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(((

إذا قبلنا الرواية التقليدية، عندئٍذ تكون ميامنار
الطريق لأن ت�سبح دميقراطية، توّفر حقوق الإن�سان لكل مواطنيها. 

حزب  فوز  منذ  الآن،  العملية  هذه  عن  العودة  ميكن  ل  اأنه  ويفرت�ض 

»الرابطة الوطنية من اأجل الدميقراطية« )MPL( بقيادة اأونغ �سان 

�سو ت�سي )Aung San Suu Kyi( يف النتخابات التي اأجريت نهاية 

 .
�سنة 2015 )))

 .(Mansfield College University( زميل يف كلية مان�سفيلد بجامعة �أك�سفورد ( (
) مرتجم فل�سطيني.  (

))) غّيت بورما ��سمها ر�سميًا �إلى »ميامنار« يف �لد�ستور �ملنّقح �سنة 989).

((( Ibrahim, A. 2016. The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide, Oxford, Oxford Univer-
sity Press.
Woolacott, M. 2015. Why Burma still needs Aung San Suu Kyi [Online]. London: The Guardian

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/06/burma-aung-san-suu-kyi- democra-

cy-election 
.](0(5 )متوز)  يوليو   ( يف  دخوله  ]مت 
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�أقلية م�سلمة تقطن يف مقاطعة  ويف �لوقت نف�سه، ُيحتجز �لروهنجيون، وهم 
ر�خني غرب بورما، يف خمّيمات د�خلية لالجئني، وُينع عنهم �لدو�ء، وُينعون من 
�ل�سفر، ويلجوؤون على نحو متز�يد �إلى عبور �لبحر يف حماولة للهرب))). ومن �لو��سح 
ميامنار  مو�طني  كل  يعد  �لذي  �لديقر�طي  �مل�ستقبل  هذ�  من  جزءً�  لي�سو�  �أنهم 

باالزدهار.

يرّكز هذ� �ملقال -يف معظمه- على �جلماعات �لبوذية �لتي تقف خلف كثي 
من �لعنف �ملمار�س �سّد �مل�سلمني يف ميامنار �حلديثة. لكن من �ملهّم �أن نتذّكر �أنهم 
ال يعملون يف فر�غ. فللجماعات �لبوذية �سالت و��سعة مع »�لر�بطة �لوطنية من �أجل 
يوؤّثرون يف معتقد�ت  �سو�ء. وهم  �لقدمي على حدٍّ  �لع�سكري  و�لنظام  �لديقر�طية« 
معظم �لبورميني �لعاديني، ب�سيطرتهم على ق�سم كبي من �لنظام �لتعليمي يف �لبلد. 
حتّدي  �أو  بهم  تع�سّ وجه  يف  �لوقوف  على  �لقليل  �إال  يجروؤ  ال  �حلديثة،  ميامنار  ويف 

مقوالتهم))).

األسس األيديولوجية

 (MaBaTha( ثا با  ما  وحلفائهم  بالتف�سيل يف حركة )969)،  �لنظر  قبل 
�ملقوالت  �أيديولوجيتهم من  تنهل  �إظهار كيف  بّد من  ال  �لوطنية)،  ميامنار  )ر�بطة 
�ل�سرب  هذ�  و�سل   .(Theravada( �لتيفاد  بوذية  عليها  ت�ستمل  �لتي  �لتاريخية 
�لقرن  �بتد�ء من  بورما  و�سط  �إلى  �سريالنكا،  با�سم  يعرف حديثًا  �لبوذية مما  من 

((( Ibrahim, A. 2016. The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide, Oxford, Oxford Univer-
sity Press.

((( Win, T. L. 2014a. Burmese journalist beseeches brethren: Stop with the Muslim hate speech 
[Online]. Thomson Reuters . 

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.trust.org/item/20140313074529-3vfw4/ 

،](0(5 )متوز)  يوليو   (0 يف  دخوله  ]مت 
 Win, T. L. 2014b. Myanmar activists launch anti-‘hate speech’ campaign [Online]. Thomson Re-
uters. 

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.trust.org/item/20140403131148-4mqvg/

.](0(5 )متوز)  يوليو   (0 يف  دخوله  ]مت 
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�ل�سابع �مليالدي فما يليه. ومن �الفرت��سات �لهّينة �أن �لبوذية دين م�سامل، ال يظهر 
�أي عالمة على عدم �لت�سامح مع �ملعتقد�ت �الأخرى، �لتي ت�سم �مل�سيحية و�لهندو�سية 
و�الإ�سالم. لكن �حلال لي�س كذلك لالأ�سف. فبع�س �أوجه بوذية �لتيفاد )ت�سود �أي�سًا 
هذ�  تناق�س  �ملختلفة)  �ملجتمعات  بني  بالعنف  ترتبط  حيث  وتايلند،  �سريالنكا  يف 
�أن بوذيي  �إلى  �الإ�سارة  �الفرت��س. وهناك ثالثة عنا�سر مركزية ولالإن�ساف جتدر 
�لتيفاد ال يتقا�سمون جميعًا هذه �ملعتقد�ت �أو تف�سيها من قبل حركة )969) �لتي 

تقوم عليها معتقد�ت �ملتطّرفني يف �لزمن �حلديث: 

• لكي ت�سلم �لبوذية، فاإنها يف حاجة �إلى دعم �لدولة، وت�ستطيع �لدولة بدورها �أن 	
حت�سل على �ل�سرعية من حماية �ملجتمع �لبوذي.

• كل �ملذ�هب �لدينية �الأخرى تعّر�س هذه �لعالقة للخطر.	

• و�الأمر �الأكرث �إثارة للخالف، �أن غي �لبوذيني ال يعّدون ب�سرً� كاملني، و�أن قتلهم 	
ال يعّر�س روح �ملوؤمن �حلقيقي للخطر.

