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عندئذ تكون ميامنار((( على
إذا قبلنا الرواية التقليدية،
ٍ
الطريق لأن ت�صبح دميقراطية ،تو ّفر حقوق الإن�سان لكل مواطنيها.
ويفرت�ض �أنه ال ميكن العودة عن هذه العملية الآن ،منذ فوز حزب
«الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» ( )MPLبقيادة �أونغ �سان
�سو ت�شي ( )Aung San Suu Kyiيف االنتخابات التي �أجريت نهاية
�سنة .((( 2015

( ) زميل يف كلية مان�سفيلد بجامعة �أك�سفورد (.)Mansfield College University
( ) مرتجم فل�سطيني.
غيت بورما ا�سمها ر�سمي ًا �إلى «ميامنار» يف الد�ستور املنقّح �سنة .1989
((( رّ
(2) Ibrahim, A. 2016. The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide, Oxford, Oxford University Press.
Woolacott, M. 2015. Why Burma still needs Aung San Suu Kyi [Online]. London: The Guardian
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ويف الوقت نف�سهُ ،يحتجز الروهنجيون ،وهم �أقلية م�سلمة تقطن يف مقاطعة
راخني غرب بورما ،يف خم ّيمات داخلية لالجئني ،مُوينع عنهم الدواء ،مُوينعون من
ال�سفر ،ويلج�ؤون على نحو متزايد �إلى عبور البحر يف حماولة للهرب((( .ومن الوا�ضح
�أنهم لي�سوا جزء ًا من هذا امل�ستقبل الدميقراطي الذي يعد كل مواطني ميامنار
باالزدهار.
ير ّكز هذا املقال -يف معظمه -على اجلماعات البوذية التي تقف خلف كثري
املهم �أن نتذ ّكر �أنهم
من العنف املمار�س �ض ّد امل�سلمني يف ميامنار احلديثة .لكن من ّ
ال يعملون يف فراغ .فللجماعات البوذية �صالت وا�سعة مع «الرابطة الوطنية من �أجل
حد �سواء .وهم ي�ؤ ّثرون يف معتقدات
الدميقراطية» والنظام الع�سكري القدمي على ٍّ
معظم البورميني العاديني ،ب�سيطرتهم على ق�سم كبري من النظام التعليمي يف البلد.
تع�صبهم �أو حت ّدي
ويف ميامنار احلديثة ،ال يجر�ؤ �إال القليل على الوقوف يف وجه ّ
مقوالتهم(((.
األسس األيديولوجية

قبل النظر بالتف�صيل يف حركة ( ،)969وحلفائهم ما با ثا ()MaBaTha
(رابطة ميامنار الوطنية) ،ال ب ّد من �إظهار كيف تنهل �أيديولوجيتهم من املقوالت
التاريخية التي ت�شتمل عليها بوذية التريفاد ( .)Theravadaو�صل هذا ال�ضرب
من البوذية مما يعرف حديث ًا با�سم �سريالنكا� ،إلى و�سط بورما ابتداء من القرن
(3) Ibrahim, A. 2016. The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide, Oxford, Oxford University Press.

