
1 

 

 مسلمو بورما

 
 م ُمَرّهبونارهابيون أ

 

 تأليف

 لثأندرو س  

 

  وتقديم ترجمة

 كريديه ابراهيم سعيد



2 

 

 

 

 بيروت: دار الرشاد

 791271-01ت: 

© 1023 



3 

 

 يانات االنكليزية:بترجمة ال

 

 االستراتيجية والدفاعية كانبيرا: مركز الدراسات

 جامعة استراليا الوطنية

© 1003 

 

 ستراتيجية والدفا السلسلة أوراق كانبرا ل

 250رقم  

 



4 

 

 

 

 :نكليزيةبيانات الكتاب باللغة اال

 

Burma’s Muslims: Terrorists or terrorized? 

Andrew Selth 

 

 

Canberra Papers on Strategy and Defence No. 150 

 

 

© 2003 

 

 

Canberra: Strategic and Defense Studies Centre 

The Australian National University 



5 

 

 

 مقدمة المترجم

 

الى عمليات عنف  2102 يونيو -حزيران خالل شهر المسلمون في بورما )ميانمار( تعرض

 والغوغاء البورمي الجيش قتل عندما 2102 يونيو 3 فيوتنكيل، وكانت الشرارة االولى في 

 إقليم في ةعنيف احتجاجات فقامت الحافالت، من أنزلوهم بعدما سبب بدون مسلم 00 البورميون

 ذكرت حيث والغوغاء، الجيش استبداد ضحية المتظاهرون وقعو المسلمة، األغلبية ذو أراكان

 وكان 01111 رسمية غير وإحصاءات  رسميه بإحصاءات مسلم 21111 من أكثر بمقتل أنباء

 عرقية اشتبكت حين مسجد 01 وتدمير المنازل آالف واحراق النار في المسلمون واحتراق ظلم

 رئيس وكان. بورما غربي بما فيهم الرهبان في في أراكان البوذيون مع المسلمة غياروهن

 مخيمات إلى وإرسالهم البالد من ياالروهنغ مسلمي طرد يجب بأنه صرحقد  "سين ثين" ميانمار

 شامل، تحقيق بإجراء الحكومة وعدت . وبعد نداءات وانتقاداتالمتحدة األمم تديرها للالجئين

 جمهورية في المسلمون لها يتعرض التي الفظائع واألقليات األديان مختلف من نممثلو وأدان

 تتمتع العالم أنحاء جميع في األقليات أن قالوا حيث ،)وهو االسم االخر لبورما( ميانمار اتحاد

 وتقاليدهم لمعتقداتهم وفقا حياتهم طريقة حيث من معهم تعيش التي األغلبية مع متساوية بحقوق

 حرية نحو الطريق عليهم وتضيق حقوقهم تستغل ال أن ينبغي الغالبية أن حين في وثقافتهم

 العالمي للسالم خطيرا تهديدا شكلت ميانمار في للمسلمين الجماعية اإلبادة أن وأضافوا. الحركة

. وهذه ليست المرة االولى مباشرة المتحدة األمم توقفها أن يجب والتي اإلنسان، لحقوق وانتهاكا

ففي القرن السادس عشر   يتعرض لها المسلمون في هذه الدولة الى عمليات عنف وتعذيب،التي 

بدأ اول اضطهاد ديني للمسلمين في بورما، تبعة اضطهاد آخر في القرن التاسع عشر وثم القرن 

 العشرين.

أمام هذا الواقع المرير نجد ان العالمين االسالمي والعربي بكل آسف في غيبوبة عما يجري  

لمسلمي بورما، وما يبعث االلم انه ال توجد اي دراسة باللغة العربية عن مسلمي بورما، اال 

معلومات عن بورما ومسلميها   عدة ، كما نشرتعن مسلمي ذلك البلد صدرتالقليل القليل والتي 

لكنها غير كافية وغير اكادمية ومعظمها  2102على االنترنت بعد وقوع مجازر حزيران 

. وفي المقابل اهتم بعض الكتاب في الغرب ل عاطفي خال من الدراسة االكادميةمكتوب بشك

" الذي Moshe Yegar"موشي يغار اليهودي  ووضعوا دراسات عنهم أشهرهم بمسلمي بوما
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)اي مسلمو بورما( والصادر عام  The Muslims of Burmaوضع كتاب تحت عنوان : 

. ومن هذه الدراسات ايضا دراسة حديثة نوعاً ما ةمن جامعة ميتشيغان بالواليات المتحد 0702

تحت  2113عام  عن جامعة اوستراليا الوطنية في مدينة كانبرا عاصمة اوستراليا صدرت في

)أي: مسلمو بورما:  ?Burma’s Muslims: Terrorists or terrorisedعنوان: 

مكتوبة من وجه نظر وهي دراسة  ،Andrew Slethارهابيون ام ُمَرهبون( تاليف أندرو سلث 

الى العربية ونشرتها في هذا الكتيب لعلي اساهم ولو قليال  هاوقد ترجمتغربية غير اسالمية، 

 بالتعريف بوضع مسلمي بورما.

 

 2102 ايلول بيروت

 

 

لكن قبل ان نستعرض الترجمة ال بد من اعطاء لمحة سريعة عن دولة بورما لتعريف القارئ  

 بها.
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 على الخريطة كما هو ظاهر موقع بورما )ميانمار(

 

بنغالدش والهند ومن الشمال  في جنوب شرق آسيا، يحدها من الغرب جمهورية تقع بورما
وخليج البنغال من  ن الجنوبالصين، ومن الشرق الووس وتايالند، ويحيط بها المحيط الهندي م

حوالي  2602عام  وبلغ عدد سكانها كلم مربع 595,676 مساحتها وتبلغ الجنوب الغربي.
أما نسبة المسلمين  2منهم من البوذيين. %79 0،المتحدةحسب توقعات االمم  48,724,385

 2665م بها فهي غير واضحة المعالم، اال ان بعض المراجع االميركية الرسمية الصادرة عا

                                                           
1  Myanmar, in Europa World online. London, Routledge. Retrieved 08 October 2012 from 
http://www.europaworld.com/entry/mm 

