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دور آسيان يف أزمة الجئي الروهينغيا
ريتشا شيفاكويت

أصبح من واجب  لذلك  إقليمية.  أزمة  لتصبح  األخرية  اآلونة  الروهينغيا يف  أقلية  أزمة الجئي  تفاقمت 
التعاون اإلقليمي فيام بينهم من أجل  الدول األعضاء يف رابطة دول جنوب رشق آسيا )آسيان( تعزيز 

تحسني الحامية لالجئي املنطقة. 

تشري التقديرات إىل وجود نحو مليون شخص من أقلية الروهينغيا 
املسلمة يف ميامنار، وهي أقلية من والية راخني ال تحظى باعرتاف 
البالغ  البالد  يف  اإلثنية  الجامعات  من  كواحدة  ميامنار  حكومة 
ما  قانونية  وثائق  أي  أفرادها  يحمل  وال  جامعة،   135 عددها 
العنف ضد جامعة  أعامل  اتساع  الجنسية. ومع  يجعلهم عدميي 
الروهينغيا من قبل الحكومة والجامعات األخرى يف والية راخني 
يف عامي 2012 و 2015 أُجرِبَ كثري من الروهينغيا عىل االنتقال إىل 
املجاورة حيث يعيشون  البلدان  إىل  أو  النازحني داخلياً  مخيامت 
يف ظروف مزرية. ويف عام 2016 قّدرت املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني أعداد الهاربني من ميامنار من الروهينغيا 
مبا يزيد عن 168 ألف شخص منذ عام 2012 1ومع اندالع العنف 
من  اآلالف  مئات  عرب   2017 عام  أغسطس/آب  يف  أخرى  مرة 

الروهينغيا الحدود إىل بنغالدش. 

العنف  ألحداث  املشرتكة  الدولية  االستجابات  من  الرغم  وعىل 
السابقة املامرسة ضد الروهينغيا وما رافقها من تركيز للحكومات 
َهت انتقادات  عىل دعم اإلصالح الدميقراطي الهش يف ميامنار ُوجِّ
كثرية لحكومة ميامنار من عدة نواح لضعف الجهود التي تبذلها 
املفوضية  أعدته  تقرير  أشار  إذ  الروهينغيا،  حامية  يف  الحكومة 
أن  إىل   2016 عام  يف  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  لألمم  السامية 
إىل  تشري  قد  الروهينغيا  ملسلمي  اإلنسانية  الحقوق  انتهاكات 
»احتامل ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية إذا ُوِضَعت أمام محكمة 

القانون«2 كام أشار تقرير الذع أعّدته املبادرة الدولية ملكافحة 
تواجه  الروهينغيا  جامعة   « أن  إىل  املاضية  السنة  الجرمية 
ميامنار  زعيمة  أّما  الجامعية«.3  اإلبــادة  من  األخرية  املراحل 
بحكم األمر الواقع أونغ سان سو يك الحاصلة عىل جائزة نوبل 
ه املجتمع الدويل لها انتقاداً واسع النطاق بأنها  للسالم فقد وجَّ

مل تشجب مبا يكفي تجدد العنف يف بالدها. 

أزمة إقليمية 
تقع املسؤولية األوىل لحامية حقوق مسلمي جامعة الروهينغيا 
اإلرصار  أو  القضية  استبعاد  ويعد  ميامنار.  حكومة  عاتق  عىل 
عىل أنَّ مصطلح ’الروهينغيا‘ غري مستخدم ألنه مثري للجدل أمراً 
الحلول  إيجاد  الحكومة فعله  غري مقبول. وأول ما يجب عىل 
إن  إذ  الروهينغيا  لجامعة  املطّولة  الجنسية  انعدام  لحاالت 
ينبغي  كام  واإلساءة.  للتمييز  عرضة  جعلهم  الجنسية  انعدام 
أن تحرتم  ُمعرَتَف بها حديثاً  باعتبارها دولة دميقراطية  مليامنار 
مامرسة  دون  البالد  داخل  اإلثنية  والجامعات  األديان  اختالف 
البالد.  التي يف  الجامعات  امُلَمْنهج ضد أي جامعة من  التمييز 
وجاء النِّزاع وأعامل العنف يف والية راخني التي جذبت التغطية 
الصحفية رغم السيطرة الحكومية الصارمة لهدم النوايا الحسنة 
الدولية. ومع هروب مسلمي الروهينغيا إىل البلدان املجاورة، مل 
يعد مبقدور ميامنار اإلرصار عىل موقفها باالّدعاء أنَّ ما تواجهه 
ال يعدو أن يكون أزمة داخلية فحسب بل ينبغي لها بدالً من 