(4) Win, T. L. 2014a. Burmese journalist beseeches brethren: Stop with the Muslim hate speech
[Online]. Thomson Reuters .
متوافر على الرابط:
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Win, T. L. 2014b. Myanmar activists launch anti-‘hate speech’ campaign [Online]. Thomson Reuters.
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ال�سابع امليالدي فما يليه .ومن االفرتا�ضات اله ّينة �أن البوذية دين م�سامل ،ال يظهر
�أي عالمة على عدم الت�سامح مع املعتقدات الأخرى ،التي ت�سم امل�سيحية والهندو�سية
والإ�سالم .لكن احلال لي�س كذلك للأ�سف .فبع�ض �أوجه بوذية التريفاد (ت�سود �أي�ض ًا
يف �سريالنكا وتايلند ،حيث ترتبط بالعنف بني املجتمعات املختلفة) تناق�ض هذا
االفرتا�ض .وهناك ثالثة عنا�صر مركزية وللإن�صاف جتدر الإ�شارة �إلى �أن بوذيي
التريفاد ال يتقا�سمون جميع ًا هذه املعتقدات �أو تف�سريها من قبل حركة ( )969التي
تقوم عليها معتقدات املتط ّرفني يف الزمن احلديث:
•لكي ت�سلم البوذية ،ف�إنها يف حاجة �إلى دعم الدولة ،وت�ستطيع الدولة بدورها �أن
حت�صل على ال�شرعية من حماية املجتمع البوذي.
•كل املذاهب الدينية الأخرى تع ّر�ض هذه العالقة للخطر.
•والأمر الأكرث �إثارة للخالف� ،أن غري البوذيني ال يع ّدون ب�شر ًا كاملني ،و�أن قتلهم
ال يع ّر�ض روح امل�ؤمن احلقيقي للخطر.
وو�سع
كانت �أ�سرة باغان ( 1300-1000ميالدية) �أول من ّ
وحد و�سط بورماّ ،
حدودها لتبلغ ما مياثل ميامنار اليوم .وكانت هذه الأ�سرة بوذية ،وقد بنت عديد
املعابد لأنها انحازت �إلى الرتاتبية الدينية .كما ا�ستخدمت �أ�سرة باغان القوة لفر�ض
االن�ضباط واال�ستقامة على طوائف الرهبان .ويف املقابل ،ق ّدمت الرتاتبية الدينية
ال�شرعية((( للملوك ،و�ش ّكلت همزة و�صل بني النخبة احلاكمة وعامة ال�سكان .ويف هذا
الإطار ،ت�ش ّكل التقاليد الرئي�سة يف تعاليم التهروادة هذه الرابطة بني الدين و�سلطة
الدولة .وقد ظ ّلت هذه العالقة قائمة عرب خمتلف الأ�سر احلاكمة البورمية� ،إلى �أن
ب�سط الربيطانيون احلكم اال�ستعماري على البلد ب�أكمله يف �أوا�سط ثمانينيات القرن
التا�سع ع�شر.
(5) Strathern, A. 2013. Why are Buddhist monks attacking Muslims? [Online]. London: BBC.
متوافر على الرابط:
[مت دخوله يف  28يونيو (حزيران) .]2015
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مل يكن من املفاجئ �أن يرف�ض الوطنيون البورميون احلكم الربيطاين،
و�أن يكون عدم تقدمي الدعم الربيطاين للرتاتبية الدينية البوذية ((( �أحد م�صادر
اال�ضطراب .فقد ا�ستُم ّدت ال�سلطة الزمنية جزئي ًا من ا�ستعداد املمالك ال�سابقة
لدعم البوذية .ونتيجة لذلكُ ،ع ّد الربيطانيون ح ّكام ًا غري �شرعيني؛ لأنهم مل يفوا مبا
تتوجب عليهم حماية البوذية ،بو�صفها جزء ًا ال
يتو ّقع من احل ّكام ال�شرعيني الذين ّ
يتج ّز�أ من الثقافة البورمية((( .وقد رف�ض الربيطانيون على وجه اخل�صو�ص امل�شاركة
يف املحافظة على االن�ضباط داخل طوائف الرهبان ،مما �أ ّدى �إلى ت�ش ّقق الرتاتبية
الدينية و�إغالق عديد من الأديرة.
�أبدت بوذية التريفاد ت�ساحم ًا مع املعتقدات الأخرى �أحيان ًا ،لكنها كانت غري
مت�ساحمة يف �أحيان �أخرى .وقد ات�سمت بورما قبل اال�ستعمار بالت�سامح يف الغالب مع
مهم .ففي �أوا�سط
الديانات الهندو�سية وامل�سيحية والإ�سالمية ،لكن با�ستثناء واحد ّ
القرن الثامن ع�شر ،مت ّكن ملوك بورما البوذيون من االنت�صار يف حروبهم مع �سيام(((.
فتج ّر�ؤوا على توجيه اهتمامهم لإعادة فتح مقاطعة �أراكان الغربية (راخني حالي ًا)
التي انف�صلت عند �سقوط �أ�سرة باغان .ومن �أ�سباب هذا الهجوم االعتقاد ب�أن هذا
معاد للبوذية((( ،مع �أن ال�سكان البوذيني ي�ش ّكلون جزء ًا وا�سع ًا من اجلماعة
الإقليم ٍ
العرقية يف راخني .فقد ر�أى املتط ّرفون البوذيون �أن وجود كتلة �سكانية م�سلمة كبرية
يعني تع ّر�ض التقاليد البوذية للتهديد الدائم ،على الرغم من �أنها تعي�ش منذ �أكرث
من (� )800سنة(�((1إلى جانب الطائفتني الإ�سالمية والهندو�سية .وخالل الثالثني
�سنة من احلكم البورمي (الذي �سبق االحتالل الربيطاين �سنة  )1826هرب نحو
( )30,000من ( )60,000م�سلم يقطنون يف �أراكان ب�سبب العنف واال�ضطهاد(.((1
(6) Bischoff, R. 1996. Buddhism in Myanmar: A short history, Kandy, Sri Lanka, Buddhist Publication
Society.

((( املرجع ال�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 History of the Orient, 51409-459.

(10) Gutman, P. 2001. Burma’s Lost Kingdoms: Splendors Of Arakan, Weatherhill.
(11) Baxter, J. 1941. Report on Indian Immigration. Rangoon: India Office.