2  Location, Climate, Language, Religion, Flag, Capital (Myanmar), in Europa World online. London, Routledge. 

Retrieved 08 October 2012 from http://www.europaworld.com/entry/mm.is.2 

 

http://www.europaworld.com/external?url=http://www.europaworld.com/entry/mm.is.2
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الى ان  مينلبينما يقدر بعض القادة المس %4تشير الى ان نسبة المسملين في هذا البلد هي 
 3.%26هذه النسبة تصل الى 

ي نقلت الت" Nay Pyi Tawاللغة الرسمية في البالد هي البورمية، والعاصمة هي "ناي بي تاو 
 .2665 عام رانغون  القديمة العاصمة من اليها كل الدوائر الرسمية

 المصرفية والمؤسسات التحتية البنى وتعتبر االسماك، صيد ثم الزراعة على بورما اقتصاد يعتمد
 .التطور من كثير ويلزمها ضعيفة والتربوية والصحية

 .0747 عام عنه واستقلت 0775عام  البريطاني الستعمارل بورما خضعت

 

                                                           
3 U.S. Department of State. Diplomacy in Action. “Burma”. 2006. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71335.htm 
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 ظهر التقسيمات االدارية لبورماتخارطة 

 شان

 مون

 كاشين

 كاياه

نتشي  

تاو بي ناي  

Nay Pyi Taw 

 أراكان

أندامان بحر  

 ساغاينغ

 منداالي

ممنطقة تناسري  
Tenasserim  
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 الملخص
 

 االن أما استراتيجي،-الجيو موقعها بسب الدولية العالقات في اهمية طويلة لفترة بورما اتخذت
 وجود وهو أال الدولة هذه الى الغربيين والمسؤولين الباحثين اهتمام اهانتب لفت آخر عامل فهناك
 آسيا في االسالم تتناول التي الدراسات . وكانت معظمأراضيها على كبيرة اسالمية جالية

في الوقت  في هذا البلد المسلمين اوضاع معالجةعن  عادة   الهادئ تتغاضى المحيط ومنطقة
اال ن  .بل الحكومة العسكريةقي ضدهم من ق  مييز عر تلهاد و ضطال فيه كانوا يتعرضون  الذي

 . وهناك االن المزيد منمتمردة مسلحة اسالمية جماعات ظهور تعزز  هذه المعاملة القاسية
 من واحدة حالة االقل على يوجدف الدولية اتصاالتهم تنامي بسببفي بورما  االهتمام بالمسلمين

وقد أعطيت للعالقات بين بعض  .متطرفة اسالمية تبمجموعا ارتباطات لها االتصاالت هذه
كما  القاعدة والجماعة االسالمية حجما  مضخما   مثلمسلمي بورما ومجموعات ارهابية دولية 

عي اهتماما اكبر من الواليات احيانا عن عمد مما جعلها تستداسيء عرض هذا العالقات 
التي انطلقت عام  االرهاب على ليةالدو  الحرب اصبحت المضمار هذا وفي المتحدة وحلفاءها.

 .وجوده الثبات وفرصة   رانغون  في الحكم نظام عبئا  على 2660
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 كلمة المؤلف
 

"الجمهورية تغير اسم بورما رسميا من  2811بعد انشاء "مجلس اعادة النظام وقانون الدولة" في ايلول عام 

وهو االسم الذي اتخذته الدولة  "اتحاد بورما" الى( 2891والذي اعتمد بعد عام ) االشتراكية التحاد بورما"

غيرت الحكومة العسكرية اسم هذه  2818وفي تموز  .2811بعد نيل استقاللها من المملكة المتحدة عام 

طابق تلت في البالد تغيرت اسماء اماكن اخرى ثة الى "اتحاد ميانمار"، وفي نفس الوقتالدولة مرة ثال

وبالرغم من موافقة االمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية على  االصلي.مع اللفظ البورمي  كثربصورة ا

للتعبير عن  مجموعات حكومية ومعارضة التزمت باالسماء القديمة اال ان استعمال هذه االسماء الجديدة

 الى الحكومة المدنية البالد الذي ينتهك حقوق االنسان ويرفض تسليم السلطة في معارضتها للحكم العسكري

   .2880عام  ةنتخبلمنا

مثل: "بورما" بدال  من  االكثر شيوعا   تلك ستتناول هذه الدراسة االسماء الجغرافية بين يزتميالولتسهيل 

حسب فستذكر  (مثل "قوى شرطة ميانمار")، اما االلقاب الرسمية "ميانمار"، و"رانغون" بدال  من "يانغون"

الدراسة  ستورد هذه. كما 2811عيد تسميتها( بعد عام )او أُ  لمؤسسات التي انشئتالى ا االقتضاء لالشارة

 الهوامش والمراجع بشكلها االصلي الذي نشرت به.

 ، منها: رهاب الدولي وعن بورما المعاصرةكتب عن اال 5هو مؤلف ث" سل"أندرو 

Against Every Human Law: The Terrorist Threat to Diplomacy (Australian 

National University Press, Sydney, 1988) 

Burma’s Armed Forces: Power Without Glory (EastBridge, Norwalk, 2002)  

 

او موافقة رسميتين، وقد سحبت بشكل كامل من مصادر مفتوحة وتمثل فحواها وجهة  صفة لهذه الورقة ليس

 نظر المؤلف فقط.
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 المقدمة

 

االن اسوتراتيجي، أموا -القات الدولية بسب موقعها الجيووفي الع اهمية اتخذت بورما لفترة طويلة

وهووو  أال الووى هووذه  الدولووةالبوواحثين والمسووؤولين الغووربيين  اهتمووام لفووت انتبوواههنوواك عاموول  خوور ف

كانوت تتغاضوى  بعود ان 1هوذه الجاليوةب بودأ االهتموامف ،وجود جالية اسالمية كبيرة علوى أراضويها

. ويعود هوذا االهتموام سالم في  سيا ومنطقة المحيط الهادئعنها معظم الدراسات التي تتناول اال

