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في الساعات األولى من صباح 25 آب / أغسطس 2017، أطلق 
جيش ميانمار "عمليات تطهير"1 في والية راخين، لما زعموا أنه 

رد على هجمات منسقة من جماعات مسلحة من الروهينجيا على 
مراكَز لشرطة حرس الحدود.

وقد أدى ذلك إلى نزوح ما يقدر بنحو 688 ألف شخص من 
الروهينجيا من والية راخين بشكل رئيسي إلى بنغالديش 

المجاورة.2 ولقد أسفر سرعة وحجم النزوح عن حالة طوارئ إنسانية 
حرجة. فإلى جانب النازحين السابقين، وصل هذا العدد اإلجمالي 
من الروهينجيا في بنغالديش إلى أكثر من 900 ألف شخص.3 
ويعيش معظم هؤالء الناس اآلن في مخيمات قائمة مسبقًا، 

ومستوطنات مؤقتة موجودة مسبًقا، وفي مستوطنات جديدة 
تشكلت تلقائيًا، وبين أعضاء المجتمع المضيف في منطقة 

كوكس بازار.

ومنذ 25 آب / أغسطس، تحّدث عدد من المرضى من مناطق 
مختلفة في والية راخين لمنظمة أطباء بال حدود عن العنف واسع 
النطاق الذي استهدف الروهينجيا، من مداهمات للمنازل والقرى، 

وإطالق نار عشوائي، ومقتل أقارب أو جيران بعد إطالق النار 
عليهم أو طعنهم، وتناثر جثثهم على طول الطريق التي اتخذوها 

أثناء لجوئهم، والتدمير الهائل والعنف الجنسي.

المقدمة

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018

وأجرت منظمة أطباء بال حدود في نوفمبر 2017، ستة استبيانات 
صحية في مقاطعة كوكس بازار هدفت إلى قياس حجم حالة 
الطوارئ الحالية من خالل تقييم بعض العوامل، بما في ذلك 

مستوى الوفيات خالل فترة زمنية 4 .وتظهر النتائج أن الروهينجيا 
قد اسُتهدفوا، كما أنهم المؤشر األوضح حتى اآلن على العنف 

واسع النطاق الذي بدأ في 25 آب \ أغسطس. وقد جمعت 
منظمة أطباء بال حدود روايات من الالجئين5 الذين وصلوا مؤخرًا 
إلى بنغالديش بهدف الوصول إلى فهم أفضل لظروف رحلتهم 

وأنماط العنف التي تعرضوا لها.

وتشير تقديرات منظمة أطباء بال حدود إلى أن ما ال يقل 
عن 9400 شخص فقدوا أرواحهم في ميانمار بين 25 آب / 

أغسطس و 24 أيلول / سبتمبر. وتوفي 6700 شخص منهم 
على األقل نتيجة للعنف. كما تشير التقديرات إلى مقتل ما ال 

يقل عن 730 طفاًل دون سن الخامسة.6

 في حين نبهت سرعة ونطاق التهجير المجتمع الدولي إلى شدة 
األحداث، تشير بيانات وفيات منظمة أطباء بال حدود إلى أن 

مستوى العنف بلغ حدًا غير مسبوق في الشهر الذي تلى الـــ25  
آب \ أغسطس 2017. يتناقض هذا بشكل حاد مع التصريحات 

الرسمية الصادرة عن سلطات ميانمار التي تنكر ارتكاب أي 
مخالفات في والية راخين7، وتحاول التقليل من عدد الضحايا 

الناجمة عن ما يسمى بعمليات التطهير8.

كما أطلقت عليها سلطات ميانمار  1
مجموعة التنسيق بين القطاعات )ISCG( ، تحديث حالة: أزمة   2 

.https://www :الالجئين الروهينجيا ، 11 فبراير 2018. متاح على   
/humanitarianresponse.info/system/files/documents   

files/180211_weeklyiscg_sitrep_final.pdf  
المصدر نفسه  3

لمزيد من التفاصيل، انظر المنهجية الواردة في المرفق وفي نتائج  4 
http://www.msf.org/sites/msf.org :االستبيان الصحي المتاحة على   

//:http و files/coxsbazar_healthsurveyreport_dec2017_final1.pdf/   
www.msf.org/sites /msf.org/files/report-rohingyas-emergency   

-17-vf1.pdf  
تم استخدام ما مجموعه 81 شهادة تم جمعها منذ آب \ أغسطس 2017    5

إلعداد هذا التقرير. انظر المنهجية في الملحق لمزيد من التفاصيل.  
تمثل االستبيانات ما مجموعه 503698 شخصًا وصلوا من والية راخين في    6

ميانمار خالل عمليات اللجوء الجماعي األخيرة. يظهر االستطالع أن 2.26٪   
من السكان لقوا حتفهم في ميانمار بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول    

\ سبتمبر. وبتطبيق هذه النسبة على مجموع السكان الممثلين، يشيرذلك    
إلى أن ما ال يقل عن 9400 من الروهينجا ماتوا خالل الشهر األول بعد بدء    
العنف، من بينهم قرابة 1000 طفل دون سن الخامسة. إذا قمنا بتفصيل   

النتائج والنظر في فاصل الثقة )كلما كانت فترة الثقة أصغر، كلما كانت    
العينة أكثر تمثياًل(، فإن عدد الوفيات المقدرة يتراوح بين 9425 و 13759،   

وبالنسبة لألطفال دون سن الخامسة بين 1008 و 2896. ومن بين هذه   
الحاالت، كان ما يتراوح بين 6759 و 9867 حالة وفاة بسبب العنف، بما   

في ذلك 734 و 2109 أطفال دون سن الخامسة.  

انظر البيان العام الذي نشره فريق التاتماداو لالخبار والمعلومات الحقيقية،  7 
مع نتائج التحقيق الذي أجراه المفتش العام لخدمات الدفاع حول ارتكاب   

جرائم ضد القوات المسلحة ردًا على هجمات 25 آب / أغسطس. متاح على:   
q=Tatmadaw+True+News+Inf؟/https://web.facebook.com/search/top  

 ormation+Team&_rdc=1&_rdr بورما: تقرير الجيش يقوم بتبييض جرائم
 التطهير العرقي - التحقيق الدولي، المساءلة المطلوبة لتحقيق العدالة في 

https://www.hrw. org/ : الروهينجا، 14 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017، متاح على
news/2017/11/14/burma-army-report-whitewashes-ethniccleansing

 ]...[ تدعي حكومة ميانمار أن 400 شخص قد ُقتلوا حتى اآلن، رغم أن آخرين
 يقولون إن الرقم أعلى بكثير". انظر الجارديان، 6 أيلول / سبتمبر 2017، متاح على: 

https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who 
are-the-rohingyaand-what-is-happening-in-myanmar-
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ياسين تارا، 20 عامًا، وابنتها أسماء البالغة من العمر 10 
أشهر، الجئتان في بنغالديش منذ شهر أيلول \ سبتمبر. 

تعرض طعام وأواني ياسين للسرقة، مما ترك العائلة 
المنهكة والتعيسة بوضع أسوء مما كانوا عليه. اشترت 

ياسين أواٍن تالفة لتحل محل األواني التي فقدتها وحاولت 
تنظيفها حتى تتمكن من الطهي ألسرتها. يحاول زوجها أن 

يجد عماًل ولكن األمر صعب جدًا. تعاني ابنتها من االلتهاب 
الرئوي وارتفاع درجة الحرارة. وتقول ياسين: "أتمنى أن يذهب 

أطفالي إلى المدرسة، حتى يتمكنوا من كسب العيش 
ومساعدتنا". كان لدى ياسين في قريتها في ميانمار ثالث 
بقرات، وهي تتهم الجيش بحرق منزلها وسرقة مواشيها.

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018
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يستند هذا التقرير في المقام األول إلى نتائج االستبيانات الصحية 
الستة التي أجرتها منظمة أطباء بال حدود في مقاطعة كوكس بازار 
في تشرين الثاني \ نوفمبر 2017. وقد تم دعم نتائج االستقصاء 
بالتحليل النوعي للشهادات التي تجمعها منظمة أطباء بال حدود 
بشكل روتيني منذ آب \ أغسطس، بما في ذلك روايات مرضى 

منظمة أطباء بال حدود والقائمين على رعايتهم. كما يتضمن هذا 
التقرير بيانات طبية من عيادة "كوتوبالونغ" التابعة لمنظمة أطباء 
بال حدود 9، باإلضافة إلى روايات وقصص المرضى الذين تحدثوا 
إلى أطباء وممرضات وقابالت في منظمة أطباء بال حدود، وذلك 

إلثبات النتائج التي توصلت إليها المالحظات الطبية المباشرة. 
وترد تفاصيل المنهجية المستخدمة في االستبيانات الصحية 

وتجميع الشهادات في مرفق هذا التقرير.

تشير اإلصابات التي عالجها موظفو منظمة أطباء بال حدود، 
وروايات الالجئين الواصلين حديًثا، والنتائج التي توصلت إليها 

االستبيانات الصحية التي أجرتها منظمة أطباء بال حدود إلى 
االستخدام المفرط للقوة من جانب قوات األمن في ميانمار 

والمجموعات التابعة لقوات األمن وعصابات راخين، وإلى 
االستخدام واسع النطاق للعنف ضد السكان الروهينجيا.

وقد أدى هذا االضطهاد العنيف إلى ارتفاع معدل الوفيات بين 
 سكان الروهينجيا في ميانمار، وأدى إلى اللجوء القسري لمن 

نجى منهم.

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018
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كان لمنظمة أطباء بال حدود وجود في منطقة كوكس بازار من خالل   9 
عيادة كوتوبالونغ منذ عام 2009. وقد استقبلت هذه العيادة معظم   

المرضى الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالعنف، بما في ذلك جروح    
ناجمة عن طلقات نارية، فضاًل عن معظم الضحايا من العنف الجنسي   

الذين عالجتهم منظمة أطباء بال حدود منذ بداية التدفق. ويعود ذلك إلى    
حد كبير إلى كون عيادة كوتوبالونغ المرفق الطبي الوحيد لمنظمة أطباء    
بال حدود الذي يعمل منذ الشهر األول من تدفق الالجئين. فقد قامت    

منظمة أطباء بال حدود بافتتاح العديد من المرافق الطبية اإلضافية في    
المنطقة منذ نهاية تشرين أول \ أكتوبر، لكن البيانات الطبية الواردة في    

هذا التقرير هي من المرضى في عيادة كوتوبالونغ فقط.  
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كان السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالعنف التي أبلغ عنها 
السكان النازحون مؤخرًا بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول \ 

سبتمبر هو إطالق النار )%69.4( 14، الذي شمل األطفال دون 
الخامسة )%59.1(15. ومن بين من ماتوا بسبب العنف، 8.8% 
قضوا حرقًا في منازلهم. وبلغ عدد األطفال دون سن الخامسة 

الذين لقوا حتفهم بسبب العنف بشكل عام %14.8 16.باإلضافة 
الى ذلك، %5 من األشخاص الذين ماتوا بسبب العنف بين 

25 آب \ أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر  فقدوا حياتهم بسبب 
الضرب الذي أدى الى الموت 17. وكانت أنواع العنف األخرى التي 
أدت إلى الوفاة هي العنف الجنسي )%2.6( 18 واأللغام األرضية 
)%1( 19. وهناك %12.3من الوفيات المرتبطة بالعنف فقدت 
حياتها نظرًا ألسباب "أخرى"، وقد تم تحديد معظمهم من قبل 

الالجئين الذين شملهم االستطالع في كوتوبالونغ وبالوخالي على 
أنهم "قتلوا على يد الجيش"، من دون أن يضيف المشاركون أية 

معلومات إضافية أما في بالوخالي 2 وتاسنيمارخوال، فقد أضاف 
الالجئون الذين شملهم االستطالع أن البعض فقدوا حياتهم 

بسبب "جز العنق" 20

تحدث الالجئون الذين قدموا شهاداتهم إلى منظمة أطباء بال 
حدود بشكل رئيسي عن العدد الكبير من الوفيات ووصفوا كيف 

ُقتل الناس. كانت اإلشارات إلى الذبح عديدة، باإلضافة إلى 
عمليات القتل الجماعي.

