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مقدمة وخلفية عن تكليف الهيئةة الدائمةة المسةتقلة لحقةوق اإلنسةان لمنظمةة التعةاون اإلسةالمي وبعثتهةا
لتقصي الحقائق:

كلفت قمة منظمة التعاون اإلسالمي ومجلس وزراء الخارجية الهيئةة الدائمةة المسةتقلة لحقةوق اإلنسةان مةن
خةال قةرارات مختلفةة (،RES 1/44-IPHRC ، RES. EX-CFM/2017،RES 3/4 -EX (IS
و )RES 4/44-MMبمهمة دراسة وضعية أقلية مسلمي الروهينغيا في ميانمار .وعلية ،،وضةعت الهيئةة
هةةذا الموضةةون كبنةةد وي أولويةةة فةةي جةةدو أعمالهةةا ،وتقةةوم بمناق ةةة هةةذا المس ة لة بانتظةةام خةةال دوراتهةةا
العاديةةة .كمةةا لةةكلت الهيئةةة فريقةا عةامال معنيةا بدراسةةة وضةةعية حقةةوق اإلنسةةان فةةي ميانمةةار ،والةذي قةةدم
توصيات متعددة للدو األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجتمع الدولي لحماية حقوق أقلية مسلمي
الروهينغيا.
كما ت ارك الهيئة في أن ةطة لرفةع مسةتوى الةوعي بانتهاكةات حقةوق اإلنسةان المرتكبةة ضةد أقليةة مسةلمي
الروهينغيا ،وتثير الهيئة هذا القضية بانتظةام خةال م ةاركتها فةي المنتةديات الدوليةة ،بمةا فةي ولة مجلةس
حقةوق اإلنسةان التةابع ل مةم المتحةدة .كمةا أصةدرت عةدة بيانةات صةحفية حةو هةذا القضةية فةي مناسةبات
مختلفة وتواصل استك اف فرص للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين التخاو إجةراءات م ةتركة
للتخفيف من تدهور أوضان حقوق اإلنسان والوضع اإلنساني على أرض الواقع.
ووفقا للتكليف من قبل مجلس وزراء الخارجية ،منذ عةام  ،2014اتصةلت الهيئةة بحكومةة ميانمةار للسةما
بزيارة لتقصي الحقائق إلى ميانمار للوقوف على وضعية حقوق اإلنسان بحريةة وموضةوعية .وفةي غيةاب
أي رد إيجةةابي مةةن قبةةل سةةلطات ميانمةةار ،قام ةت الهيئةةة بدراسةةة خيةةارات بديلةةة لزيةةارة مخيمةةات الجئةةي
الروهينغيةةا فةةي البلةةدان المجةةاورة ،مثةةل ماليزيةةا وتايالنةةد وبةةنغالديش للتحقيةةق فةةي مةةزاعم انتهاكةةات حقةةوق
اإلنسان .وبناء على دعوة حكومة جمهورية بنغالديش ال عبية ،قررت الهيئة زيارة مخيمات الالجئةين مةن
أقليةةة مسةةلمي الروهينغيةةا الةةذين تةةم تهجيةةرهم قسةةرا ،فةةي كةةوكس بةةازار ،للتواصةةل مةةع الضةةحايا وأصةةحاب
المصلحة اآلخرين للحصو على معلومات مبالرة عن وضعية انتهاكات حقةوق اإلنسةان التةي يواجهونهةا
في ميانمار وتقديم تقرير حةو الموضةون إلةى مجلةس وزراء الخارجيةة مةع توصةيات عمليةة حةو السةبل
الممكنةةة لمعالجتهةةا ب ةةكل لةةامل .وتعةةرب الهيئةةة عةةن تقةةديرها العميةةق لحكومةةة بةةنغالديش للسةةما لبعثتهةةا
بالدخو دون قيود ،والقيام بالترتيبات اللوجستية الالزمة من أجل زيارة مخيمات الالجئين.

منهجية التقرير وزيارة تقصي الحقائق:
منذ عام  ،2014سعت الهيئة إلى الوصو مبالرة إلى جماعات الروهينغيا فةي واليةة راخةين للتحقيةق فةي
وضعية حقوق اإلنسان على أرض الواقع ،ولكن نظرا لعدم تعاون حكومة ميانمةار ،فلةم يةتم تلبيةة الطلبةات
المتكةررة لزيةارة واليةة راخةين .وتةم إجةراء البحةل الموضةوعي لهةذا التقريةر بةين أكتةوبر /ت ةرين األو
وديسةمبر /كةةانون األو  ،2017والةذي تضةةمن مراجعةةة لةاملة للت ةةريعات والتقةارير المتاحةةة والسةةجالت
التاريخية والمؤلفات األكاديمية ،وكذا مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وغيرها مةن الواةائق.
وبعد هذا ،تم إرسا بعثة لتقصي الحقائق إلى مخيمات الجئي الروهينغيا فةي بةازار كةوكس فةي بةنغالديش
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فةةي  6-2ينةةاير  ،2018حيةةل تواصةةل الوفةةد مةةع الالجئةةين والمجتمةةع المةةدني واإلعةةالم ومةةو في الحكومةةة
للحصو على معلومات مبالرة عن وضعية حقوق اإلنسان في ميانمار.
وضم وفد الهيئة إلى بازار كوكس الدكتور رالد البلولي (رئيسا) واألعضاء السيد ميد كةاغوا ،والةدكتورة
ريحانة عبد هللا ،والسفير عبد الوهاب ،والسيد محمود عفيفي ،والسيد أداما نانا .وباإلضافة إلةى المسةؤولين
من األمانة العامة لمنظمةة التعةاون اإلسةالمي وأمانةة الهيئةة ،رافةق السةفير محمةد زاميةر ،العضةو المنتةدب
بالهيئة ،الوفد ،الذي أجرى مقابالت مع ع رات الالجئين الروهينغيا النازحين من والية راخين ،بميانمار،
إلى كوكس بازار ،ببنغالديش .وأجريةت جميةع المقةابالت بصةفة لخصةية فةي  4و 5ينةاير  /كةانون الثةاني
 .2018وتم إبالغ جميع من أجريت معهم المقابالت بطبيعة بعثة الهيئة لتقصي الحقائق والهدف منها وكةذا
كيةةف سةةيتم اسةةتخدام المعلومةةات التةةي قةةدموها .وتةةم الحصةةو علةةى مةةوافقتهم ال ةةفهية قبةةل بةةدء المقابلةةة
والتسجيل .ولم يتم تقديم أي حوافز لمن أجريت معهم المقابالت في مقابل تقديم المعلومات.
واضطرت الهيئة إلى القيةام بالمهمةة الضةخمة المتمثلةة فةي جمةع البيانةات والمعلومةات المواوقةة ،حيةل إن
انتهاكات حقوق اإلنسان وقعت في واليةة راخةين بميانمةار .لةذل  ،فإنة ،أانةاء إعةداد تقريةر تقصةي الحقةائق
هذا ،فإن ،باإلضافة إلى المعلومات ال مبالرة من الضحايا وال هود والالجئين الذين فروا مةن واليةة راخةين
إلةى بةةازار كةوكس فةةي بةنغالديش ،رجعةةت الهيئةة واطلعةةت علةى البيانةةات التةي أبلغةةت عنهةا هيئةةات حقةةوق
اإلنسةةان المسةةتقلة وعةةدة وكةةاالت تابعةةة ل مةةم المتحةةدة تعمةةل علةةى األرض علةةى جةةانبي حةةدود ميانمةةار/
بنغالديش ،باإلضافة إلى البيانات المقدمة من ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية وغيرهم من أصحاب
المصلحة المعنيين.

تاريخ أقلية مسلمي الروهينغيا في ميانمار
يعود تاريخ مسلمي الروهينغيةا فةي منطقةة واليةة راخةين فةي ميانمةار إلةى قةرون عديةدة .وت ةير السةجالت
التاريخية المتعددة المتاحة إلى أن قرونا من الهجرة واالستيطان ساعدت على تطور عةرق الروهينغيةا فةي
منطقة أراكان ،1التي تسمى حاليا راخين .وفي الحقيقة ،فإن روهينغيا أراكان ليسوا مجموعة عرقية في حد
واتها تطورت من مجموعة قبلية واحدة أو عرق واحد ،ولكنهم جماعة مختلطة من أعراق واقافات متعددة.
ففي البداية ،قدم الناس من أصل هنةدي ،والبنغةاليون والعةرب والفةرس واألفغةان واآلسةيويون األوسةطيون
كمةزارعين وتجةةار ودعةةاة فةةي الغالةةب ،واختلطةةوا بالسةةكان المحليةةين واسةةتقروا فةةي أراكةةان .ومنةةذ القةةرنين
السابع والثامن ،سافر التجار العرب المسلمون إلى أراكان للتجارة ودعوة السكان المحليين إلى اإلسالم.
وخال الفترة الممتدة بين القرنين الخامس ع ر والسابع ع ةر ،كةان الجةزء الجنةوبي ال ةرقي مةن البنغةا
تحت حكم مملكة أراكان خال فترات متقطعة ،ممةا سةمب بحركةة النةاس دون عوائةق داخةل نفةس المملكةة.
واسةةةتقر البنغةةةاليون (المسةةةلمون والهنةةةدوس) ،والبورميةةةون ،والمةةةون ،والفةةةرس ،والمغةةةو  ،والصةةةينيون،
والبرتغاليون ،والهولنديون ،واليابانيون ،إلخ .في أراكان في أوج مملكة أراكان المستقلة .وعلي ،،فإن جميع
المستوطنين األجانب الذين وطنوا من قبل الملوك األراكانيين قبل سقوط مملكة أراكةان يسةتحقون وضةعية
السكان األصليين .وفقدت أراكان سيادتها واستقاللها للغزو البورمي فةي نهايةة عةام  .1784ومةرة أخةرى،
احتل البريطانيون أراكان في عام  1826بعد الحرب اإلنجليزية -البورمية األولى فةي  .1826-1824وتةم
وكر مصطلب الروهينغيا ألو مرة من قبل اللغةوي ال ةهير فرانسةيس بوكةانن فةي كتابة ،المن ةور فةي عةام
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(غالبا ما كان يشار إلى أراكان بروشانغ وروهانغ في كتب ملوك البنغال وترايبورا .وأشار الكتاب العرب والمسلمون ألراكان براخان وأرخانغ).