ة فوي الوبالد، الحكوموة العسوكري مونيتلقونهوا  اللتوي الفظوة معاملوةللتعرضوهم  الى بمسلمي بورما

لهوا  مون هوذه االتصواالت وبسبب تنامي اتصواالتهم الدوليوة حيوث يوجود علوى االقول حالوة واحودة

حت الحوورب الدوليووة علووى ي هووذا المضوومار اصووب. وفووارتباطووات بمجموعووات اسووالمية متطرفووة

  الثبات وجوده. فرصة  في نفس الوقت نظام الحكم في رانغون وعلى  االرهاب عبئا  

 

 بورما والجغرافيا السياسية

نووووين همووا الهنوود  تعبتور بورمووا أكبوور دولووة فوي بوور جنوووب شوورق  سويا، وهووي تقووع بووين عمالقوين

ل  وجنووب شورقها. قهالى مفرق طرق بين جنوب  سويا وشوروالصين وع وحسوب تعوابير "سوامو 

فان بورما تقع ايضوا  علوى خطووط التصود  التوي تفصول " Samuel Huntington هنتينتغتون

 لعوودة قوورون ل هووذا البلوودونتيجووة  لووذلك تحّموو 5بووين الحضووارات الهندوسووية والبوذيووة والكوفوشووية.

تعرضووه لعوودة عمليووات  موون دول الجوووار وموون االمبراطوريووات االجنبيووة بمووا فووي ذلووك الضووغينة

لعمليووات بعض اخووالل الحوورب العالميووة الثانيووة مسوورحا  رئيسوويا لوو اصووبحت بورموواكمووا ، غووزو

                                                           
 .من الهوامش االنكليزية في نهاية البحث (0المذكورة في الهامش رقم )أنظر المراجع  4 

 . البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من (2أنظر المرجع رقم ) 5 
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وفي القرن العشرين انكفات بورما خالل الستينات والثمانينات )والتي كانت تعورف  6.العسكرية

همالهوا مون مموا ادى الوى اوالعزلوة  9رهواب االجانوب سياسوية رسميا  باسم "اتحاد ميانمار"( الوى

 2811ومع ذلك، ظهرت هذه الدولة مرة أخرى على المسرح العالمي عام  العظمى.بل القوى ق  

اسوتعادت بعودها  فاضة شعبية مؤيدة للديموقراطيةعندما سحقت قواتها المسلحة بقسوة وعنف انت

 ردالو جواء على السلطة السياسية فوي الوبالد. تجواه هوذا التطوورات المباشرة تلك القوات السيطرة

هووت لبورمووا انتقووادات الذعووة موون قطووا  واسووع موون المجتمووع الوودولي ّج  وُ ف موون الخووارر بسوورعة

 ، فموا كووان مون الحكوموة العسوكرية الجديوودةمجموعوة موون العقوبوات االقتصواديةعليهوا  ترضووفُ 

اال ان تخلت عن عقود من سياسة  اطلق عليها اسم: "مجلس قانون الدولة واعادة النظام"(التي )

 وباشرت باقامة عالقات متينة مع الصين.الحياد 

د ّو  زَ تطوورت العالقوات موع الصوين واصوبحت االخيورة الُمو خالل الخمسة عشر عاموا الماضويةو

الرئيسوووي لبورموووا للسوووالح حيوووث باعتهوووا مقووواتالت وطوووائرات نقووول وسوووفن الطوووالق الصوووواري  

مساعدات المالية كما مدت الصين بورما بال 1ومدرعات ومجموعة اخرى من المعدات الحربية.

وفووي ردع علووى تطووور العالقووات الثنائيووة بووين  والتقنيووة لتطوووير البنووى التحتيووة المدينووة والعسووكرية.

دعوة بورموا لالنضومام الى  ASEAN 8 سيا شرق جنوب دول عمدت منظمة اتحاد هذين البلدين

صوب  القنوا  المنظمة بعدما شعر اعضاؤها بضرورة اعادة االهتمام بتلك الدولوة خشوية ان ت الى

كموا غيورت الهنود ايضوا   ين في منطقوة  سويا والمحويط الهوادئ لتنفيوذ م.ربهوا.الذي تتستر به الص

اثر انتفاضوة الديمقراطيوة عوام  لها سياستها الخارجية مع بورما بعد ان اتحذ الهنود موقفا  معاديا  

وا كموا خشو ،نادركوا انه كان من نتيجة هذه العوداوة ارتمواء بورموا فوي احضوان الصويو 2811

                                                           
 في المدرجة االساسية الهوامش الئحة من (3الهامش رقم ) كما شهدت البالد في تلك الفترة ايضاً صراعا طائفيا مريرا، انظر المراجع المذكورة في 6 

 .البحث نهاية
الغرباء  أو األجانب من الحذر او احتقار أو كراهية او الخوف لوصف عادة يستخدم مصطلح وهو( Xenophobiaباإلنجليزية ) األجانب رهاب 7 

 أجانب  ألنهم فقط اآلخرين كره رهاب االجانب فهو أما نسبهم، أو عرقهم ببسب اآلخرين كره في تنحصر العنصرية أن هو العنصرية بينه وبين والفرق
 غرباء. )المترجم( أو
 في المدرجة االساسية الهوامش الئحة من (4في الهامش رقم ) في بروما انظر المرجع لمزيد من المعلومات عن تطور وتحديث القوات المسلحة 8

 .البحث نهاية
فيتنام،  –بروناي  –تايالند  –سنغافورة  -الفلبين  –ماليزيا  –آسيا هي: اندونيسيا  شرق جنوب في دول سبع 0997م تضم عا اقتصادية كانت منظمة 9

 وفي ذلك العام انضمت كل من الوس وبورما. )المترجم(
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الغوورب بفضوول الصووداقة المتينووة بووين الصووين  موون بووين فكووي تهديوود احوودهمابالدهووم  موون وقووو 

موون الشوورق نتيجووة العالقووات الدفاعيووة بووين بورمووا والصووين ممووا يجعوول الهنوود الثوواني وباكسووتان و

  20محاطة بأعداء يملكون السالح النووي.