دون سن الخمسة سنوات العدد الكلي

 72.8 % 71.7 % )العنف )٪ النسبة الكلية للوفيات

سبب الوفاة العنيفة

 6.9 % 5.0 % الضرب

 0.0 % 2.6 % االعتداء الجنسي

 59.1% 69.4 % إطالق النار

 14.8 % 8.8 % حرق المنزل

 2.3 % 1.0 % األلغام األرضية

 0.0 % 0.3 % االختطاف / االحتجاز

 0.0 % 0.2 % جز العنق

 2.3 % 0.4 % غير معروف

 14.8 % 12.31 % أخرى

"لقد قتلوا زوجي وأطفالي. مات حوالي 60 شخصًا في هذا 
الهجوم. تم ذبح العديد من الناس. بعد ذلك وضعهم الجيش 

في حفرة كبيرة في األرض".
 - أنثى من ساين دي برانغ / سيين نيين بيا، بلدة بوثيداونغ، 26 تشرين الثاني \

نوفمبر 2017.

بعض الناس شاهدوا جيرانهم - وأحياًنا أفراد عائالتهم - يتم 
حرقهم حتى الموت في منازلهم.

يستند الشكل إلى النتائج المجمعة من االستبيانات الستة )%69 من حاالت  14 
الوفاة بسبب العنف بين الالجئين الوافدين حديثًا كانت في كوتوبالونغ    

وبلوخالي؛ و %68.7 من جميع الوفيات المرتبطة بالعنف بين السكان كانت   
في بالوخالي )2( وتاسنيمارخوال(.    

يعتمد على النتائج المجمعة من االستبيانات الستة  15
تستند األرقام إلى النتائج المجمعة من االستبيانات الستة. الناس   16 

المحترقون حتى الموت في منازلهم يمثلون %11.9 من مجموع الوفيات   
الناجمة عن العنف، وفقا للمعلومات التي تم جمعها في كوتوبالونغ   

وبلوخالي. يرتفع هذا إلى %20 لألطفال دون سن الخامسة.  
 17 يعتمد على النتائج المجمعة من االستبيانات الستة. يشكل األشخاص 

الذين تم ضربهم حتى الموت %19.5 من جميع الوفيات المرتبطة بالعنف،   
وفقا للمعلومات التي تم جمعها في بالوخالي )2( وتاسنيمارخوال. يرتفع    

هذا إلى %26.1 لألطفال دون سن الخامسة.  
 18 يستند الشكل إلى النتائج المجمعة من االستبيانات الستة.

19 يستند الشكل إلى النتائج المجمعة من االستبيانات الستة. األشخاص الذين  
قتلوا بسبب األلغام األرضية يمثلون %3.6 من الوفيات المرتبطة بالعنف    
وفقا للمعلومات التي تم جمعها في بالوخالي )2( وتاسنيمارخوال. ال توجد   

معلومات متاحة عن كوتوبالونغ وبالوخالي حول هذا األمر.   
 20 يمّثل األشخاص الذين قتلوا بجز األعناق %1.5 من جميع الوفيات 

نتيجة العنف وفقا للمعلومات التي تم جمعها في بالوخالي )2(    
وتاسنيمارخوال  

02

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018

9

MSF-Death-and-Violence-Report-DEF_ARABIC.indd   8 26.03.18   20:45



02
بينما نبهت سرعة ونطاق التشرد منذ 25 آب / 
أغسطس المجتمع الدولي إلى شدة األحداث، 

فإن عدم وصول جميع المنظمات اإلنسانية 
المستقلة إلى والية راخين قد أدى إلى نقص 

في المعلومات حول ما حدث بالفعل في أواخر 
آب / أغسطس.

ُتظهر بيانات الوفيات التي لدى منظمة أطباء بال حدود أن العنف 
 قد بلغ مستويات عالية جدًا ابتداءًا من 25 آب \ أغسطس 2017. 

وتقدر منظمة أطباء بال حدود أن ما ال يقل عن 9400 شخص 
فقدوا أرواحهم في ميانمار بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول 
\ سبتمبر، من بينهم ما ال يقل عن 6700 شخص ماتوا بسبب 

العنف، بما في ذلك ما ال يقل عن 730 طفاًل تحت سن 
الخامسة.10

2.1 ارتفاع معدالت الوفيات
تضاعف معدل الوفيات ليجاوز 13 ضعفًا بين 25 آب \ أغسطس 
والــ24 أيلول \ سبتمبر مقارنة بما بين 27 أيار \ مايو و الــ24 آب 

\ أغسطس 11. تشير الوفيات المرتبطة بالعنف من 25 آب \ 
أغسطس فصاعدًا إلى االستخدام المفرط للقوة ضد سكان 

الروهينجيا في والية راخين، باإلشارة إلى أن % 71.7 من مجموع 
الوفيات المبلغ عنها بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول \ 

 سبتمبر سببه العنف 12.

"تم ذبحهم!"
- آالف الموتى

توزيع الوفيات على الالجئين حسب سبب الوفاة المبلغ عنه واألسبوع، في كوتوبالونع وبالوخالي، بمنطقة كوكس بازار، بنغالديش. 
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الوفيات نتيجة العنف

 فقد حدثت زيادة في حاالت الوفيات الناجمة عن العنف في 
األيام العشرة التي تلت 25 آب \ أغسطس، أي ما يعادل 43.8% 

من إجمالي الوفيات المبلغ عنها خالل هذه الفترة 13.

تؤكد روايات المرضى الذين يتلقون العالج في مرافق منظمة 
أطباء بال حدود والالجئين اآلخرين على ضراوة حملة التطهير، 

خاصة خالل األسابيع األولى. ويصفون جميعًا أنماطًا مماثلة، 
بما في ذلك غارات على المنازل والحرق المتعمد واالستخدام 

واسع النطاق للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، واالستخدام 
المفرط للقوة، وعمليات اإلعدام العرفية، وعمليات إطالق النار 

العشوائية، وعمليات القتل العشوائي للقرويين.

"لقد أحرقوا بيتي وجميع المنازل األخرى أيضًا. ذهب بعض 
القرويين لمحاربة الجيش بالمناجل، لكن الجيش أطلق النار 
عليهم جميعًا. مات جميع الرجال. لم أكن سأرحل لو لم أكن 
مضطرة لذلك، فأنا كبيرة في السن. ]...[ استغرقنا 13 يوًما 

للوصول إلى هنا، وهذا هو اليوم الرابع عشر. لقد وصلت هذا 
الصباح مع ابنتي. وفي الطريق من بوثيداونغ عبر مونغداو، 

رأيت ما ال يقل عن 300 قتيل تم ذبحهم. جميع القرى تحترق، 
بما في ذلك المنازل الكبيرة ".

- أنثى ، 65 سنة ، تاونغ بازار، ُبوتيدونغ تاونشيب، في 11 سبتمبر، 2017

األرقام مستمدة من النتائج المجمعة من االستبيانات  10 
الست، وقد تم استقراءها وتطبيقها على مجموع السكان الممثلين  

يعتمد على النتائج المجمعة من االستبيانات الصحية   11
المتوسط   المرجح للوفيات المبلغ عنها بسبب العنف بين جميع الالجئين  12 

الذين شملهم االستطالع في جميع المواقع )كوتوبالونغ، بالوخالي،   
بالوخالي 2، وتاسنيمارخوال(.  

المعلومات متاحة عن كوتوبالونغ وبالوخالي  13
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"لطالما تعرضنا للتعذيب على أيدي سلطات ميانمار، ولكن 
منذ يوم العيد ]25 يونيو / حزيران[ لم أذهب إلى منزلي ولم 

أر عائلتي. لقد كنت أختبئ في األدغال لفترة طويلة مع ابنتّي 
إلنقاذهما من الجيش. لم نكن قادرين على تحمل ما يفعلونه 

بنا، لذا اضطررنا لمغادرة البالد".
- أنثى، 30 عاًما، من كيا ماونغ / كيان باوك بيو سو، قرية ماوغداو، 16 آب \ 

أغسطس 2017

3.1 معلومات عامة
تعرض الروهينجيا في ميانمار تاريخيًا لالضطهاد والتمييز 

المتأصل، سواء في القانون أو في الممارسة، مما أدى إلى 
نزوحهم في جميع أنحاء والية راخين والبلدان المجاورة لسنوات. 

وفي تشرين األول \ أكتوبر 2016 ، شن جيش ميانمار حملة 
قمع رئيسية ضد الروهينجيا، لما ادعوا أنه رد على هجوم شنه 

جيش أراكان روهينجيا لإلنقاذ )ARSA( على عدد من مراكز الشرطة 
وقاعدة عسكرية. ومنذ ذلك الحين، ُقتل المئات من الروهينجيا 

ولجأ آخرون إلى بنغالديش.

كان الوضع في والية راخين متوترًا ومتقلبًا لبعض الوقت. أفاد 
العديد من مرضى منظمة أطباء بال حدود أن قراهم تعرضت 

للهجوم قبل 25 آب \ أغسطس، ووردت تقارير عن تزايد العنف 
منذ مايو / آيار فصاعدًا. وتشير الروايات أيًضا إلى أن سلطات 
ميانمار زادت عملياتها األمنية ابتداًء من حزيران \ يونيو 2017.

تظهر االستبيانات التي أجرتها منظمة أطباء بال حدود أن 
األشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم للعنف في الفترة بين 25 

فبراير / شباط والتاريخ الذي تمت مقابلتهم فيه كانوا قد عانوا من 
3.7 حوادث عنيفة في المتوسط25. فنظًرا الى ما سبق والنسبة 
المرتفعة من المشاركين في االستبيانات الذين تعرضوا للعنف، 
يمكننا أن نالحظ أن العنف الذي يواجهه الروهينجيا في راخين كان 

وما زال مستمرًا.