المسبــار

5

( ةكرح ...رامنايم يف نويذوبلا نوفّرطتملاملاا

الأمر الأخري املثري للقلق يف التقاليد التريفاد ،عدم اعتبار غري امل�ؤمنني ب�شر ًا
كاملني .وغالب ًا ما ي�ست�شهد املتط ّرفون البوذيون احلديثون ب�أعمال ملك بوذي يف
�سريالنكا هزم الغزاة التاميليني .فقد �أعفي من �أي م�س�ؤولية عن فقد الأرواح؛ لأنه
خا�ض حرب ًا دفاعية حلماية تعاليم التهروادة .بل ُطمئن ب�أن «�شخ�ص ًا» ون�صف ًا فح�سب
معاد حت ّول �إلى البوذية حت ّو ًال تام ًا ،و�آخر ق ّدم ُنذر ًا جزئية� .أما
ُقتال :وهما جندي ٍ
باقي القتلى ف�إنهم غري بوذيني ،وبالتايل ف�إن مقتلهم ال يحدث �أية �شائبة يف �شخ�صه
الأزيل .وقد �أ�صبح هذا الإعفاء من امل�س�ؤولية عن تبعات �أعمالنا مبد�أ مركزي ًا يف
�أو�ساط متط ّريف حركة (.)969
أيديولوجية حركة ()969

تنهل حركة ( )969من هذه ال�سوابق التاريخية وت�ضيف �إليها حتريفاتها الأكرث
حداثة .لكنها يف جوهرها حتتج ب�أن �أي تخفيف للثقافة البوذية ال�صافية يف ميامنار
�سيع ّر�ض الدين ب�أكمله للخطر .وهي حت ّدد يف الوقت احلا�ضر �أن الإ�سالم ي�ش ّكل
تهديد ًا وجودي ًا (مع �أن « »%5فقط من ال�سكان م�سلمون) .وت�شري �إلى ما حدث يف
تر�سخ فيها الإ�سالم ،وتزعم �أن «�أجزاء �صغرية من �آ�سيا فح�سب تدين
بلدان �أخرى ّ
بالبوذية الآن� .أما يف املا�ضي ف�إن �إندوني�سيا ،و�أفغان�ستان ،و�أماكن عديدة �أخرى،
منها تركيا والعراق ،كانت بوذية ،لكنها فقدت الآن»(.((1
وت�شيع �أي�ض ًا فكرة �شرعية ارتكاب العنف حلماية التعاليم وانعدام امل�س�ؤولية عن
تبعات �أعمالهم .وقد �أطلق على �أ�شني ويراثو ،وهو �أحد قادة حركة ( )969امله ّمني،
ا�سم «ابن الدن البوذية»(((1؛ ب�سبب تط ّرف �آرائه .وي ّدعي املدافعون عنه –�أحيان ًا-
(12) Galache, C. S. 2013. Who are the Monks behind Burma’s ‘969’ Campaign? [Online]. Democratic
Voice of Burma.

متوافر على الرابط:

http://www.dvb.no/news/features-news/the-monks-behind-burmas-969-movement
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(13) Preston, A. 2015. Saffron Terror: an audience with Burma’s ‘Buddhist Bin Laden’ Ashin Wirathu
[Online]. London: GQ.

متوافر على الرابط:
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�أن هذه الت�سمية ترجع �إلى �أكاذيب و�سائل الإعالم لأن «امل�سلمني ميتلكون كل و�سائل
الإعالم ،وال يق ّدمون �إال �صورة �سلبية عنه»( .((1غري �أن حركة ( )969جتاوزت كث ً
ريا
يف تط ّرفها ،حتت ت�أثريه ،ما ميكن �أن ينظر �إليه بو�صفه معايري بوذية قومية .وهي
م�ستعدة يف الواقع �إلى الإقرار بذلك ،وباملجد يف التناق�ض الظاهري .وبالتايل ف�إن
ويراثو يلقي بالالئمة على �أ�صحاب املتاجر امل�سلمني؛ لأنهم �ألهموه بدعوة �أتباعه �إلى
مقاطعة متاجرهم؛ لأن مثل هذه الأفعال «لي�ست متييز ًا» و�إمنا تن ّفذ «حلماية م�صالح
ربر ،تبع ًا ل�شروطه ،لأنهم يزعمون �أن امل�سلمني يقاطعون
�شعبنا»( .((1وذلك �أمر م ّ
ربر حظر الزواج بني الأديان وفق ًا للتعاليم
متاجر البوذيني .وعلى نحو ذلك ،ال ي ّ
البوذية ،و�إمنا بو�صفه تدب ً
ريا حلماية املجتمع البوذي من تهديد الزواج املختلط مع
ربر ا�ضطهاد دين خمتلف وجماعة عرقية
املجتمع الإ�سالمي .ويف كال احلالتني ي ّ
خمتلفة� ،إذا كان «يحمي» الثقافة البوذية.
ت�ستم ّد حركة ( )969كث ً
ريا من الإلهام من �أقرانهم يف الدين يف �سريالنكا،
يحاجون ب�أن العنف والتمييز م�شروع ما دام ذا غاية مقبولة .وذلك مثري للقلق
الذين ّ
ب�سبب م�ستوى عدم الت�سامح الذي تظهره الدولة التي ي�سيطر عليها البوذيون يف
�سريالنكا( .((1غري �أن حركة ( )969ال حت ّر�ض على العنف بالكالم فح�سب ،و�إمنا
تنكر بعد ذلك �أي م�س�ؤولية عن تبعاتها .ومن احلجج التي غالب ًا ما ي�سوقونها� ،أنه
�إذا مل يكن هناك نية للدعوة �إلى العنف ،عن طريق خطاب مث ًال ،ف�إنه ال ترتتّب �أية
م�س�ؤولية �أخالقية �إذا �أ ّدى اخلطاب �إلى العنف( .((1وتع ّد ن ّيتهم كافية لإعفائهم من
ري يف الواقع لأن كث ً
ريا من ال�شعب يف ميامنار ي�ستمع ملا
�أية عواقب .لكنْ لكالمهم ت�أث ٌ
يقوله الرهبان ويحرتم �آراءهم.
( ((1املرجع ال�سابق.
(15) Walton, M. & Hayward, S. 2014. Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar Honolulu: East-West Centre., p.23.