" 1800المعجم المقارن للغات إمبراطورية بورما" للداللة على بعض المواطنين المسةلمين األصةليين مةن
أراكان .وت ير سجالت تاريخية بريطانية أخرى إلى أن المسلمين تواجدوا في راخين قبل فترة طويلةة مةن
قيام البريطانيين بضمها في عام .1826
وتةم تةوطين الروهينغيةا الةذين اسةتقروا فةي أراكةان /راخةين بعةد عةام  1826قبةل اسةتقال بورمةا فةي عةام
 1948بوقت طويل .وعينت حكومة بورما لجنة تحقيةق فةي  15يوليةو  ،1939برئاسةة السةيد ج .باكسةتر،
لدراسةة مسة لة الهجةرة الهنديةة إلةى بورمةا .واكتمةل تقريةر اللجنةة فةي عةام  1940ولةمل أيضةا معلومةات
وإحصاءات حو السكان المسلمين في بورما .ووفقا لتقرير لجنة باكستر ،فقد بلغت نسبة السكان المسلمين
المةةزدادين فةةي أراكةةان  /راخةةين  ٪ 77فةةي عةةام  .1931وخلةةا التقريةةر أيضةةا إلةةى أن جميةةع السةةجالت
التاريخية ت ير إلى أن الروهينغيا سكان أصليين ألراكان /راخين.2
وفي دستور عام  ،1947كما هو مذكور في المادة  ،)4( 11أعطي الروهينغيا "لهادة تسجيل وطنية" مةع
حقوق قانونية كاملة والحق في التصويت ،مع ضمانات للجنسةية علةى أسةاس العةيش فةي إقلةيم بورمةا لمةدة
امانية سنوات على األقل من الع ر السةابقة .وفةي الفتةرة مةا بةين  1948و ،1961كةان بإمكةان الروهينغيةا
الولوج إلى التعليم العالي وكانوا يتمتعون بحرية الحركة والكسب في بورما ب كل كامل .كما أنهةم لةاركوا
فةةي االنتخابةةات ،وانتخبةةوا للبرلمةةان ،بةةل وأصةةبحوا وزراء فةةي الحكومةةة البورميةةة إلةةى جانةةب تمثةةيلهم فةةي
مختلف المؤسسات السياسية واالجتماعية والتعليمية.
غير أن ،منذ االنقالب البورمي في  2مارس  ،1962أصبب الروهينغيا يواجهةون تمييةزا واسةتبعادا منهجيةا
فةةي جميةةع جوانةةب حيةةاتهم ،بمةةا فةةي ول ة إلغةةاء حقةةوقهم المدنيةةة والسياسةةية ،باإلضةةافة إلةةى القيةةود ال ةةديدة
المفروضة على حصولهم على فرص تعليمية واقتصادية .ومع صةعود الطغمةة العسةكرية إلةى السةلطة ،تةم
تنفيذ سياسةة "البورمةة" كإيديولوجيةة قوميةة متطرفةة مبنيةة علةى النقةاء العنصةري لعةرق بامةار ومعتقداتة،
البووية .وفي عام  ،1974صاغ النظام العسكري دستورا جديدا ،مهد الطريق لصياغة قانون جنسةية جديةد
إلعادة تعريف معيار المواطنة والتجنس والتجريد من الجنسية.
وبين عامي  1978و ،1991دفعت الحمالت الحكومية الجائرة أكثر من  200.000من مسلمي الروهينغيا
عبر الحدود إلى بنغالديش ،رغم أن ،في وقت الحق ،تحت الضغط الدولي ،توجب على المجلس العسةكري
أن يقبةةل إعةةادتهم إلةةى وطةةنهم .وفةةي عةةام  ،1982أصةةدر المجلةةس العسةةكري قانونةةا تمييزي ةا آخةةر ،حةةرم
الروهينغيةا مةن حقهةم فةي الجنسةية ،واعتبةرهم أجانةةب ،وبالتةالي حةرمهم مةن االعتةراف بوضةعيتهم ك قليةةة
عرقية وجعلهم بدون جنسية .وأعقب ول تمييز قاس ضدهم فةي جميةع جوانةب حيةاتهم .غيةر أنة ،فةي نفةس
الوقت ،وعلى النقيض من القانون الةذي أصةدرا الجةيش ،تةم االعتةراف بالروهينغيةا كة "أفةراد مةن مجتمةع
ميانمار" في بيان م ترك أصدرت ،بنغالديش وميانمار في عام  ، 1992مما سمب بإعادة  236.599ناز
من الروهينغيا إلى وطنهم ميانمار.3

 2تقرير عن الهجرة الهندية إلى بورما لرئيس اللجنة جيمس باكستر:
http://www.netipr.org/policy/downloads/19390715_baxter-report.pdf
 3في نيسان  /أبريل  ،1992تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي بنغالديش وميانمار ،حددت شروط برنامج اإلعادة إلى الوطن وسمحت بمشاركة محدودة
من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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تطورات في وضعية أقلية مسلمي الروهينغيا في ميانمار منذ 2012
طةةوا العقةةد الماضةةي ،أضةةفت حكومةةة ميانمةةار الطةةابع المؤسسةةي علةةى التمييةةز ضةةد الروهينغيةةا .فوفقةةا
لتقديرات البن الدولي ،فإن والية راخين هي أقل واليات ميانمةار تطةويرا بمعةد فقةر يبلة  78فةي المائةة
مقارنة بالمعد الوطني البال  37,5فةي المائةة .4هةذا الوضةع مةن الفقةر المنت ةر ،وضةعف البنيةة التحتيةة،
وقلة فرص العمل ،وعقود من الحكم االستبدادي والنزاعةات فةي راخةين ،زاد مةن حةدة ال ةق بةين البةوويين
ومسلمي الروهينغيا ،مما أدى إلى اندالن صراعات في بعض األحيةان حةو المواضةيع الدينيةة .وأدى هةذا
الواقع المعقد في نهاية المطاف إلةى عنةف كبيةر فةي عةام  2012والمزيةد مةن النزاعةات المتفرقةة منةذ ولة
الحين .ومن أجل إخفاء ف لها في تطوير والية راخين ،ألقت الحكومة باللوم على الروهينغيا ،مما أدى إلةى
تفاقم حمالت الكراهية ضد مسلمي الروهينغيةا .ونتيجةة لةذل  ،خلفةت موجةة جديةدة مةن العنةف الةديني ضةد
المسلمين ،في يونيو  /حزيران  ،2012أكثر من  200قتيل وحوالي  150.000م رد فةي راخةين ،أغلةبهم
من الروهينغيا .وفر بين عامي  2012و ،2015أكثر من  112.000من الروهينغيا ،بالقوارب ،في أغلةب
األحيان ،إلى ماليزيا.
وإلى غاية عام  ،2015كةان بإمكةان الروهينغيةا التسةجيل كمقيمةين مةؤقتين يحملةون بطاقةات هويةة تعةرف
بالبطاقات البيضاء ،والتي أصدرها المجلس العسكري للعديد مةن المسةلمين ،مةن الروهينغيةا وغيةرهم ،فةي
تسعينيات القرن الماضةي .وكانةت البطاقةات البيضةاء تمةنب حقوقةا محةدودة ولكنهةا لةم تكةن تعةد دلةيال علةى
المواطنة .واستمر الروهينغيا كذل في الم اركة في جميع االنتخابات الوطنيةة والمحليةة حتةى االنتخابةات
العامة لعام  .2010وفي عام  ، 2014أجرت حكومة ميانمار إحصاء وطنيا بدعم من األمةم المتحةدة ،وهةو
سمب ل قلية المسلمة في البداية ب ن تعرف عن نفسها ب نها روهينغيا ،ولكن بعد
األو لها منذ االاين سنة .و ُ
أن هدد القوميون البوويون بمقاطعة اإلحصاء ،قررت الحكومة أن الروهينغيةا يمكةنهم التسةجيل فقةط إوا مةا
عرفوا عن أنفسهم ب نهم بنغاليون بدالً من ول  .وعلى نحو ممااةل ،وتحةت ضةغط القةوميين البةوويين الةذين
احتجوا على حق الروهينغيا في التصويت في االستفتاء الدستوري عةام  ،2015ألغةى الةرئيس آنةذاك ،اةين
سين بطاقات الهوية المؤقتة فةي فبرايةر  ،2015ممةا أدى فعليةا إلةى إلغةاء حقهةم فةي التصةويت .وعلية ،،لةم
يُسمب للروهينغيا بالم اركة ال كمرلحين أو حتى كنةاخبين فةي انتخابةات ت ةرين الثةاني  /نةوفمبر ،2015
التي وصفها المراقبون الدوليون على نطاق واسع ب نها حرة ونزيهة .وللمرة األولى على اإلطةالق ،لةم يةتم
انتخاب أي مسلم للبرلمان في ميانمار.5
في عام  ،2016تولت أو حكومة منتخبة ديمقراطيا ً في ميانمار السلطة منةذ جيةل ،مةا أحيةا آمةا المجتمةع
الدولي في جلب السالم واألمن لجماعة الروهينغيا األكثر اضطهادا .غير أنة ،سةرعان مةا خبةا هةذا التفةا
مع استمرار تدهور وضع الروهينغيا نتيجة تصةاعد التةوترات الطائفيةة وزيةادة العمليةات األمنيةة الموجهةة
من قبل قوات األمن والمسلحين البةوويين المتطةرفين ضةد الروهينغيةا .وكانةت السةيدة أونة سةان سةو كةي،
الحائزة على جائزة نوبةل للسةالم ورئيسةة ميانمةار الفعليةة الجديةدة ،متةرددة فةي الةدفان عةن حقةوق مسةلمي
الروهينغيا خوفا من تنفير القوميين البوويين ،األمر الذي كان يمكن أن ي كل تهديدا التفاقيةة تقاسةم السةلطة
مع الجيش .وعلى الرغم من وجود أدلة دامغةة علةى انت ةار العنةف والتمييةز ضةد مسةلمي الروهينغيةا ،فقةد
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Myanmar/WBG_SCD_Full_Report_English.pdf 4
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/myanmars-muslims-win-no-seats-in-new-parliament 5
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تجنبت السيدة سو كي التصدي لهذا االنتهاكات أو حتى إدانتها .ومةن الواضةب أن هةذا نهة سياسةي لحمايةة
سلطتها والمكانة التي اكتسبتها حديثا في ميانمار.
ولتجنب االنتقةادات الدوليةة والتعبيةر عةن رغبتهةا فةي التعامةل مةع القضةية بطريقةة لةفافة ،أن ة ت حكومةة
ميانمار في أغسةطس/آب  2016لجنةة است ةارية معنيةة بةالنزان العرقةي بقيةادة األمةين العةام السةابق ل مةم
المتحدة ،كوفي عنان .غير أن هذا التطور اإليجابي سرعان ما حجب ،اندالن أعما العنف .ففي  9أكتةوبر/
ت ةةرين األو  ،2016لةةن الجةةيش الميانمةةاري حملةةة مكثفةةة ،أطلقةةوا عليهةةا "عمليةةة التطهيةةر" علةةى قةةرى
الروهينغيا للعثور على الم تب ،بهم المتورطين في الهجوم على المراكز الحدودية في والية راخةين والتةي
أودت بحياة تسعة من ضباط ال رطة .وأدت هذا العملية إلى نزو  87.000من الروهينغيا إلى بنغالديش
(تقةديرات األمةةم المتحةةدة) وأسةةفرت عةن تةةدمير اآلالف مةةن منةةاز الروهينغيةا إلةةى جانةةب تعةةذيب المةةدنيين
األبرياء وقتلهم .وقةد أكةد عةدد مةن المصةادر المواوقةة ،بمةا فةي ولة وسةائل اإلعةالم المسةتقلة والمنظمةات
الدولية لحقوق اإلنسان واألمم المتحدة ،مدى وخطورة انتهاكةات حقةوق اإلنسةان التةي ارتكبتهةا قةوات أمةن
الدولةةة ضةةد المةةدنيين الروهينغيةةا فةةي واليةةة راخةةين .ولةةملت االنتهاكةةات التةةي تةةم اإلبةةالغ عنهةةا التعةةذيب
واالغتصاب والقتل خارج نطاق القانون ضد مسلمي الروهينغيةا وكةذا حةرق منةازلهم ومسةاجدهم فةي بلةدة
مونغةةداو والقةةرى األخةةرى فةةي واليةةة راخةةين ال ةةمالية .وفةةي  3فبرايةةر /لةةباط  ،2017زعةةم تقريةةر ل مةةم
المتحدة أن قوات األمن في ميانمار لنت حملة وح ية من القتل واالغتصاب والتعذيب في واليةة راخةين.
ويتضمن التقرير تصةريحات لضةحايا ولةهود عيةان تعطةي تفاصةيل مروعةة عةن مسةتويات غيةر مسةبوقة
للعنف ،بما في ول حرق الناس أحياء ،واغتصاب فتيات ال تتجاوز أعمارهن  11عاما ،ووبب أطفا .6