كانت النتائج المميتة للعنف مرتفعة بالفعل في الفترة بين 25 
شباط \ فبراير و 24 آب \ أغسطس، مع تسبب العنف ب 28% 

من الوفيات المبلغ عنها في والية راخين خالل تلك الفترة 26. 
تؤكد حاالت مرضى منظمة أطباء بال حدود على وقوع أحداث 

عنف متكررة قبل 25 آب \ أغسطس.

3.2 درجات قصوى من العنف
"يأتي الجيش كل 15 يوًما. يدخلون البيوت ويضربون الرجال 

ويغتصبون الفتيات في بعض األحيان. كانوا يأتون في السابق 
إلى القرية فقط ألخذ الفتيات الجميالت. اآلن يغتصبون 

الجميع، بما في ذلك النساء المسّنات والفتيات الصغيرات. 
لقد عذبونا".

- أنثى من كوانس باونغ / كوان ثي بين، بلدة مونغداو، في 22 تشرين األول \ 

أكتوبر، 2017

ُتظهر بيانات منظمة أطباء بال حدود أن %21.5 على األقل من 
السكان النازحين قد تعرضوا للعنف في الفترة بين 25 آب \ 
أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر. فالغالبية العظمى )84.8%( 

من أحداث العنف التي عانى منها الالجئون الذين وصلوا مؤخرا 
من ميانمار حدثت خالل تلك الفترة. يؤكد هذا االرتفاع الكبير في 

حوادث العنف أن تكثيف العنف في والية راخين بدأ من 25 آب \ 
أغسطس فصاعًدا.

من بين 224 مريضًا يعانون من إصابات مرتبطة بالعنف عولجوا 
من قبل منظمة أطباء بال حدود في عيادة كوتوبالونغ منذ بداية 
التدفق28، وصل %29 منهم إلى عيادة منظمة أطباء بال حدود 
خالل األسبوعين األولين من التدفق29. وقد كان أول الالجئين 

الذين وصلوا إلى بنغالديش خالل التدفق األخير هم أولئك الذين 
يعيشون في المناطق الحدودية في بلدة مونغداو، حيث وقعت 

الهجمات المزعومة لجيش أراكان روهينجيا لإلنقاذ بـــ25 آب \ 
أغسطس. وقد مكنهم قربهم من الحدود مع بنغالديش من 

طلب الرعاية في الوقت المناسب. ثم في أوائل أيلول \ سبتمبر، 
بدأ الناس تدريجيًا في الوصول من البلدات الواقعة في المناطق 

الداخلية، على بعد عدة أيام من الحدود.

المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  25
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  26

"كانوا يطلقون النار عشوائيًا على الجموع"
- عنف واسع النطاق

تعمل عيادة كوتوبالونغ التابعة لمنظمة أطباء بال حدود منذ عام 2009،  27 
وقد كانت المرفق الوحيد القائم لمنظمة أطباء بال حدود في بداية تدفق   

الالجئين في آب \ أغسطس 2017. وفي وقت كتابة هذا التقرير، هناك العديد     
من المرافق الجديدة لمنظمة أطباء بال حدود والقادرة على عالج اإلصابات    

الناجمة عن العنف، ولكن البيانات الطبية في هذا التقرير تغطي المرضى    
المعالجين في عيادة كوتوبالونغ التابعة لمنظمة أطباء بال حدود فقط.  

تعكس هذه األرقام عدد الجئي الروهينجيا الذين سعوا للحصول على رعاية ما  28 
بعد العنف في عيادة "كوتوبالونغ" التابعة لمنظمة أطباء بال حدود فقط. كما    
تقدم منظمة أطباء بال حدود الرعاية للمجتمع المضيف في بنغالديش، بما   

في ذلك اإلصابات المتعلقة بالعنف.   
تشمل البيانات األسابيع الوبائية 34 و 35، أي من 21 آب / أغسطس إلى  29 

3 أيلول / سبتمبر.  

03
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 "أمي كفيفة، لم تستطع الركض، واحترقت داخل منزلنا.

 لم يكن بإمكاني سوى انتزاع طفلي ]20 يوًما[ والهرب".
- أنثى ، من بلدة راثيدونغ، في 13 أيلول \ سبتمبر ، 2017

"الجيش يحرق المنازل والمساجد. ]...[ أحرقوا بيتي وطفلي 
الرضيع فيه. ال أعرف ما إذا كان ال يزال هناك أشخاص في 

قريتي".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ ، 21 تشرين األول \ أكتوبر ، 2017

معظم الناس الذين ماتوا منذ 25 آب \ أغسطس فقدوا حياتهم21 
إما في منازلهم22 أو في قراهم أو خالل لجوئهم إلى بنغالديش23.

وعلى الرغم من أن العنف كان شديًدا بشكل خاص في الشهر 
الذي أعقب يوم 25 آب \ أغسطس مباشرة، إال أنه استمر أيًضا 
بعد تلك الفترة. ومن الوفيات المبّلغ عنها في الفترة ما بين 25 

أيلول \ سبتمبر ونهاية فترة االسترجاع )بين 30 تشرين األول 
\ أكتوبر و 12 تشرين الثاني \ نوفمبر(، توفي 11.1 ٪ بسبب 

العنف24. حيث تؤكد شهادات الالجئين الواصلين حديثًا حقيقة 
أن العنف، بما في ذلك القتل العشوائي للقرويين، استمر طوال 

شهر تشرين األول \ أكتوبر وتشرين الثاني \ نوفمبر في مواقع 
مختلفة عبر والية راخين.

 ال يزال هناك عنف في ميانمار. كانوا يقتلون الناس في 
 اليوم الذي غادرنا فيه. ]…[ وصلنا اليوم بعد أن سافرنا 

لمدة 12 يوًما".
- ذكر من بلدة بوثيداونغ، في 19 تشرين األول \ أكتوبر ، 2017

2.2 "لقد رأيت الكثير من الجثث"
    - شهود الموت

" مشينا عبر التالل والحقول واألنهار لمدة أربعة أيام طويلة. 
لقد مشينا عبر العديد من القرى التي احترقت. لم يبق هناك 

أحد. كانت هناك جثث على طول الطريق وكان األطفال 
خائفين. كان علينا السير أمامهم إلبعادهم عن الجثث".

- ذكر من نوا بارا / يوار ثات، قرية بوثيداونغ، في 29 تشرين األول \ أكتوبر، 2017

أفاد العديد من الالجئين أنهم شاهدوا جثًثا في رحلتهم إلى 
الحدود، وأحياًنا عشرات منها. كانت هذه التقارير أكثر شيوًعا بين 

الالجئين من بلدة بوثيداونغ. يمكن تصور فظاعة ما حدث إذا 
أخذنا بعين االعتبار طول رحلتهم إلى الحدود البنجالديشية، والتي 

تستغرق ما ال يقل عن سبعة أيام سيًرا على األقدام. فيما أفاد 
عدد قليل من الالجئين أيضًا أنهم دفنوا الجثث بأنفسهم قبل 

مغادرة قراهم.

02
"بعد أن غادر الجيش، َدَفَن زوجي مع قرويين آخرين 20 جثة 

معًا في قبر واحد. ثم غادر الجميع القرية. ذهبنا من قرية إلى 
قرية لمدة أسبوع تقريبًا. استغرق األمر ما مجموعه أسبوعين 

لنصل إلى هنا. لقد مشينا عبر التالل خالل أحد األسابيع. 
وكانت إحدى التالل مليئة بالجثث، أكثر من 40 جّثة، فلم 

نتمكن حتى من المشي في تلك المنطقة".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ، في 11 أيلول \ سبتمبر ، 2017

وأفاد بعض الالجئين أنهم رأوا جثثًا مقطوعة الرأس أو أشالء في 
طريقهم إلى بنغالديش. وقال آخرون إنهم رأوا جثًثا تحرتق.

"رأيت منازل مشتعلة بجانب قريتي. ال أعرف كيف يحرقون 
المنازل. ثم جئنا إلى بنغالديش مع جميع أفراد عائلتنا. ]...[ 
رأينا العديد من الجثث على الطريق، تم قطع رؤوس العديد 

منهم، وحتى النساء ".
- أنثى، 40 عاًما، من بلدة بوثيداونغ، 21 تشرين األول \ أكتوبر 2017

"رأينا بعض الجثث على الطريق وقد قطعت رؤوسها، وكانت 
هناك أشالء تسبح في النهر. كما شممت رائحة أجساد تحرق 

في القرى التي مررنا بها. لم أستطع النوم لمدة شهرين".
- ذكر من زوي بارانغ / فيت ليك، من بلدة بوثيداونغ، في 4 تشرين الثاني \ 

نوفمبر، 2017

"لقد قطعوا جثث األطفال الصغار إلى قطع وأخذوا الرجال 
جانبًا وقتلوهم جميعًا. ثم أخذوا كل الجثث وألقوا بها في 

النار. لقد عشنا بالقرب من مكان حدوث ذلك ورأينا ذلك كله 
من منازلنا".

- أنثى من ال با داونغ / با رين كيي، من بلدة بوثيداونغ ، 26 تشرين الثاني \ 

نوفمبر، 2017

األشخاص الذين لقوا حتفهم في منازلهم في ميانمار يمثلون %39.7 من  21 
الوفيات وفقًا للمعلومات التي تم جمعها في كوتوبالونغ وبالوخالي. ال    
توجد معلومات متاحة عن بالوخالي 2 و تاسينمارخوال بهذا الخصوص.    

األشخاص الذين لقوا حتفهم في قراهم في ميانمار يمثلون %71.4 من  22 
الوفيات وفقًا للمعلومات التي تم جمعها في بالوخالي 2 و تاسينمارخوال.   

ال توجد معلومات متاحة عن كوتوبالونغ وبالوخالي بهذا الخصوص.  
األشخاص الذين لقوا حتفهم في رحلتهم إلى بنغالديش يمثلون   23 

%41.3 من الوفيات بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر وفقًا    
للمعلومات التي تم جمعها في كوتوبالونغ وبالوخالي. بالنسبة للسكان    

الذين شملهم المسح في بالوخالي 2 و تاسينمارخوال، %10.7 من    
الوفيات المبلغ عنها بين 25 آب \ أغسطس ونهاية فترة االسترجاع وقعت   

  على الجانب الميانماري من الحدود و %6 على الجانب البنغالديشي.
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط.  24
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"غالًبا ما يأتى الموغ35 إلى القرية ألخذ الفتيات، وإذا رفضن 
ذلك، يتم تعذيبهن. يتم تعذيب العديد من النساء ]إشارة إلى 

العنف الجنسي36[ - أعرف قصة ما ال يقل عن أربعة أو خمسة 
جيران. لقد عوملت بشكل أفضل من ذلك. تم تعذيب العديد 

من النساء في القرية لكننا ال نخبر أحدًا بذلك. إن لم تكوني 
متزوجة، فلن يكون هناك من يريدك بعد اآلن".

