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مسلمو الروهينغا
هل ترحلهم الجرائم من ميانمار؟

تقدير موقف

تبحــث الورقــة يف األســباب واملــآالت لقضيــة مســلمي الروهينغيــا ،يف ظــل تكــرار اجلرائــم التــي جتعــل
مصيــر وجودهــم يف إقليــم أركان يف خطــر ،ومــا مــدى توافــر احتماليــة جنــاح الضغــوط الدوليــة مســتقب ً
ال
يف وقــف العنــف وبدايــة االعتــراف بحقوقهــم.

مقدمة

تتعــرض أقليــة مســلمي الروهينغيــا يف إقليــم أركان بدولــة ميامنــار ،التــي تعــرف بـ(بورمــا) ،العتــداءات
جســيمة وصفــت بالوحشــية؛ مــن قتــل وحــرق وتقطيــع ألجســادهم ،والتمثيــل بهــم أحيــاء ،وقــد وصفتهــا
األمم املتحــدة بأنهــا جرائــم ترقــى إلــى التطهيــر العرقــي ،وتســببت الهجمــات العســكرية التــي تشــنها
القــوات احلكومــة واجلماعــات البوذيــة يف ســقوط كثيــر مــن الضحايــا ،وفــرار نحــو أربعمئــة ألــف مــن
الروهينغيــا إلــى بنغالديــش منــذ انــدالع أعمــال العنــف ،بحســب منظمــة اليونيســف التابعــة لــأمم
املتحــدة.
وقــد عــد األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،أنطونيــو غوتيريــش ،أن مــا يحــدث ضــد مســلمي الروهينغيــا
يف ميامنــار ميكــن وصفــه بـ”التطهيــر العرقــي”.
وقــال غوتيريــش“ :عندمــا يضطــر ثلــث ســكان الروهينغيــا إلــى الفــرار فــا يوجــد وصــف لذلــك ســوى
التطهيــر العرقــي” .داعيـاً ســلطات بورمــا (ميامنــار) إلــى تعليــق عملياتهــا ضــد الروهينغيــا.
مــن جهتــه اعتبــر زيــد رعــد احلســن ،مفــوض حقــوق اإلنســان يف األمم املتحــدة ،أن العمليــة األمنيــة
التــي تســتهدف مســلمي الروهينغيــا يف ميامنــار مثــال منوذجــي للتطهيــر العرقــي.
وتَع ـ ُّد احلكومــات املتعاقبــة علــى حكــم ميامنــار مســلمي الروهينغيــا يف إقليــم أراكان (واليــة راخــن)
مهاجريــن غيــر شــرعيني ،علــى الرغــم مــن اعترافهــا بوجودهــم قبــل مئــات الســنني ،ويرجــع وجودهــم
إلــى القــرن اخلامــس عشــر .وال يــدرج دســتور ميامنــار أقليــة الروهينغيــا ،التــي كلهــا مســلمون ،ضمــن
جماعــات الســكان األصليــن الذيــن مــن حقهــم احلصــول علــى املواطنــة.
لــم تــر َق املواقــف الدوليــة التــي اقتصــرت علــى بيانــات اإلدانــة واالســتنكار ضــد ســلطات ميامنــار إلــى
احلــد الــذي يجبرهــا علــى وقــف االضطهــاد الــذي ميارســه جيشــها ضــد مســلمي الروهينغيــا ،وبينما كان
املوقــف التركــي أكثرهــا اســتنكاراً وتفاع ـ ً
ا يف تقــدمي املســاعدات ،أعربــت كثيــر مــن الــدول عــن قلقهــا
مــن تقاريــر العنــف يف ميامنــار ،يف حــن دعــت روســيا لتخفيــف الضغــط علــى حكومــة ميامنــار ،وأعلنــت
الصــن دعمهــا لعمليــات جيــش ميامنــار ضــد مــا عدتهــا جماعــات إرهابيــة.
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تناقــش هــذه الورقــة أســباب اضطهــاد مســلمي الروهينغيــا ،واملواقــف الدوليــة ،ومســتقبل وجــود
الروهينغيــا يف ميامنــار إذا مــا اســتمر العنــف ضدهــم.