ما وراء العالقة اإلنســانية اإلمنائية 
ُينَظــُر منــذ مــدة طويلــة ألنشــطة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية 
واإلمنائيــة عــىل أنهــا متتابعــة، تــأيت إحداهــا بعــد األخــرى 
الً تكــون االســتجابة  ال معهــا، فعندمــا يصبــح الوضــع ُمَطــوًّ
ــه  ــد أّن ــة. بي اإلنســانية داخليــة ومــن ثــم تتبعهــا جهــود إمنائي
يف كثــري مــن الحــاالت تكــون املقاربتــان متكاملتــان طــوال مــدة 
ــك  ــون هنال ــرضوري أن يك ــن ال ــك، م ــرسي. ولذل ــري الق التَّهج
ــني  ــا ب ــور م ــة يف منظ ــون متأصل ــث تك ــة بحي ــتجابة لألزم اس
متوســط األمــد إىل طويــل األمــد وتشــمل بالــرضورة عــىل 
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ذلك أن تعمل مع بنغالدش والدول األعضاء يف آسيان ملعالجة 
الوضع. 

ويف غضون خمس سنوات، أصبحت أزمة الروهينغيا أزمة إنسانية 
أمام  حاساًم  اختباراً  تشكل  إنها  إذ  إقليمية  عواقب  ذات  كاملة 
الضوء  تسلط  كام  آسيان4 ومؤسساتها،  العرشة يف  األعضاء  الدول 
القضايا  مع  للتعامل  الالزم  والقانوين  السيايس  اإلطار  غياب  عىل 
املتعلقة بالالجئني يف دول آسيان. فالفلبني وكمبوديا هام الطرفان 
املتعلق  عام 1951  اتفاق  كلها يف  آسيان  دول  بني  من  الوحيدان 
إعالن  أّما   .1967 لعام  له  التابع  بالربوتوكول  أو  الالجئني  بوضع 
آسيان لعام 2007 بشأن حامية وتعزيز حقوق العامل املهاجرين 
ذكر  أي  من  ويخلو  فحسب  املهاجرين  العامل  عىل  إال  يركز  فال 

لالجئني أو طالبي اللجوء. 

رابطة  من  دول  عدة  استجابة  إثر  الروهينغيا  مأساة  وتفاقمت 
بآالف  املحّملة  للقوارب   2015 عام  ظهورهم  أداروا  ممن  آسيان 
اليائسني من الروهينغيا. لكّن الضغوطات الدولية املكثفة والتدقيق 
اإلعالمي عىل رفض تلك الدول لتقديم املساعدة لالجئي القوارب 
عىل  بالنزول  لألشخاص  السامح  عىل  وماليزيا  إندونيسيا  أجرب 