- أنثى من ميي روال / ميين هلوت، بلدة ماونغداو، 30 آب \ أغسطس ، 2017

أفاد غالبية الالجئين الذين شملهم االستطالع والذين عانوا من 
أنواع "أخرى" من العنف )%28.1( بين 25 آب \ أغسطس و 24 
أيلول \سبتمبر أن منازلهم قد أحرقت )%8.5 من كامل أحداث 

العنف(، كما رأوا أشخاصًا آخرين يتعرضون إلطالق النار )%2.2( أو 
السرقة أو االبتزاز )%1.4(. وتشمل أنواع أخرى من العنف مشاهدة 

أو التعرض للضرب أو القبض عليهم أو اختطافهم37.

وتتفق الشهادات التي يسمعها موظفو منظمة أطباء بال حدود 
مع النتائج التي توصلت إليها االستبيانات بشأن الحرق38، حيث 
أفاد معظم الالجئين بإحراق منازلهم، وأنهم شهدوا إشعال النار 
في منازل وقرى، أو ساروا عبر القرى المحروقة في رحلتهم إلى 

بنغالديش.

"غادرنا القرية بعد يومين ألن الجيش بدأ في إحراق المنازل 
في قريتنا. غادرنا عندما رأيناهم يصلون. لقد رأيتهم يحرقون 

المنازل. غادر الجميع من قريتي، أخذ بعضهم حيواناتهم. لقد 
كانت جميع القرى التي رأيناها في طريقنا إلى البحر مشتعلة".
- أنثى، 26 سنة، من  لودانغ بارا / وا را كيون، بلدة باثينداونغ، في 10 أيلول \ 

سبتمبر 2017

ومن بين الالجئين الذين شملهم االستبيان والذين تعرضوا 
للعنف في أماكن "أخرى"، ذكر بعضهم أن العنف وقع في ما 

يشار إليهم بـ "معسكرات الجيش"، إال أن الموقع والطبيعة 
الدقيقة لهذه المعسكرات غير معروفة لعدم تقديم المشاركين 

المزيد من التفاصيل.
كلمة يستخدمها سكان الروهينجيا لوصف السكان غير المسلمين في  35 

راخين والتي يمكن اعتبارها مهينة.  
يبدو أن كلمة "تعذيب" ُتستخدم بشكل منتظم من قبل الالجئين ككلمة  36 

عامة لوصف عنف كامل المدى، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي،   
ولكن تستخدم أيضًا لوصف حملة مستمرة من المضايقة واالستغالل.    

لذلك فإن فهم ما إذا كان التعذيب، كما هو مذكور في المادة 1.1 من   
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية   

أو الالإنسانية أو المهينة، قد تم ضد سكان الروهينجا كان خارج نطاق    
عملية جمع الشهادات.   

المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  37
هو بإشعال النار المتعمد أو عن سوء نية في المباني أو مناطق البراري  38 

أو غيرها من الممتلكات بقصد إحداث الضرر.  
كان ابن المرأة التي تم مقابلتها حاضرًا أثناء المقابلة. وتحدث عن إكراهه  39 

على "الحفر باألرض" و "زراعة األرز".  
أنظر القسم المتعلق بالعنف الجنسي  40

"كان البد أن يذهب ابني مرتين إلى معسكر الجيش للعمل 
من دون أجر. ذهب مرة لمدة يومين، ثم عاد إلى منزله لمدة 

أسبوع، ثم أخذوه مرة أخرى للعمل لمدة يومين39".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ، في 19 تشرين األول \ أكتوبر، 2017

تتوافق الروايات الصادرة عن مرضى منظمة أطباء بال حدود 
والالجئين الذين يدلون بشهاداتهم مع التقارير التي تفيد عن 
نقل األشخاص إلى ما ُيشار إليه في كثير من األحيان باسم 

"المعسكرات" أو "معسكرات الجيش". كانت هناك عدة 
إشارات إلى الرجال والفتيان الذين يتم أخذهم للعمل القسري، 

فضاًل عن العديد من التقارير عن حاالت االختفاء. كما ورد أن 
الفتيات والشابات تم أخذهن أيضًا، غالبًا ما يتجنب الالجئون 

ذكر األسباب، ولكن البعض منهم يشيرون إلى اإلساءة 
واالستغالل الجنسي40. وقد تحدث العديد أيضًا عن حاالت 

االختفاء واالحتجاز التعسفي، بما في ذلك االستهداف المحدد 
للرجال، وكذلك اختفاء النساء واألطفال.

"قبل الهجوم العسكري، قامت الشرطة بتفتيش واعتقال 
المسلمين من القرى لمجرد امتالكهم السواطير في المنزل، 

إال أن الحقيقة هي أننا نستخدم هذه األنواع من السواطير 
لقطع األشجار في الغابة. تم أخذ األشخاص الذين اعتقلوا إلى 

السجن ولم يعودوا أبدًا، وال نعرف أبدًا ما الذي حدث لهم. هل 
تم قتلهم أو سجنهم؟ أنا ال أعرف".

 - ذكر ، 22 سنة ، من توال تولي / مين غيي يوا، بلدة مونغداو،

 أيلول \ سبتمبر 2017
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03
"وبالمقارنة مع المرضى الذين عالجناهم بعد تفشي العنف 

في تشرين األول \ أكتوبر عام 2016 في راخين، فإن اإلصابات 
أحدث هذه المرة، وتكون قد وقعت في اليوم أو اليومين 
األخيرين. إن األمر ليس مثل العام الماضي30، حيث كان 
المرضى يصلون إلينا بعد أسابيع وحتى أشهر من وقوع 

الحوادث".
 - مسؤول الممرضين في منظمة أطباء بال حدود في عيادة كوتوبالونغ،

 28 آب \ أغسطس 2017

بدأ عدد األشخاص القادمين إلى عيادة "كوتوبالونغ" التابعة 
لمنظمة أطباء بال حدود والمصابين بجروح ناجمة عن طلقات 
نارية في االنخفاض فقط بعد 25 أيلول / سبتمبر ، مما يشير 

إلى استمرار العنف خالل ذلك الشهر. إال أن الفرق الطبية التابعة 
لمنظمة أطباء بال حدود استمرت بمتابعة ورعاية األشخاص 

في مرافقها التي بها إصابات مرتبطة بالعنف، سواء في عيادة 
كوتوبالونغ أو في مرافق جديدة افتتحت منذ نهاية تشرين األول \ 
أكتوبر. بعض هؤالء األشخاص مصابون بأعيرة نارية، ومعظمها 

جروح قديمة تتطلب متابعة طبية.

3.3 أنواع العنف التي مَر بها المرضى
"كان هناك إطالق نار طوال الليل، وسمعت أصوات إطالق 

الرصاص. ثم في الصباح التالي، لم نعد نستطيع تحملها. كان 
الجميع يحتشدون لمواجهة الجيش، وكان إخوتي هناك أيًضا. 

لم يكن أحد منهم يحمل أي أسلحة. غادر الجيش، لكنه عاد مع 
المزيد من الجنود ثم بدأوا يطلقون النار عشوائيا على الجموع. 
]...[ ُقتل أحد إخوتي بالرصاص. كانت طائرات الهليكوبتر تحرق 
المنازل واستمرت بذلك عندما غادرنا. اختبأنا جميعنا في حقل. 

كنت أركض عندما ُأصبت".
- ذكر، 23 سنة، من بوليبازار / ديول تولي، قرية ماونغداو، في 30 آب \ أغسطس 

2017

كانت الطلقات النارية )%76.2( والضرب )%60( أكثر أنواع 
العنف شيوًعا بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر والتي 

عانى منها الالجئون من الذكور واإلناث الذين وصلوا مؤخرًا إلى 
بنغالديش31. تشمل اإلصابات المتعلقة بالعنف التي عالجتها 

فرق منظمة أطباء بال حدود منذ بداية التدفق جروحًا ناجمة عن 
طلقات نارية، وإصابات جراء االنفجارات، وحروقًا، وصدمات حادة، 
وكدمات، وكسورًا في العظام. ومن بين الــ 224 الجئًا المصابين 

بإصابات عنف الذين عالجتهم منظمة أطباء بال حدود في عيادة 
كوتوبالونغ في الفترة بين 21 آب / أغسطس32 2003 و 3 كانون 

األول / ديسمبر، كان 163 منهم مصابين بأعيرة نارية33.

"هذا أسوأ ما رأيناه خالل السنوات الثماني التي قضيتها 
هنا. وعلى غرار العام الماضي، وجدنا نقاط دخول إلصابات 

بالرصاص في ظهور العديد من المرضى، وهذا األمر يتوافق 
مع الشهادات التي جمعتها منظمة أطباء بال حدود والتي تفيد 

بأنه ثد تم إطالق النار عليهم أثناء فرارهم".
- مسؤول الممرضين في منظمة أطباء بال حدود في عيادة كوتوبالونغ

كانت غالبية الالجئين الذين قدموا شهاداتهم إلى فرق منظمة 
أطباء بال حدود إما تعرضوا بشكل مباشر34 أو شهدوا إطالق 

نار. وتشير غالبية حوادث إطالق النار إلى إطالق النار العشوائي 
في القرى، وأحياًنا بشكل مباشر على المنازل، واألشخاص أثناء 

فرارهم.

"حافظنا على مسافة آمنة بعيدًا عن موقع الحدث، لكننا كنا 
نرى ما يحدث في القرية من موقعنا على الجبال. كانوا يطلقون 

النار على الناس، حتى على أولئك الذين سقطوا على األرض 
وكانوا يطلبون المساعدة".

 - ذكر من زوي بارانغ / فييت لييك، قرية راثيداونغ، في 4 تشرين الثاني

 \ نوفمبر، 2017

تشمل شهادات الالجئين أيضا العديد من حوادث العنف 
الجسدي. كان معظمها نتيجة الضرب والطعن، والتي يكون لها 

في بعض األحيان نتائج مميتة.

"أخذ الجيش مجموعات من النساء إلى المنازل وطعنهن 
وضربهن. توفي البعض ممن لم يتمكّن من تحمل ذلك. 

طعنني أحد العسكريين على حنجرتي وذقني. ضربني أحدهم 
على يدي. ولكني ال أتذكر بما ضربني".

 - أنثى، 35 عاًما، من توال تولى / مين جيى يوا ، بلدة مونغداو، 14 أيلول

 \ سبتمبر 2017

هذه إشارة إلى التدفق الجماعي لالجئين من الروهينجا في تشرين األول /   30 
أكتوبر 2016 عقب عمليات تطهير قام بها جيش ميانمار، لما اعتبروه ردًا   
على سلسلة من الهجمات المسلحة على شرطة حرس الحدود في والية    

راخين الشمالية التي تسببت في تسع وفيات بين أفراد قوات األمن وأدت   
إلى إغالق كامل للمنطقة عند إجراء العمليات العسكرية المشتركة.  

المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  31
32 األسابيع الوبائية 34 إلى 48.

تستبعد ھذه األرقام مرضی المجتمع المضیف الذین یعانون من إصابات  33 
تتعلق بالعنف والتي عالجتها منظمة أطباء بال حدود خالل الفترة.  