كانت �أ�سرة باغان )000)-00)) ميالدية) �أول من وّحد و�سط بورما، وو�ّسع 
عديد  بنت  وقد  بوذية،  �الأ�سرة  هذه  وكانت  �ليوم.  ميامنار  ياثل  ما  لتبلغ  حدودها 
�ملعابد الأنها �نحازت �إلى �لرت�تبية �لدينية. كما ��ستخدمت �أ�سرة باغان �لقوة لفر�س 
الدينية  الرتاتبية  قّدمت  املقابل،  ويف  الرهبان.  على طوائف  واال�ستقامة  االن�سباط 
�ل�سرعية)5) للملوك، و�سّكلت همزة و�سل بني �لنخبة �حلاكمة وعامة �ل�سكان. ويف هذ� 
�الإطار، ت�سّكل �لتقاليد �لرئي�سة يف تعاليم �لتهرو�دة هذه �لر�بطة بني �لدين و�سلطة 
�لدولة. وقد ظّلت هذه �لعالقة قائمة عرب خمتلف �الأ�سر �حلاكمة �لبورمية، �إلى �أن 
ب�سط �لربيطانيون �حلكم �ال�ستعماري على �لبلد باأكمله يف �أو��سط ثمانينيات �لقرن 

�لتا�سع ع�سر.

(5( Strathern, A. 2013. Why are Buddhist monks attacking Muslims? [Online]. London: BBC.
 متو�فر على �لر�بط:

 http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22356306
يف 8) يونيو )حزير�ن) 5)0)[. دخوله  ]مت 
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�لربيطاين،  �حلكم  �لبورميون  �لوطنيون  يرف�س  �أن  �ملفاجئ  من  يكن  مل 
�أحد م�سادر  �لبوذية )6)  �لدينية  للرت�تبية  �لربيطاين  �لدعم  تقدمي  يكون عدم  و�أن 
�ل�سابقة  �ملمالك  ��ستعد�د  من  جزئيًا  �لزمنية  �ل�سلطة  ��سُتمّدت  فقد  �ال�سطر�ب. 
لدعم �لبوذية. ونتيجة لذلك، ُعّد �لربيطانيون حّكامًا غي �سرعيني؛ الأنهم مل يفو� مبا 
يتوّقع من �حلّكام �ل�سرعيني �لذين تتوّجب عليهم حماية �لبوذية، بو�سفها جزءً� ال 
يتجّز�أ من �لثقافة �لبورمية))). وقد رف�س �لربيطانيون على وجه �خل�سو�س �مل�ساركة 
الرتاتبية  ت�سّقق  اإلى  اأّدى  الرهبان، مما  االن�سباط داخل طوائف  املحافظة على  يف 

�لدينية و�إغالق عديد من �الأديرة.

�أبدت بوذية �لتيفاد ت�ساحمًا مع �ملعتقد�ت �الأخرى �أحيانًا، لكنها كانت غي 
مت�ساحمة يف �أحيان �أخرى. وقد �ت�سمت بورما قبل �ال�ستعمار بالت�سامح يف �لغالب مع 
�لديانات �لهندو�سية و�مل�سيحية و�الإ�سالمية، لكن با�ستثناء و�حد مهّم. ففي �أو��سط 
�لقرن �لثامن ع�سر، متّكن ملوك بورما �لبوذيون من �النت�سار يف حروبهم مع �سيام)8). 
فتجّروؤو� على توجيه �هتمامهم الإعادة فتح مقاطعة �أر�كان �لغربية )ر�خني حاليًا) 
التي انف�سلت عند �سقوط اأ�سرة باغان. ومن اأ�سباب هذا الهجوم االعتقاد باأن هذا 
�الإقليم معاٍد للبوذية)9)، مع �أن �ل�سكان �لبوذيني ي�سّكلون جزءً� و��سعًا من �جلماعة 
�لعرقية يف ر�خني. فقد ر�أى �ملتطّرفون �لبوذيون �أن وجود كتلة �سكانية م�سلمة كبية 
�أنها تعي�س منذ �أكرث  يعني تعّر�س �لتقاليد �لبوذية للتهديد �لد�ئم، على �لرغم من 
�لثالثني  وخالل  و�لهندو�سية.  �الإ�سالمية  �لطائفتني  جانب  �سنة)0))�إلى   (800( من 
نحو  �سنة 6)8)) هرب  �لربيطاين  �الحتالل  �سبق  �لبورمي )�لذي  �سنة من �حلكم 
)0،000)) من )60،000) م�سلم يقطنون يف �أر�كان ب�سبب �لعنف و�ال�سطهاد)))). 

(6( Bischoff, R. 1996. Buddhism in Myanmar: A short history, Kandy, Sri Lanka, Buddhist Publication 
Society.

))) �ملرجع �ل�سابق.

(8(  James, H. 2000. The Fall of Ayutthaya: A Re-assessment. The Journal of Burma Studies, 575-108

(9( Leider, J. P. 2008. Forging Buddhist Credentials as a Tool for Legitimacy and Ethnic Identity: A 
Study of Arakan’s Subjection in Nineteenth Century Burma. Journal of the Economic and Social His-
tory of the Orient, 51409-459.

((0( Gutman, P. 2001. Burma’s Lost Kingdoms: Splendors Of Arakan, Weatherhill.