فقود توقوع بعوض المفكورين  ،ة. وبالفعوللمتحوداالقت هذه التطورات بعض االهتمام من الواليات 

لمنافسووة الصووين اسووتراتيجيا  موون خووالل تليووين  اسووتباقية الغووربيين قيووام حكومووة واشوونطن بخطوووةع 

 ما بالخطوة االميركيوة لعودة اسوبابمن المتوقع أيضا  ان ترحب بوركان و 22موقفها تجاه بورما.

ى هوذه الجوارة القويوة ر بعين الحذر الاذ بالرغم من عالقتها الوثيقة مع الصين اال ان بورما تنظ

ين االسوتراتيجة . فما زالت الواليوات المتحودة تخفوي بعوض القلوق مون طموحوات الصوفي الشمال

فقود التزمووت حكوموة واشوونطن ، ال ان كوول هوذه التوقعووات والتكهنوات لوم تتحقووقوالطويلوة االمود. ا

مودد  فعلوى سوبيل المثوال 21فوي عوزل ومعاديوة بورموا. 2811وبكل تصميم بسياسة ما قبل العوام 

 مجوددا   الرئيس االميركي جورر و. بوش أمرا  تنفيذيا يمنع المواطنين االميركيين مون االسوتثمار

كما كررت الواليات المتحدة من انتقاداتها للنظوام الحواكم فوي بورموا بعود أن حورض  ،في بورما

 "(Aung San Suu Kyiاون سوان سوو تشوي )على قيوام مظواهرة عنيفوة ضود زعيموة المعارضوة "

ممووا دفووع الكووونغرس االميركووي الووى تحضووير رزمووة  23التووي حووازت علووى جووائزة نوبوول للسووالمو

نظام الحكوم فوي بورموا اشوارت لجديدة من العقوبات ضد بورما. وفي دفا ع عن موقفها المعادي 

م بووت عوواخ  الواليووات المتحوودة الووى موقفووه الوورافض لتسووليم السوولطة الووى الحكومووة المدنيووة التووي انتُ 

الووى السووجل " باالضوواف اون سووان سووو تشوويوالووى سوووء معاملتووه لزعيمووة المعارضووة " 2880

تسووواهله فوووي موضوووو  تهريوووب حقووووق االنسوووان ولحافووول بانتهووواك الطويووول للقووووات المسووولحة ا

ة بوين بورموا والواليوات المتحودة ففي هذا المناخ السياسي يبدو ان اقامة عالقات ودي المخدرات.

مدى القريب. ومع ذلك فان ظهوور تطوور جديود وغيور متوقوع يمكون ان امر غير وارد في ال هو

                                                           
 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة هوامش ( من5انظر المراجع رقم ) 01 

 البحث. نهاية في االنكليزية نسخةال هوامش ( من6انظر المرجع رقم ) 00 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش ( من7انظر المرجع رقم ) 02 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش الئحة ( من8جع المذكورة في الهامش رقم )اانظر المر 03 
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يووؤمن الووزخم الضووروري النشوواء عالقووات بووين الطوورفين وتحسووينها موون خلووف الكووواليس. هووذا 

بعود التطور هو: الحرب الدولية ضد االرهاب العالمي والتي اعلنتها الواليات المتحدة وحلفاؤها 

 من التطرف االسالمي. المستمر يات المتحدةلوال، وبصورة اخص خوف ا1022أيلول  22

 

 الدين في بورما

مليوون ينتموون  50من سكان البلد البالغ عوددهم  %80حسب احصاءات الحكومة البورمية فان 

وقد ُضخم هذا الرقم الخفواء عودد غيور البووذيين. فكول احصواء  21 ،البوذي "افاداثير"مذهب  الى

االفصواح  كثير من النواس فويهو عرضة للتزوير بسبب عدم رغبة  عن الدين رسمي في بورما

ومع ذلك فوان نسوبة البووذيين فوي بورموا قود   يعتنقه عدد من البورميين.عن وجود دين "أجنبي" 

ذلك الوثننيين، اذ ان البوذية البورمية تبجل عودة  لهوة محليوة عبودها بما في  25%10ال تقل عن 

فتعايشوت هوذه  وصول تعاليم بوذا الى تلك االصقا  وانتشارها فوي عقوول النواس قبل البورميون

وهنواك  26بقتها مثول علوم التنجويم وعلوم االعوداد والكهانوة.عتقودات سوالعقيدة الجديودة موع بعوض م

أخوورى يتبعووون المسوويحية )معظمهووم معموودانيون  %1االسووالم وموون سووكان بورمووا يعتنقووون  1%

، كموا تتواجود فوي الوبالد أقليوة ممون (Presbyteriansوالباقي كاثوليك وانغلكانيون ومشيخيون 

جالية يهودية صوغيرة يتوراوح عودد  يعتنقون الهندوسية وديانات صينية ومحلية. ويسكن رانغون

  29شخص. 50بحوالي  أفرادها

 21ارة الخارجية األميركية هناك ربط للعالقة بين الدين والعرق في بورما.وكما أشارت وز

من سكان البالد( ينتمون  %61والذين يشكلون )اتبا  القومية البورمية فالغالبية العظمى من 

                                                           
 البحث. نهاية في  النسخة االنكليزية هوامش ( من9انظر المرجع رقم ) 04 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 01) رقم المرجع انظر 05 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 00) رقم المرجع انظر 06 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 20) رقم المرجع انظر 07 

 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 30) رقم المرجع انظر 08 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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 Shan يعتنقه أيضا السواد االعظم من ابناء قومية شانالذي البوذي  "ثيرافادا"مذهب الى 

وفي  10من مجمو  السكانMon (1% .) 28وقومية المون من السكان( %8)الذين يشكلون 

من ذكور  %1أي ما يعادل ( Pongyisبونغيس )أو  راهب بوذي 300,000أكثر من  بورما

يعتنق المسيحية ابناء قوميات االضافة الى عدد صغير من الرهبات. البوذيين في البالد، ب

" الذين يقطنون في المناطق الجبلية في Nagaو "ناغا  "Chin" و "تشين Kachin"كاشين 

نني )كاياه( وتنتشر المسيحية ايضا  بشكل واسع عند شعب "كار   غرب وشمال بورما.