تشمل هذه الشهادات بعض المرضى )أو القائمين على رعايتهم( الذين  34 
عولجوا من قبل منظمة أطباء بال حدود نتيجة إصابات بأعيرة نارية.   
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يعبر الجئو الروهنجيا نهر ناف من ميانمار إلى بنغالديش. 
سافر ماوميس سامان من ماغنوم إلى الحدود البنغالديشية 

لمدة ثمانية أيام في أوائل شهر تشرين األول \ أكتوبر، 
حيث فّر عشرات اآلالف من العنف العرقي في والية راخين 
الشمالية في ميانمار. تعاني المخيمات التي كانت موجودة 
منذ عدة سنوات من التدفق المفاجئ والكبير لالجئين حيث 

يحاول السكان المحليون على عجل توسيع وتمديد هذه 
المخيمات.
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4.2 العنف ضد األطفال وكبار السن
تم ممارسة العنف ضد الروهينجيا في ميانمار بغض النظر عن 
العمر، حيث تقدر منظمة أطباء بال حدود أن ما ال يقل عن 730 
طفاًل دون سن الخامسة قد ماتوا بسبب العنف بين 25 آب \ 

أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر )أصيب %59.1 منهم بالرصاص، 
وُحرق %14.8 حتى الموت في منازلهم ، و %6.9 تعرضوا 

للضرب حتى الموت(.

كانت الوفيات بين كبار السن مرتفعة للغاية أيضًا: إذ توفي 
%5.47 من األشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 50 عاًما أو 

أكثر في الفترة بين 25 آب \ أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر44، 
معظمهم ماتوا بسبب العنف45.

أثرت الوفيات الناجمة عن العنف على األشخاص من جميع 
األعمار، بما في ذلك أصغرهم سًنا، حيث بلغت نسبة الوفيات 

الناجمة عن العنف %4672.8 في األطفال دون الخامسة بين 25 
آب \ أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر. وتشير قصص الالجئين 

والمرضى إلى الطريقة الوحشية التي قتل فيها األطفال.

"فقدت أطفالي الستة، ثالث فتيات وثالثة أوالد. كان أصغر 
أطفالي يبلغ من العمر ثالثة أشهر. عندما كنت أهرب من 

الجيش، أخذت طفاًل بحجم طفلي الرضيع. اعتقدت أنه طفلي. 
لكن بعد حين أدركت أنه ليس طفلي، لقد كان طفاًل ميتًا آخر، 

وقد كان بطنه مشقوقًا وأحشاؤه ممزقة".
 - أنثى ، 35 عاًما ، من توال تولى / مين غيى يوا ، بلدة مونغداو،

 14 أيلول \ سبتمبر 2017

"لقد ضربوا طفلي بشيء ثقيل على رأسه مما أدى إلى وفاته، 
لقد رأيت رأسه ينفجر ودماغه يسقط على األرض بأم عيني. 

لقد فقدت طفلي!".
- أنثى ، 25 عاًما، من توال تولى / مين غيى يوا، مدينة مونجداو، 16 أيلول \ 

سبتمبر 2017

األطفال والمسنون الذين بقوا على قيد الحياة لم ينجوا من 
العنف: %15.3 من األطفال أقّل سن الخامسة و %22.6 من 

األشخاص الذين بلغوا الخامسة من العمر أو أكثر والذين وصلوا 
مؤخرًا إلى بنغالدش تعرضوا للعنف في الفترة بين 25 آب \ 
أغسطس و 24 أيلول \ سبتمبر47. منذ بداية تدفق الالجئين، 

عالجت عيادة كوتوبالونغ التابعة لمنظمة أطباء بال حدود خمسة 
أطفال دون سن السادسة من إصابات ناجمة عن العنف، بما 

في ذلك إصابة واحدة بالرصاص48. وفي نفس العيادة، قدمت 
منظمة أطباء بال حدود الرعاية إلى 37 من الضحايا من العنف 

الجنسي دون سن 18 عامًا، وبعضهن في سن التاسعة.

4.3 "نحن بأمان أكثر هنا" - أماكن العنف
تظهر النتائج التي توصلت إليها االستبيانات التي أجرتها منظمة 

أطباء بال حدود أن العنف كان في معظم األحيان داخل مساكنهم 
)%68.7( أو أثناء رحلة اللجوء )%62.8(49. وتبين أيضًا أن الحوادث 

وقعت في مجموعة متنوعة من المواقع الأخرى التي أبلغ عنها 
الالجئون الذين شملهم االستبيان: في العمل ) %18.1( ، وفي 

القرية، وفي السوق، وفي المحل، وفي المدرسة50.

"عندما ذهبت إلى منزلي ألخذ ابني، أصبت فجأة بعيار ناري. 
اخترقت رصاصة جانبًا من ساقي اليسرى وخرجت من الجانب 
اآلخر. وفي غضون ثواٍن قليلة، أصابت رصاصة أخرى ساقي 
األخرى وتوغلت بنفس الطريقة. كنت في ذلك الوقت داخل 
منزلي. عبرت الرصاصات جدار ]المصنوع من الخيزران[ منزلي 

إلى ساقي".
 - أنثى، 40 عاًما ، من بوسارا / ثا وين تشاونغ، مدينة مونجداو،

 في 6 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017

يؤكد تحليل الشهادات أن الروهنجيا قد تعرضوا للعنف في 
مواقع متعددة، بما في ذلك في منازلهم وقراهم. وتسلط 

رواياتهم الضوء أيضًا على وقوع أعمال عنف عبر عدة قرى في 
جميع أنحاء البلدات الثالث الرئيسية في والية راخين الشمالية 

)مونغداو وبوثيداونغ وراثيداونغ(.

يستند هذا الرقم إلى النتائج المجمعة من االستبيانات الستة  44
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  45

يستند هذا الرقم إلى النتائج المجمعة من االستبيانات الستة  46
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  47

األسابيع الوبائية 34 إلى 48  48
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  49
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  50

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018

MSF-Death-and-Violence-Report-DEF_ARABIC.indd   16 26.03.18   20:45



16

04

"الكل كان مستهدفًا"
- عنف من دون تمييز

"أواًل، بدأ الجيش في قتل الرجال. فقاموا بضربهم وإطالق 
النار عليهم وطعنهم. ثم أخذ الجيش النساء واألطفال في 

مجموعات إلى منازل مختلفة داخل القرية. تم نقلي إلى منزل 
مع سبعة آخرين".

- أنثى ، 18 عاًما، من توال تولي / مين غيي يوا، مدينة مونغداو، 20 أيلول \ 

سبتمبر 2017

في أول 48 ساعة بعد 25 آب \ أغسطس، كان معظم المرضى 
الذين وصلوا إلى عيادة منظمة أطباء بال حدود من الشبان، 

وطفل واحد تحت سن الخامسة. ثم ابتداء من 27 آب \ أغسطس، 
وصلت النساء واألطفال وكبار السن من المصابين إلى عيادات 

منظمة أطباء بال حدود.

4.1 العنف ضد كال الجنسين
لقد تم ممارسة العنف المتطرف ضد السكان الروهينجيا، من 
الذكور واإلناث على حد سواء. فبين 25 آب \ أغسطس و 24 
أيلول \ سبتمبر، كان %75 من وفيات الذكور و %55.6 من 

وفيات اإلناث سببها العنف.41

تظهر االستبيانات التي أجرتها منظمة أطباء بال حدود أن 
مستويات العنف التي يعاني منها كال الجنسين متشابهة، مع 

تعرض %28.4 من الرجال الالجئين و %23.3 من النساء الالجئات 
في اآلونة األخيرة للعنف42. ال يبدو نوع العنف الذي عانى منه 

الالجئون محدًدا حسب نوع الجنس، مع استثناء ملحوظ للعنف 
الجنسي الذي أثر على نسبة أعلى من النساء مقارنة بالرجال.

تؤكد الشهادات هذه النتائج، حيث يعاني كل من الرجال والنساء 
من العنف. ومع ذلك، تشير الروايات الواردة من الالجئين إلى 

أن أنماط العنف وظروفه في ميانمار مرتبطة بالنوع االجتماعي، 
حيث هناك حاالت متعددة لفصل النساء والفتيات عن الرجال 

والفتيان ، مع "أخذ" بعض المجموعات بعيدا" لمواقع منفصلة. 
كما أن هنالك الكثير من التقارير عن العنف الجنسي ضد النساء 

والفتيات بشكل خاص.

لقد تعرضت النساء والفتيات ألشكال أخرى من العنف البدني، 
مثل الضرب.

"خرجت من منزلي في 25 آب \ أغسطس في الليل. هاجمني 
بعض الموغ43 وهاجموا عائلتي، أحدهم ذبح أمي الكبيرة 

بالسن. ضربوني على ظهري بأقصى ما بهم من قوة. ونتيجة 
لذلك، أصبح المشي صعبًا ومؤلمًا للغاية بالنسبة إلي. كان 

ابني ذو السبع سنوات يصرخ خوفًا. أخذته المجموعة مع صبي 
آخر من نفس العمر. يمكن ألي شخص أن يعرف أنه لم يعد 

على قيد الحياة. أتمنى أنه مات من دون أن يتألم".
 - ذكر، 35 سنة، من فوايرا بازار / خا مون سيك، بلدة ماونجداو،

 27 آب \ أغسطس 2017

تشير استطالعات منظمة أطباء بال حدود إلى انخفاض عدد 
السكان الرجال والنساء بين 20 و 24 سنة مقارنة بالسكان الذين 

شملهم االستطالع ككل، وعدد أقل من الرجال مقارنة بالنساء 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عاًما. يصعب تحليل هذا 
النقص في تمثيل الذكور البالغين بسبب عدم توافر بيانات 

سكانية قابلة للمقارنة عن الروهينجيا في والية راخين. وسواء كان 
ذلك يعكس األحداث التاريخية، أو األحداث الحالية، أو يتوافق مع 

توزيع السكان قبل األزمة األخيرة فهو أمر غير معروف.

يكشف تحليل الشهادات التي تم جمعها منذ بداية التدفق 
عن عدد من حاالت استهداف الرجال بشكل خاص، بما في 

ذلك االعتقال لغايات العمل القسري، واحتجاز الرجال، وقتل 
مجموعات من الرجال في نفس الوقت. وسوف تتطلب هذه 
التقارير إجراء مزيد من البحوث لتوفير أساس جوهري يمكن أن 

يفسر هذا العجز الديموغرافي.