مسلمو الروهينغيا

تصنــف األمم املتحــدة الروهينغيــا علــى أنهــم أقليــة دينيــة ولغويــة غربــي ميامنــار ،وتقــول إنهــم مــن
بــن أكثــر األقليــات تعرضـاً لالضطهــاد يف العالــم ،وتقــدر أعــداد الروهينغيــا يف العالــم بثالثــة ماليــن،
كان يعيــش مليــون ونصــف مليــون يف ميامنــار قبــل اضطــرار مــا يقــرب مــن النصــف إلــى الهــروب مــن
الهجمــات التــي طالتهــم خــال العقــود املاضيــة ،فقــد ذكــر وزيــر خارجيــة بنغالديــش أن عــدد الالجئــن
مــن الروهينغيــا يف بــاده وصــل إلــى ســبعمئة ألــف ،ويبلــغ عــدد ســكان ميامنــار خمســن مليــون نســمة.
وتقــع واليــة أراكان (راخــن) ،التــي يســكنها أغلبيــة املســلمني يف ميامنــار ،يف اجلنــوب الغربــي مليامنــار،
علــى ســاحل خليــج البنغــال والشــريط احلــدودي مــع بنغالديــش ،وكانــت أراكان مملكــة للمســلمني مــا
بــن عــام 1784 –1430م ،ثــم تعرضــت لالحتــال البورمــي والبريطانــي وضمهــا إلــى ميامنــار (بورمــا).

أسباب اضطهاد مسلمي الروهينغيا

ثمــة أســباب عديــدة للعنــف احلاصــل يف واليــة أراكان (راخــن) ضــد أغلبيتهــا املســلمة ،يتداخــل فيهــا
الدينــي مــع العرقــي والسياســي مــع األمنــي واالقتصــادي ،واحمللــي مــع اإلقليمــي والدولــي يف ظــل عــدم
اعتــراف احلكومــة بالروهينغيــا ،وغيــاب ثقافــة التعايــش املشــترك بــن مكونــات التنــوع اإلثنــي املعقــد،
الــذي يضــم أقليــات مــن الــدول احمليطــة مبيامنــار ،ويف بيئــة إقليميــة متنافســة متخاصمــة ،باإلضافــة
إلــى الفســاد ،وتدهــور االقتصــاد ،واحلكــم العســكري خــال عشــرات الســنوات .ويخشــى البوذيــون مــن
تداعيــات انتشــار اإلســام والتأثيــر السياســي للمســلمني ،كمــا أن إقليــم أراكان يحتــوي علــى ثــروات
نفطيــة ومعدنيــة ،وتســتثمر الصــن فيــه ،وتهــدف إلــى إقامــة خــط لنقــل الطاقــة والتجــارة يربــط
حدودهــا مبيامنــار ،إلــى أن يصــل إلــى بحــر الصــن اجلنوبــي بحيــث يكــون بديـ ً
ا ملمــر مالقــا بــن ماليزيــا
وإندونيســيا.
وقــد دفــع اضطه��اد س��لطات ميامنـ�ار بع��ض مسلــمي الروهينغي��ا إلـ�ى تش��كيل ماــ س��مي بـ(جيــش إنقــاذ
روهينغيــا أراكان) ،الــذي يعلــن أنــه يقاتــل دفاعـاً عــن أقليــة الروهينغيــا املســلمة ،وتناقلــت وســائل إعــام
شــنه هجوم ـاً علــى مراكــز الشــرطة يف اخلامــس والعشــرين مــن أغســطس/آب املاضــي ،أســفرت عــن
مقتــل  12جنديـاً ،وقــد رفضــت حكومــة ميامنــار عرضــه هدنــة ملــدة شــهر مــن جانــب واحــد.
وحــدد تقريــر ســابق ملنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ثــاث مجموعــات متورطــة يف اجلرائــم ،وهــم:
مســؤولون يف حكومــة ميامنــار ،وقيــادات مجتمعيــة ،ورهبــان بوذيــون .وهــذه الفئــات الثــاث نفــذت
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خطــط اإلبــادة اجلماعيــة ضــد الروهينغيــا.
ولــم تقتصــر االعتــداءات علــى مســلمي الروهينغيــا يف إقليــم أراكان فقــط ،بل طالت مســلمي مقاطعات
مغــوي ،حيــث هاجمــت مجموعــات مــن البوذيــن محــال جتاريــة للمســلمني يف بلــدة (تاونــغ تويــن جــي)
مبقاطعــة َمغــوي ،واضطــر كثيــر مــن املســلمني إلــى تــرك منازلهــم خشــية تعرضهــم لالعتــداء .وتعرضــت
كذلــك مزيــد مــن القــرى يف شــمالي بلــدة منغــدو وجنوبيهــا للحرائــق ،مــا يعنــي أن األســباب ليســت
خاصــة مبنطقــة محــددة بقــدر مــا هــي حالــة ســائدة.