أراضيها بصفة مؤقتة. كام أدت تلك الضغوطات إىل شن حمالت 
أقلية  من  الهاربني  بنقل  املشاركني  بالبرش  املتاجرين  عىل  القمع 
الروهينغيا. ويف مايو/أيار عام 2015 وجدت السلطات التايالندية 
بالبرش  لالتجار  املهجورة  املخيامت  يف  جامعية  قبوراً  واملاليزية 
للروهينغيا.  تعود  أّنها  ُيعَتَقُد  بينهام  املشرتكة  الحدود  طول  عىل 
وهذا ما دفع الدول األعضاء يف عملية بايل بشأن تهريب األشخاص 
واإلتجار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية والبالغ 
عددهم 45 دولة لالعرتاف برضورة االستجابة العاجلة والجامعية 
لهذه القضايا. كام وافقوا عىل اتباع آلية متنح الرؤساء املشاركني يف 
كل من إندونيسيا وأسرتاليا السلطة »للتشاور، وإذا لزم األمر عقد 
الهجرة  بشأن  العاجلة  القضايا  ملناقشة  املستقبل  يف  االجتامعات 
للقضايا  استجابة  بها  املهتمة  أو  املتأثرة  الدول  مع  النظامية  غري 

اإلقليمية الحالية أو لحاالت الطوارئ يف املستقبل«.5

ومـن املبـادئ املميـزة يف ميثـاق آسـيان مبـدأ »عـدم التدخـل يف 
الشـؤون الداخليـة للـدول األعضـاء يف رابطـة دول جنـوب رشق 
آسـيا«.6 وعـىل الرغـم من هـذا املبدأ، ونتيجـة للتوتـرات املتزايدة 
يف املنطقـة بفعـل أزمـة الجئـي الروهينغيـا لعـام 2015، بـدأت 
بعـض الـدول ذات األغلبيـة املسـلمة مثـل ماليزيـا وإندونيسـيا 

الجئون من الروهينغيا يصلون من ميامنار إىل مقاطعة كوكس بازار، بنغالديش، سبتمرب/أيلول 2017.
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باتخـاذ موقـف أقـوى بشـأن حاميـة مسـلمي الروهينغيـا. فعىل 
الرغـم مـن أن اندونيسـيا أشـارت إىل أن أزمـة الروهينغيـا هـي 
مشـكلة إقليميـة فقـد اّتبعـت مبـدأ عـدم التدخـل مؤكـدة أنهـا 
الضغـط  مـن  بـدالً  البّنـاءة‘  ’املشـاركة  يف  سياسـتها  سـتواصل 
عـىل ميامنـار. أّمـا مـن الناحيـة األخـرى، كانـت ماليزيـا رصيحـة 
يف إدانتهـا ملعاملـة ميامنـار ألقليـة الروهينغيـا. فقـد قـال رئيـس 
وزرائهـا نجيـب رزاق يف إحـدى املسـريات مؤخـراً »لـن يجلـس 
العـامل جانبـاً بينام يشـاهد اإلبـادة الجامعيـة بحـق الروهينغيا«. 
7كـام عقـدت منظمـة التعـاون اإلسـالمي اجتامعـاً وزاريـاً طارئـاً 

يف كـواال المبـور يف عـام 2016 ملناقشـة الوضـع اسـتجابة لطلـب 
الحكومـة املاليزيـة. كـام أكـدت ماليزيـا عىل أنَّ مأسـاة مسـلمي 
الروهينغيـا مصـدر قلـق إقليمـي ودعـت رابطة آسـيان لتنسـيق 
الدعـم اإلنسـاين والتحقيق يف الفظائع املزعومـة امُلرتكبة بحقهم. 

