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TASWEER.QA أحرقوا مئات القرى وسووها أرًضا، وأجربوا أكرث من 700 ألف شخص عىل الفرار إىل
بنغالديش املجاورة.

عرف الروهينغا أنهم يواجهون اإلبادة اجلماعية. وواجهها آخرون غريهم أيًضا، 
ير اخلارجية األمرييك أنتوين بلينكن، ”فيما عدا  ففي 21 مارس 2022، أعلن وز

اهلولوكوست، استنتجت الواليات املتحدة أن اإلبادة اجلماعية قد ارتكبت سبع مرات. 
واليوم يمثل الثامن، حيث حسمُت أن أفراًدا من اجليش البورمي [ميانمار] ارتكبوا 

إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية بحق الروهينغا“.

يف حني أن اإلبادة اجلماعية أدخلت معاناة الروهينغا إىل البيوت عرب العامل، فإن 
هذا الكتاب يعترب بمثابة شهادة واقعية بأن الروهينغا هم أكرث من مجرد ناجني 

من الفظائع. وأن مخيمات الالجئني يف بنغالديش يه أكرث من مجرد مدن ضخمة 
من اخليام اليت تأوي الضحايا. هذه الصفحات ترتجم للقارئ التجربة احلية لشعب 

الروهينغا من خالل عدسات أفراد من الروهينغا.

املؤلفون الثالثة هلذا الكتاب هم خريجو ”زمالة إعالمية“ مدعومة من مؤسسات 
”فورتيفاي رايتس“ و ”مناظرات الدوحة“. لقد تّم تجهزيهم بهواتف محمولة 

يبهم عىل التصوير الفوتوغرايف واالنستغرام، وقد قاموا منذ ذلك احلني بتوثيق  وتدر
حياة الروهينغا يف أكرب مخيم لالجئني يف العامل. من خالل صورهم وتعليقاتهم 
الصادقة، أعطى كل من أومال خري وديل كاياس وعزيمول حسون العامل نظرة 

معمقة عن عاملهم. ومع البدء بطبع هذا الكتاب، ال يزال املؤلفون الثالثة من 
بني أكرث من مليون من الروهينغا يف مخيمات الالجئني يف بنغالديش، وال يزالون 

يحلمون بالعودة إىل ديارهم.

لسوء احلظ، هذا احللم يبدو بعيد املنال حالًيا. فبعد االنتخابات يف ميانمار يف نوفمرب 
2020، واليت خرسها احلزب املوايل للجيش بأغلبية ساحقة، زعم كبار اجلرناالت 

حصول تزوير انتخايب عىل نطاق واسع. ويف 1 فرباير 2021، نفذ اجليش انقالًبا 
واستوىل عىل السلطة واعتقل القادة املنتخبني.

تظاهر شعب ميانمار عىل مساحة الوطن. غري أن اجليش، وبشكل منتظم وكعادته، 
انترش يف جميع أنحاء البالد وقتل آالف املواطنني، وأحرق قرى بأكملها، واعتقل أكرث 

من 14 ألف شخص تجرأوا عىل طلب احلرية.

ًيا عىل مستوى الشعور السائد تجاه  بشكل غري متوقع، أثارت هذه اجلرائم تغيًريا جذر
الروهينغا يف ميانمار. لعقود من الزمان، كان اجليش والقادة املدنيون املنتخبون 

ديمقراطًيا متفقون يف وجهات النظر تجاه الروهينغا، ويحرضون الشعب عىل 
الكراهية تجاههم. إذ مل يعتربوا الروهينغا جزًءا منهم، بل عدًوا مشرتكًا وذلك يف 

محاوالت منحرفة لكسب التأييد الشعيب يف صندوق االقرتاع. كان هلذا أثر عىل عامة 
السكان، وتحّول إىل سباق إبادة جماعية نحو القاع.
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TASWEER.QA لكن بعد االنقالب، عاىن املاليني يف جميع أنحاء ميانمار من أنواع العنف املهلكة اليت
عرفها الروهينغا جيًدا. ويف تطور مأساوي من القدر، تعاطف الكثري يف البالد مع 

الروهينغا بني عشية وضحاها. حىت أن البعض قدم اعتذارات علنية رفيعة املستوى 
لفشلهم يف مساعدة الروهينغا عندما كان اجليش يهاجمهم.

ومن بني احللفاء املستجدين، حكومة الوحدة الوطنية، ويه هيئة تشكلت بعد 
االنقالب، وتتألف من مسؤولني منتخبني ديمقراطياً يقودون الثورة الديمقراطية يف 
البالد. واعتذر وزراء من حكومة الوحدة الوطنية إىل الروهينغا وذهبوا إىل أبعد من 
ذلك من خالل اإلعالن بالزتامهم باالعرتاف بحقوق الروهينغا وضمان املساءلة عن 

األعمال الوحشية املرتكبة ضدهم.

سيكون هلذه االلزتامات معىن أكرب عندما تحكم القوى الديمقراطية يف ميانمار، 
ولكن حىت يف السياق احلايل، فإن ذلك يمثل تحوًال مهًما قد يساعد يف خلق فرصة 

للروهينغا لتنفس الصعداء أخًريا.

ماثيو سميث هو املؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لرشكة فورتيفاي رايتس
تيمور سبهان هو كبري املتخصصني يف الوسائط املتعددة السابق يف فورتيفاي رايتس