(16) Stoakes, E. 2016. Leaked Documents Show How the UN Failed to Protect Myanmar’s Persecuted Rohingya [Online]. ViceNews .

متوافر على الرابط:
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(17) Walton, M. & Hayward, S. 2014. Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar Honolulu: East-West Centre.
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أصول حركة ()969

عندما نالت بورما ا�ستقاللها ،كانت البوذية مه ّمة ،لكن اعتُرب �أن الطبيعة
املتع ّددة الأعراق واملتع ّددة الطوائف ت�ش ّكل �أ�سا�س ًا �أخالقي ًا للحياة العامة ال تهديد ًا
التغي وحدث مزج بني
لها .ويف �أعقاب االنقالب الع�سكري �سنة  ،1962بد�أ ذلك يف رّ
املواطن املوايل واالنتماء للعرق البورمي والديانة البوذية .و�أ�صبح ذلك �أ�ش ّد و�ضوح ًا
بعد ف�شل الطريق البورمي �إلى اال�شرتاكية بو�صفها مبد�أ اقت�صادي ًا ،فبحث النظام
عن نهج جديد لدعم جاذبيته ال�شعبية .ويف الوقت نف�سه� ،أنفق النظام مبالغ كبرية
لإعادة بناء معابد الباغودا التي تهالكت ب�سبب الإهمال حتت احلكم اال�ستعماري
الربيطاين .وعلى نحو امللوك البورميني الأوائل� ،ساند الع�سكريون الرتاتبية الدينية
وتو ّقعوا يف املقابل �أن يو ّفر الرهبان الدعم ال�شعبي للنظام .ويف �أراكان� ،ش ّيد النظام
أرا�ض ُ�سرقت من القرى الروهنجية( ((1يف حماولة لك�سب
معابد بوذية جديدة على � ٍ
والء البوذيني الراخينيني.
لكن على الرغم من �أن النظام حاول �ضمان احل�صول على ت�أييد املجتمع
الديني البوذي يف االنتفا�ضتني ال�شعبيتني اللتني وقعتا يف ال�سنوات ()1990-1988
و( ،)2008-2007فقد كان للرهبان البوذيني دور حا�سم يف االحتجاجات ال�شعبية
ان�ضم الرهبان �إلى الثورة ،اكت�سبت اال�ضطرابات الطالبية
على النظام .وعندما
ّ
ت�أييد ًا وا�سع ًا بني ال�سكان .ومنح الرهبان بدورهم ،ال �سيما يف �سنتي (،)1990-1988
«الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» النا�شئة احلركة اجلماهريية التي تفتقر
مهم لأن «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» كانت
�إليها( .((1وهذا االرتباط ّ
ق�سم ًا معزو ًال –ن�سبي ًا -من النخبة يف ميامنار ،وتنا�ضل للح�صول على ت�أييد �شعبي.
وقد ُ�سجن عديد من الرهبان �أو ُقتلوا( ((2يف �إطار الثورة ،وكان القمع املبا�شر للبوذية
(18) 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.

(19) 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.