املواقف الدولية

بقــدر مــا كانــت اجلرائــم التــي يرتكبهــا جيــش ميامنــار واجلماعــات البوذيــة ضــد مســلمي الروهينغيــا
اإلنســانية صادمــة ،كانــت املواقــف الدوليــة ،وخاصــة اإلســامية منهــا ،محــل اســتغراب وتســاؤالت،
حيــث لوحــظ غيــاب املواقــف العمليــة واملســاعدات التــي صــدرت عــن ذات الــدول جتــاه قضايــا ســابقة،
وكذلــك مواقــف الــدول الغربيــة والشــرقية التــي تبنــت سياســتها اخلارجيــة دعــم حقــوق اإلنســان ومتكــن
األقليــات مــن حقوقهــا ،ومــن ضمنهــا تقريــر املصيــر ،إذ لــم يحصــل مســلمو الروهينغيــا علــى تلــك
املناصــرة ،باســتثناء املوقــف التركــي الــذي كان أكثــر تفاعـ ً
ا ،ويشــكل املوقفــان الروســي والصينــي دعمــا
حلكومــة ميامنــار حيــث يعتبرانهــا تقــوم مبحاربــة اإلرهــاب.

موقف الدول اإلسالمية والهيئات

وصــف رؤســاء دول وحكومــات (منظمــة التعــاون اإلســامي) مــا يتعــرض لــه املســلمون الروهينغيــا
يف ميامنــار بـ”األعمــال الوحشــية املنهجيــة التــي تشــكل انتهــاكاً خطيــراً للقانــون الدولــي” ،جــاء ذلــك
يف توصيــات اجتمــاع عقدتــه املنظمــة علــى هامــش قمتهــا للعلــوم والتكنولوجيــا املنعقــدة يف عاصمــة
كازاخســتان أســتانة ،مببــادرة مــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ،وتضمنــت إحــدى التوصيــات
دعــوة حكومــة ميامنــار إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الكفيلــة بوقــف “املمارســات التمييزية” ضد املســلمني
الروهينغيــا.

السعودية
بدورهــا دانــت اململكــة العربيــة الســعودية انتهــاكات حقــوق املســلمني الروهينغيــا وحــرق مســاجدهم،
وقالــت خارجيتهــا إن اململكــة تواصلــت مــع األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،ونتــج عــن التواصــل إدانــة فوريــة
مــن قبــل األمم املتحــدة.
ونــص بيــان وزارة اخلارجيــة الســعودية علــى مــا يأتــي« :ملــا متثلــه اململكــة كقلــب العالــم اإلســامي،
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وتستشــعر آمــال وآالم املســلمني ،فقــد دعــت إلــى طــرح قــرار يديــن انتهــاكات حقــوق املســلمني الروهينغيــا
وحــرق مســاجدهم .وقــال الســفير الســعودي يف تركيــا هنــاك  300ألــف شــخص مــن الروهينغيــا يف
اململكــة».

تركيا
أشــار الرئيــس التركــي إلــى أن بــاده اســتنفرت كل إمكاناتهــا يف مســألة تقــدمي املســاعدات اإلنســانية
إلــى الجئــي إقليــم أراكان يف بنغالديــش ،إلــى جانــب إجــراء مباحثــات دبلوماســية يف الوقــت نفســه حــول
املوضوع.
وبــن أن وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة (تيــكا) أرســلت ألــف طــن مــن املســاعدات إلــى الجئــي