Karenni (Kayah) و "كارن "Karen" من السكان وهم  %9كليهما  نالذين يشكال

يتواجدون في شرقي البالد قرب الحدود التايالندية وبنسبة اقل في دلتا "اراوادي 

Irrawaddy."أما الهندوسية فيمارسها  "، ومع ذلك يتواجد البوذيون بكثرة في والية "كارن

 "Rohingyaهنغا الدين الطاغي لدى قومية "رو يبنما يعتبر االسالم  الهنود )التاميل والبنغال(

 الوثنية في غرب البالد. وما زالت بعض المعتقدات Arakan"12التي تقطن والية "اركان 

 بورما. متفرقة من حاءت القومية الصغيرة المنتشرة في انيعتنقها عدد من االقليا

 بعد استقاللها من المملكة المتحدة( 2811اعترف اول دستور لبورما )والذي وضع عام 

االعتقاد والعبادة لكل االكثرية في البالد، اال انه كفل حرية  ةناص للبوذية كديبالوضع الخا

قد أشار  و اعترف بوجود االسالم والمسيحية والهندوسية والوثنية في البالد.و 11المواطنين،

اي  شهارفي ا والحرية بوضوح الى ان لكل مواطن الحق 2891دستور بورما المنشور عام 

اديانها شرط  ممارسةكر الدستور ان كل االعراق القومية تتمتع بحرية كذلك ذ 13يعتنقه، دين

اء  على ذلك ابدت الحكومة بن 11ان ال تتعارض هذه الحرية مع القوانين والمصلحة العامة.

                                                           
البالد  يعيش أبناء هذه القومية في والية شان التي تقع شرق بورما مقابل الحدود الصينية، بينما تقطن قومية "مون" في والية مون التي تقع وسط 09 

 وتطل على بحر أندامان، انظر الخريطة في بداية الكتاب. )المترجم(
 .البحث نهاية في ليزيةاالنك هوامش النسخة من( 40) رقم المرجع انظر 21 

 (المترجم. )الكتاب بداية في الخريطة انظر 20 

 .البحث نهاية في االنكليزية هوامش النسخة من( 50) رقم المرجع انظر 22 

 .البحث نهاية في االنكليزية هوامش النسخة من( 60) رقم الهامش في المذكورين المرجع والمالحظة انظر 23 

 البحث. نهاية في االنكليزية هوامش النسخة من( 70) رقم المرجع انظر 24 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7


17 

 

العسكرية حماسا  دائما  الظهار بورما اما العالم انها بلد يفتخر بوجود كل االديان الرئيسية على 

كما ادعى النظام ايضا  بقيامة بتشجيع ودعم مختلف  15ام وتفاهم تاميين.اراضيه تتعايش بانسج

اال ان هذه االدعاءات لم تكن  16االديان كي يتمكن اتباعها من ممارستها بحرية وامان.

ذه المزاعم اضحت بعيدة صحيحة ابدا ، فمنذ ان استولى العسكر على الحكم في البالد وكل ه

نوا يتعرضون في نفس الوقت لبورميون شعائرهم الدينية كافبينما كان يمارس ا. عن الواقع

فقد  ، وحسب وزارة الخاجية االميركية،وبالفعل فرضها عليهم الحكومة العسكرية.لقيود 

من خالل جهودها الممنهجة لمنع الرهبان  19حرية الدينلباستمرار  ميةرالبو الحكومة اساءت

لجمهم عن استعمال االكراه لفرض البوذية من الترويج لحقوق االنسان والحرية السياسية و

فبعض هذه االقليات اثبتطت او  على غير البوذيين خصوصا في المناطق التي تسكنها االقليات.

الواليات المتحدة  وصفت 1001و 1002فخالل عامي  منعت من انشاء اماكن جديدة للعبادة.

أعلنت  1003وفي عام  الدينية. بورما "بدولة يسودها قلق خاص" بسب االنتهاك الشديد للحرية

وزارة الخارجية االميركية في تقرير عن حقوق االنسان في بورما ارسلته الى الكونغرس ان 

منع من التبشير تتعرض للتمييز وتُ  في هذا البلد االقليات الدينية وباالخص االسالمية والمسيحية

  11والدعوة الى معتقداتها.

دوافع  من في اغلب االحيان نبعت ضد الدين العسكرية حكومةال اتخذتها التي االجراءات كانت

بورمي الحقيقي ان ال قوي لدى البورميين القوميينالشعور ال اخرى لمواجهة ا  أحيانو سياسية

واردات "مثل المسيحية واالسالم هي بنظر هؤالء  فاالديان االخرى 18يجب ان يكون بوذيا،

في بورما قد  وفي الواقع، فان االديان غير البوذية  م.الوالء لدولهاتباعها ب دينقد يو "خارجية

عزلت عن المسرح الديني اال ان هناك شعور قوي ايضا ان المبشرين والدعاة غير البورميين 

يحاولون السيطرة على رعاياهم البورميين وتوجيههم )وبمشاركة نظام الحكم في البالد( 

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 80) رقم المرجع انظر 25 

 البحث. نهاية في االنكليزية هوامش النسخة من( 90) رقم المرجع انظر 26 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 21) رقم المرجع انظر 27 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 20) رقم المرجع انظر 28 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 22) رقم المرجع انظر 29 
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أقل االسالم يتساويان في عقول بعض افراد كذلك فان المسيحية والى حدع  .لتخريب البوذية

الشعب البورمي مع االقليات االثنية في بورما وحركات العصيان المسلحة التي تقوم بها ضد 

وعلى الصعيد الشعبي، كان هناك توترات اجتماعية حادة بين االكثرية  الحكومة المركزية.

الحكومية المعاصرة وخالل فترة  البوذية واالقليتين المسيحية واالسالمية بسبب التفضيالت

نتج عنه عنف . وهناك اجحاف كبير ضد المسلمين باالخص مما سبب بتوتر 30االستعمار

 طائفي.