(20) Walton, M. & Hayward, S. 2014. Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and Communal Violence in Myanmar Honolulu: East-West Centre.
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�أحد �أ�سباب فقدان النظام الكثري من الت�أييد الذي يحظى به.
لكن حتالف الرهبان مع «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» مل يكن
�إيجابي ًا جد ًا بالن�سبة للأقليات غري البورمية وغري البوذية يف ميامنار .وقد �أحدث
ذلك ارتباط ًا (غري مريح �أحيان ًا) بني الأحزاب الوطنية املتع ّددة الطوائف يف البلد
(ال �سيما «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» وحزب احتاد الت�ضامن والتنمية
الذي يرعاه الع�سكريون) واملتط ّرفني البوذيني .وهكذا يف �أعقاب انتخابات �سنة
 ،1990واالنقالب الع�سكري ،تواط�أت «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» مع
حزب متط ّرف يف راخني ملحاولة �إ�سقاط االنتخابات التي ك�سبها الروهنجيون.
يف الفرتة املمتدة بني �سنتي  1991و ،2008مت ّكن الع�سكريون من �إعادة توكيد
حكمهم .ويف النهاية �أ ّدى اجتماع اال�ضطرابات املدنية اجلديدة (ثورة ال�سفارون)
وت�أثري �إع�صار نرج�س �إلى �إجبار النظام على ال�سماح بالعودة �إلى �شكل من �أ�شكال
الدميقراطية .لكنه حر�ص هذه امل ّرة على �ضمان �أال يكون بقا�ؤه خا�ضع ًا لأهواء
عملية االنتخاب الدميقراطي .ويف �إطار ذلك �أن�ش�أ حزبه ال�سيا�سي (احتاد الت�ضامن
والتنمية) وحر�ص على �ضمان ح�صوله على ( )%25من مقاعد الربملان ،ب�صرف
النظر عن اجتاه الت�صويت الفعلي .كما �أن الد�ستور اجلديد ت�ض ّمن موا ّد ت�سمح
للجي�ش بب�سط �سيطرته يف حال حدوث ا�ضطرابات مدنية( .((2وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
فقد احتفظ الد�ستور اجلديد مبوا ّد من د�ستور ثمانينيات القرن الع�شرين ،تنكر على
الروهنجيني �أي حقّ من حقوق املواطنة .وتالءم ذلك بدوره مع رغبة النظام يف جعل
�إق�صاء الروهنجيني �أحد املو�ضوعات ال�شائعة يف الدولة اجلديدة.
ا�ستم ّر ا�ضطهاد الروهنجيني بني �سنتي  2008و ،2012والحظ تقرير
للحكومة الأمريكية �سنة � 2012أن لهذا اال�ضطهاد طابع ًا ديني ًا .و�شهدت تلك الفرتة
تدمري عديد من امل�ساجد التي ُزعم �أنها ُبنيت من دون ترخي�ص مالئم ،كما �شهدت

(((2

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

(22) 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 «املناطق اخلالية من امل�سلمني» يف بع�ض �أنحاء راخني .وبالإ�ضافة �إلى
ت�ضم �سكان ًا بوذيني ،بت�سخري الروهنجيني
ذلك� ،ش ّيدت املعابد البوذية يف مناطق ال ّ
يف الغالب ،وثمة حملة م�ستم ّرة للت�شجيع على اعتناق البوذية برفع القيود على ال�سفر،
والعمل ،وااللتحاق باملدار�س ملن يقبلون القيام بذلك( .((2وقد حظي الروهنجيون
الذين �أبدوا ا�ستعداد ًا لتغيري دينهم على احلقوق نف�سها التي يتمتّع بها املواطنون.
رمبا يكون حلركة ( )969جذورها يف احلركة امل�ؤ ّيدة للدميقراطية يف ال�سنوات
( ،)1990-1988لكن عندما عاودت الظهور �سنة  ،2008مل يكن هناك كبري ّ
�شك يف
�أن اجلي�ش متواط�ؤ يف �إن�شاء حركة (� )969أو ًال ثم ما با ثا الحق ًا( .((2و�أفاد بع�ض
الرهبان ب�أن ال�ضباط الع�سكريني عر�ضوا عليهم عند �إطالق �سراحهم من ال�سجن
معا�ش ًا ومكان ًا يف �أحد الأديرة �إذا �ساندوا حركة ( .((2()969لكن يف الفرتة املب ّكرة
التي تلت �سنة  2008كانت حركة ( )969ال تزال ت�ساند «الرابطة الوطنية من �أجل
الدميقراطية» �إلى ح ّد كبري ،بل �إنها ج ّددت يف الواقع التحالف الذي كان قائم ًا بني
�سنتي  1988و .1991وهكذا و ّفر الرهبان ثانية �صلة بني القيادة النخبوية لـ«الرابطة
الوطنية من �أجل الدميقراطية» وجمهور ال�سكان البورميني(.((2
(23) International Crisis Group 2013. The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in
Myanmar Brussels.