(((( Baxter, J. 1941. Report on Indian Immigration. Rangoon: India Office.
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�الأمر �الأخي �ملثي للقلق يف �لتقاليد �لتيفاد، عدم �عتبار غي �ملوؤمنني ب�سرً� 
يف  بوذي  ملك  باأعمال  �حلديثون  �لبوذيون  �ملتطّرفون  ي�ست�سهد  ما  وغالبًا  كاملني. 
�سريالنكا هزم �لغز�ة �لتاميليني. فقد �أعفي من �أي م�سوؤولية عن فقد �الأرو�ح؛ الأنه 
خا�س حربًا دفاعية حلماية تعاليم �لتهرو�دة. بل ُطمئن باأن »�سخ�سًا« ون�سفًا فح�سب 
�أما  نُذرً� جزئية.  �لبوذية حتّواًل تامًا، و�آخر قّدم  �إلى  ُقتال: وهما جندي معاٍد حتّول 
باقي �لقتلى فاإنهم غي بوذيني، وبالتايل فاإن مقتلهم ال يحدث �أية �سائبة يف �سخ�سه 
يف  مركزيًا  مبد�أ  �أعمالنا  تبعات  عن  �مل�سوؤولية  من  �الإعفاء  هذ�  �أ�سبح  وقد  �الأزيل. 

اأو�ساط متطّريف حركة )969).

أيديولوجية حركة )969(

تنهل حركة )969) من هذه �ل�سو�بق �لتاريخية وت�سيف �إليها حتريفاتها �الأكرث 
حد�ثة. لكنها يف جوهرها حتتج باأن �أي تخفيف للثقافة �لبوذية �ل�سافية يف ميامنار 
ي�سّكل  �الإ�سالم  �أن  �حلا�سر  �لوقت  يف  حتّدد  وهي  للخطر.  باأكمله  �لدين  �سيعّر�س 
�إلى ما حدث يف  وت�سي  �ل�سكان م�سلمون).  »5%« فقط من  �أن  تهديدً� وجوديًا )مع 
بلد�ن �أخرى تر�ّسخ فيها �الإ�سالم، وتزعم �أن »�أجز�ء �سغية من �آ�سيا فح�سب تدين 
�أخرى،  عديدة  و�أماكن  و�أفغان�ستان،  �إندوني�سيا،  فاإن  �ملا�سي  يف  �أما  �الآن.  بالبوذية 

منها تركيا و�لعر�ق، كانت بوذية، لكنها فقدت �الآن«)))). 

وت�سيع �أي�سًا فكرة �سرعية �رتكاب �لعنف حلماية �لتعاليم و�نعد�م �مل�سوؤولية عن 
تبعات �أعمالهم. وقد �أطلق على �أ�سني وير�ثو، وهو �أحد قادة حركة )969) �ملهّمني، 
–�أحيانًا-  �آر�ئه. ويّدعي �ملد�فعون عنه  ��سم »�بن الدن �لبوذية«))))؛ ب�سبب تطّرف 

(((( Galache, C. S. 2013. Who are the Monks behind Burma’s ‘969’ Campaign? [Online]. Democratic 
Voice of Burma. 

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.dvb.no/news/features-news/the-monks-behind-burmas-969-movement

.](0(5 )�أيلول)  �سبتمرب   (( يف  دخوله  ]مت 
(((( Preston, A. 2015. Saffron Terror: an audience with Burma’s ‘Buddhist Bin Laden’ Ashin Wirathu 
[Online]. London: GQ. 

متو�فر على �لر�بط:
http://www.gq-magazine.co.uk/comment/articles/2015-02/12/ashin-wirathu-audience-with-the-
buddhist-bin-laden-burma

.](0(5 )حزير�ن)  يونيو   (8 يف  دخوله  ]مت 
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�أن هذه �لت�سمية ترجع �إلى �أكاذيب و�سائل �الإعالم الأن »�مل�سلمني يتلكون كل و�سائل 
�الإعالم، وال يقّدمون �إال �سورة �سلبية عنه«)))). غي �أن حركة )969) جتاوزت كثيً� 
�إليه بو�سفه معايي بوذية قوية. وهي  يف تطّرفها، حتت تاأثيه، ما يكن �أن ينظر 
�إلى �الإقر�ر بذلك، وباملجد يف �لتناق�س �لظاهري. وبالتايل فاإن  م�ستعدة يف �لو�قع 
وير�ثو يلقي بالالئمة على �أ�سحاب �ملتاجر �مل�سلمني؛ الأنهم �ألهموه بدعوة �أتباعه �إلى 
مقاطعة متاجرهم؛ الأن مثل هذه �الأفعال »لي�ست متييزً�« و�إمنا تنّفذ »حلماية م�سالح 
يقاطعون  �مل�سلمني  �أن  يزعمون  الأنهم  ل�سروطه،  تبعًا  مرّبر،  �أمر  وذلك  �سعبنا«)5)). 
للتعاليم  وفقًا  �الأديان  بني  �لزو�ج  حظر  يرّبر  ال  ذلك،  نحو  وعلى  �لبوذيني.  متاجر 
�لبوذية، و�إمنا بو�سفه تدبيً� حلماية �ملجتمع �لبوذي من تهديد �لزو�ج �ملختلط مع 
عرقية  وجماعة  خمتلف  دين  ��سطهاد  يرّبر  �حلالتني  كال  ويف  �الإ�سالمي.  �ملجتمع 

خمتلفة، �إذ� كان »يحمي« �لثقافة �لبوذية. 

ت�ستمّد حركة )969) كثيً� من �الإلهام من �أقر�نهم يف �لدين يف �سريالنكا، 
�لذين يحاّجون باأن �لعنف و�لتمييز م�سروع ما د�م ذ� غاية مقبولة. وذلك مثي للقلق 
يف  �لبوذيون  عليها  ي�سيطر  �لتي  �لدولة  تظهره  �لذي  �لت�سامح  عدم  م�ستوى  ب�سبب 
�أن حركة )969) ال حتّر�س على �لعنف بالكالم فح�سب، و�إمنا  �سريالنكا)6)). غي 
�أنه  ي�سوقونها،  �لتي غالبًا ما  تبعاتها. ومن �حلجج  �أي م�سوؤولية عن  تنكر بعد ذلك 
�إذ� مل يكن هناك نية للدعوة �إلى �لعنف، عن طريق خطاب مثاًل، فاإنه ال ترتّتب �أية 
م�سوؤولية �أخالقية �إذ� �أّدى �خلطاب �إلى �لعنف)))). وتعّد نّيتهم كافية الإعفائهم من 
�أية عو�قب. لكْن لكالمهم تاأثٌي يف �لو�قع الأن كثيً� من �ل�سعب يف ميامنار ي�ستمع ملا 

يقوله �لرهبان ويحرتم �آر�ءهم.