 

 المسلمون في بورما

مليون منهم في  100مليار في  سيا، ويقطن  2.1من مسلمي العالم البالغ عددهم  %60يعيش 

ساحقة )أفغانستان، باكستان، بنغالدش، دولة اكثرية  22حيث يؤلفون في  القارةجنوب شرق 

دول أخرى  6دول في  سيا الوسطى(، وفي  5ماليزيا، بروناي، اندونيسيا باالضافة الى 

 32يشكلون اقلية دينة لها وزن سياسي )الهند، الصين، سنغافورة، تايالند، الفيلبين، بورما(.

.  فليس ن جالية اسالمية مميزةهي موط هارما احيانا من هذه االئحة اال انوبالرغم من حذف بو

 تتفق على ان نسبة المسلمين مصادرلكن معظم ال هناك رقم محدد لعدد المسلمين في هذا البلد

بعض الباحثين وعدد من الجاليات المسلمة  أن كما 31،مليون نسمة( 1)أي ما يعادل  %1 هي

 1أي ما يعادل  %26ا اعلى من ذلك يصل الى تعطي رقم   تى تعيش في المنفىالبورمية ال

هذا الرقم. وهذا اال ان معظم االحصاءات المتعلقة ببورما غير دقيقة بما فيها  ،مليون نسمة

نبذ الحكومة للمسلمين القاطنين على اراضيها واعتبارهم االختالف في االرقام هو نتيجة 

ل او في اي مس  رسمي جرى قب 2883الجئين غير شرعيين لذلك لم تشملهم في احصاء عام 

في بعض الباحثين وعدد من الجاليات  وضعهذلك التاري . ومن جهة اخرى فان الرقم الذي 

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 32) رقم المرجع انظر 31 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 42) رقم المرجع انظر 30 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 52) رقم المرجع انظر 32 
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والموزعين في  في الشتاتيشمل في معظم االحيان المسلمين البورميين  مليون، 1، أي المنفى

حتى ومع ذلك  33كل من بنغالدش وباكستان والسعودية واالردن واالمارات العربية المتحدة.

االرقام المنخفضة قريبة من الواقع ستظل بورما تتشارك مع كل من جنوب تايالند  رتب  لو اعتُ 

  31اسالمية كبيرة. في كونهم موطن أقليات وجنوب الفليبين

 

 هوفئات مختلفة، لكن القاسم المشترك بينها  1يمكن تقسيم الجالية االسالمية في بورما الى 

مع االكثرية البوذية ومع الحكومة  االخرى لديها عالقة مختلفة عن وكل فئة المذهب السني،

 35العسكرية.

 اليها مواد  ق وقد، 21و 23لقرنين ل بورما الىمجموعة من المسلمين  اقدميعود تاري  وصول 

تزور عدد و رس وهنودعرب وفُ  هممعظموكان  ،مرتزقةالملكي و البالط ن فيكتجار وموظفي

لذين تركوا البالد فيما بعد فقد اضطروا الى أما ا واستقروا في بورما. بوذياتمنهم من نساء 

ونتيجة  للحمالت ضد مملكتي "ب غو  26ابقاء عوائلهم فيها والسفر من دونهم. واتبداء  من القرن 

Pegu و"اركان "Arakan"  عمد الحكام البورميون المتعاقبون الى توطين االسرى المسلمين

بو   .ه القرى مازالت موجودة حتى االن(" )وهذShweboفي بورما العليا حول منطقة "شو 

 ى أراضي في عدة مناطق مثل "ساغاينغوهناك مجموعة أخرى من المسلمين حصلت عل

Sagaing" ت ل خدماتهم في الجيش بمقا Kyaukse"39و "كياكس  Yamethin"36ين و "يام 

حيث عمل  بمكانة رفيعة في البالط الملكيحظيت  ايضا   وهناك مجموعة اخرى 31الملكي.

                                                           
 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 62) رقم المرجع انظر 33 

مليون( من مجموع  2.4)أي  %5مليون، و  75.6مليون( من مجموع سكان تايالند البالغ عددهم  3.8)أي  %4للمقارنة فقط، يشكل المسلمون  34 

 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 27) رقم المرجع انظرمليون.  61.7سكان الفلبين البالغ عددهم 
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 82) رقم المرجع انظر 35 
 تقع في منطقة ماندالي، انظر الى الخريطة في المقدمة. )المترجم(. 36 

 ي، انظر الى الخريطة في المقدمة. )المترجم(.تقع في منطقة ماندال 37 

 نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 92) رقم المرجع " نسبة الى المقاطعة التي استقروا بها. انظرMyeduحتى االن يطلق عى هؤالء المسلمين اسم "ميدو  38 

 .البحث
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تكلم هؤالء المسلمون واحفادهم اللغة البورمية ولبسوا الزي  38داريين او مترجمين.ادها كإافر

"  Pathiواعتبروا انفسهم بورميين، وقد اطلق عليهم الملوك البورمييون اسم: "باتي البورمي

" وهو تعبير يطلق على من Zerbadeeثم ُعرفوا فيما بعد باسم "زربادي  Kala،"10أو "كاال 

الذين فضلوا ان يُطلق عليهم اسم  لم ترق هذه التعابير للمسلمين 12لم ووالدته بوذية.والده مس

، وهو تعبير استعمل رسميا  من ق بل الحكومة االستعمارية عام ميون"ر"المسلمون البو

2812.11  

في شمال شرق بورما وتعرف باسم "بانتاي  وهناك جالية اسالمية صينية صغيرة

Panthay"13 ما بقي من سلطنة اسالمية قوية اسست في منطقة "يونان هم  هاأفرادو

nanYun"11  وربما يعزو وجود عدد كبير من المسلمين في جنوب غرب  28.15خالل القرن

جيش مسلم كبير هناك استعان به الخضا  الثورة في التيبت ل امبراطورها الصين الى توطين