متوافر على الرابط:

](24) Al Jazeera. 2015. Exclusive: ‘Strong evidence’ of genocide in Myanmar [Online

http://www.aljazeera.com/news/2015/10/exclusive-strong-evidence-genocide-myanmar151024190547465.html

[مت دخوله يف  1نوفمرب (ت�شرين الثاين) ،]2015

Stoakes, E. 2015. Monks, PowerPoint Presentations, and Ethnic Cleansing [Online]. Washington:
Foreign Policy.

متوافر على الرابط:

http://foreignpolicy.com/2015/10/26/evidence-links-myanmar-government-monks-ethnic-cleansing-rohingya/

[مت دخوله يف � 28أكتوبر (ت�شرين الأول) .]2015

(25) Stoakes, E. 2015. Monks, PowerPoint Presentations, and Ethnic Cleansing [Online]. Washington: Foreign Policy.

متوافر على الرابط:

http://foreignpolicy.com/2015/10/26/evidence-links-myanmar-government-monks-ethnic-cleansing-rohingya/

[مت دخوله يف � 28أكتوبر (ت�شرين الأول) .]2015

(26) Marshall, A. R. C. 2013. Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks [Online]. Reuters
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 حيث الأر�ضية امل�شرتكة،�أقام ذلك جمموعة من العالقات غري امل�ستق ّرة
الوحيدة هي �إنكار حقوق الإن�سان الأ�سا�سية للروهنجيني (وعلى نحو متزايد لأي
 فحزب راخني العرقي (ال�شديد التط ّرف) يريد.)م�سلمني يعي�شون يف ميامنار
 ويبدو اجلي�ش را�ضي ًا عن وجود �شيء من اال�ضطراب املدين؛.طرد الروهنجيني
 وي�سمح له الآن بتربير انقالب �إذا خرجت،2015 لأن ذلك ب ّرر �سيطرته حتى �سنة
 و�أ�صبحت «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» معتمدة.((2(الأمور عن ال�سيطرة
(( تلك2( ومنذ،2015 (( انتخابات �سنة2( وكالهما قبل،على املتط ّرفني البوذيني
:متوافر على الرابط

htt p : / / u k . re u te rs . co m /a r ti c l e / 2 0 1 3 / 0 6 / 2 7 / u s - mya n m a r- 9 6 9 - s p e c i a l re p o r t- i d U S BRE95Q04720130627

.]2014 ) فرباير (�شباط26 [مت دخوله يف

(27) Zin, M. 2014. Return of the Myanmar Military? [Online]. New York: New York Times.
:متوافر على الرابط
htt p : / / w w w. ny ti m e s . co m / 2 0 1 4 / 1 1 / 1 8 /o p i n i o n / ret u r n - o f- t h e - mya n m a r- m i l i ta r y.
html?partner=rss&emc=rss&_r=1

]2015 ) يونيو (حزيران27 [مت دخوله يف

(28) Doyle, D. 2015. Burma elections: Aung San Suu Kyi steers clear of ‘stateless’ minority the Rohingya [Online]. London: The Independent.

:متوافر على الرابط

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-aung-san-suu-kyi-steers-clearof-stateless-minority-the-rohingya-a6697341.html

.]2015 ) �أكتوبر (ت�شرين الأول20 [مت دخوله يف

Ibrahim, A. 2015. Who Is Instigating the Violence Against the Rohingya in Myanmar? [Online]. New
York: Huffington Post.

:متوافر على الرابط

http://www.huffingtonpost.com/azeem-ibrahim/who-is-instigating-the-vi_b_7810972.html

]2015 ) يوليو (متوز17 [مت دخوله يف

Winn, P. 2013. Suu Kyi spokesman: «There is no Rohingya» [Online]. Global Post.

:متوافر على الرابط

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/myanmar/130501/
rohingya

suu-kyi-no-

.]2016 ) فرباير (�شباط26 [مت دخوله يف

(29) Doyle, D. 2015. Burma elections: Aung San Suu Kyi steers clear of ‘stateless’ minority the Rohingya [Online]. London: The Independent.

:متوافر على الرابط

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-aung-san-suu-kyi-steers-clearof-stateless-minority-the-rohingya-a6697341.html