الروهينغيــا يف بنغالديــش يف مرحلــة أولــى ،وسترســل  10آالف طــن مــن املســاعدات يف املرحلــة الثانيــة،
وأردف أن منظمــات املجتمــع املدنــي التركيــة أيضــاً اســتنفرت كل طاقاتهــا ملســاعدة مســلمي إقليــم
أراكان.
وأضــاف أنــه يف حــال خصصــت احلكومــة البنغاليــة منطقــة لتركيــا علــى أراضيهــا ،فــإن بــاده ستنشــئ
مخيمــات هنــاك تتوافــر فيهــا الظــروف املعيشــية ،مبينــاً أن املخيمــات احلاليــة التــي يقطــن فيهــا
الروهينغيــا ال تصلــح للعيــش.
وكان الرئيــس التركــي أرســل زوجتــه وابنــه بــاالً ،باإلضافــة إلــى وزيــر خارجيــة بــاده ،لزيــارة الالجئــن
يف بنغالديــش وتقــدمي املســاعدات لهم.
مــن جهتــه طالــب االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني ،ورابطــة علماء املســلمني ،حكومات العالــم بالوقوف
ضــد قتــل مســلمي الروهينغيــا وذبحهــم وتشــريدهم ،ورفــع الظلم عنهم.
وطالــب االحتــاد منظمــة التعــاون اإلســامي ،واحلكومــات العربية واإلســامية ،ومنظمــة األمم املتحدة،
ومجلــس األمــن ،واملجتمــع الدولــي ،بالتخلــي عــن الصمــت حيــال مــا يحصــل مــن مجــازر «تشــبه اإلبــادة
اجلماعيــة» يف ميامنــار ،واتخــاذ مواقــف أكثــر حزمـاً مــع حكومــة ميامنــار.
شــيخ األزهــر أحمــد الطيــب طالــب َّ
املنظمــات الدوليــة وجمعيــات حقــوق اإلنســان بتعقــب مرتكبــي
اجلرائــم يف حــق مســلمي الروهينغيــا يف ميامنــار ،ومحاكمتهــم بصفتهــم مجرمــي حــرب.
وأضــاف أن هــذه املنظمــات كانــت ســتتخذ موقفـاً آخـ َر لــو أن هــذه الفئــة مــن املواطنــن كانــت مــن أتبــاع
أي ديــن غير اإلســام.
6
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باكستان
اســتدعت وزارة اخلارجيــة الباكســتانية ســفير ميامنــار لديهــا؛ احتجاج ـاً علــى العنــف املمــارس مــن
قِ ب�لـ اجلي��ش امليامن��اري ض��د مس��لمي الروهينغي�اـ يف إقليـ�م أراكان ،وذكــرت اخلارجيــة يف بيــان لهــا أنهــا
أبلغــت الســفير امليامنــاري لــدى إســام أبــاد «احتجاجهــا الشــديد علــى أعمــال العنــف التــي يتعــرض لهــا
مســلمو أراكان» ،وطالبــت حكومــة ميامنــار باتخــاذ «اإلجــراءات الفعالــة مــن أجــل إيقــاف العنــف» مــن
جــراء هجمــات جيــش البــاد وامليليشــيات البوذيــة وانتهاكاتهــم بحقهــم.
وشــهدت باكســتان وأندونيســيا وماليزيــا ،،مظاهــرات شــعبية منــددة بجرائــم حكومــة ميامنــار ،شــاركت
فيهــا العديــد مــن األحــزاب السياســية واجلماعــات والطــاب.
ففــي ماليزيــا دعــت أحــزاب معارضــة حكومــة ميامنــار إلــى التجــاوب مــع الهدنــة ،وقــال حــزب العمــل

الدميقراطــي -الــذي يهيمــن عليــه ذوو األصــول الصينيــة -إن وقــف إطــاق النــار مينــح وكاالت اإلغاثــة
فرصــة للوصــول إلــى املتضرريــن ،مضيف ـاً أن ممارســات جيــش ميامنــار تســببت يف ظهــور تنظيمــات
مســلحة تدعــي متثيــل جميــع الروهينغيــا والدفــاع عنهــم.
مــن جهتــه تعهــد رئيــس خفــر الســواحل املاليــزي بــأن قواتــه لــن تصــد مســلمي الروهينغيــا الهاربــن مــن
العنــف يف ميامنــار ،معلنـاً عــزم بــاده علــى توفيــر ملجــأ مؤقــت لهــم.