"لقد سمعت أخباًرا من قرى أخرى قتل فيها المسلمون، 
وكان الرجال هم الهدف األول. لقد سبحنا بجانب بعض 

الرجال اآلخرين إلى الجانب اآلخر من القناة واختبأنا في الغابة. 
من هناك، رأيت بعيني ما حدث للناس. الرجال قتلوا وذبحوا 
وطعنوا حتى الموت. لقد قتل الجيش ثلثي سكان قرية توال 

تولي".
 - ذكر، 22 سنة ، من توال تولي / مين غيا يوا، بلدة مونجداو،

 20 أيلول \ سبتمبر 2017

البيانات من كوتوبالونغ وبالوخالي. وقد كانت األرقام في بالوخالي 2 و  41 
تاسنيمارخوال %82 للوفيات الذكور و %68.2 لوفيات اإلناث المبلغ عنه    

ا بين 25 آب \ أغسطس و 12 تشرين الثاني \ نوفمبر.  
المعلومات المتاحة حول كوتوبالونغ وبالوخالي فقط  42

كلمة يستخدمها سكان الروهينجيا لوصف السكان غير المسلمين في  43 
راخين والتي يمكن اعتبارها مهينة  
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"لقد أعلن الجيش أن 10 فتيات في كل قرية يجب أن يذهبن 
إلى المخيم أيًضا. أعتقد أن الهدف هو اإلساءة إليهن. الفتيات 
الالئي تم أخذهن كن مراهقات، ربما تتراوح أعمارهن بين 12 و 

20 عاًما".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ، في 19 تشرين األول \ أكتوبر، 2017

ال تقدم الشهادات تفاصيل حول عدد الجناة، ولكن تشير 
األوصاف باستمرار إلى أن النساء والفتيات إما تعرضن لالغتصاب 

على يد عصابات أو تعرضن لالغتصاب عدة مرات من قبل 
أفراد في نفس المكان. لقد وّفرت منظمة أطباء بال حدود 

الرعاية للعديد من ضحايا االغتصاب اللواتي أبلغن عن تعرضهن 
لالغتصاب من قبل أشخاص متعددين، أو في مناسبات متعددة 

بعد اقتيادهم، إما إلى "معسكر" أو إلى موقع آخر غير مسمى.

"جاء الجيش وبدأ بحرق منازلنا. أخذوا النساء من الشارع 
واغتصبوهن وقطعوا أثدائهن ثم قتلوهن بعد ذلك".

- أنثى من بلدة بوثيداونغ، 26 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017

شهد العديد من الالجئين مجموعات من النساء والفتيات 
يتعرضن لالغتصاب. وفي إحدى المرات، أجبرت عائلة كاملة، بما 

في ذلك األطفال، على مشاهدة اغتصاب أحد نساء العائلة.

 "جاء ثالثة عسكريين إلى منزلنا وأمروا زوجي بالبقاء في 
المنزل وأنه لم تكن هناك حاجة للذهاب إلى المسجد. هددوه 

بوضع سكين على حنجرته، لقد كنت خائفة من أن يقتلوه. 
طلبوا مني االستلقاء. فتحوا قميصي واغتصبوني أمام زوجي 

وأوالدي ووالدّي. مكثوا في المنزل ما يقرب من خمس 
ساعات. اغتصبني األول واستغرق األمر ساعة واحدة. ثم 

الثاني واستغرق نصف ساعة، ثم اغتصبني الثالث لمدة ساعة 
ونصف. لم أتمكن من فتح عيني".

- أنثى من كوانس باونغ / كوان ثي بين، بلدة مونغداو، في 22 تشرين األول \ 

أكتوبر ، 2017

العنف الجنسي هو أحد أسباب الوفاة المبلغ عنها بين السكان 
النازحين الذين شملهم االستبيان الذي أجرته منظمة أطباء بال 
حدود في تشرين الثاني \ نوفمبر  2017. وتقّدر منظمة أطباء 

بال حدود أن ما ال يقل عن %2.6 من النساء والفتيات قد ُقتلوا 
نتيجة للعنف الجنسي أو بعده في الفترة بين 25 آب \ أغسطس 

و 24 أيلول \سبتمبر53.

"لقد نهبوا البيوت واغتصبوا ثالث نساء )اثنتان منهن 
مراهقات(. بعد ذلك وجدناهّن ميّتات، قمنا بدفنهن. رأيت 

الجثث بعيني".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ، 23 آب \ أغسطس، 2017

 تشير روايات ضحايا االغتصاب اللواتي تلقين العالج في 
منظمة أطباء بال حدود منذ 25 آب / أغسطس، وكذلك روايات 
الالجئين اآلخرين، إلى االستخدام المتعمد لالغتصاب وغيره من 

أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كجزء من هجوم 
واسع النطاق ضد السكان الروهينجيا، والذي يكون له في بعض 
األحيان نتائج مميتة. تشمل شهادات الالجئين تفاصيل عن قتل 

النساء والفتيات بعد تعرضهن لالغتصاب.

"لقد عذبوا النساء داخل المدرسة. أعلم ذلك ألنني كنت أسمع 
الصراخ. لقد رأى بعض الناس ما حدث. بعد ساعة واحدة قتلوا 
جميع النساء. سمعت طلقات الرصاص. ذهب الناس ليعرفوا 
ماذا حدث داخل المدرسة، ولكن بعد ذلك بدأ الجيش بإطالق 
النار عليهم. لقد قتلوا أكثر من 100 شخص في ذلك اليوم".
- ذكر، من زوي بارانج / فيت لييك، بلدة راثينداونغ، 4 تشرين الثاني \ نوفمبر 

2017

كلمة يستخدمها السكان الروهينجيا لوصف السكان غير المسلمين في  52 
راخين، والتي يمكن اعتبارها مهينة.  

يعتمد هذا الرقم على النتائج المجمعة لالستبيانات الستة  53
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"يغتصبون الجميع"
- استعمال واسع النطاق للعنف الجنسي

"لقد بدأ التعذيب قبل أكثر من ثالثة أشهر. جاء الجيش 
كمجموعة واحدة في كل مرة، مع حوالي 80-100 رجل. 

عندما جاؤوا لم يقولوا أي شيء ولم يتحدثوا ولكن أخذوا 
الذهب وبعض الفتيات. كانوا يطلقون النار على النساء 

المسنات. اغتصبوا الفتيات، رأينا ذلك بأعيننا. أوال ضغطوا 
على أثدائهّن، وقّطعوا مالبسهّن للبحث عن المال. بعد ذلك 
قاموا باغتصابهّن أمام الجميع. غالًبا ما كانوا يأخذون الفتيات 
الجميالت بعيًدا عن القرية، وال نعرف أين. أطلق سراح بعض 

هؤالء الفتيات أو تمكنوا من الفرار. ال نعرف ما يحدث ألولئك 
اللواتي بقين أحياء ألنهن يشعرن بالخزي والخوف. ربما يكون 
بعضهن هنا أيضا لكن ال يتحدثن عن ذلك. ال يردن مشاركة 

قصصهن ألنهن إذا تجادلن مع شخص، فقد يستخدم الناس 
االغتصاب إلحراجهن والستخدامه ضدهن. إنهّن غير متزوجات 

وفقراء ومن الصعب أن يتزوجن بعد تعرضهن لالغتصاب".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ، 22 تشرين األول \ أكتوبر، 2017

حتى قبل األزمة األخيرة، تعرضت نساء وفتيات الروهينجيا 
للعنف الجنسي في ميانمار. فخالل حملة عسكرية عام 2016 
أجبر عشرات اآلالف على الفرار، وأفادت العديد من النساء عن 

تعرضهن لالغتصاب. وبعد انتهاء عمليات التطهير المزعومة في 
فبراير 2017، بدا أن العنف الجنسي قد انخفض ولكنه لم ينته، 

حيث تم اغتصاب عدد من الناجين من العنف الجنسي الذين طلبوا 
الرعاية الطبية في عيادة كوتوبالونغ التابعة لمنظمة أطباء بال حدود 
منذ 25 آب \ أغسطس قبل عدة أشهر من سعيهم للحصول على 

الرعاية الصحية.

"قبل ذلك، كان الجيش يأتي غالبًا ويأخذ النساء. حيث اختفت 
العديد منهن. اغتصبوهّن في الجبال أو في الغابة، أو أخذوهن 

إلى معسكرهم. كنا نسمع الصراخ في بعض األحيان. كنا دائما 
خائفين. إذا استفسر الرجال عن نسائهم أو حاولوا المقاومة، 
كان الجيش يقتلهم على الفور. كانوا يأخذون الجميالت وال 
تستطيع عائالتهن فعل أي شيء، ولم يكن بإمكانهم سوى 

البكاء فقط".
- أنثى من بلدة بوثيداونغ، 26 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017

تؤكد نتائج االستبيانات الصحية لمنظمة أطباء بال حدود على 
االستخدام واسع النطاق للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات 

الروهينجيا في والية راخين الشمالية، حيث تعرض %3.3 من 
 النساء النازحات في الفترة ما بين 25 آب / أغسطس و 24 

 أيلول / سبتمبر للعنف الجنسي أو شاهدن أحدًا يتعرض له، وال
يبدو أن األمر يقتصر على أي فئة عمرية.

قد يكون هذا الرقم قاصرًا عن التعبير عن الواقع نظًرا ألن العنف 
الجنسي ال يتم اإلبالغ عنه في الغالب بسبب الوصمة والعار 

المرتبطين به. ومن الجدير بالذكر أن العنف الجنسي وقع بشكل 
حصري تقريبًا في ميانمار، حيث وقعت %97 من الحوادث المبلغ 

عنها قبل وصول الالجئين إلى بنغالديش.

"أخذوا جميع الفتيات الجميالت بعيدًا، مجموعة كبيرة من 
100 فتاة ربما. كانت واحدة من الفتيات ابنة أخي. انتظرنا 

هناك. كنا خائفين من االحتجاج، وعرفنا أنهم سيقتلوننا إذا 
حاولنا الوصول إليها ثم في فترة ما بعد الظهر، عادت الفتيات. 

لم نسألهن عن شيء، ولكن عرفنا أنهّن تعرضن للتعذيب. 
حيث كانت مالبسهن ممزقة. كرجل، ال أستطيع أن أخبركم 

بما حدث، لكني أتفهم. لم يطلب منهن الشرح، فقد فهمنا 
ما حصل. كان بعضهن ضعيفات لدرجة أنهن لم يستطعن 

المشي، وبعضهن كن فاقدات للوعي".
 - ذكر، من واري يونغ / ساي او كيا، بلدة باثيداونغ،

 26 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017

عالجت منظمة أطباء بال حدود 113 من ضحايا من العنف 
الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس منذ 25 آب \ 

أغسطس، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و 50 سنوات51، 
معظمهن من ضحايا االغتصاب. ومن بين النساء والفتيات 

الروهينجيا النازحات مؤخرًا، أفاد الكثير منهن أنهن تعرضن لإلساءة 
في الفترة ما بين آب \ أغسطس وتشرين األول \ أكتوبر، عادة من 

قبل عدد من الجناة.

"قبل أسبوعين من مغادرتي، أتى الجيش في الليل. كانوا 
يرتدون الزي العسكري األخضر. فعلوا ذلك بي أوال، ثم جاء 

الموغ52 إلى منزلي، ربما ثمانية أو تسعة، واغتصبوني أيضًا. 
ال أعرف كم واحدًا منهم فعل ذلك، فقد أغمى علي، لكنني 
متأكدة من ثالثة على األقل. ثم جاءوا إلى منزلي مرتين بعد 

ذلك، مع بضعة أيام بين كل مرة واألخرى".
- أنثى، 18 عاًما ، من ريي رواله / ميين هلوت، بلدة مونجداو، 30 آب \ أغسطس 

2017

واستنادًا إلى شهادات وروايات الناجيات من العنف الجنسي 
اللواتي قابلتهن منظمة أطباء بال حدود، هناك العديد من 

الحوادث حيث تم "اقتياد" النساء والفتيات وتجميعهن في أماكن 
مجهولة، يشار إليها أحياًنا باسم "المعسكرات" أو "معسكرات 

الجيش"، حيث تعرضن لالغتصاب.

