ROHINGYA REFUGEE PROBLEM AND THE INTERNATIONAL
ROLE DURING IT ( 1991-1997 )
MAHER CHASIB HATEM AL-FAHAD
College of Imam Kadhum-Baghdad-Iraq
ABSTRACT
This study is concerned with the topic ( The Rohingya refugee problem and the international
role during it 1991-1997 ). During this period, approximately (250,000 - 268,000) Rohingya
refugees fled to Bangladesh, due to the Burmese policy of oppression and abuse towards this
minority, and this problem was divided into Two phases, the first began during (1991 - 1992),
and it was in the form of human waves fleeing from Arakan Burmese to Bangladesh, and the
Bangladeshi government welcomed them with welcome, but due to their increasing numbers
with the weak capabilities of Bangladesh, the problem began to appear on the horizon, and
Myanmar (Burma) suffered from it. ) And Bangladesh and the Rohingya themselves, as Burma
did not welcome them, Bangladesh suffers from their presence, and the Rohingya are the ones
who suffer, and after the Bangladeshi appeal, the United Nations moved through the High
Commissioner for Refugees and mediated between the two governments, and succeeded in
reaching an agreement (the Safety and Voluntary Return Agreement) on 28 April 1992, but it
stopped with the arrival of the first meal of refugees to their country, due to a misunderstanding
between the Myanmar government and UNHCR. After negotiations between Myanmar,
Bangladesh and the UNHCR, the safety agreement was activated again, and the second phase
began on February 1, 1993, and most of them returned during (1993-1995), and 1996 recorded a
significant slowdown in the return of refugees, who received news of the misdeeds of the
Myanmar government towards their returnees. They suffered from the scourges and crimes
committed against them, and despite the UNHCR's encouragement and forcing the Bangladeshi
refugees to return, they refused that order, preferring to stay in refugee camps in Bangladesh,
which were not appropriate, and after that, the UNHCR announced the suspension of the return
of refugees to Myanmar until March. 1997, with this, the second phase of the repatriation
process ended .
KEY WORDS: - Rohingya, Burma, Bangladesh, the United Nations High Commissioner for Refugees
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