أحدث العمليات العسكرية وأزمة الالجئين الضخمة منذ  25أغسطس /آب 2017
كما هو موضب أعالا ،منذ عام  ،2012تدهور وضةع مسةلمي الروهينغيةا فةي ميانمةار تةدريجيا علةى مةدى
عقود .وأدت الحمالت العسةكرية فةي السةنوات الخمةس الماضةية ،ال سةيما فةي عةامي  2012و ،2016إلةى
نزو ع ةرات اآلالف مةن مسةلمي الروهينغيةا مةن مةدنهم األصةلية .غيةر أن العمليةة العسةكرية التةي لةنها
جيش ميانمار في  25أغسطس /آب  2017كانت غير مسبوقة ،حيل تسببت فةي أسةوأ موجةة مةن عمليةات
القتل والتهجير القسري إلى حد اليوم .وتم لن الهجوم غير المسبوق ضةد مةا يسةمى بإرهةابيي الروهينغيةا،
الذين يزعم أنهم هاجموا  20مركزا لل رطة وقاعدة للجيش في راخةين فةي  25أغسةطس  /آب ،ممةا أسةفر
عن مقتل  12مسؤوال أمنيا .إال أن رد جيش ميانمار كان وح يا وغيةر متناسةب ،نةت عنة ،عنةف ع ةوائي
مةةن قبةةل سةةلطات الدولةةة ضةةد مجتمةةع مسةةلمي الروهينغيةةا ب كملةة ،،بمةةا فةةي ول ة القتةةل الجمةةاعي والتعةةذيب
واالغتصاب وتدمير قرى الروهينغيا.
وخال األيام ال تسعة ع ر األولى لهذا العملية ،عبر  400ألف مسلم من الروهينغيا إلى بةنغالديش لينقةذوا
أنفسهم من العنف المتصاعد وعمليات القتل الجماعي التي ي نها جةيش ميانمةار باسةتخدام األسةلحة الناريةة
والمروحيةةات والقةةذائف الصةةاروخية ضةةد السةةكان المةةدنيين .ووفقةةا لتقةةارير جهةةات متعةةددة ،بمةةا فةةي ول ة
المنظمة الخيرية الطبية الدولية "أطباء بال حةدود" ،قتةل مةا ال يقةل عةن  6.700مةن الروهينغيةا فةي ال ةهر

 6تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إلى بنغالديش http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
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األو من الهجمات .7ويُزعم أن قوات األمن في ميانمار قامةت كةذل بةإطالق النةار علةى المةدنيين الفةارين
وزرعت األلغام بالقرب من المعابر الحدودية التي يستخدمها الفارين مةن الروهينغيةا إلةى بةنغالديش .وأكةد
مراقبون وممثلو وسائل إعالم كانوا متواجدين في الميدان وكذا صةور األقمةار الصةناعية التةي تةم التقاطهةا
في هذا الفترة تهديم العديد من قرى الروهينغيا في والية راخين ال مالية.8
وقد أاار حجم العنف إدانة واسعة مةن المجتمةع الةدولي ،بمةا فةي ولة الةدو األعضةاء فةي منظمةة التعةاون
اإلسالمي واألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية وفاعلين المجتمع المدني .ووصف مفوض األمم
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان الفظائع ب نها "مثةا نمةووجي للتطهيةر العرقةي" ووصةفتها هيةومن رايةتس
ووتش ب نها جرائم ضد اإلنسةانية .9ومنةذ ولة الحةين  ،تسةببت الصةدامات والنةزو فةي مةا وصةف ،األمةين
العام ل مم المتحدة أنطونيو غوتيريس ب "الكابوس الحقوقي" .10وخالفةا الدعةاءات حكومةة ميانمةار ،التةي
ألقت بالالئمة على "اإلرهابيين" في بدء العنف ،أفادت العديد من تقارير األمم المتحدة والمنظمةات الدوليةة
لحقوق اإلنسان بما فةي ولة تقريةر اللجنةة االست ةارية للسةيد كةوفي عنةان (التةي عينتهةا حكومةة ميانمةار)
مرارا ً وتكرارا ً على أن" ،إوا لم تةتم معالجةة المخةاوف المتعلقةة بحقةوق اإلنسةان علةى نحةو سةليم ،وإوا ةل

الناس مهم ين سياسياً واقتصاديا ،فإن ول سيوفر أرضية خصبة للتطرف ،حيةل سيصةبب النةاس عرضةة
للتجنيد من قبل المتطرفين ب كل متزايد".11
وبةةدالً مةةن االهتمةةام بهةةذا التقةةارير المدروسةةة ،تظةةل حكومةةة ميانمةةار فةةي حالةةة إنكةةار ولةةم تتخةةذ أي إجةةراء
ملموس لمعالجة محنة مسلمي الروهينغيا .وفي أعقاب العملية العسةكرية التةي تةم لةنها يةوم  25أغسةطس/
آب ،أنكرت أون سان سو كي وقون تطهير عرقي .ورفضت االنتقادات الدولية لطريقة تعاملها مع األزمة
واتهمت المنتقدين بت جي م اعر الكراهية بين البوويين والمسلمين في البالد .وفي ديسةمبر  /كةانون األو
 ،2017منعت حكومة ميانمار مرة أخرى دخو مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسةان فةي
ميانمار ،يانغي لي ،وأوقفت التعاون لبقية مدة واليتها .وفةي  5ديسةمبر /كةانون األو  ،2017عقةد مجلةس
حقوق اإلنسان التابع ل مم المتحةدة جلسةة خاصةة حةو وضةع حقةوق اإلنسةان فةي واليةة راخةين بميانمةار
وأصدر قرارا قويا أدان االنتهاكات المنتظمة والجسيمة المزعومةة لحقةوق اإلنسةان واالعتةداءات المرتكبةة
ضةةد األلةةخاص المنتمةةين إلةةى جماعةةة مسةةلمي الروهينغيةةا واألقليةةات األخةةرى فةةي ميانمةةار ودعةةا حكومةةة
ميانمار إلى اتخةاو خطةوات فوريةة لمعالجةة هةذا المخةاوف .بيةد أن ميانمةار رفضةت هةذا القةرار واعتبرتة،
انتقادا ال أساس ل ،من الصحة ،كما كررت رفضها التعاون مةع بعثةة سةابقة لتقصةي الحقةائق عينهةا مجلةس
حقوق اإلنسان.12
وتكةررت االنتقةةادات الدوليةة المتزايةةدة ضةد انتهاكةةات ميانمةار لحقةةوق اإلنسةان فةةي مختلةف قةةرارات األمةةم
المتحدة ب ن وضع حقوق اإلنسان في ميانمار (اللجنة الثالثة وقةرارات مجلةس حقةوق اإلنسةان) ،وتقةارير
مقرري األمم المتحدة الخاصين المعنيين ،وكذا مجلس األمن التابع ل مم المتحدة .وأجبةر رد الفعةل الةدولي
http://www.msf.org/en/article/myanmarban 7
8

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/19/myanmar-satellite-imagery-confirms-rohingya-village-of-tula-toli-razed

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57490#.WnbJUaiWaUk 9
https://www.un.org/press/en/2017/sc13012.doc.htm 10
http://www.rakhinecommission.org/the-final-report/ 11
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session27/Pages/27thSpecialSession.aspx 12
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القةةوي هةةذا ميانمةةار علةةى توقيةةع اتفةةاق مبةةدئي مةةع بةةنغالديش إلعةةادة تةةوطين مئةةات اآلالف مةةن مسةةلمي
الروهينغيا الذين فروا مةن العنةف فةي واليةة راخةين .وخالفةا للبيانةات السةابقة التةي أدلةى بهةا رئةيس جةيش
البالد ،تعهدت حكومة ميانمار أيضا بعدم فرض أي قيود على عدد الروهينغيا المسمو لهةم بةالعودة .غيةر
أن الجئةةي الروهينغيةةا ال يزالةةون متةةرددين فةةي العةةودة بسةةبب عةةدم اق ةتهم فةةي تصةةريحات حكومةةة ميانمةةار
وخوفهم من االضطهاد لدى عودتهم.