يشمل هذا الرقم حوالي ٪10 من الناجين من العنف الجنسي والقائم  51 
على أساس الجنس من المجتمع المضيف في بنغالديش.   
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فر أكثر من 412 ألف من الروهينجا إلى بنغالديش من والية راخين في ميانمار بعد 
تصاعد أعمال العنف في 25 آب \ أغسطس. وقد أضافت أحدث موجة من الالجئين 

الروهينجيا أعدادًا كبيرة إلى مئات اآلالف من الروهينجيا الذين فروا عبر الحدود في 
السنوات السابقة. وانتقل معظم الالجئين الواصلين حديثًا إلى مستوطنات مؤقتة دون 
وصول مالئم إلى المأوى أو الغذاء أو المياه النظيفة أو المراحيض. وبسبب توفر القليل 
من المياه الصالحة للشرب، فإن الناس يشربون المياه التي يتم جمعها من حقول األرز، 

أو البرك، أو اآلبار الضحلة المحفورة يدويًا والتي غالبًا ما تكون ملوثة بالفضالت. وفي 
عيادة منظمة أطباء بال حدود في كوتوبالونغ، عولج 487 مريضًا من أمراض اإلسهال في 
الفترة ما بين 6 إلى 17 أيلول / سبتمبر. كما أن األمن الغذائي في المستوطنات وحولها 

هش للغاية: فالالجئون الوافدون حديًثا يعتمدون تماًما على المساعدات اإلنسانية، 
واألسعار في السوق تقفز بشكل سريع جدًا، ويؤدي نقص الطرق إلى صعوبة الوصول 

لهذه الفئات السكانية األكثر احتياجًا. هناك حاجة لتوسيع نطاق المساعدات اإلنسانية في 
بنغالدش لمساعدة الالجئين الروهينجيا وتجنب كارثة صحية واسعة النطاق.
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الخاتمة

07

تعرض الروهينجيا في ميانمار تاريخيًا لعقود من 
االضطهاد والتمييز المتأصل، سواء في القانون 

أو في الممارسة، األمر الذي أثر على جميع جوانب 
حياتهم. إن القمع الوحشي الذي كان بحجة الرد 

على هجمات من قبل جيش إنقاذ روهينجيا أراكان 
)ARSA( على مواقع للشرطة والجيش في 25 

آب / أغسطس زاد من معاناتهم إلى مستوى غير 
مسبوق، مما أسفر عن مقتل آالف األشخاص 

وإجبار الذين نجوا من العنف على اللجوء إلى 
بنغالديش.

وتشير تقديرات منظمة أطباء بال حدود إلى أن ما ال يقل عن 
9400 شخص قد فقدوا أرواحهم في ميانمار بين 25 آب / 

أغسطس و 24 أيلول / سبتمبر، توفي 6700 شخص منهم 
على األقل بسبب العنف. كما تشير التقديرات إلى مقتل 730 

طفاًل دون سن الخامسة على األقل. تؤكد روايات مرضى منظمة 
أطباء بال حدود والالجئين اآلخرين على شدة األحداث ووحشيتها. 
وبالنظر إلى منهجية االستبيانات الستة لمنظمة أطباء بال حدود، 
فإن تقديرات إجمالي عدد الوفيات معتدلة. لكنها ال تترك مجااًل 

للشك أن الروهينجيا عانوا من مجموعة من االنتهاكات الجسيمة 
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في والية راخين، وكانوا أهداًفا 

للعنف، بما في ذلك القتل واالغتصاب وغيرها من أشكال العنف 
الجنسي.

لم تكن الموجة األخيرة من أعمال العنف والقتل حدًثا معزواًل. 
شهدت منظمة أطباء بال حدود جهودًا متواصلة الستخدام أشكال 

متعددة من العنف ضد الروهينجيا  في والية راخين على مر 
السنين. وقد كان هناك نمط من التمييز، واالضطهاد، واالستيالء 
على األراض، وعمليات القتل والتدمير واسع النطاق للقرى وسبل 

العيش.

وقد حدث العنف مع اإلفالت التام من العقاب، على الرغم من 
األدلة التي قدمتها عدد من المنظمات المستقلة. وقد تغاضت 
قوات ميانمار التابعة للدولة مرارًا وتكرارًا عن العنف –هذا عندما 

ال تشارك فيه بشكل مباشر. وقد اختارت الحكومات التي تتعامل 
مع ميانمار رفع العقوبات المفروضة على البلد، غاضًة الطرف 

عن معاملتها لألقليات العرقية، ومن دون وضع أي آليات حقيقية 
لتقييم التقدم أو عن كيفية معاملة األقليات-.

في حين أّن سرعة وحجم التدفقات األخيرة من الروهينجيا إلى 
بنغالديش نبهت المجتمع الدولي إلى شدة األحداث، فإن عدم 
وصول المنظمات اإلنسانية الدولية المستقلة إلى والية راخين 

في الوقت المناسب يعني أن هذه األحداث لم يتم التحقيق فيها 
 بشكل صحيح وكشف الحقيقة الكاملة. وفي الوقت نفسه، 

 فإن هؤالء الروهينجيا الذين بقوا في والية راخين هم في حاجة 
ماسة للمساعدة اإلنسانية.

 وفي حين أن معظم الوفيات التي تم اإلبالغ عنها حدثت في 
آب \ أغسطس، تؤكد بيانات منظمة أطباء بال حدود أن العنف لم 

يقتصر على الشهر الذي يلي 25 آب \ أغسطس مباشرة، حيث 
تؤكد الروايات الواردة من الالجئين أن العنف استمر طوال شهر 

تشرين األول \ أكتوبر، كما أن المقابالت األخيرة مع الالجئين 
تشير إلى أن العنف والسياسات والممارسات التمييزية الراسخة 

وانتهاكات حقوق اإلنسان ال تزال مستمرة.

إّن توقيع اتفاقية إلعادة الالجئين من قبل حكومتي ميانمار 
وبنغالديش سابق ألوانه. ورغم توضيح المبادئ التوجيهية 
األساسية بشأن عودة الالجئين، فإن االتفاق الذي وقعته 

ميانمار وبنغالديش54 يقّوض احترام هذه المبادئ بعدم تفصيل 
 الضمانات أو االعتراف بالمخاطر المرافقة. فال يجب إجبار 

الجئي الروهينجيا على العودة إلى ميانمار، حيث يجب ضمان 
سالمتهم وحقوقهم قبل النظر بجدية في أي خطط لعودتهم.

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018

اتفاقية إعادة من لجأوا من والية راخين بين حكومة جمهورية بنغالديش    54
الشعبية وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، 23 تشرين الثاني \ نوفمبر   
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06

"نفضل الموت هنا"
- الخوف من العودة

جمعت منظمة أطباء بال حدود في الفترة ما بين 16 و 26 تشرين 
األول \ أكتوبر 2017، 215 شهادة أخرى من الجئي الروهينجيا  في 

مستوطنة أونشيبارانج المؤقتة. كلهم تقريبا كانوا ينوون البقاء 
في المستوطنة في وقتها. وعندما سئلوا بدقة أكثر إذا أرادوا 

البقاء في بنغالديش على المدى الطويل، أوضح معظم المجيبين 
عزمهم على البقاء. وقال معظمهم إن هذا يرجع إلى أن بنغالديش 

أكثر أمانًا من ميانمار، بينما ذكر البعض أن البقاء أفضل بالنسبة 
لهم، ولم يذكر البعض تفضيالتهم.

وقال بعض الالجئين إنهم لم يتبقى لهم شيء في ميانمار - 
حيث ذكر معظمهم أن ّممتلكاتهم تدمرت، حيث لم يعد لديهم 

مكانًا يعودون إليه، أو أن أقاربهم ماتوا جميعًا. أّكد بعضهم على 
عدم قدرتهم على العودة، مستشهدة بشكل رئيسي بمشاعر 

الفقدان والحداد: "لقد فقدت كل شيء، فلماذا أعود؟" "إذا توجب 
على العودة، سأموت هنا، لكن ليس في ميانمار".

 وقد تم ذكر بعض شروط العودة المسبقة إلى ميانمار.
 وشملت هذه الشروط الحاجة إلى وجود هوية للروهينجيا أو 
إعطائهم جنسية معترف بها، والحاجة إلى ضمان حقوقهم 

وحرياتهم، واستعادة السالم، وتحقيق العدالة، "وقبول 
 مطالبهم"، والحاجة إلى "إيجاد حل لمشاكلهم". "لقد جئنا إلى 

 هنا بعد الكثير من األلم، من فضلك، ال تجبرنا على العودة 
إلى هناك دون أي عدالة."

هذا وذكر البعض أن الخوف على سالمتهم منعهم من العودة. 
فقد كان البعض يخاف من العنف بشكل عام، بينما ذكر آخرون 

 على وجه التحديد الخوف من تعرضهم للقتل أو االضطهاد 
في حال عودتهم. وأشار البعض إلى خوفهم من العودة من دون 

إعطاء سبب معين، بينما قال البعض إنهم ال يريدون العودة 
إطالقًا: "حتى إذا أجبرونا على العودة إلى ميانمار، فإننا لن نذهب. 

 نحن نفضل أن نموت هنا. سنشعر بعدم األمان هناك. 
ال يمكنك فهم آالمنا".

أعرب البعض عن عدم ثقتهم بحكومة ميانمار، قائلين إن األمر 
سيستغرق بعض الوقت حتى تلتئم الندوب: "إن حكومة ميانمار 

تلعب أدوارًا كالممثلين. يقولون األكاذيب. فإذا دعونا للعودة أو 
وقبلوا بعودتنا، فهذه مجرد كذبة وخطة لقتل بقيتنا ]الروهينجيا[", 

 وأعرب آخرون عن مشاعرهم من انعدام الجنسية، متسائلين:
" نحن شعب أي بلد؟".

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018
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ملحق: المنهجية
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التحليل الكمي
أجرت منظمة أطباء بال حدود ما مجموعه ستة 

استبيانات صحية في مختلف مستوطنات 
الالجئين في كوكس بازار، بنغالديش، على الحدود 
مع ميانمار. تتوفر نتائج االستبيانات الكاملة على 
مواقع منظمة أطباء بال حدود على اإلنترنت، بما 

في ذلك منهجيتها التفصيلية55، باإلضافة إلى 
ملخص للنتائج المجمعة من االستبيانات الستة56.