)))) �ملرجع �ل�سابق.

((5( Walton, M. & Hayward, S. 2014. Contesting Buddhist Narratives: Democratization, National-
ism, and Communal Violence in Myanmar Honolulu: East-West Centre., p.23.

((6( Stoakes, E. 2016. Leaked Documents Show How the UN Failed to Protect Myanmar’s Perse-
cuted Rohingya [Online]. ViceNews .

متو�فر على �لر�بط:
 https://news.vice.com/article/how-the-un-failed-to-protect-myanmars-persecuted-rohingya

مايو )�أيار) 6)0)[.  (( يف  دخوله  ]مت 
(((( Walton, M. & Hayward, S. 2014. Contesting Buddhist Narratives: Democratization, National-
ism, and Communal Violence in Myanmar Honolulu: East-West Centre.
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أصول حركة )969(

�لطبيعة  �أن  �عُترب  لكن  مهّمة،  �لبوذية  كانت  ��ستقاللها،  بورما  نالت  عندما 
�أ�سا�سًا �أخالقيًا للحياة �لعامة ال تهديدً�  �ملتعّددة �الأعر�ق و�ملتعّددة �لطو�ئف ت�سّكل 
لها. ويف �أعقاب �النقالب �لع�سكري �سنة )96)، بد�أ ذلك يف �لتغّي وحدث مزج بني 
�ملو�طن �ملو�يل و�النتماء للعرق �لبورمي و�لديانة �لبوذية. و�أ�سبح ذلك �أ�سّد و�سوحًا 
�إلى �ال�سرت�كية بو�سفها مبد�أ �قت�ساديًا، فبحث �لنظام  بعد ف�سل �لطريق �لبورمي 
عن نهج جديد لدعم جاذبيته �ل�سعبية. ويف �لوقت نف�سه، �أنفق �لنظام مبالغ كبية 
�ال�ستعماري  �حلكم  حتت  �الإهمال  ب�سبب  تهالكت  �لتي  �لباغود�  معابد  بناء  الإعادة 
�لربيطاين. وعلى نحو �مللوك �لبورميني �الأو�ئل، �ساند �لع�سكريون �لرت�تبية �لدينية 
وتوّقعو� يف �ملقابل �أن يوّفر �لرهبان �لدعم �ل�سعبي للنظام. ويف �أر�كان، �سّيد �لنظام 
معابد بوذية جديدة على �أر��ٍس �ُسرقت من �لقرى �لروهنجية)8)) يف حماولة لك�سب 

والء �لبوذيني �لر�خينيني. 

�ملجتمع  تاأييد  على  �حل�سول  �سمان  حاول  �لنظام  �أن  من  �لرغم  على  لكن 
�لديني �لبوذي يف �النتفا�ستني �ل�سعبيتني �للتني وقعتا يف �ل�سنو�ت )988)-990)) 
و))00)-008))، فقد كان للرهبان �لبوذيني دور حا�سم يف �الحتجاجات �ل�سعبية 
�لطالبية  �ال�سطر�بات  �كت�سبت  �لثورة،  �إلى  �لرهبان  �ن�سّم  وعندما  �لنظام.  على 
تاأييدً� و��سعًا بني �ل�سكان. ومنح �لرهبان بدورهم، ال �سيما يف �سنتي )988)-990))، 
تفتقر  �لتي  �لنا�سئة �حلركة �جلماهيية  �لديقر�طية«  �أجل  �لوطنية من  »�لر�بطة 
كانت  الدميقراطية«  اأجل  من  الوطنية  »الرابطة  الأن  مهّم  االرتباط  وهذا  �إليها)9)). 
ق�سمًا معزواًل –ن�سبيًا- من �لنخبة يف ميامنار، وتنا�سل للح�سول على تاأييد �سعبي. 
وقد �ُسجن عديد من �لرهبان �أو ُقتلو�)0)) يف �إطار �لثورة، وكان �لقمع �ملبا�سر للبوذية 

((8( Lewis, C. 2003. We are like a soccer ball, kicked by Burma, kicked by Bangladesh! : Forum Asia, 
Smith, M. 2014. Politics of Persecution. Fortify Rights International, Teff, M. & Gopallawa, S. 2013. 
Myanmar: Protecting Minority Rights is non-Negotiable. Refugees International.

((9( Zin, M. 2010. Opposition Movements in Burma: The Question of Relevancy. Finding Dollars, 
Sense and Legitimacy in Burma. Washington: Woodrow Wilson International Centre for Scholars.

((0( Walton, M. & Hayward, S. 2014. Contesting Buddhist Narratives: Democratization, National-
ism, and Communal Violence in Myanmar Honolulu: East-West Centre.
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�أحد �أ�سباب فقد�ن �لنظام �لكثي من �لتاأييد �لذي يحظى به. 