حيث لعبوا دورا   16بالي خان، وفيما بعد وصل مسلمون من العرق التركي مع كو102عام 

ثار هؤالء المسلمون  2156وفي عام  .23زوهم لبورما في القرن مع الصينين في غ حاسما  

م. كفوءة واسسوا دولة مستقلة خاصة بهاللسؤ ادارتها الغير  ضد الحكومة الصينية نتيجة  

 انها بعد من االستيالء على أراضي واسعة في غرب الصين اال اتمكنت هذه الدولة فيم

جيوش االمبراطور الصيني الذي ذب   الف المسلمين احتفاال   ماما 2193انهزمت عام 

وفي بورما انضم البعض الى عصابات قطا  الطرق  الى بورما. رّ فف منهم من نجا ، أمابنصره

                                                           
 .لبحثا نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 31) رقم المرجع انظر 39 

ِل متعددة أصبحت تشمل أصل كلمة "باتي" غير معروف. أما كلمة "كاال" فقد استعملها البورميون لوصف السكان االصليين لشبه القارة الهندية، ومع الوقت، وباشكا 41 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 30) قمر المرجع كل الغرباء. وتستعمل كلمة "كاال" االن كتعبير ازدرائي حيث يكرة هؤالء البورمييون نعتهم به. انظر
 ، لكن يمكن ان يكون اصلها فارسي وتعني "عكس الريح"، انظر0940اصل كلمة زربادي غير معروف، وقد ظهرت اول مرة في احصاء بريطاني جرى عام  40 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 32) رقم المرجع

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 33) رقم المرجع انظر 42 

". Hui-Hui"، ويطلق بانتاي على انفسهم اسم "المسلمون الصينيون" او "هوي هوي Pathiاصل كلمة زربادي غير معروف، ويمكن ان تكون تحريف لكلمة "باتي  43 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 34) رقم المرجع انظر
 (. )المترجمالصينمقاطعة تقع في الجنوب األوسط من  44 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 35) رقم المرجع انظر 45 

 ومنغوليا. )المترجم(( امبراطور مغولي حكم الصين 0249-0205كوبالي خان ) 46 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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بينما استقر البعض في مرتفعات منطقة  Kokang"،11كانغ و "كو Wa"19في منطقتي "وا 

" فقد اصبحوا فيما بعد مع قوافلهم المحملة Panthayتجار جالية "بانتاي أما  Shan."18"شان 

وصلوا في رحالتهم حتى "مولمن  اذ بضاعة على البغل جزءا  هاما  من اقتصاد التجارة المحلية

Moulmein"50 . 52ورانغون في الجنوب، مع ذلك بقي عددهم ضئيال  

و  2111عد ضمها الى بريطانيا بين عامي اما التدفق الرئيسي للمسلمين الى بورما فقد حصل ب

مين وتجار من جنوب  سيا شجعت الحكومة االستعمارية هجرة عمال ومستخد اذ 2116،51

مثل "مولمن )اسس معظمهم اعمال في العاصمة وبعض المدن ف هذا البلد للعمل في

Moulmeinبينمانا " و"Pyinmana"53 كياكس و"Kyaukse"الطرقات الرئيسية على( و 

اثر اندال   التي حدثت الهجرة الجماعية الى الهندقبل ف ضافة الى بناء مساكن خاصة بهم.باال

وكان اكثر من نصف عدد سكان  ،اكثر من مليون هندي في بورما كان الحرب العالمية الثانية

شّكل  كما 51مليون، 26سكان بورما  نذاك  كان عدد من الهنود في حين رانغنون العاصمة

 ن الهنود اكثر من ثلث مسلمي بورما وكانوا ينطقون االردية والتاميليةحينها المسلمو

وقد ساعدت  55على تقالدهم الدينية والثقافية التي جلبوها معهم من موطنهم االصلي. ويحافظون

مما ادى الى اعمال عنف واسعة ضد  والعرقيةالفروقات الدينية في تغذية التوترات االقتصادية 

لكن بعض الهنود عادوا الى بورما مع  .2831و  2832رانغون عامي الجالية الهندية في 

عددهم لم يصل الى المستوى الذي كان سائدا قبل  اال ان 2815عودة االدارة االستعمارية عام 

 2863العسكرية االقتصاد البورمي عام  "Ne Winوعندما اممت حكومة "ني وين  الحرب.

                                                           
 تقع شرق بورما. )المترجم( 47 

 تقع شمال شرق بورما قرب الحدود الصينية. )المترجم( 48 

 تقع شمال شرق بورما قرب الحدود الصينية. )المترجم( 49 

 )المترجم( كلم شرق رانغون. 311تقع على بعد  51 

 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 36) رقم المرجع انظر 50 

  ، اما بورما السفلى فُسلم 0826)في اقصى الجنوب( عام  Tenasserimاحتلت بريطانيا المنطقتين الساحليتين أراكان )في الغرب( و تناسريم  52 
 .0885سقطت عاصمة ماندالي بايديهم عام  0852للبريطانيين عام 

 تقع في وسط بورما. )المترجم( 53 

 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة امشهو من( 38) رقم المرجع انظر 54 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 93) رقم المرجع انظر 55 
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االلوف من ذوي االصول الهندية البالد ورحلوا الى  وادخلت قوانين قاسية للجنسية ترك مئات

 الهند وباكستان، ومع ذلك ظل عدد كبير منهم في بورما.

أفراد هذه الجالية هم  59واكبر جالية اسالمية في بورما اليوم فهي الروهينغيا. 56أما رابع

 خليج على المطل لبورما الغربي الساحل على تقع التي 51مسلمون بنغاليون سكنوا والية أركان

 فهناك عدد من مسلمي بورما ينسبون اصولهم الى مملكة مستقلة أسست في اراكان .البنغال

 اقام حكام هذه المملكة عالقات وصالت مع  مسلمي البنغال حين 26و  25القرنين خالل 

الى حكم الملك "بوداوبايا  60هذه المملكة خضعت 58.ووظفوا اداريين وجنود مسلمين

Bodawpaya"62 وكان في جيش هذا الملك وحدة  ،21حقت ببورما في اواخر القرن وال

وبالرغم من وجود خطوط  عسكرية مؤلفة من مسلمين بورميين استقروا فيما بعد في أراكان.