كان الهدف الرئيسي من االستبيانات هو تقدير معدل الوفيات 
األولي )عدد الوفيات لكل 10 آالف شخص في اليوم الواحد في 

منطقة معينة( ومعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة. كانت 
األهداف الثانوية هي: 1( وصف السكان من حيث العمر والجنس 

 والتركيب األسري، 2( تحديد مدى تغطية التطعيم، 3( تحديد 
مدى انتشار سوء التغذية الحاد في األعمار ما بين 6 - 59 أشهر،4( 

تحديد أكثر حاالت المرض انتشارًا بين السكان في األسبوعين 
السابقين لالستبيانات، 5( وصف سلوكيات البحث عن الصحة 
فيما يتعلق بالحصول على الرعاية األساسية والمتخصصة ، 6( 
تقدير معدل الوفيات األولي لمجموع السكان ولألطفال دون 

الخامسة من العمر بالنسبة للنازحين حديثًا قبل وبعد األزمة 
في ميانمار وللسكان الموجودين قبل ذلك في مستوطنات 
بنغالديش، 7( تحديد األسباب الرئيسية للوفاة حسب الفئة 
العمرية والجنس، 8( فهم معرفة األحداث المرتبطة بالعنف.

أجريت أربع من االستبيانات الستة في الفترة ما بين 30 تشرين 
األول \ أكتوبر و 12 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017 في موقعين 
رئيسيين بمستوطنتي: كوتوبالونغ وبالوخالي . وتم إجراء مسح 
لما مجموعه 905 أسرة في مستوطنتي كوتوبالونغ وبالوخالي 

وامتدادهما أي ما مجموعه 4627 مشاركًا.

تم إجراء مسحين صحيين إضافيين في بالوخالي2 )مايننيرغوال 
سابًقا( وتاسنيمارخوال )بارماباال سابًقا( في الفترة ما ما بين 8 

و 12 تشرين الثاني \ نوفمبر 2017. وتمت مقابلة ما مجموعه 
1529 أسرة في تلك المواقع، تمثل ما مجموعه 6799 مشاركًا.

وتمثل هذه االستطالعات 503698 من الروهينجا وصلوا من 
والية راخين خالل عمليات اللجوء الجماعية األخيرة، و 104410 
يعيشون بالفعل في المستوطنات في بنغالديش قبل 25 آب 
\ أغسطس. في الوقت الذي أجريت فيه االستبيانات ، ُقّدر أن 

626 ألفًا من الروهينجيا  قد وصلوا إلى بنغالديش منذ 25 آب \ 
أغسطس، وبالتالي فإن استبيانات منظمة أطباء بال حدود تمثل 
%80.4 من إجمالي السكان الوافدين حديًثا في بنغالديش من 

ميانمار بحلول تشرين الثاني \ نوفمبر 2017.

شملت فترة االسترجاع لالستبيانات التي أجريت في كوتوبالونغ 
وبالوخالي  الفترة من 25 شباط \ فبراير 2017 حتى تاريخ المقابلة 

)التي أجريت من 30 تشرين األول \ أكتوبر 2017 و 12 تشرين 
الثاني \ نوفمبر 2017(. بالنسبة لالستبيانات التي أجريت في 

بالوخالي  2 وتاسنيمارخوال، غطت فترة االسترجاع اإلجمالية 27 
أّيار \ مايو 2017 حتى تاريخ الدراسة )بين 8 و 10 تشرين الثاني \ 

نوفمبر 2017(.

أخذت الفرق العاملة على االستبيانات موافقة شفهية مسجلة 
من جميع المشاركين في االستبيانات. وشرحت الفرق طبيعة 

ومحتوى االستبيانات بأسلوب مبّسط للمشاركين. وتم إخبارهم 
جميعًا أن بإمكانهم التراجع عن المشاركة في أي وقت يشاؤون 

ومن دون أية شروط. جميع المشاركات كانت طوعية وتم توضيح 
أن المنظمة لن تقّدم أية تحفيزات أو دعم لمن يشارك في هذه 

االستبيانات. 

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018

 http://www.msf.org/sites/msf.org/files/coxsbazar :متاح على 
healthsurveyreport_dec2017_final1.pdf and  http://www.msf.org/

 ites/msf.org/files/report-rohingyas-emergency-17-vf1.pdf
http://www.msf.org/en/article/ متاح على

myanmarbangladeshrohingya-crisis-summary-findings-six-pooled-
surveys
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منظمة أطباء بال حدود في بنغالديش
عملت منظمة أطباء بال حدود ألول مرة في بنغالديش في عام 
1985. تدير منظمة أطباء بال حدود منذ عام 2009 عيادة بالقرب 

من مستوطنة كوتوبالونغ المؤقتة في منطقة كوكس بازار، حيث 
توفر الرعاية الصحية األساسية والطارئة الشاملة، وكذلك العيادات 

الداخلية وخدمات المختبرات لالجئين من الروهينجيا والمجتمع 
المحلي. وردًا على تدفق الالجئين األخير إلى منطقة كوكس 

بازار، زادت منظمة أطباء بال حدود من وجودها بشكل ملحوظ، 
ووسعت عملياتها لتشمل مرافق طبية إضافية ومرافق للمياه 

والصرف الصحي لالجئين. وفي أماكن أخرى من بنغالديش، تعمل 
منظمة أطباء بال حدود في حي كامرانغرشار الفقير في العاصمة، 

المعروف بدكا، حيث توفر الرعاية الصحية النفسية، والرعاية 
الصحية اإلنجابية، وتنظيم األسرة، واالستشارات السابقة للوالدة، 

باإلضافة إلى برنامج الصحة المهنية للعاملين في المصانع.

منظمة أطباء بال حدود في ميانمار
تعمل منظمة أطباء بال حدود في ميانمار منذ 25 سنة، من 

خالل التعاون مع وزارة الصحة والرياضة )MoHS( لتوفير الرعاية 
الصحية األولية والرعاية للمرضى المصابين بفيروس نقص 

المناعة البشرية / اإليدز، والسل )TB( والسل المقاوم لألدوية. 
وقد أسست منظمة أطباء بال حدود قبل آب \ أغسطس 2017، 

أربع عيادات متنقلة في قرى ومخيمات للنازحين داخلًيا في منطقة 
موانجداو لتوفير الرعاية الصحية األساسية وتنظيم اإلحاالت 

الطارئة لمستشفيات وزارة الصحة العامة. وقد تم إحراق ثالثة من 
أصل أربع من هذه العيادات منذ 25 آب \ أغسطس 2017. توفر 

منظمة أطباء بال حدود في منطقة سيتوي خدمات الرعاية الصحية 
األساسية مع عيادات متنقلة في مخيمات النازحين في بوكتو 
وبلدة سيتوي والعديد من قرى راخين. وتشمل برامج منظمة 
أطباء بال حدود األخرى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 

وبرامج السل في يانغون، وشان، وكاشين، وتانينثاري، فضاًل عن 
برنامج الرعاية الصحية األساسية في تشين.

لم يبق منهم أحد مارس / آذار 2018
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تتضمن االقتباسات من الشهادات المستخدمة في هذا التقرير 
المكان الذي أتى منه الشخص الذي تمت مقابلته. يتم تسمية 

القرى في والية راخين الشمالية بشكل مختلف اعتماًدا على اللغة 
المستخدمة. على هذا النحو، تم تضمين كل من أسماء الروهينجا 

وراخين في التقرير، باإلضافة الى البلدة التي تقع فيها. بعض 
أسماء القرى التي قدمها الالجئون ال يمكن التحقق منها من قبل 

فرق منظمة أطباء بال حدود. في هذه الحاالت ، يتم ذكر بلدة 
المنشأ فقط في مرجع االقتباسات.

مصادر إضافية
يتضمن هذا التقرير بيانات طبية من المرافق 

الصحية التابعة لمنظمة أطباء بال حدود، فضاًل 
عن اإلفادات التي يسمعها المرضى من أطباء 

وممرضي وقابالت عاملين في منظمة أطباء بال 
حدود، وذلك لتأييد النتائج بالمالحظات الطبية 

المباشرة.
كان لمنظمة أطباء بال حدود وجود في منطقة كوكس بازار من 

خالل عيادة كوتوبالونغ منذ عام 2009. وقد استقبلت هذه العيادة 
معظم المرضى الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالعنف، بما 

في ذلك الجروح الناجمة عن طلقات نارية، فضاًل عن معظم 
ضحايا العنف الجنسي منذ بداية تدفق الالجئين. ويعود ذلك 

باألغلب ألنها كانت مرفق منظمة أطباء بال حدود الوحيد الذي 
يعمل خالل الشهر األول من التدفق. افتتحت منظمة أطباء بال 

حدود العديد من المرافق اإلضافية منذ نهاية تشرين األول \ 
أكتوبر، ولكن من أجل الدقة، فإن البيانات الطبية الواردة في التقرير 
ال تغطي سوى المرضى الموجودين في عيادة كوتوبالونغ التابعة 

لمنظمة أطباء بال حدود.

التحليل النوعي
تم إجراء ما مجموعه 81 مقابلة فردية شبه منظمة 

من قبل فريق الشؤون اإلنسانية في منظمة 
أطباء بال حدود في بنغالديش مع 31 مريضًا 

في منظمة أطباء بال حدود ومقدمي الرعاية و 
50 الجًئا، وصل جميعهم إلى بنغالديش بعد 

25 آب \ أغسطس باستثناء اثنين. وجرت جميع 
المقابالت في الفترة بين 16 آب / أغسطس و 27 
تشرين الثاني / نوفمبر في مستوطنتي كوتوبالونغ 

وبالوخالي المؤقتتين.
وبسبب طبيعة المستوطنات ذات الكثافة السكانية العالية، تمت 

مقابلة بعض الالجئين في ظل حضور أفراد األسرة أو المجتمع. 
في هذه الحاالت، تم اعتبار أن الشهادة تم استالمها من المشارك 

الرئيسي، وتم إدراج مالحظات المشاركين اآلخرين ضمن النص.

تمت المقابالت التي أجراها موظفو منظمة أطباء بال حدود 
الدوليون باللغات المحلية بمساعدة مترجم فوري مدرب. وحيثما 

كان ذلك ممكنا، كانت بعض المقابالت تتم بإدارة مختصين ذكورًا 
وإناثًا على حد سواء الحترام ومراعاة الثقافة المحلية. أجريت بعض 

المقابالت مباشرة باللغات المحلية من قبل  موظفي الشؤون 
اإلنسانية البنغالديشيين ثم تم تحويلها إلى اللغة اإلنجليزية.

تم الحصول على الموافقة اللفظية من جميع المشاركين. وقد تم 
إطالعهم على الهدف من االستبيانات، وعلى الطبيعة الطوعية 

للمقابلة، وأنهم يستطيعون رفض إجراء المقابلة، ورفض اإلجابة 
على أي سؤال، أو إنهاء المقابلة في أي وقت. كما تم إخبار 

المرضى ومرافقيهم الذين تمت مقابلتهم في عيادات منظمة 
أطباء بال حدود بالطبيعة غير الطبية لعملية جمع الشهادات، وأنها 
لن تؤثر بأي حال على قدرتهم على مواصلة طلب الرعاية الطبية و 

/ أو النفسية في مرافق منظمة أطباء بال حدود.
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