يكن  مل  �لديقر�طية«  �أجل  من  �لوطنية  »�لر�بطة  مع  �لرهبان  حتالف  لكن 
�إيجابيًا جدً� بالن�سبة لالأقليات غي �لبورمية وغي �لبوذية يف ميامنار. وقد �أحدث 
ذلك �رتباطًا )غي مريح �أحيانًا) بني �الأحز�ب �لوطنية �ملتعّددة �لطو�ئف يف �لبلد 
)ال �سيما »�لر�بطة �لوطنية من �أجل �لديقر�طية« وحزب �حتاد �لت�سامن و�لتنمية 
�سنة  �نتخابات  �أعقاب  يف  وهكذ�  �لبوذيني.  و�ملتطّرفني  �لع�سكريون)  يرعاه  �لذي 
�أجل �لديقر�طية« مع  990)، و�النقالب �لع�سكري، تو�طاأت »�لر�بطة �لوطنية من 

حزب متطّرف يف راخني ملحاولة اإ�سقاط االنتخابات التي ك�سبها الروهنجيون. 

يف �لفرتة �ملمتدة بني �سنتي )99) و008)، متّكن �لع�سكريون من �إعادة توكيد 
�ل�سفارون)  )ثورة  �ملدنية �جلديدة  �ال�سطر�بات  �جتماع  �أّدى  �لنهاية  حكمهم. ويف 
وتاأثي �إع�سار نرج�س �إلى �إجبار �لنظام على �ل�سماح بالعودة �إلى �سكل من �أ�سكال 
الأهو�ء  خا�سعًا  بقاوؤه  يكون  �أال  �سمان  على  �ملّرة  هذه  حر�س  لكنه  �لديقر�طية. 
عملية �النتخاب �لديقر�طي. ويف �إطار ذلك �أن�ساأ حزبه �ل�سيا�سي )�حتاد �لت�سامن 
ب�سرف  �لربملان،  مقاعد  من   (%(5( على  ح�سوله  �سمان  على  وحر�س  و�لتنمية) 
ت�سمح  مو�ّد  ت�سّمن  �جلديد  �لد�ستور  �أن  كما  �لفعلي.  �لت�سويت  �جتاه  عن  �لنظر 
للجي�س بب�سط �سيطرته يف حال حدوث ��سطر�بات مدنية)))). وباالإ�سافة �إلى ذلك، 
فقد �حتفظ �لد�ستور �جلديد مبو�ّد من د�ستور ثمانينيات �لقرن �لع�سرين، تنكر على 
�لروهنجيني �أي حّق من حقوق �ملو�طنة. وتالءم ذلك بدوره مع رغبة �لنظام يف جعل 

�إق�ساء �لروهنجيني �أحد �ملو�سوعات �ل�سائعة يف �لدولة �جلديدة. 

تقرير))))  والحظ  و))0)،   (008 �سنتي  بني  �لروهنجيني  ��سطهاد  ��ستمّر 
للحكومة �الأمريكية �سنة ))0) �أن لهذ� �ال�سطهاد طابعًا دينيًا. و�سهدت تلك �لفرتة 
تدمي عديد من �مل�ساجد �لتي ُزعم �أنها ُبنيت من دون ترخي�س مالئم، كما �سهدت 

(((( Williams, D. C. 2014. What’s so Bad about Burma’s 2008 Constitution? In: Crouch, M. & Lind-
sey, T. (eds.) Law Society and Transition In Myanmar. Oxford: Hart Publishing.

(((( US Commission on International Religious Freedom 2011. Countries of Particular Concern: 
Burma. Washington: US Commission on International Religious Freedom.
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�إقامة عدد من »�ملناطق �خلالية من �مل�سلمني« يف بع�س �أنحاء ر�خني. وباالإ�سافة �إلى 
ذلك، �سّيدت �ملعابد �لبوذية يف مناطق ال ت�سّم �سكانًا بوذيني، بت�سخي �لروهنجيني 
يف �لغالب، وثمة حملة م�ستمّرة للت�سجيع على �عتناق �لبوذية برفع �لقيود على �ل�سفر، 
�لروهنجيون  حظي  وقد  بذلك)))).  �لقيام  يقبلون  ملن  باملد�ر�س  و�اللتحاق  و�لعمل، 

�لذين �أبدو� ��ستعد�دً� لتغيي دينهم على �حلقوق نف�سها �لتي يتمّتع بها �ملو�طنون. 

رمبا يكون حلركة )969) جذورها يف �حلركة �ملوؤّيدة للديقر�طية يف �ل�سنو�ت 
)988)-990))، لكن عندما عاودت �لظهور �سنة 008)، مل يكن هناك كبي �سّك يف 
بع�س  و�أفاد  ثا الحقًا)))).  با  ما  ثم  �أواًل  �إن�ساء حركة )969)  متو�طوؤ يف  �أن �جلي�س 
الرهبان باأن ال�سباط الع�سكريني عر�سوا عليهم عند اإطالق �سراحهم من ال�سجن 
معا�سًا ومكانًا يف �أحد �الأديرة �إذ� �ساندو� حركة )969))5)). لكن يف �لفرتة �ملبّكرة 
�لتي تلت �سنة 008) كانت حركة )969) ال تز�ل ت�ساند »�لر�بطة �لوطنية من �أجل 
�لديقر�طية« �إلى حّد كبي، بل �إنها جّددت يف �لو�قع �لتحالف �لذي كان قائمًا بني 
�سنتي 988) و)99). وهكذ� وّفر �لرهبان ثانية �سلة بني �لقيادة �لنخبوية لـ»�لر�بطة 

�لوطنية من �أجل �لديقر�طية« وجمهور �ل�سكان �لبورميني)6)). 

(((( International Crisis Group 2013. The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in 
Myanmar Brussels.

(((( Al Jazeera. 2015. Exclusive: ‘Strong evidence’ of genocide in Myanmar [Online] 
متو�فر على �لر�بط:

http://www.aljazeera.com/news/2015/10/exclusive-strong-evidence-genocide-myanmar- 
151024190547465.html

]مت دخوله يف ) نوفمرب )ت�سرين �لثاين) 5)0)[،
Stoakes, E. 2015. Monks, PowerPoint Presentations, and Ethnic Cleansing [Online]. Washington: 
Foreign Policy.