إيران
طالبــت إيــران الــدول اإلســامية بقطــع عالقاتهــا الدبلوماســية والتجاريــة مــع ميامنــار ،وإعــان دعمهــا
املطلــق ملســلمي الروهينغيــا ،وحــذرت مــن وجــود (مؤامــرة صهيونيــة) وراء مــا يحــدث هنــاك.
واعتبــر مستشــار مرشــد اجلمهوريــة اإليرانيــة ،أمــن عــام املجمــع العاملــي للصحــوة اإلســامية ،علــي
أكبــر واليتــي ،يف بيــان“ ،اإلبــادة البشــرية للمســلمني الروهينغيــا يف ميامنــار مشــروعاً صهيونيـاً ،يجــري
تنفيــذه بالتنســيق مــع حكومــة ميامنــار”.

أمني عام األمم املتحدة
أعــرب أنطونيــو غوتيريــش ،األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،عــن قلقــه العميــق بســبب الوضــع يف واليــة
راخــن غــرب ميامنــار ،وحــث ســلطات البــاد علــى حــل مشــكلة الوضــع القانونــي ملســلمي الروهينغيــا
املقيمــن هنــاك.
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وقــال غوتيريــش إنــه كتــب رســالة إلــى مجلــس األمــن الدولــي اقتــرح فيهــا اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها
حــل األزمــة يف واليــة راخــن .ودعــا ســلطات ميامنــار إلــى اتخــاذ “إجــراء حاســم لكســر حلقــة العنــف
املفرغــة” ،ورأى أنــه “مــن املهــم للغايــة منــح املســلمني يف واليــة راخــن اجلنســية ،أو علــى األقــل وضعـاً
قانونيــاً مؤقتــاً يســمح لهــم بحيــاة طبيعيــة” ،ودان أيضــاً هجمــات مســلحي الروهينغيــا ضــد النقــاط
وهجــوم القــوات احلكوميــة.

منظمة العفو الدولية
نــددت منظمــة العفــو الدوليــة بــزرع جيــش ميامنــار ألغام ـاً بريــة محظــورة دولي ـاً علــى طــول احلــدود
مــع بنغالديــش ،وهــو مــا يشــكل تهديــداً ملســلمي الروهينغيــا الفاريــن ،وقالــت :إن “جميــع املؤشــرات تؤكــد
أن قــوات األمــن يف ميامنــار تســتهدف عــن عمــد املواقــع التــي يســتخدمها الالجئــون الروهينغيــا نقاطـاً
للعبور”.
وطالبــت خمــس ســيدات حصلــن علــى جائــزة نوبــل للســام ،مستشــارة ميامنــار ،أوجن ســان ســو تشــي،
بالتحلــي باملس��ؤولية الش��خصية واألخالقي��ة للدف��اع ع�نـ أقلي��ة الروهينغيـ�ا يف بورمـ�ا ،طبق ـاً لصحيفــة
(اإلندبندنــت) البريطانيــة .واتهمــت احلاصــات علــى (نوبــل) الزعيمــة البورميــة بالالمبــاالة يف وجــه
محنــة األقليــة املســلمة.

الواليات املتحدة األمريكية
املوقفــ األمريكيــ اقتص��ر علــى التعبي�رـ ع��ن القلــق ،وحــض س�لـطات ميامنــار علــى الســماح بدخــول
املســاعدات اإلنســانية إلقليــم راخــن (أراكان) ،ولــم يــر َق موقفهــا إلــى مــا تفرضــه مســؤوليتها ومكانتهــا
الدوليــة جتــاه اجلرائــم املرتكبــة ضــد أقليــة مســلمي الروهينغيــا.
فقــد أبــدت خارجيــة الواليــات املتحــدة بالــغ قلقهــا حيــال الوضــع يف إقليــم راخــن ،وأضافــت :لقــد
حــدث نــزوح كبيــر للســكان احملليــن إثــر حــدوث انتهــاكات خطيــرة مزعومــة حلقــوق اإلنســان؛ مــن بينهــا
حــرق لقــرى الروهينغيــا ،وممارســة عنــف مــن طــرف قــوات األمــن ومــن جانــب املدنيــن املســلحني أيضـاً.
وأوضحــت أنهــا تديــن مجــدداً االعتــداءات الداميــة ضــد قــوات األمــن البورميــة ،لكننــا ننضــم للمجتمــع
الدولــي يف مطالبــة هــذه القــوات مبنــع وقــوع مزيــد مــن االعتــداءات علــى الســكان احملليــن بطــرق
تتناســب مــع ســلطة القانــون واالحتــرام الكامــل حلقــوق اإلنســان.
ورفــض مســؤول يف اخلارجيــة األمريكيــة احلديــث عــن فــرض (عقوبــات) ،أو حتــى ممارســة (ضغــوط)
علــى ســلطات ميامنــار ،وقــال :مقاربتنــا هــي شــراكة ملســاعدتهم.
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وكان مجلس املنظمات اإلسالمية األمريكية يدعو البيت األبيض للتحرك لوقف (مجازر) أراكان.