مالحظات زيارة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمةة التعةاون اإلسةالمي لتقصةي
الحقةةائق بخصةةوت انتهاحةةات حقةةوق اإلنسةةان المرتكةةةة ضةةد أقليةةة مسةةلمي الروهينغيةةا فةةي
ميانمار:
تسببت األزمة اإلنسانية المستمرة الناجمة عن عمليات ميانمار العسكرية األخيرة ضد المةدنيين الروهينغيةا
في معاناتهم ب كل كاراي .فمع نهاية عام  ،2017كان هناك مةا يقةارب المليةون الجة مةن الروهينغيةا فةي
كةوكس بةازار  -مةنهم  700.000وصةلوا منةذ  25أغسةطس /آب  ،2017باإلضةافة إلةى  300.000الجة
جةةاءوا بعةةد موجةةات عنةةف مماالةةة فةةي الماضةةي .وهةةذا يعنةةي أن عةةدد الروهينغيةةا الةةذين يعي ةةون حاليةةا فةةي
بةةنغالديش أكبةر مةةن عةةدد الةةذين يعي ةةون فةةي وطةةنهم .ولةةم تتسةةبب وتيةةرة وصةةو الوافةةدين الجةةدد منةةذ 25
أغسطس /آب  2017في حدوث أسوأ أزمة الجئين في العالم فحسب ،بل أصبب تركيز الالجئين في كوكس
بازر اآلن من بين األكثر كثافة في العالم .ويعاني الالجئون الةذين يصةلون إلةى بةنغالديش  -ومعظمهةم مةن
النساء واألطفا – من الصدمة ،كما يعاني بعضهم من إصابات خطيرة ناجمةة عةن طلقةات ناريةة ولةظايا
وحرائق وألغام أرضية .غير أن للجميع قصة يرويها تتضمن بعض أسوأ ألةكا انتهاكةات حقةوق اإلنسةان
التي تعرضوا لها على مدى فترة طويلة.
وخال زيارة الهيئة إلى مخيمات الالجئين الروهينغيا في كوكس بةازار لتقصةي الحقةائق ،أتيحةت الفرصةة
لوفد الهيئةة للقةاء الالجئةين الروهينغيةا ومناق ةة الحالةة القاتمةة لوضةعية حقةوق اإلنسةان التةي تةواجههم فةي
ميانمار بالتفصيل .ولملت الروايات المروعة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي رواها الجئةو الروهينغيةا،
التمييةةز المنهجةةةي والجمةةةاعي الةةةذي حةةةرمهم مةةةن جميةةةع أنةةةوان الحقةةةوق المدنيةةةة والسياسةةةية واالقتصةةةادية
واالجتماعية .وباإلضافة إلى ول  ،تعرض المدنيون األبرياء ،بما فيهم النساء واألطفا وكبار السن ،لعنف
واسع النطاق وع ةوائي فةي لةكل تعةذيب واغتصةاب وقتةل خةارج نطةاق القضةاء .كمةا روى لةهود عيةان
تفاصةةةيل مةةةؤارة عةةةن األحةةةداث المروعةةةة التةةةي وقعةةةت فةةةي أغسةةةطس  /آب  ،2017تحةةةت غطةةةاء متابعةةةة
المهاجمين علةى مركةزي أمةن ،حيةل تةم إحةراق مئةات قةرى الروهينغيةا ،وتعةذيب آالف المةدنيين األبريةاء
بوح ية من قبل الجيش الميانماري باستخدام المروحيات والقذائف الصاروخية.
ولقد تم ارتكاب بعض أسوأ ألكا العنف ،بما في ولة القتةل خةارج نطةاق القضةاء والتعةذيب واالغتصةاب
والت ريد القسري ضد نسةاء وأطفةا الروهينغيةا .وتلقةى وفةد الهيئةة معلومةات مبالةرة مةن الضةحايا الةذين
عانوا من هذا االنتهاكات وهربوا إلى كوكس بازار .وروت العديد من نساء الروهينغيا وهن ينتحةبن كيةف
تعرضن والفتيات الصغيرات الغتصاب جماعي من قبل الجنود .كما حكةت بعضةهن قصصةا مروعةة عةن
م ةةاهدة أفةةراد عةةائالتهن يقتلةةون أمةةامهن ،وضةةرب ر وس أبنةةائهن فةةي األلةةجار ،ورمةةي األطفةةا واآلبةةاء
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المسنين في المناز المحترقة ،وإطالق النار علةى أزواجهةن .واسةتنادا إلةى تقةارير 13متعةددة مواةوق بهةا،
فةةإن هةةذا االنتهاكةةات الواسةةعة االنت ةةار ،ال سةةيما العنةةف الجنسةةي ضةةد النسةةاء واألطفةةا  ،خاصةةة الفتيةةات،
منهجية ومتعددة األبعاد ،وهي جزء من حملة التطهير العرقي المنظمة ،التةي تقةع ضةمن فئةة الجةرائم ضةد
اإلنسانية بموجب القانون الدولي.
كما التقى وفد الهيئة مع مسؤولين من وكاالت األمم المتحةدة المعنيةة بحقةوق اإلنسةان والوكةاالت اإلنسةانية
وات الصلة ،وممثلي المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان والجهات الحكومية المحلية  /المجتمع المدني ،الذين
أكدوا جميعهم سماعهم روايات مماالة من ضحايا فروا من منازلهم في ميانمةار إلنقةاو حيةاتهم .وبنةاء علةى
ول  ،واستنادا إلى المعلومات المبالةرة التةي تةم الحصةو عليهةا مةن روايةات الضةحايا المبالةرين ولةهود
العيان ،والتي تم تكرارها  /ت كيدها من قبل مجموعات منفصلة من الضحايا في مخيمات مختلفة ،والتي تةم
اإلبالغ عنها على نطاق واسع في تقارير حقوق اإلنسان وات الصلة من قبل منظمات مرموقةة ،تمكةن وفةد
الهيئة من استنتاج أن هناك أدلة كافية على التمييز المؤسسي واالنتهاكات المنهجية ضد مسلمي الروهينغيةا
فةةي ميانمةةار .ويمكةةن أيضةةا وصةةف الطةةابع المنهجةةي والجمةةاعي للتمييةةز ب نةة ،لةةكل مةةن ألةةكا الفصةةل
العنصري ،الذي يعتبةر جريمةة ضةد اإلنسةانية بموجةب القةانون الةدولي لحقةوق اإلنسةان .وفيمةا يلةي بعةض
أنوان انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرويها الضحايا:
 .1انتهاك الحق في الحياة
أبل عدد كبير من الجئي الروهينغيا في كوكس بازار عن قتةل بعةض أفةراد أسةرهم أمةام أعيةنهم .غيةر أنة،
مةةن الصةةعب للغايةةة التحقةةق مةةن إجمةةالي عةةدد الروهينغيةةا الةةذين قتلةةوا داخةةل واليةةة راخةةين بسةةبب الرقابةةة
اإلعالمية الكاملة من قبل حكومة ميانمار ،والتي ت مل منع معظةم وكةاالت اإلعةالم الدوليةة والمسةتقلة مةن
التحقق من الحقائق في أوساط الروهينغيةا المحاصةرة ومخيمةات نةازحي الروهينغيةا فةي الةداخل فةي واليةة
راخةةين .ووفق ةا لإلحصةةاءات التةةي تةةم جمعهةةا مةةن مصةةادر متعةةددة ،فقةةد قتةةل أكثةةر مةةن  7.000الج ة مةةن
الروهينغيا على أيدي قوات األمن الميانماريةة فةي واليةة راخةين منةذ  25أغسةطس /آب  .2017كمةا روى
العديةةد مةةن الالجئةةين تفاصةةيل انتهاكةةات مماالةةة كجةةزء مةةن حيةةاة االضةةطهاد التةةي يعي ةةونها فةةي مجتمعةةات
معزولة على مدار العقود الماضية.
وفةةةي 10ينةةةاير  ، 2018اعتةةةرف جةةةيش ميانمةةةار بةةة ن قةةةوات األمةةةن والقةةةرويين قةةةد قتلةةةوا  10أسةةةرى مةةةن
الروهينغيا ،ودفنوهم في مقبرة جماعية خارج إن دين ،وهي قرية فةي مونغةداو بواليةة راخةين .14واسةتنادا
إلى تقارير متعددة حو عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي يقوم بها الجيش ضد الروهينغيةا ،فةإن هةذا
االعتراف النادر والمريع هو مجرد قمة جبل الجليد ،ويسةتدعي إجةراء تحقيةق مسةتقل وجةاد حةو الفظةائع
األخرى التي ارتكبت في خضم حملة التطهير العرقي منذ 25أغسطس  /آب .2017
ويمتد القتل المنهجي لمسلمي الروهينغيا في ميانمار إلى ما قبل عمليةات الجةيش األخيةرة .فكمةا يتضةب مةن
أزمات الالجئين المتكررة الناتجة عن العنف ضد الروهينغيةا فةي واليةة راخةين (/ 1982 / 1978-1977
https://www.hrw.org/report/2017/11/16/all-my-body-was-pain/sexual-violence-against-rohingya-women-and-girls-burma 13
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/myanmar-militarys-mass-grave-admission-exposes-extrajudicial-killings-of- 14
rohingya/
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 )2012/2001 / 1992-1991والتقةةارير السةةابقة حةةو وضةةع حقةةوق اإلنسةةان فةةي ميانمةةار مةةن مصةةادر
دولية متعددة ،فإن هذا االنتهاكات ليست جديدة ،وإنما هي استمرار عقود مةن التمييةز المنهجةي القةديم ضةد
مسةةلمي الروهينغيةةا .وأبل ة الجئةةون مةةن الروهينغيةةا وفةةد الهيئةةة ب نةة ،فةةي حةةين كةةان ولةةوج الروهينغيةةا إلةةى
المست فيات محدودا جدا ومقيدا لسنوات عديدة ،فإن نسةاء الروهينغيةا اللةواتي كةن يةذهبن إلةى المست ةفيات
بسبب أمراض مختلفة كن ال يتلقين عالجا جيدا ،مما كان يؤدي غالبا إلى وفاتهن حتى بعد إجةراءات طبيةة
بسيطة .هذا الحوادث المستمرة والمتكررة ،التي يبدو أنها تنب ،إلةى القتةل العمةد لنسةاء الروهينغيةا ،أجبةرت
الروهينغيةةا علةةى االبتعةةاد عةةن المست ةةفيات واسةةتخدام بةةدائل أخةةرى بدائيةةة للعالجةةات الطبيةةة ،بمةةا فةةي ولة
الوالدة في المنز  .وال تنتهة مثةل هةذا المعاملةة الالإنسةانية حةق الروهينغيةا فةي الصةحة فحسةب ،بةل إنهةا
تظهر أيضا ً لكالً مةن أ لةكا التقسةيم االجتمةاعي التةي تقةع بوضةو تحةت األلةكا المعاصةرة للعنصةرية
والتمييز العنصري.
 .2التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو العقوبة
ال يمكةةن قيةةاس الحجةةم الكامةةل لالنتهاكةةات والجةةرائم الناتجةةة عةةن العمليةةة العسةةكرية األخيةةرة ضةةد مسةةلمي
الروهينغيا في ميانمار ب كل دقيق حتى يتم السما لبعثة تقصي الحقائق التابعةة ل مةم المتحةدة والمةراقبين
المستقلين اآلخرين بولوج والية راخين في ميانمار من دون قيود .غير أن الالجئين الذين نجوا مةن العنةف
واستطاعوا العبور إلى بنغالديش يقدمون أدلة حيةة علةى المعاملةة القاسةية والالإنسةانية التةي تعرضةوا لهةا.
فخةةال محةةاورة لهةةؤالء الالجئةةين فةةي كةةوكس بةةازار ،ك ةةفوا عةةن نةةدوب الرصةةاص والحةةروق وعالمةةات
اإلصابة على أجسادهم الضعيفة .وروى الع رات من لةهود العيةان أنة ،لةم يسةلم أحةد  -فالرجةا والنسةاء،
الكبار والصغار ،األطفا وحتى الرضع ،أُطلق علةيهم الرصةاص وألقةوا فةي النةار مةن قبةل جةيش ميانمةار
والعصابات البووية .وعندما سئلوا عن سبب تعرضهم للهجوم ،قالوا إن السبب هو أنهم سةجلوا أنفسةهم فةي
واائق الهوية الخاصة بهم على أنهم روهينغيا بدالً من بنغاليين ،كما تصر حكومة ميانمةار علةى تسةميتهم.
وقد أكدت تقارير متعددة مواوقة هذا ال هادات.
ومرة أخرى ،وصف عدد كبير من الالجئين تعرضةهم للعنةف الجسةدي كجةزء مةن حيةاتهم الروتينيةة حتةى
قبل أحداث  25أغسطس /آب  .2017وتعرض المدنيون الروهينغيا األبرياء الذين أُجبروا على العيش فةي
أحياء معزولة بسبب عرقهم ،للتعذيب والمعاملة القاسية غير اإلنسانية ب كل روتيني لعةدم خضةوهم للقيةود
التمييزية وغير القانونية المفروضة على حريتهم الدينية وحريتهم في الحركة والتجمع السلمي .ومن خال
تحليل طبيعة العملية العسكرية المنهجية ،يمكةن القةو بثقةة أنهةا نُفةذت ضةد سةكان الروهينغيةا جمةيعهم فةي
والية راخين في محاولة واضحة إلخراجهم من البالد ب كل دائم.
 .3تدمير قرى الروهينغيا من قةل قوات أمن ميانمار
وخال تفاعلها مع الالجئين الروهينغيا في كةوكس بةازار ،أكةد الع ةرات مةن لةهود العيةان لوفةد الهيئةة أن
جةةيش ميانمةةار قةةام بعمليةةة منهجيةة لحةةرق منةةاز وقةةرى الروهينغيةةا ب كملهةةا .وروى العديةةد مةةن الضةةحايا
الطريقةةة التةةي جعةةل بهةةا جنةةود جةةيش ميانمةةار الروهينغيةةا عةةزال ب ة مرهم لهةةم تسةةليم جميةةع األدوات الحةةادة
والسكاكين للجنود والتجمةع فةي منطقةة واحةدة ،قبةل إضةرام النةار فةي القةرى ب كملهةا .وتضةمنت الروايةات
عسةةكرا هةةاجموا األطفةةا الرضةةع وألقةةوا بهةةم فةةي النةةار أمةةام أمهةةاتهم .كمةةا تعرضةةت العديةةد مةةن النسةةاء
لالغتصاب الجماعي والتعذيب الوح ي.
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وت كةةدت حةةوادث حةةرق منةةاز الروهينغيةةا ومسةةاجدهم فةةي بلةةدة مونغةةداو وقةةرى أخةةرى فةةي واليةةة راخةةين
ال مالية من خال تقارير مواوقة مختلفة من وسائل اإلعةالم ومنظمةات حقةوق اإلنسةان الدوليةة الم ةهورة
وكذا األمم المتحدة .ومنذ ديسمبر  /كانون األو  ،2016أكدت العديد من صور األقمار الصناعية أيضا أن
الةةدمار فةةي قةةرى الروهينغيةةا أكبةةر بكثيةةر وفةةي أمةةاكن أكثةةر ممةةا اعترفةةت بةة ،حكومةةة ميانمةةار فةةي بالغاتهةةا
الرسمية .وفي بداية أكتوبر  /ت رين األو  ،2017ك فت منظمة العفةو الدوليةة عةن أدلةة ت ةير إلةى حملةة
أرض محروقة واسعة النطةاق فةي واليةة راخةين ال ةمالية ،حيةل أحرقةت قةوات أمةن ميانمةار والعصةابات
األهلية قرى الروهينغيا بالكامل وأطلقت النار على ألخاص ب كل ع وائي أاناء محاولتهم الفرار .ويظهر
تحليةةل المنظمةةة لبيانةةات الك ةةف الن ةةط عةةن الحرائةةق والصةةور الملتقطةةة باألقمةةار الصةةناعية والصةةور
الفوتوغرافيةة وألةةرطة الفيةديو مةةن األرض ،وكةةذا المقةابالت مةةع الع ةرات مةةن لةةهود العيةان فةةي ميانمةةار
وعبر الحدود في بنغالديش ،كيف وقعت حملة منظمة مةن الحةرق المنهجةي لقةرى الروهينغيةا علةى امتةداد
والية راخين ال مالية لمدة تقارب الثالاة أسابيع.15
وخالفةةا الدعةةاءات حكومةةة ميانمةةار ب نهةةا تتصةةدى للوضةةع القةةائم بنةةاء علةةى مبةةدأ سةةيادة القةةانون ،يبةةدو أنهةةا
تتجنةةب النقةةد فقةةط وال تةةزا فةةي حالةةة إنكةةار للتصةةدي لالنتهاكةةات الجسةةيمة لحقةةوق اإلنسةةان .وتعةةزز هةةذا
االفتراض ت كيدات سلطات ميانمةار بة ن المةدنيين هةم مةن أحةرق منةازلهم لجةذب االنتبةاا وأن قةوات األمةن
هاجمت الجماعات المسلحة فقةط .إال أن األدلةة دامغةة  -فقةوات أمةن ميانمةار أحرقةت قةرى الروهينغيةا فةي
والية راخين ال مالية في حملة مقصودة تهدف لدفع الروهينغيا للخروج من ميانمار.
واسةةتنت وفةةد الهيئةةة ،بعةةد االطةةالن علةةى مختلةةف التقةةارير المواوقةةة واالسةةتمان إلةةى لةةهادات مطابقةةة مةةن
الالجئين الروهينغيةا ،إلةى أن الهجمةات علةى قةرى الروهينغيةا كانةت مخططةة ومتعمةدة ومنهجيةة لحرمةان
الروهينغيا من منازلهم وأماكن عي هم وإجبارهم على الفرار لتغييةر التركيبةة الديموغرافيةة للواليةة ب ةكل
دائم .وفي اآلونة األخيرة ،أفيد ب ن سلطات ميانمار غيرت أسماء المواقع والقرى المحترقة ،مما يجعل مةن
الصعب على الالجئين الروهينغيا العودة إلى أراضيهم والمطالبة بها من خال السجالت المتاحة.
 .4انتهاك حرية الدين والمعتقد
حرية الةدين والمعتقةد مضةمونة بموجةب القةانون الةدولي .16وعلةى الةرغم مةن األسةباب التاريخيةة المتعةددة
للتمييز ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار ،يجب االعتراف ب ن أحةد األسةباب الرئيسةة للحالةة الراهنةة هةو
التمييز المؤسسي القائم على الدين والعرق .ومن الناحية التاريخيةة ،فخةال الصةدام بةين بريطانيةا واليابةان
أاناء الحرب العالمية الثانية  ،وقف بوويو ميانمار مع اليابانيين ،بينما دعم المسلمون البريطانيين .ويبدو أن
هةةذا العةةداء لةةم يةةنس مةةن قبةةل األغلبيةةة البوويةةة والجةةيش الميانمةةاري .وفةةي العديةةد مةةن التصةةريحات العامةةة،
استخدم البوويون المتطرفون والقادة العسكريون في ميانمار الدين والعرق كمةؤججين رئيسةيين للتحةريض
على التمييز واالنتهاكات ضد مسلمي الروهينغيا .وهذا ينسةجم مةع تصةريب البابةا فرانسةيس الةذي قةا بةإن