متو�فر على �لر�بط:
http://foreignpolicy.com/2015/10/26/evidence-links-myanmar-government-monks-ethnic-cleans-
ing-rohingya/

8) �أكتوبر )ت�سرين �الأول) 5)0)[. يف  دخوله  ]مت 
((5( Stoakes, E. 2015. Monks, PowerPoint Presentations, and Ethnic Cleansing [Online]. Washing-
ton: Foreign Policy.

متو�فر على �لر�بط:
http://foreignpolicy.com/2015/10/26/evidence-links-myanmar-government-monks-ethnic-cleans-
ing-rohingya/

8) �أكتوبر )ت�سرين �الأول) 5)0)[. يف  دخوله  ]مت 
((6( Marshall, A. R. C. 2013. Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks [Online]. Reuters 
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�مل�سرتكة  �الأر�سية  حيث  �مل�ستقّرة،  غي  �لعالقات  من  جمموعة  ذلك  �أقام 
الأي  متز�يد  نحو  )وعلى  للروهنجيني  �الأ�سا�سية  �الإن�سان  حقوق  �إنكار  هي  �لوحيدة 
يريد  �لتطّرف)  )�ل�سديد  �لعرقي  ر�خني  فحزب  ميامنار).  يف  يعي�سون  م�سلمني 
�ملدين؛  �ال�سطر�ب  من  �سيء  وجود  عن  ر��سيًا  �جلي�س  ويبدو  �لروهنجيني.  طرد 
الأن ذلك بّرر �سيطرته حتى �سنة 5)0)، وي�سمح له �الآن بتربير �نقالب �إذ� خرجت 
�الأمور عن �ل�سيطرة)))). و�أ�سبحت »�لر�بطة �لوطنية من �أجل �لديقر�طية« معتمدة 
تلك  ومنذ)9))   ،(0(5 �سنة  �نتخابات  قبل)8))  وكالهما  �لبوذيني،  �ملتطّرفني  على 

متو�فر على �لر�بط:
http://uk.reuters .com/article/2013/06/27/us-myanmar-969-spec ia l report- idUS -
BRE95Q04720130627

يف 6) فرباير )�سباط( ))0)[. دخوله  ]مت 
(((( Zin, M. 2014. Return of the Myanmar Military? [Online]. New York: New York Times.

متو�فر على �لر�بط:
http://www.nytimes.com/2014/11/18/opin ion/return-of- the-myanmar-mi l i tary. 
html?partner=rss&emc=rss&_r=1

](0(5 )حزير�ن)  يونيو   (( يف  دخوله  ]مت 
((8( Doyle, D. 2015. Burma elections: Aung San Suu Kyi steers clear of ‘stateless’ minority the Ro-
hingya [Online]. London: The Independent.

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-aung-san-suu-kyi-steers-clear-
of-stateless-minority-the-rohingya-a6697341.html 

يف 0) �أكتوبر )ت�سرين �الأول) 5)0)[. دخوله  ]مت 
 Ibrahim, A. 2015. Who Is Instigating the Violence Against the Rohingya in Myanmar? [Online]. New 
York: Huffington Post.

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.huffingtonpost.com/azeem-ibrahim/who-is-instigating-the-vi_b_7810972.html

](0(5 )متوز)  يوليو   (( يف  دخوله  ]مت 
 Winn, P. 2013. Suu Kyi spokesman: «There is no Rohingya» [Online]. Global Post.

متو�فر على �لر�بط:
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/myanmar/130501/ suu-kyi-no-
rohingya

.](0(6 )�سباط(  فرباير   (6 يف  دخوله  ]مت 
((9( Doyle, D. 2015. Burma elections: Aung San Suu Kyi steers clear of ‘stateless’ minority the Ro-
hingya [Online]. London: The Independent.

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-aung-san-suu-kyi-steers-clear-
of-stateless-minority-the-rohingya-a6697341.html

يف 0) �أكتوبر )ت�سرين �الأول) 5)0)[، دخوله  ]مت 
 Ibrahim, A. 2015. Who Is Instigating the Violence Against the Rohingya in Myanmar? [Online]. New 
York: Huffington Post.
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ي�ستطيع  و�أخيً�،  �آر�ئهم.  على  يعرت�س  �سيء  باأي  للقيام  م�ستعد  غي  �النتخابات، 
�لتجّمعان �لف�سفا�سان للرهبان �ل�سوفينيني �ملتطّرفني )حركة »969« وما با ثا) يّل 

�لتطّور �ل�سيا�سي يف ميامنار بطرق تتالءم مع �الأيديولوجية �لتي يقومان عليها. 

يف �أو�خر �سنة ))0)، �أنهت حركة )969) حتالفها �ل�سابق مع »�لر�بطة �لوطنية 
من �أجل �لديقر�طية«. وتكمن �مل�سكلة -يف نظرهم- يف �أن قيادة �لر�بطة عار�ست 
حظر �لزو�ج بني �لبوذيني و�مل�سلمني، مع �أنها كانت ر��سية عن �لتز�م �ل�سمت ب�ساأن 
��سطهاد �لروهنجيني. وال ت�ستند معار�سة »�لر�بطة �لوطنية من �أجل �لديقر�طية« 
�أ�سا�س ديني، ولكن الأن ذلك يعّد هجومًا على حقوق �ملر�أة)0)). ولذلك �ن�سّمت  �إلى 
حركة )969) �إلى �ملا با ثا يف �حلملة ل�سالح حزب ر�خني وحزب �حتاد �لت�سامن 

و�لتنمية �ملدعوم من �جلي�س �سنة)))). 

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.huffingtonpost.com/azeem-ibrahim/who-is-instigating-the-vi_b_7810972.html

،](0(5 )متوز)  يوليو   (( يف  دخوله  ]مت 
 Winn, P. 2013. Suu Kyi spokesman: «There is no Rohingya» [Online]. Global Post.