الدول الداعمة حلكومة ميامنار

يعــد موقــف كل مــن روســيا والصــن واضحــان يف تأييدهمــا لإلجــراءات العســكرية التــي يقــوم بهــا
جيــش ميامنــار ضــد اقليــة مســلمي الروهينغــا يف إقليــم أكان ،وإن عبــر املوقــف الروســي عــن القلــق
أحيانــا ممــا يجــري اال أن املوقــف الصينــي الــذي ينظــر للمشــكلة مــن زوايــا دينيــة واقتصاديــة وسياســية
يعــد األكثــر دعمــا حلكومــة ميامنــار ويتقــارب موقفهــا مــع سياســة التشــدد التــي تتبناهــا ضــد بعــض
العرقيــات املســلمة فيهــا.

روسيا
قالــت وزارة اخلارجيــة الروســية ،يف بيــان حــول األوضــاع يف ميامنــار“ :نراقــب مــن كثــب التدهور احلاد
يف الوضــع اإلنســاني يف منطقــة الروهينغيــا يف ميامنــار ،ونعــرب عــن قلقنــا إزاء التقاريــر الــواردة عــن
اســتمرار االشــتباكات التــي أدت إلــى ســقوط ضحايــا بــن الســكان املدنيــن وقــوات األمــن” ،داعيــة جميع
األطــراف املعنيــة هنــاك إلــى اإلســراع بفتــح حــوار بنــاء.
والحق ـاً دافعــت روســيا عــن ســلطات ميامنــار حيــث رأت أن الضغــط الزائــد علــى ســلطات ميامنــار،
وتوجيــه اتهامــات ال أســاس لهــا باضطهــاد أقليــة الروهينغيــا املســلمة ،يســفر عــن تصعيــد حــدة التوتــر
يف هــذا البلــد.

الصني
نقلــت وكالــة رويتــرز عــن وســائل إعــام رســمية يف ميامنــار إن الصــن تدعــم احلملــة األمنيــة علــى
متمــردي الروهينجــا ووصفتهــا بأنهــا ”شــأن داخلــي“ .وتتنافــس الصــن مــع الواليــات املتحــدة علــى
النفــوذ يف ميامنــار.
ونقلــت صحيفــة (جلوبــال نيــو اليــت أوف ميامنــار) الرســمية يــوم اخلميــس عــن الســفير الصينــي هونــغ
ليانــغ قولــه خــال لقــاء مــع مســؤولني كبــار باحلكومــة ”موقــف الصــن جتــاه الهجمــات اإلرهابيــة يف
راخــن واضــح .هــذا مــا هــو إال شــأن داخلــي“.
وأضــاف ”الهجمــات املضــادة التــي تشــنها قــوات أمــن ميامنــار علــى اإلرهابيــن املتطرفــن وتعهــدات
احلكومــة بتقــدمي العــون للنــاس محــل ترحيــب شــديد“.
لكــن يف األمم املتحــدة بنيويــورك اســتخدمت الصــن نبــرة مختلفــة وانضمــت إلــى مجلــس األمــن
f i k e r c e n t e r . c o m
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الدولــي يف التعبيــر عــن القلــق بشــأن التقاريــر عــن العنــف ودعــت التخــاذ خطــوات لوضــع حــد لذلــك.
للصــن أهــداف اقتصاديــة فهــي تهــدف إلــى إقامــة خــط لنقــل الطاقــة والتجــارة يربــط حدودهــا
مبيامنــار ،إلــى أن يصــل إلــى بحــر الصــن اجلنوبــي بحيــث يكــون بديــ ً
ا ملمــر مالقــا بــن ماليزيــا
وإندونيســيا ،كمــا تشــاطر الصــن قلــق حكومــة ميامنــار مــن تداعيــات تأثيــر وجــود األقليــات املســلمة
فيهمــا.