،]2015 ) �أكتوبر (ت�شرين الأول20 [مت دخوله يف

Ibrahim, A. 2015. Who Is Instigating the Violence Against the Rohingya in Myanmar? [Online]. New
York: Huffington Post.
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االنتخابات ،غري م�ستعد للقيام ب�أي �شيء يعرت�ض على �آرائهم .و�أخ ً
ريا ،ي�ستطيع
التج ّمعان الف�ضفا�ضان للرهبان ال�شوفينيني املتط ّرفني (حركة « »969وما با ثا) ّ
يل
التط ّور ال�سيا�سي يف ميامنار بطرق تتالءم مع الأيديولوجية التي يقومان عليها.
يف �أواخر �سنة � ،2014أنهت حركة ( )969حتالفها ال�سابق مع «الرابطة الوطنية
من �أجل الدميقراطية» .وتكمن امل�شكلة -يف نظرهم -يف �أن قيادة الرابطة عار�ضت
حظر الزواج بني البوذيني وامل�سلمني ،مع �أنها كانت را�ضية عن التزام ال�صمت ب�ش�أن
ا�ضطهاد الروهنجيني .وال ت�ستند معار�ضة «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية»
�إلى �أ�سا�س ديني ،ولكن لأن ذلك يع ّد هجوم ًا على حقوق املر�أة( .((3ولذلك ان�ض ّمت
حركة (� )969إلى املا با ثا يف احلملة ل�صالح حزب راخني وحزب احتاد الت�ضامن
والتنمية املدعوم من اجلي�ش �سنة(.((3
متوافر على الرابط:

http://www.huffingtonpost.com/azeem-ibrahim/who-is-instigating-the-vi_b_7810972.html

[مت دخوله يف  17يوليو (متوز) ،]2015

Winn, P. 2013. Suu Kyi spokesman: «There is no Rohingya» [Online]. Global Post.

متوافر على الرابط:
suu-kyi-no-

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/myanmar/130501/
rohingya
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(30) Michaels, S. 2014. Suu Kyi Meets Critics of ‘Protection of Race and Religion’ Bills [Online].
Rangoon: The Irrawaddy.

متوافر على الرابط:

http://www.irrawaddy.org/burma/suu-kyi-meets-critics-protection-race-religion-bills.html

[مت دخوله يف  16يوليو (متوز) ،]2015

Snaing, Y. 2014. Activists Face Violent Threats After Opposing Interfaith Marriage Bill [Online].
Rangoon: The Irrawaddy.

متوافر على الرابط:

http://www.irrawaddy.org/burma/activists-face-violent-threats-opposing-interfaith-marriage-bill.
html

[مت دخوله يف  16يوليو (متوز) .]2015

(31) Caralucci, T. 2015. Myanmar’s Aung San Suu Kyi Dodging or Driving the Rohingya Crisis? [Online]. New Eastern Outlook.

متوافر على الرابط:

http://journal-neo.org/2015/06/20/myanmar-s-aung-san-suu-kyi-dodging-or-driving-the-rohingya-crisis/
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.الهرمة
ِ )969(  �أكرث نفوذ ًا من حركة2010 �أ�صبحت املا با ثا منذ �إن�شائها �سنة
ً ومتار�س اليوم قدر ًا كب
 وت�ستخدم،((3(ريا من ال�سيطرة على التعليم الديني يف ميامنار
 وقد �أدارت حمالت عدة لإجبار.ذلك لتعليم تف�سريها املتط ّرف امل�ضا ّد للم�سلمني
 كما حظيت حملة «ال�شراء،البوذيني على مقاطعة الأعمال التي ميتلكها م�سلمون
 والأخطر من ذلك �أنها تت�ص ّدر كل حالة عنف مرتكب.((3(البوذي» بدعم الدولة �أي�ض ًا
ّ ، وعلى وجه اخل�صو�ص.�ض ّد املجتمعات امل�سلمة يف ميامنار
نظم حتالف من حزب
) العنف يف969( (( وحركة3(راخني العرقي (حزب تنمية قوميات راخني) واملا با ثا
.2013 و2012 راخني �سنتي
 فال،) قد ظهرت يف البداية ملعار�ضة النظام الع�سكري969( �إذا كانت حركة
 وتوحي �أد ّلة حديثة ب�أن الع�سكريني �أن�ش�ؤوه.يحيط مثل هذا الغمو�ض ب�أ�صول املا با ثا
 و�أفاد ذلك يف منح حزبهم جاذبية انتخابية �أكرث ات�ساع ًا (و�إن مل.((3(مبثابة واجهة
(32) Walton, M. 2014. What are Myanmar’s Buddhist Sunday schools teaching? [Online]. East Asia
Forum.

:متوافر على الرابط

http://www.eastasiaforum.org/2014/12/16/what-are-myanmars-buddhist-sunday-schools-teaching/

.]2015 ) يوليو (متوز16 [مت دخوله يف

(33) Win, S. 2015. Special Report - With official help, Myanmar’s radical Buddhists target Muslimowned businesses [Online]. Rangoon: Myanmar Now.

:متوافر على الرابط

http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=9ba61afc-285d-49bd-8f73-8b9efaf941c0

.]2015 ) �سبتمرب (�أيلول21 [مت دخوله يف

(34) Aktins, H. 2013. No place for Islam? Buddhist nationalism in Myanmar [Online]. Al Jazeera.
:متوافر على الرابط

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/no-place-islam-buddhist-nationalism-myanmar-2013101710411233906.html

،]2014 ) فرباير (�شباط26 [مت دخوله يف

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, Smith, M.
2014. Politics of Persecution. Fortify Rights International.