متو�فر على �لر�بط:
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/myanmar/130501/ suu-kyi-no-
rohingya

.](0(( )�سباط(  فرباير   (6 يف  دخوله  ]مت 
((0( Michaels, S. 2014. Suu Kyi Meets Critics of ‘Protection of Race and Religion’ Bills [Online]. 
Rangoon: The Irrawaddy.

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.irrawaddy.org/burma/suu-kyi-meets-critics-protection-race-religion-bills.html

يوليو )متوز) 5)0)[،  (6 يف  دخوله  ]مت 
 Snaing, Y. 2014. Activists Face Violent Threats After Opposing Interfaith Marriage Bill [Online]. 
Rangoon: The Irrawaddy.

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.irrawaddy.org/burma/activists-face-violent-threats-opposing-interfaith-marriage-bill.
html

يف 6) يوليو )متوز) 5)0)[. دخوله  ]مت 
(((( Caralucci, T. 2015. Myanmar’s Aung San Suu Kyi Dodging or Driving the Rohingya Crisis? [On-
line]. New Eastern Outlook.

متو�فر على �لر�بط:
 http://journal-neo.org/2015/06/20/myanmar-s-aung-san-suu-kyi-dodging-or-driving-the-rohing-
ya-crisis/

)) �سبتمرب )�أيلول) 5)0)[. يف  دخوله  ]مت 
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�أ�سبحت �ملا با ثا منذ �إن�سائها �سنة 0)0) �أكرث نفوذً� من حركة )969) �لهِرمة. 
ومتار�س �ليوم قدرً� كبيً� من �ل�سيطرة على �لتعليم �لديني يف ميامنار))))، وت�ستخدم 
الإجبار  عدة  حمالت  �أد�رت  وقد  للم�سلمني.  �مل�ساّد  �ملتطّرف  تف�سيها  لتعليم  ذلك 
»�ل�سر�ء  حملة  حظيت  كما  م�سلمون،  يتلكها  �لتي  �الأعمال  مقاطعة  على  �لبوذيني 
�لبوذي« بدعم �لدولة �أي�سًا)))). و�الأخطر من ذلك �أنها تت�سّدر كل حالة عنف مرتكب 
�مل�سلمة يف ميامنار. وعلى وجه �خل�سو�س، نّظم حتالف من حزب  �سّد �ملجتمعات 
ر�خني �لعرقي )حزب تنمية قوميات ر�خني) و�ملا با ثا)))) وحركة )969) �لعنف يف 

ر�خني �سنتي ))0) و))0). 

�إذ� كانت حركة )969) قد ظهرت يف �لبد�ية ملعار�سة �لنظام �لع�سكري، فال 
يحيط مثل هذ� �لغمو�س باأ�سول �ملا با ثا. وتوحي �أدّلة حديثة باأن �لع�سكريني �أن�سوؤوه 
مبثابة و�جهة)5)). و�أفاد ذلك يف منح حزبهم جاذبية �نتخابية �أكرث �ت�ساعًا )و�إن مل 

(((( Walton, M. 2014. What are Myanmar’s Buddhist Sunday schools teaching? [Online]. East Asia 
Forum.

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.eastasiaforum.org/2014/12/16/what-are-myanmars-buddhist-sunday-schools-teach-
ing/ 

6) يوليو )متوز) 5)0)[. يف  دخوله  ]مت 
(((( Win, S. 2015. Special Report - With official help, Myanmar’s radical Buddhists target Muslim-
owned businesses [Online]. Rangoon: Myanmar Now.

متو�فر على �لر�بط:
 http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=9ba61afc-285d-49bd-8f73-8b9efaf941c0 

.](0(5 )�أيلول)  �سبتمرب   (( يف  دخوله  ]مت 
(((( Aktins, H. 2013. No place for Islam? Buddhist nationalism in Myanmar [Online]. Al Jazeera.

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/no-place-islam-buddhist-nationalism-myan-
mar-2013101710411233906.html 

،](0(( )�سباط(  فرباير   (6 يف  دخوله  ]مت 
 Human Rights Watch 2013. «All You Can Do is Pray»: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleans-
ing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State. Washington: Human Rights Watch, Smith, M. 
2014. Politics of Persecution. Fortify Rights International.

((5( Stoakes, E. 2015. Monks, PowerPoint Presentations, and Ethnic Cleansing [Online]. Washing-
ton: Foreign Policy.

متو�فر على �لر�بط:
http://foreignpolicy.com/2015/10/26/evidence-links-myanmar-government-monks-ethnic-cleans-
ing-rohingya/

يف 8) �أكتوبر )ت�سرين �الأول) 5)0)[. دخوله  ]مت 

عظيم إبراهيم )Azeem Ibrahim(             ترجمة: عمر األيوبي



المتطّرفون البوذيون في ميانمار... حركة )الا(

المسبــار14

تكن كافية لتفادي �لهزية �سنة 5)0))، كما �سّكل م�سدرً� د�ئمًا للتوّتر يف ميامنار، 
وهو �أمر يالئم �لع�سكريني �إذ� قّررو� �أن �لقيام بانقالب يخدم م�ساحلهم على �أف�سل 

وجه.

لقد كان ذلك يف �لو�قع �لتحالف �لذي حّر�س على �لعنف �لعرقي �سنة ))0) 
تلك  �لروهنجيني. يف  م�ستقبل  قلق عميق على  ي�سّكل م�سدر  ما  وهو  ر�خني)6))،  يف 
و�لدولة.  و�لبوذيني  �لر�خينيني  �ملتطّرفني  من  �ئتالف  �لعنف  موجة  نّظم  �ملرحلة، 
وتطّور ذلك �إلى هجوم على �لروهنجيني يف كل �أنحاء �ملقاطعة، و�نتهى بفر�ر كثي 
�أ�سبح �الآن خمّيمات د�ئمة لالجئني. وال زيال �ملتطّرفون  �إلى ما  �أو  �لبلد  منهم من 

�لر�خينيون و�لبوذيون يحاولون طرد ما تبّقى من �لروهنجيني)))). 