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/myanmar-scorched-earth-campaign-fuels-ethnic-cleansing-of-rohingya-from-15
rakhine-state/

 16المادة  18من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعالن القضاء على جميع أشكال التعصب
والتمييز على أساس الدين أو المعتقد
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أقلية الروهينغيا في ميانمار تتعرض للتعذيب والقتل لمجرد أنهم أرادوا أن يعي ةوا وفقةا لثقةافتهم وعقيةدتهم
اإلسالمية.17
وأكةد العديةةد مةةن الالجئةةين الروهينغيةةا فةي كةةوكس بةةازار للهيئةةة أنةة ،منةذ سةةنوات عديةةدة ،وخاصةةة منةةذ عةةام
 ،2012فرضت حكومة ميانمار حظرا تعسفيا وغير قانوني على حقهم في أداء صلواتهم اليوميةة والتجمةع
ألداء صالة الجمعة في المساجد .وبدالً من ول  ،أُجبروا على أداء الصالة في منازلهم أو سرا في جماعات
متناوبةةة فةةي مخيمةةاتهم .واسةةتخدمت اإلدارة العسةةكرية العنةةف ضةةد مسةةلمي الروهينغيةةا أانةةاء وهةةابهم ألداء
صةةالة الجمعةةة ،خاصةةة ضةةد أولئ ة الةةذين كةةانوا يتم ةةون خةةارج مخيمةةاتهم حيةةل يةةتم احتجةةازهم .وروى
الع رات من ال هود للهيئة كيف تم تدمير مساجدهم وحتى حرقها.
وباإلضافة لذل  ،وكر لهود الروهينغيا األكبر سنا ً أن قوات األمن الحكومية أمرت المجتمعات المسلمة في
واليةةة راخةةين ،مةةرارا ولعةةدة سةةنوات ،بةةإغالق مراكزهةةا الدينيةةة ،بمةةا فةةي ولة المسةةاجد والمةةدارس الدينيةةة
والكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم .وتم األمر بإغالق هذا المراكز بذريعة أنها لم تكةن مسةجلة ب ةكل
رسةمي .إال أن نفةس ال ةهود أكةدوا أيضةا أن المسةؤولين الحكةوميين لةم يسةمحوا بتسةجيل أي مدرسةة دينيةة
رسميا .كمةا تةم التبلية أيضةا بة ن سةلطات ميانمةار رفضةت مةرارا الموافقةة علةى طلبةات التجمةع لالحتفةا
باألعيةةاد اإلسةةالمية التقليديةةة وحصةةرت عةةدد المسةةلمين الةةذين يمكةةنهم التجمةةع فةةي مكةةان واحةةد .ولةم يُسةةمب
لمسلمي الروهينغيا بالتجمع للعبادة وأداء الطقوس الدينية إال خال األعياد اإلسةالمية الكبةرى ،وهةذا أيضةا
تحت مراقبة صارمة.
لقد تم التبلي عن التمييز المنهجي ضد مسلمي الروهينغيا بسبب عقيدتهم على نطةاق واسةع مةن قبةل العديةد
مةةن المنظمةةات .وأخبةةر الجئةةو الروهينغيةةا وفةةد الهيئةةة أنةة ،كانةةت تةةتم معةةاملتهم ك جانةةب غيةةر لةةرعيين وأن
الحكومة قد أصدرت لهم "بطاقات تسجيل مؤقتة" .كما أصرت السةلطات فةي ميانمةار علةى أن يقةدم رجةا
الروهينغيا المسلمون المتقدمين بطلب للحصةو علةى بطاقةات التسةجيل المؤقتةة صةورا بةدون لحةى .وأفةاد
الالجئون أيضا ً أن العديد من القادة البوويين ،مدعومين من النظام العسكري ،قاموا بحمالت متعددة إلغراء
المسلمين للتحو إلى البووية من خال تقديم صدقات أو رلاوي .وفي الواقةع ،فةإن تحويةل غيةر البةوويين،
سواء باإلكراا أو غير ول  ،هو جزء من حملة حكومية طويلة األمد لة "بورمةة" األقليةات العرقيةة .وغالبةا
مةا تزامنةت هةذا الحمةالت مةع زيةادة الوجةود العسةكري والضةغوط العسةكرية .ومةع ولة  ،فقةد وكةر الجئةو
الروهينغيا ب ن جميع هذا الحمالت قد ف لت ف ال وريعا.
 .5الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية بما فيها الجنسية
منذ االنقالب العسةكري عةام  ،1962حرمةت حكومةة ميانمةار فعليةا أقليةة الروهينغيةا المسةلمة مةن حقةوقهم
السياسية ومارست التمييز المؤسسي ضدهم من خال فرض قيود تدريجية على جميع جوانب حياتهم ،بمةا
في ول الزواج وتنظيم األسرة والتو يف والتعليم والممارسات الدينية وحرية الحركة .فعلى سبيل المثا ،
وحسبما روى بعض الالجئين الروهينغيا في بازار كوكس ،ال يُسمب ألزواج الروهينغيا بإنجةاب أكثةر مةن
طفلين .وقد تم ت كيد هذا القيود في تقرير سابق لمنظمة فورتيفاي رايةتس .18كمةا يجةب علةى الروهينجةا أن