السيناريوهات

بالنظــر إلــى أســباب العنــف وأطرافــه ،وتخــاذل املجتمــع الدولــي واملنظمــات الدوليــة ،وضعــف موقــف
الــدول اإلســامية جتــاه مــا يجــري مــن تطهيــر عرقــي ملســلمي أراكان ،ميكــن القــول إن مســتقبلهم ال
يخــرج عــن ســيناريوهني اثنــن ،كالهمــا يدفعــان نحــو اســتمرار احلكومــة واجلماعــات البوذيــة نحــو
إخــاء أو تقليــص أي وجــود إســامي يف إقليــم أراكان:
الســيناريو األول :اســتمرار حالــة التهجيــر؛ ينطلــق الســيناريو مــن عــدم اعتــراف حكومــة ميامنــار
مبســلمي الروهينغيــا بصفتهــم مواطنــن ،واعتبارهــا إياهــم مهاجريــن غيــر شــرعيني .وينتهــي هــذا
الســيناريو بالهــدف النهائــي للجرائــم التــي ترتكــب بحــق مســلمي الروهينغيــا؛ املتمثــل يف طردهــم مــن
أرضهــم مــن خــال املبالغــة يف البطــش والتنكيــل بهــم ،حتــى تدفعهــم إلى الهــروب ،وهو ما أثبتتــه الفترات
املاضيــة ،وخصوصـاً األســابيع املاضيــة ،التــي شــهدت هــروب نحــو أربعمئــة ألــف إلــى بنغالديــش ،رغــم
مخاطــر رحلــة اللجــوء ،وتدنــي خدمــات اإليــواء والتغذيــة ،وغيــاب مواقــف الــدول التــي تتبنــى قضيتهــم
وحتميهــم مــن اســتمرار العنــف ضدهــم.
ومــن ثــم فــإن اســتمرار العنــف ضــد مســلمي الروهينغيــا ،وحرمانهــم مــن التنقــل واخلدمــات ،وخشــية
املتبقــن مــن أن يلقــوا مصيرهــم علــى أيــدي البوذيــن والقــوات احلكوميــة ،ســيجبرهم علــى الهــروب
وحتقيــق أهــداف حكومــة ميامنــار يف تهجيرهــم مــن أرضهــم خــال مــدة محــدودة.
ويعد هذا السيناريو هو املرجح.
الســيناريو الثانــي :التوقــف ثــم العــودة؛ مــن احملتمــل اســتمرار حمــات التنكيــل التــي ميارســها جيــش
ميامنــار واجلماعــات البوذيــة ضــد مســلمي الروهينغيــا ،وباملقابــل تتصاعــد املواقــف الدوليــة املنــددة
بتلــك املمارســات الوحشــية ،ومتــارس ضغــوط علــى حكومــة ميامنــار لوضــع حــد للمجــازر البشــعة
بحــق املســلمني ،خصوصـاً بعــد اســتنكار منظمــات حقــوق اإلنســان والتركيــز اإلعالمــي ،وتعهــد الرئيــس
التركــي رجــب طيــب أردوغــان بتبنــي بــاده إيصــال قضيــة مســلمي الروهينغيــا إلــى األمم املتحــدة يف
أثنــاء اجتماعهــا هــذا الشــهر ،ومــن ثــم فقــد تنجــح الضغــوط يف وقــف مؤقــت للعنــف ،ورمبــا بدايــة
10
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لالعتــراف بقضيتهــم ،أو احلــد مــن العنــف وتقنينــه ،ومنــع ســلطات ميامنــار مــن وصــول مشــاهد اجلرائــم
إلــى وســائل اإلعــام.
مــا يضعــف هــذا الســيناريو الــذي تقتصــر فرصــه علــى املــدى القريــب هــو غيــاب ثقافــة التعايــش،
وتبنــي الســلطة للعنــف ،واقتصــار املواقــف الدوليــة علــى مناشــدة حكومــة ميامنــار ،وغيــاب التهديــد
بفــرض عقوبــات دوليــة ،أو نشــر مراقبــن دوليــن ،باإلضافــة إلــى تأييــد املوقــف الصينــي لســلطات
ميامنــار يف حملتهــا العســكرية ،وعــدم تبنــي أي دولــة مــن الــدول دائمــة العضويــة مبجلــس األمــن لقضيــة
مســلمي الروهينغيــا.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