�لديقر�طية« م�ستعّدة  �أجل  �لوطنية من  »�لر�بطة  تكون قيادة  �أن  ناأمل  رمبا 
�الآن، بعد خالفها مع حلفائها �ملتطّرفني، للوقوف يف وجههم و�سمان حقوق �ملو�طنة 
حري�س  �جلديد  فالنظام  لالأ�سف)8)).  يحدث  مل  ذلك  لكن  للروهنجيني.  �لطبيعية 
�لروهنجيني باأنهم »بنغاليون« و�لتهديد بعدم �مل�ساركة يف �أي  و�سم  على  –ك�سابقه- 

((6( Fortify Rights 2014. Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya 
Muslims in Myanmar. Fortify Rights, Human Rights Watch 2013. «All You Can Do is Pray»: Crimes 
Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State. Washington: 
Human Rights Watch, International Crisis Group 2013. The Dark Side of Transition: Violence Against 
Muslims in Myanmar Brussels.

(((( Khin, T. 2015. Risk of Mass Atrocities and Policies of Persecution in Burma [Online]. Washing-
ton: Early Warning Project.

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.earlywarningproject.com/2015/07/16/policies-of-persecution-in-burma 

،](0(5 )�أيلول)  �سبتمرب   (( يف  دخوله  ]مت 
 Kin, T. 2015. Risk of Mass Atrocities and Policies of Persecution in Burma [Online]. Early Warning 
Project.

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.earlywarningproject.com/2015/07/16/policies-of-persecution-in-burma 

]مت دخوله يف 5) �أكتوبر )ت�سرين �الأول) 5)0)[.
((8( McPherson, P. 2016. ‘No Muslims allowed’: how nationalism is rising in Aung San Suu Kyi’s 
Myanmar [Online]. London: The Guardian.

 متو�فر على �لر�بط:
 http://www.theguardian.com/world/2016/may/23/no-muslims-allowed-how-nationalism-is-ris-
ing-in-aung-san-suu-kyis-myanmar?CMP=Share_AndroidApp_Tweet

.](0(6 )�أيار)  مايو   (( يف  دخوله  ]مت 
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�سوى  –لالأ�سف-  لنا  وذلك ال يرتك  �لروهنجيني.  ��سم  فيه  ي�ستخدم  �جتماع دويل 
�ال�ستنتاج باأن قيادة »�لر�بطة �لوطنية من �أجل �لديقر�طية« ت�سرتك �لتحامل على 

�مل�سلمني، �لذي يذكي حر�ك �ملتطّرفني �لبوذيني.

الخاتمة

�لو�سع �سديد �خلطورة يف ميامنار �الآن، فقد �سهدت �ل�سنو�ت �الأخية فرت�ت 
حم�سورون  �الآن  وهم  �لروهنجيني.  �سّد  �ملوّجه  �ملجتمعات،  بني  �لكبي  �لعنف  من 
�إجبارهم  �لر�خينيون  �ملتطّرفون  ويحاول  �لالجئني،  خمّيمات  يف  معظمهم-  –يف 
�ل�سنو�ت  على �خلروج من مدن مثل �سيتوي، حيث ما يز�ل يقيم بع�سهم. و�سهدت 
�لقليلة �الأخية �أي�سًا �أزمات الجئني كربى، باإقد�م �لروهنجيني على �ملخاطرة بعبور 
بًا �سّد �مل�سلمني،  �لبحر طلبًا للفر�ر. وقد �أ�سبحت ميامنار على نطاق و��سع �أكرث تع�سّ

ب�سرف �لنظر عن عرقهم.

�إذ� كان يكن �لتعامل مع ذلك على �أنه نتاج ثانوي طبيعي، و�إن كان غي مريح، 
بع�س  هناك  يوجد  فرمبا  ديقر�طي،  نظام  �إلى  ��ستبد�دي  حكم  من  تنتقل  لدولة 
�أن �حللفاء  �الآن. ومع  �لتحامل على �مل�سلمني عميق �جلذور يف ميامنار  �الأمل. لكن 
�نتخابات  يف  عليها  �نقلبو�  �لديقر�طية«  �أجل  من  �لوطنية  لـ»�لر�بطة  �ملتطّرفني 
باإنكارها على �لروهنجيني حقوق �الإن�سان  5)0)، فاإن قيادة �لر�بطة تظل متو�طئة 
�الأ�سا�سية. وكما هي �حلال يف �الإباد�ت �جلماعية �حلديثة �الأخرى، فاإن �لعامل يريد 
�أن يتجاهل �الإ�سار�ت �لتحذيرية. فمن �ملريح له �أن يعتقد �أن �أونغ �سان �سو كي وحزبها 
ت�سارك  –لالأ�سف-  لكنها  ميامنار.  يف  �ملو�طنني  كل  بخي  ملتزمون  ديقر�طيون، 

�ملتطّرفني �لبوذيني يف حتامالتهم.

يف  �ل�سغي  �مل�سلم  فاملجتمع  �لعري�س.  �لدويل  �ملجتمع  على  تبعات  لذلك  �إن 
ميامنار يتعّر�س خلطر �سديد، ولي�س له حلفاء د�خل �لنظام �ل�سيا�سي �ملحلي. ويجب 
على �لعامل �لوقوف �إلى جانب �لروهنجيني، و�إال �سن�سهد تكر�رً� لالإبادة �جلماعية، 

كما حدث يف د�رفور ورو�ند�.
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