https://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-pope-int/pope-issues-stinging-criticism-of-myanmars-treatment-of-rohingya- 17
idUSKBN15N120
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يطلبةةوا اإلون للةةزواج ،األمةةر الةةذي قةةد يتطلةةب مةةنهم رلةةوة السةةلطات وتقةةديم صةةور للعةةروس دون حجةةاب
والعريس بوج ،حليق لتحقير عاداتهم اإلسالمية.
وعالوة على ول  ،فإن مسلمي الروهينغيا كانوا محصورين فةي منةاطقهم ولةم يكةن يُسةمب لهةم بةالتحرك أو
االنتقا أو السفر خةارج منةاطقهم المحةددة دون موافقةة مسةبقة مةن الحكومةة .إن أغلبيةة الجئةي الروهينغيةا
الذين قابلتهم الهيئة كانوا أميين أو تلقوا تعليمةا ً أساسةيا ً للغايةة .وبعةد االستفسةار ،تةم اكت ةاف أنهةم تعرضةوا
للتمييز المؤسسي في هذا القطان أيضا ،حيل إن ،لم يكن مرحبا بهم بداية ،ام إنهم كةانوا بحاجةة إلةى رلةوة
السلطات ليتم قبةولهم فةي المةدارس العامةة ،وأخيةرا كةان يةتم التمييةز ضةدهم داخةل المةدارس بالمقارنةة مةع
الطالب غير الروهينغيا .كما لم يتم توفير أي تسهيالت مةن أجةل تعلةيمهم العةالي .وحصةل معظةم الالجئةين
على التعليم األساسي في المدارس المنزلية /الكتاتيب بمدن الصفيب.
وتم حرمان معظم الروهينغيا المسلمين فعليةا مةن جنسةيتهم مةن خةال تطبيةق قةانون المواطنةة لعةام 1982
التمييزي .وأن هذا القانون االث فئات من المةواطنين" :المواطنةون" (ي ةار إلةيهم عمو ًمةا بة "المةواطنين
الكةةاملين" ،و"المواطن ةون المنتسةةبون" و "المواطن ةون المتجنس ةون" ،وكةةل منهةةا يمةةنب حقوق ةا ومسةةتحقات
مختلفة .وينا الفصل  3مةن قةانون الجنسةية لعةام  1982علةى اعتبةار األلةخاص الةذين ينتمةون إلةى أحةد
"األعراق القومية" المعترف بهةا رسةميا ً مةواطنين كةاملين بةالميالد ،وكةذل األلةخاص الةذين ينتمةون إلةى
مجموعات عرقية تعتبر مستوطنة للبالد قبل عام .1823
وفي حين ت ير السجالت الرسمية المتاحة بوضو إلى أن مسلمي الروهينغيا كانوا يسكنون هذا األراضي
قبل االحتال البريطاني عام  1826بكثير ،فقد تم استبعادهم من "األعراق الوطنية" الثمانيةة المدرجةة فةي
القانون ولم يتم إدراجهم أيضا في قائمة تضةم  135مجموعةة عرقيةة معتةرف بهةا رسةميا ،ن ةرتها حكومةة
ميانمار فيما بعد في أيلو  /سبتمبر  .1990وكما أوضحنا في األجزاء السابقة من هذا التقرير ،فإن التمييز
المؤسسي ازداد سوءا مع مرور الوقت ،كما أن الحق األدنى في التصويت قد انتُزن أيضا من الروهينغيةا.
وفي نوفمبر /ت رين الثاني  ،2015وبينما احتفل العالم بعقد أو انتخابات ديمقراطية في ميانمار منذ نهاية
الحكم العسكري ،لم يُسمب للروهينغيا بالم اركة كمرلحين أو كناخبين.
ودعت اللجنة االست ارية الدولية ب ن والية راخين بقيادة كوفي عنان في تقريرها النهةائي الةذي نُ ةر فةي
 24أغسطس /آب  ،2017إلى مراجعة قانون المواطنة في ميانمار وتنقيح ،وإنهاء جميع القيود المفروضة
على أقلية الروهينغيا المسلمة لمنع المزيد من العنف في المنطقة المحاصةرة .وي ةير التقريةر كةذل إلةى أن
حكومة ميانمار قد أيدت فعليا التحرك نحو الفصل بةين مسةلمي الروهينغيةا والبةوويين فةي واليةة راخةين.19
وتركز عدد من التوصيات الواردة في هذا التقرير على عمليةة التحقةق مةن الجنسةية فةي ميانمةار للمسةلمين
وحقوقهم والمساواة أمام القانون ،وحريتهم في التنقل ،ووضعية أولئ المحصورين في مخيمات الم ردين
داخليا .كما أوصت اللجنة االست ارية حكومة ميانمار باتخاو خطوات ملموسة إلنهاء الفصةل القسةري بةين
بوويي راخين ومسلمي الروهينغيا؛ والسما بوصو المسةاعدات اإلنسةانية بةال قيةود إلةى راخةين؛ وإيجةاد
حل النعدام جنسية الروهينغيا؛ ومحاسةبة أولئة الةذين ينتهكةون حقةوق اإلنسةان؛ ورفةع القيةود علةى حريةة
الحركة للروهينغيا .20
 .6نظام فصل عنصري :التطهير العرقي واإلبادة الجماعية
19