وأجـربت االنتقـادات اإلقليمية والدولية املتزايـدة حكومة ميامنار 
عـىل اتخـاذ بعـض الخطوات من أجـل التخفيف مـن حالة القلق 
التـي تسـببت بهـا أزمـة الروهينغيـا. وبنـاًء عـىل طلـب ماليزيـا، 
دعـت أونـغ سـان سـويك إىل عقـد اجتامع خـاص غري رسـمي مع 
وزراء خارجيـة دول آسـيان يف يانغـون يف ديسـمرب/كانون األول 
وقالـت  الوضـع.  الدوليـة حـول  املخـاوف  ملناقشـة  عـام 2016 
سـويك إّن ميامنـار سـتقدم إحاطـات منتظمـة للـدول األعضـاء يف 
آسـيان ومـن املحتمـل أن تعمـل معهـا مـن أجـل تنسـيق جهود 
إعالميـني  لعـدة  ميامنـار  حكومـة  سـمحت  كـام  املسـاعدات. 
مبوجـب موافقـة ُمسـبَّقة لزيـارة موانغـداو وهـي إحـدى مواقع 
النِّـزاع الرئيسـية. وأسسـت سـويك لجنـة استشـارية حـول واليـة 
راخـني برئاسـة كـويف عنـان تضـم سـتة أعضـاء وطنيـني وثالثـة 
أعضـاء دوليـني. وأوصـت اللجنـة االستشـارية يف تقريرهـا األخـري 
الـذي ُنـرِشَ يف أغسـطس/آب عـام 2017 بعـدة طـرق لتحسـني 
املسـاءلة وإيجـاد حلـول طويلـة األمـد لحـاالت انعدام الجنسـية 
املطولـة للمجتمـع اإلسـالمي يف والية راخني. كـام اقرتحت اللجنة 
تحسـني ميامنـار لعالقاتهـا الثنائيـة مع بنغالدش ورضورة تسـهيل 
الدولتـني للعـودة الطوعيـة لالجئـني من بنغـالدش إىل ميامنار من 
خـالل عمليـة تدقيـق مشـرتكة. وأوصـت اللجنة ميامنـار مبواصلة 
التفاعـل واملشـاركة مـع البلـدان املجـاورة لهـا من أعضاء آسـيان 
وإطالعهـم عـىل األبعاد األوسـع نطاقـًا واآلثـار اإلقليميـة للوضع 

يف واليـة راخـني.8 

الخالصة
كشـفت أزمـة الروهينغيـا املسـتمرة عن عـدم اسـتعداد املنطقة 
للتعامـل مـع تنقل الالجئـني من إحدى الدول األعضـاء إىل الدول 
األخرى. وتعد االجتامعات التي عقدت بني دول آسـيان ملناقشـة 
األزمـة بدايـة طيبـة لكـّن الوضـع يحتـاج إىل رصـد دقيـق إذا مـا 

ُأريـَد للتعـاون اإلقليمـي امُلحّسـن أن يـؤدي إىل تحسـني حاميـة 
الالجئـني يف املنطقـة. كـام يجـب عـىل الـدول األعضـاء أن يطوروا 
سياسـة خاصـة بالالجئني وطلبات اللجوء تشـتمل عـىل توجيهات 
لإلجـراءات الـالزم اتخاذهـا يف الحـاالت التـي تجـرب فيهـا القضايـا 
الداخليـة للـدول األعضـاء النـاس عىل الفـرار إىل الـدول املجاورة. 
وميكـن لهـذه السياسـة التـي وافقـت عليهـا كل الـدول األعضـاء 
يف آسـيان أن تسـاعد عـىل التخفيـف مـن تصعيـد املعارضـة وأي 
توتـرات إثنيـة أو دينيـة بني الـدول. كام ميكـن معالجـة النِّزاعات 
املسـتقبلية مـن خـالل اللجنة الحكوميـة الدوليـة املعنية بحقوق 
اإلنسـان التابعـة آلسـيان مـع التأكيـد عـىل أهميـة تعزيـز هـذه 
الهيئـة ذلـك ألنهـا تفتقـر إىل التفويـض الـذي ميكنها مـن الحامية 
والتحقيق. وتجدر اإلشـارة إىل أن رابطة آسـيان(تفتقر إىل محكمة 
لحقـوق اإلنسـان لتفسـري وتنفيذ إعـالن رابطـة دول جنوب رشق 
آسـيا لحقـوق اإلنسـان وهـو عامـل آخـر يجـب معالجتـه إذا مـا 

ُأريـَد حاميـة الجئـي املنطقة مبـن فيهـم الروهينغيا.

rshivakoti@gmail.com ريتشا شيفاكويت 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية يل كوان يو للسياسة العامة، 
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