(35) Stoakes, E. 2015. Monks, PowerPoint Presentations, and Ethnic Cleansing [Online]. Washington: Foreign Policy.

:متوافر على الرابط

http://foreignpolicy.com/2015/10/26/evidence-links-myanmar-government-monks-ethnic-cleansing-rohingya/
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تكن كافية لتفادي الهزمية �سنة  ،)2015كما �ش ّكل م�صدر ًا دائم ًا للتوتّر يف ميامنار،
وهو �أمر يالئم الع�سكريني �إذا ق ّرروا �أن القيام بانقالب يخدم م�صاحلهم على �أف�ضل
وجه.
لقد كان ذلك يف الواقع التحالف الذي ح ّر�ض على العنف العرقي �سنة 2012
يف راخني( ،((3وهو ما ي�ش ّكل م�صدر قلق عميق على م�ستقبل الروهنجيني .يف تلك
املرحلةّ ،
نظم موجة العنف ائتالف من املتط ّرفني الراخينيني والبوذيني والدولة.
وتط ّور ذلك �إلى هجوم على الروهنجيني يف كل �أنحاء املقاطعة ،وانتهى بفرار كثري
منهم من البلد �أو �إلى ما �أ�صبح الآن خم ّيمات دائمة لالجئني .وال زيال املتط ّرفون
الراخينيون والبوذيون يحاولون طرد ما تب ّقى من الروهنجيني(.((3
رمبا ن�أمل �أن تكون قيادة «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» م�ستع ّدة
الآن ،بعد خالفها مع حلفائها املتط ّرفني ،للوقوف يف وجههم و�ضمان حقوق املواطنة
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( ميهاربإ ميظع ميهاربإ ميظع ) (Azeem Ibrahimميهاربإ ميظع

اجتماع دويل ي�ستخدم فيه ا�سم الروهنجيني .وذلك ال يرتك لنا –للأ�سف� -سوى
اال�ستنتاج ب�أن قيادة «الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» ت�شرتك التحامل على
امل�سلمني ،الذي يذكي حراك املتط ّرفني البوذيني.
الخاتمة

الو�ضع �شديد اخلطورة يف ميامنار الآن ،فقد �شهدت ال�سنوات الأخرية فرتات
املوجه �ض ّد الروهنجيني .وهم الآن حم�صورون
من العنف الكبري بني املجتمعاتّ ،
–يف معظمهم -يف خم ّيمات الالجئني ،ويحاول املتط ّرفون الراخينيون �إجبارهم
على اخلروج من مدن مثل �سيتوي ،حيث ما يزال يقيم بع�ضهم .و�شهدت ال�سنوات
القليلة الأخرية �أي�ض ًا �أزمات الجئني كربى ،ب�إقدام الروهنجيني على املخاطرة بعبور
تع�صب ًا �ض ّد امل�سلمني،
البحر طلب ًا للفرار .وقد �أ�صبحت ميامنار على نطاق وا�سع �أكرث ّ
ب�صرف النظر عن عرقهم.
�إذا كان ميكن التعامل مع ذلك على �أنه نتاج ثانوي طبيعي ،و�إن كان غري مريح،
لدولة تنتقل من حكم ا�ستبدادي �إلى نظام دميقراطي ،فرمبا يوجد هناك بع�ض
الأمل .لكن التحامل على امل�سلمني عميق اجلذور يف ميامنار الآن .ومع �أن احللفاء
املتط ّرفني لـ«الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية» انقلبوا عليها يف انتخابات
 ،2015ف�إن قيادة الرابطة تظل متواطئة ب�إنكارها على الروهنجيني حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية .وكما هي احلال يف الإبادات اجلماعية احلديثة الأخرى ،ف�إن العامل يريد
�أن يتجاهل الإ�شارات التحذيرية .فمن املريح له �أن يعتقد �أن �أونغ �سان �سو كي وحزبها
دميقراطيون ،ملتزمون بخري كل املواطنني يف ميامنار .لكنها –للأ�سف -ت�شارك
املتط ّرفني البوذيني يف حتامالتهم.
�إن لذلك تبعات على املجتمع الدويل العري�ض .فاملجتمع امل�سلم ال�صغري يف
ميامنار يتع ّر�ض خلطر �شديد ،ولي�س له حلفاء داخل النظام ال�سيا�سي املحلي .ويجب
على العامل الوقوف �إلى جانب الروهنجيني ،و�إال �سن�شهد تكرار ًا للإبادة اجلماعية،
كما حدث يف دارفور ورواندا.
المسبــار
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