التقرير الختامي للجنة االستشارية بشأن والية راخين ،ص.50 .
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بموجب االتفاقية الدولية لقمةع جريمةة الفصةل العنصةري والمعاقبةة عليهةا ونظةام رومةا األساسةي للمحكمةة
الجنائية الدوليةة ،يُعةرف الفصةل العنصةري علةى أنة ،جريمةة ضةد اإلنسةانية ت ةمل مجموعةة مةن األفعةا ،
ترتكب في سةياق نظةام مؤسسةي مةن القمةع والهيمنةة المنهجيةين مةن قبةل مجموعةة عرقيةة واحةدة علةى أي
مجموعةةة أو مجموعةةات عرقيةةة أخةةرى بنيةةة الحفةةا علةةى ولة النظةةام .21وتتةةراو األفعةةا المحةةددة التةةي
ترتكةةب فةةي هةةذا السةةياق وت ةدخل فةةي إطةةار جريمةةة الفصةةل العنصةةري ،بةةين العنيف ةة صةةراحة ،مثةةل القتةةل
واالغتصاب والتعذيب ،إلى التدابير الت ةريعية واإلداريةة وغيرهةا مةن التةدابير التةي تتخةذ لمنةع جماعةة أو
جماعات عرقية من الم اركة في الحياة السياسية واالجتماعيةة واالقتصةادية والثقافيةة للبلةد وحرمةانهم مةن
الحقوق والحريات األساسية .وكل هذا ال روط متوفرة في حالة معاملة مسلمي الروهينغيا في ميانمار.
أيضا ،استنادا إلى ال هادات المسجلة من مجموعة واسعة من ضةحايا الروهينغيةا الةذين لجة وا إلةى كةوكس
بازار ،والتي ت مل انتهاكات منهجية لمجموعة مةن الحقةوق المدنيةة والسياسةية واالقتصةادية واالجتماعيةة
والثقافية لمسلمي الروهينغيا ،على مدى فترة طويلة من الزمن ،تعتقد الهيئة أن وضع حقوق اإلنسةان الةذي
يواجه ،مسلمو الروهينغيا في ميانمار يحمل السةمة البةارزة لحملةة منظمةة للتطهيةر العرقةي ،وهةي جريمةة
ضد اإلنسانية بموجب القانون الدولي .ومن واجب المجتمع الةدولي اتخةاو جميةع الخطةوات الممكنةة لوضةع
حد لهذا الوضعية على الفور.
إن القتل والتعذيب واالغتصةاب والتهجيةر القسةري  /نقةل السةكان واالختفةاء القسةري وغيةرا مةن األعمةا
الالإنسانية التي ترتكبهةا قةوات األمةن الميانماريةة ضةد سةكانها الروهينغيةا ،وال سةيما فةي أكتةوبر  /ت ةرين
األو  2016وأغسةةةطس  /آب  ،2017هةةةي مظةةةاهر إضةةةافية لجةةةرائمهم ضةةةد اإلنسةةةانية .ومةةةن العناصةةةر
الت سيسية للتمييز ضد الروهينغيا واضةطهادهم هةو حرمةانهم مةن حقهةم فةي الجنسةية (الةذي تةم تطبيقة ،مةن
خةةال قةةانون المواطنةةة لعةةام  ،)1982باإلضةةافة إلةةى إنكةةار الحكومةةة لهةةويتهم ك قليةةة عرقيةةة فةةي ميانمةةار
واإللارة المستمرة إليهم ب "األجانب" أو "البنغةاليون" ،ينةدرجان ضةمن العنصةرية والتمييةز العنصةري.
وهذا بةدورا مكةن وسةهل وجةود نظةام مةن القيةود الم ةددة علةى حريةة حركةة الروهينغيةا توسةع فةي نطاقة،
ولدت ،منذ أحداث العنف في عام .2012
وفي تحليل قانوني لوضعية حقوق اإلنسان في والية راخين بميانمار ،وجد مركز أالرد لوين تاين الةدولي
لحقوق اإلنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل أدلة قوية على حدوث إبادة جماعية ضد سةكان الروهينغيةا.22
وقد وجد التحليل القانوني الذي يمتةد علةى  65صةفحة والةذي صةدر فةي أكتةوبر  /ت ةرين األو  2015أن
سةجل خطابةات المسةؤولين الحكةوميين والقةادة البةوويين المناهضةة للروهينغيةا ،والسياسةات التةي تسةتهدف
الروهينغيا على وج ،التحديد ،واالنتهاكات الواسةعة ضةد الروهينغيةا ،جميعهةا تقةدم أدلةة قويةة علةى أن كةل
واحد من العناصر الثالاة لإلبادة الجماعية موجود في الوضع العام للروهينغيا في راخين.
 .7وضعية الجئي الروهينغيا من ميانمار في حوحس بازار
زار وفةد الهيئةة مخيمةي كوتوبةالون و بالوخةالي لالجئةين فةي كةوكس بةازار .وحسةب مةا عاينتة ،السةلطات
المعنية ونقلت ،فإن ،على الرغم من توقيةع اتفةاق إعةادة التةوطين ( 23نةوفمبر /ت ةرين الثةاني  )2017بةين
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اضطهاد مسلمي الروهينغيا :هل هناك إبادة جماعية في والية راخين بميانمار؟ -تحليل قانوني:
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ميانمار وبنغالديش ،فإن تدفق الالجئين مسةتمر ،وهةو مةا أبةرز محنةتهم المسةتمرة بخصةوص السةالمة فةي
راخين.
كما زار وفد الهيئة منطقة تومرو الحدودية ،وهي أرض حرام بةين ميانمةار وبةنغالديش ،حيةل يتخةذ آالف
الالجئين الروهينغيا لريطا قصيرا من األرض ملجة لهةم .وروى ممثةل قةوات أمةن الحةدود فةي بةنغالديش
(التي تقدم لهم المساعدة اإلنسانية) تفاصيل مروعةة عةن كفةا هةؤالء الالجئةين للوصةو مةن ميانمةار إلةى
هذا المنطقة بعد عبور المناطق ال ديدة الحراسة وتخطي األسالك ال ائكة واأللغةام األرضةية تحةت نيةران
معادية متواصلة .ووكرت سلطات بنغالديش المعنية أيضا أن ،سيتم قريبا نقل أولئ الالجئين إلةى مخيمةات
الالجئين العادية.
وتفاعةل الوفةةد كةذل مةةع كةل مةةن الفةاعلين اإلنسةةانيين المحليةين والةةدوليين علةى األرض ،الةةذين لةرحوا لةة،
بالتفصيل العملية اإلنسانية الجارية .وفي الوقةت نفسة ،،حثةوا منظمةة التعةاون اإلسةالمي والةدو األعضةاء
فيها على تقديم دعمهم الكامل ب تى األلكا للتخفيف من معاناة الالجئين الروهينغيا الذين غادروا بالدهم،
في معظم الحاالت ،بالمالبس التي يرتدونها وبعض واائق إابات الهوية.
وتجدر اإللارة إلى أن مخيمات الالجئين قد أقيمت في منطقة تمتد علةى طةو الحةدود مةع ميانمةار فةي واد
كةةان يض ة بالحيةةاة البريةةة ويضةةم عةةددا كبيةةرا مةةن األلةةجار والبحيةةرات .غيةةر أنةة ،،بسةةبب التةةدفق الكثيةةف
لالجئين في فترة قصيرة من الزمن ،تعرضت البيئة في المنطقة ألضرار كبيرة حيل تم قطع معظم ألجار
الخيزران لبناء األكواخ المؤقتة لالجئين واسةتخدامها كحطةب .وأحةد المخةاوف الرئيسةة التةي أعةرب عنهةا
المسةةؤولون البنغالدلةةيون هةةي أن الوضةةع قةةد يتفةةاقم خةةال موسةةم األمطةةار الموسةةمية ،والةةذي سةةيعرف
انهيارات أرضية وفيضانات كبيرة ما لم يتم تنفيذ المزيةد مةن األعمةا الهندسةية .وعلية ،،فةإن هنةاك حاجةة
ملحةةة إلةةى مةةوارد إضةةافية ألن بةةنغالديش ،رغةةم بةةذلها لقصةةارى جهودهةةا ،لةةن تسةةتطيع مواجهةةة التحةةدي
اإلنساني الضخم خال موسم األمطار المقبل.
ورغم أن وضةع الالجئةين وقصصةهم كانةا مةؤلمين ،إال أنة ،كةان مةن دواعةي السةرور مالحظةة أن حكومةة
بةةنغالديش تبةةذ قصةةارى جهةةدها لتسةةهيل حيةةاة الجئةةي الروهينغيةةا وتسةةهيل إدارة عمليةةة اإلغااةةة اإلنسةةانية
بنظام .كما يتوجب علينا أيضا أن نعترف ونثني على كرم وتعاطف المجتمعات المضيفة في كوكس بةازار
فةي تةوفير المة وى وم ةاركة مةواردهم الخاصةة  -المحةدودة فةي كثيةر مةن الحةاالت  -لمسةاعدة الروهينغيةا
الذين فروا من ميانمار خوفا على حياتهم وكرامتهم.
واألهةةم مةةن ولةة كلةة ،،أن المةةرء ي ةةعر بالخجةةل ال ةةديد أمةةام الصةةمود والقةةوة التةةي أبةةان عنهمةةا الجئةةو
الروهينغيةةا ،نسةةاء وأطفةةاال ،الةةذين نجةةوا مةةن أصةةعب ةةروف التمييةةز واالضةةطهاد التةةي يمكةةن للمةةرء أن
يتخيلها .غير أن الوفد الزائر ،في الوقت نفس ،،الحظ ل سف الحالة النفسية السيئة لالجئين ،الذين تحطمةوا
ب كل واضب بسبب االنتهاكات المروعة التي واجهتهم ولهدوها فةي الماضةي القريةب .وعنةد سةؤالهم عةن
استعدادهم للعودة ،رفةض معظمهةم العةودة فةي خةوف مةا لةم يةتم تةوفير ضةمانات قويةة لسةالمتهم وحقةوقهم
اإلنسانية األساسية.
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الخاتمة
استنادا ً إلى أبحااها ،بما في ول متابعة األزمة منذ عام  ،2012فضال عن ال هادات المبالرة للضحايا فةي
كوكس بازار ،خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للهيئة إلى أن التمييز ضةد الروهينغيةا فةي واليةة راخةين
متعدد الجوانب ومنهجي ،حيل إنهم جردوا بصورة منهجيةة مةن جنسةيتهم ،وتةم التمييةز ضةدهم وتهمي ةهم
على نحو متزايد في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وعلةى الةرغم مةن تواجةدهم لقةرون فةي
ميانمةةار ،فةإن الروهينغيةةا ال يزالةةون غيةةر مقبةةولين كة فراد كةةاملين فةةي المجتمةةع الميانمةةاري وغالبةةا مةةا يةةتم
وصةةفهم بةة نهم أجانةةب أو مهةةاجرين غيةةر لةةرعيين .ولةةكلت مجموعةةة متداخلةةة مةةن القةةوانين واألنظمةةة
والسياسات والممارسات التمييزية جزءا أساسيا من آلية الدولة للقمع ،والتةي ينطبةق عليهةا تعريةف الفصةل
العنصري ،وهي جريمة ضد اإلنسانية بموجب القانون الدولي.
وأدت االنتهاكات المروعة األخيةرة لحقةوق اإلنسةان منةذ أكتةوبر  /ت ةرين األو  ،2016وب ةكل ألةد منةذ
أغسةطس  /آب  ،2017إلةى الهجةوم علةى قةرى الروهينغيةا وإحراقهةا عمةدا (ممةا أدى إلةى ت ةريدهم علةى
نطاق واسع) ،وسوء معاملة المدنيين وتعذيبهم وكذا اغتصابهم وقتلهم خارج نطاق القضاء .غيةر أن جميةع
هذا الجرائم المروعة قد ارتكبت بسهولة ،حيل إنهةا وقعةت علةى خلفيةة عقةود مةن االضةطهاد الةذي ترعةاا
الدولة ،والقوالب النمطية السلبية لمسلمي الروهينغيا على أساس انتمائهم العرقي ومعتقدهم الديني .لذا ،فإن
البؤس الذي ال ينتهي ومحنة مسلمي الروهينغيا في ميانمار ت كل مصدر قلق بال للمجتمع الةدولي ب سةرا،
وال سيما المسةلمين فةي جميةع أنحةاء العةالم .وإو نؤكةد علةى مسةؤولية حكومةة ميانمةار عةن وضةعية حقةوق
اإلنسان السيئة التي يعي ها مسلمو الروهينغيا ،ال بد من االعتراف ب ن هذا الوضع كان مةن الممكةن تجنبة،
أو علةةى األقةةل كةةان مةةن الممكةةن تخفي ةف حدتةة ،إوا كةةان المجتمةةع الةةدولي تصةةرف ب ةةكل حاسةةم فةةي الوقةةت
المناسةةب عنةةدما تةةم اإلبةةالغ عةةن موجةةة االنتهاكةةات التةةي ارتكبتهةةا حكومةةة ميانمةةار فةةي عةةام  .2012فمةةن
الواضب بالفعل أن األحداث الم ساوية التي وقعت في آب  /أغسطس  ،2017كانت نقطة تحو فيما يخا
المظالم واالنتهاكات التي عانى منها الروهينغيا وكذا تقاعس بقية العالم عنها.
وأجبر الضغط المتواصل لمنظمة التعاون اإلسالمي والضغط الدولي ميانمار على توقيع اتفاق إطاري مةع
بنغالديش في  23نوفمبر  2017إلعادة الالجئين الروهينغيا إلى وطنهم .غير أن هناك العديد من الثغةرات
في هذا االتفاقية ،والتي يجب إصالحها لضمان عودتهم اآلمنة والكريمة .واألهم من ول  ،فإن هناك حاجةة
التخاو مجموعة من الخطوات لتهدئة مخاوف الالجئين الروهينغيا المذعورين ،الذين ال يرغبون في العودة
دون ضمانات قوية على سالمتهم.
واكت فت بعثة تقصةي الحقةائق إلةى كةوكس بةازار التابعةة للهيئةة تفاصةيل عةن االنتهاكةات الفظيعةة لحقةوق
اإلنسان التي ارتكبت ضد الروهينغيا في ميانمار ،والتي تثبت ادعاءات التمييز المؤسفة على أساس عرقهم
ودينهم وأصلهم في جميع مجاالت الحياة بما في ول حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والمدنية والسياسةية.
وعلي ،،تخلا الهيئة إلى أن ،على الرغم من عدم قدرتها على زيارة واليةة راخةين فعليةا وإجةراء تحقيقةات
(بسبب رفض ميانمار السما بمثل هذا الزيارة) ،فإن هناك مجموعة كبيةرة مةن األدلةة العمليةة والظرفيةة،
التي تثبت مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل قوات أمةن ميانمةار فةي حةق المةدنيين العةز واألبريةاء،
نةةت عنهةةا التعةةذيب واالغتصةةاب والقتةةل خةةارج نطةةاق القضةةاء والت ةةريد القسةةري .واسةةتنادا إلةةى البيانةةات
المتاحة والنتائ التي توصلت إليها الزيارة الميدانية ،تةرى الهيئةة أيضةا أن حجةم االنتهاكةات والفظةائع فةي
ميانمار أكبر وألد خطورة مما رواا الضحايا .وأجبر حجم هذا االنتهاكةات ولةدتها مفةوض األمةم المتحةدة
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السامي لحقوق اإلنسان على وصفها ب "األمثلة النمووجية للتطهير العرقي" وأجبرا منظمات غير حكومية
أخرى لحقوق اإلنسان على اعتبارها "جرائم ضد اإلنسانية" .وتعبةر الهيئةة عةن امتنانهةا الصةادق لحكومةة
جمهورية بنغالديش ال عبية على تمكين وفدها من الولوج غير الم روط لمخيمات الالجئين الروهينغيا في
كوكس بازار ،وعلى الدعم اللوجستي الكامل ،الذي مكن ،من االضطالن بالمهمة الموكلةة إلية ،بموضةوعية
وحياد .كما تستحق حكومة بنغالديش اإللادة مةن أجةل المسةاعدات اإلنسةانية الواسةعة النطةاق التةي تقةدمها
إلى الجئي الروهينغيا بطريقة منظمة ومتواصلة.

التوصيات
لحكومة ميانمار
•

•

•

•

•

•

اتخةةاو إجةةراءات فوريةةة وفعالةةة لوضةةع حةةد لجميةةع ألةةكا انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان ضةةد مسةةلمي
الروهينغيا األبرياء والعز في والية راخين وأجزاء أخرى من البالد .وتحقيقا لهةذا الغايةة ،يجةب
علةةى حكومةةة ميانمةةار إجةةراء تحقيقةةات عاجلةةة ولةةفافة ومحايةةدة فةةي جميةةع االدعةةاءات المتعلقةةة
بانتهاكات حقوق اإلنسان و التعجيل بتقديم مرتكبي هذا االنتهاكات إلى العدالة.
مراجعةةة واسةةتبدا جميةةع السياسةةات والممارسةةات التمييزيةةة ضةةد سةةكانها مةةن الروهينغيةةا ،واتخةةاو
خطوات ملموسة لمعالجة األسباب الجذرية للحرمان والتمييز ضد الروهينغيا ،بما في ول القضية
األساسةةية المتعلقةةة بةةالحق فةةي المواطنةةة  /الجنسةةية والتحةةديات طويلةةة األمةةد التةةي تواجةة ،التنميةةة
االجتماعية واالقتصادية من خال نه قائم على حقوق اإلنسان.
السما على الفةور لسةكانها المهجةرين قسةرا فةي البلةدان المجةاورة ،خصوصةا المليةون الجة مةن
الروهينغيةا فةي بةنغالديش ،بةالعودة إلةى وطةنهم فةي واليةة راخةين .ومةن األهميةة بمكةان أن ي ةعر
الروهينغيةةا باألمةةان قبةةل العةةودة إلةةى وطةةنهم ،ولةةذل يجةةب اتخةةاو الخطةةوات الضةةرورية لضةةمان
حمايتهم وكفل حياة كريمة لهم لدى عودتهم .وتوصي الهيئة ب ن يتضمن الحد األدنى مةن ال ةروط
ألي برنام إلعةادة تةوطين الالجئةين العةودة المسةتدامة والطوعيةة لالجئةي الروهينغيةا فةي سةالمة
وأمن وكرامة ومع ضمان سبل العيش ،بما في ول تةوفير حقةوقهم اإلنسةانية األساسةية مثةل حريةة
المعتقد والحركة والحصو على فرص اجتماعية واقتصادية متساوية.
السما بدخو وكاالت المعونة اإلنسانية بحرية ومةن دون قيةود ،وتسةهيل بعثةات تقصةي الحقةائق
التابعة ل مةم المتحةدة ومنظمةة التعةاون اإلسةالمي إلجةراء تحقيقةات مسةتقلة فةي جميةع االنتهاكةات
المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان بهدف معالجتها ب كل لامل.
التصةةدي لحمةةالت التضةةليل  /الكراهيةةة ضةةد مسةةلمي الروهينغيةةا فةةي األمةةاكن العامةةة وفةةي وسةةائل
اإلعالم الرسمية ،وكذا إطالق عملية حوار لةاملة ومتواصةلة بةين األديةان لتعزيةز السةالم والوئةام
بةةين المجتمعةةات المتضةةررة .ولبلةةوغ هةةذا الغايةةة ،فةةإن إن ةةاء مكتةةب منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي
اإلنساني في راخين ،23و الذي وعدت ب ،منذ فتةرة طويلةة ،سيسةاعد كثيةرا كةال مةن ميانمةار ودو
منظمة التعاون اإلسالمي.
التنفيذ الفوري واإليجابي لتوصيات لجنة (كوفي عنان) االست ةارية الدوليةة ب ة ن واليةة أراكةان /
راخين .وت مل هذا المطالب التي تقدم بها المجتمع الدولي لحقوق اإلنسان إلى حكومة ميانمار منذ
أمد بعيد قضايا الجنسية ،وحرية التنقل ،واأللخاص الم ردين داخليا ً ،وولوج المسةاعدة اإلنسةانية
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ووسائل اإلعالم من دون قيود ،وتوفير التعليم والتطبيب ،باإلضافة إلى القضةايا التنمويةة األخةرى
الضرورية لمنةع العنةف وحفةظ السةالم ،وتعزيةز المصةالحة ومةنب األمةل للروهينغيةا الةذين تضةيق
عليهم الدولة الخناق.
لمنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة والمجتمع الدولي:
•

•

•

•

•

تحةةل الهيئةةة جميةةع الةةدو األعضةةاء فةةي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي ،ال سةةيما البلةةدان المجةةاورة
لميانمار ،على مواصلة إلراك حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزامها بضمان تعزيةز حقةوق
اإلنسان وحمايتها لجميع مواطنيها ،ال سيما أقلية الروهينغيةا المسةلمة المضةطهدة .كمةا يجةب علةى
دو منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة إاارة هذا المخاوف في جميةع المنتةديات الدوليةة المناسةبة،
بمةةا فةةي ول ة مجلةةس األمةةم المتحةةدة لحقةةوق اإلنسةةان فةةي جنيةةف ،والجمعيةةة العامةةة ل مةةم المتحةةدة
ومجلس األمن في نيويورك.
دعةةت الهيئةةة المجتمةةع الةةدولي ب ةةكل عةةام والةةدو األعضةةاء فةةي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي ب ةةكل
خاص إلى بذ كل ما في وسعهم إلجبار ميانمار على الوفةاء بالتزاماتهةا الدوليةة فةي مجةا حقةوق
اإلنسةةان تجةةاا أقليةةة الروهينغيةةا بطريقةةة ملموسةةة وداخةةل أجةةل محةةدد ،واحتةةرام التزاماتهةةا بموجةةب
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومنع تدهور األزمة أكثر في والية راخين.
كمةةا تحةةةل الهيئةةةة المجتمةةةع الةةةدولي ،السةةةيما دو منظمةةة التعةةةاون اإلسةةةالمي علةةةى تقةةةديم جميةةةع
المساعدات اإلنسانية للروهينغيا الم ردين داخليا وكذا أولئ الذين يعي ون في مخيمةات الالجئةين
في البلدان المجاورة.
يتعةةين علةةى منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي التعجيةةل بتعيةةين مبعواهةةا الخةةاص ب ة ن الروهينغيةةا ،الةةذي
ينبغي أن ينسق بن اط مع نظرائ ،في األمم المتحدة ونظرائ ،الدوليين المعنيين إللقاء الضةوء علةى
محنةةة الروهينغيةةا وكةةذا العمةةل مةةع حكومةةة ميانمةةار إليجةةاد حةةل دائةةم ألزمةةة الروهينغيةةا مةةن خةةال
الحوار والتنمية.
ينبغي على فريق االتصا المعني بالروهينغيةا التةابع لمنظمةة التعةاون اإلسةالمي اسةتغال فرصةة
انعقةةاد مجلةةس وزراء الخارجيةةة المقبةةل التةةابع لمنظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي فةةي بةةنغالديش لزيةةارة
كوكس بازار ،والتداو ب ن هذا القضية بالتفصيل وتقديم توصيات ملموسة حو هذا الموضون.

للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان:
• ينبغي أن تواصل الهيئة متابعةة وضةعية حقةوق اإلنسةان لمسةلمي الروهينغيةا عةن كثةب ،والتوعيةة
ب ن انتهاكات حقوق اإلنسان ضدهم في ميانمار ،وبذ كل مةا فةي وسةعها للتخفيةف مةن معانةاتهم
بالتعاون مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة اإلقليميين والدوليين المعنيين بحقوق اإلنسان.
• يمكن أن تستمر الهيئة في تقديم إحاطة منتظمةة لفريةق االتصةا التةابع لمنظمةة التعةاون اإلسةالمي
ب ن الروهينغيا عةن التطةورات األخيةرة لوضةعية حقةوق اإلنسةان فةي واليةة راخةين .كمةا يمكةن
للهيئة التنسيق مع بعثات منظمة التعاون اإلسالمي في نيويورك وجنيف لتعمةيم نتةائ هةذا التقريةر
على نطاق واسع مع األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان.
************
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