فان معظم الروهينغيا قدموا الى اراكان مع  ين أراكان والبنغال في ذلك الوقتاتصال دائمة ب

تلك المنطقة لعدة سنوات من  حكم الذي 1061و  82رنين االستعمار البريطاني خالل الق

مقاطعة البنغال البريطانية. وبعد الحرب العالمية الثانية حدثت موجة نزوح كبيرة تزامنت مع 

باسم باكستان  2819نشوء ازمات اقتصادية وسياسية في البنغال )التي اصبحت تعرف عام 

 2816وفي عام  (.2892كستان عام الشرقية وباسم بنغالدش الشعبية بعد استقاللها عن با

                                                           
اما الجالية الثانية فهي "المسلمون الصينيون" والثالثة هي "المسلمون الهنود"،  04و 03الجالية االولى هي تلك التي قدمت الى بورما خالل القرنين  56 

 السابقة. )المترجم(. راجع السطور

وكانت  ال يوجد اجماع على تفسير اصل كلمة "روهينغيا"، فاحد المراجع تذكر انه مشتق من لغة هي خليط من اللغات االردية والبنغالية والبورمية 57 

" وهي االسم Rohangكلمة "روهانغ  هذه لغة االشعار واالغاني المترجمة عن العربية والفارسية، بينما تقول مصادر اخرى ان هذه الكلمة مشتقة من

د المسلمين القديم لوالية اراكان، في حين يذكر احد المؤلفين ان كلمة "روهينغيا" تعني "الرحماء" او انها كلمة محرفة لالسم الذي اطلق على الجنو
من الئحة الوامش االنكليزية في  41في الهامش رقم . )انظر المراجع المذكورة 08الذين استقروا في أراكان بعد استيالء ملك بورما عليها في القرن 

 نهاية البحث(. 
 )المترجم( انظر الخريطة في المقدمة. 58
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 40) رقم المرجع انظر 59
" )وتعني بالفارسية "القوس"(، Kamans"كامانس  تميزت المراحل االخيرة لمملكة اراكان بنشاط جنود البنغال واالفغان المسلمين الذين عرفوا باسم 61

" الواقعة مقابل شاطئ اراكان حيث مازال احفادهم يسكنون فيها. ويعتبر Ramreeوقد تم نفي هؤالء الجنود فيما بعد الى جزيرة "رامري 

 نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 42) رقم المرجع انظرفي بعض السجالت البورمية مجموعة اسالمية قائمة بذاتها.  "Kamans كامانس"أفراد

 .البحث
 .0885لغاية  0752" التي حكمت بورما من  Konbaungهو آخر ملوك مممكلة "كونباونغ  60
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 34) رقم المرجع انظر 62
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أي ما  %90ى ال 2881من سكان اراكان وارتفع هذا الرقم عام  %56ل الروهنغيا حوالي شكّ 

  63ديرات والية أراكان.مليون حسب تق 1يعادل 

ان  بميزة هي المجموعات االسالمية في بورما عن تلك الموجودة في الدول المجاورة تختلف

ولة بواسطة قوى خارجية بالرغم من نزاعات وحروب بورما االسالم لم يدخل تلك الد

دولة اسالمية تسعى  المتكررة مع جبرانها، فهي لم تكن يوما من االيام الهدف الرئيسي الي

 ترك ة قدالقريب يةالبنغال االراضي من الذي دخلاالسالم  وبالرغم من ان لنشر االسالم،

وصول الى عمق بورما الذي احتله مسيحيو فشل في ال اال انه أراكان منطقة بصماته على

اي نشاط دعوي للمرشدين المسلمين لنشر االسالم لم تعرف بورما االستعمار البريطاني، كما 

في بورما على الهجرة  االسالميوجود الر و  تطَ ، لذلك ارتكز كما حدث في أرخبيل الماليو هافي

"موشيه يغار  حسب ة االسالمية هيه الحالهذ والزوار مما اعطاه خصائص فريدة من نوعها.

Moshe Yegar "الن بورما نفسها لم تكن مقصدا مغرع الي  فيا بورما المنيعةاجغرل نتيجة

هي حال الدول التي تقع شرق بورما واالهم من ذلك ان بورما غزو عسكري او اقتصادي كما 

مما جعل كل من البالط الملكي  البوذي "ثيرافادا"مذهب معقال محصنا  ل 21خالل القرن  كانت

ومن جهةع اخرى دخلت البوذية في ذلك الوقت  61وعامة الشعب معارضين الي تحول ديني.

 االرساليات اكتشفت ما حسب ما جعلهاسية واالجتماعية والثقافية لبورما مفي صلب البنية السيا

 مغلقة بوجه اي تأثيرت خارجية.هي اكثر من دين و انها المسيحية

 

 معاملة المسلمين البورميين

عالية في مجالي الخدمات العامة والممجتمع  تبوأ المسلمون خالل الفترة االستعمارية مراكز

طنيون المسلمون في طليعة . وخالل عشرينات وثالثينات القرن الماضي كان الوالمدني

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 44) رقم المرجع انظر 63
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 54) رقم المرجع انظر 64

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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تقلد عدد  2811وبعد انشاء اتحاد بورما عام  الستقالل من بريطانيا.للحصول على االمكافحين 

ف بتدينه  "U Nuمن المسلمين مناصب رفيعة في حكومة رئيس الوزراء "او نو  الذي ُعرع

سلمين في استمر بعض الم 2861وبعد االنقالب العسكري الذي وقع عام  65وتعصبه للبوذية.

، كما احتل بعضهم مراكز عالية "Ne Winالعمل مع الحكومة التي كانت بيد الجنرال "ن  ون 

 بورما برنامج حزب BSPP (Burma Socialist Programme Partyفي الحزب الحاكم 

المشار اليه موقف الحكومة الرسمي ) وبالرغم من ومع ذلك .القوات المسلحةفي و (االشتراكي

والتصريحات المتكررة للنظام العسكري تجاه التسام  مع كل االديان فقد عانى  في الدستور(

وحسب  .ضدهم على الصعيدين الرسمي وغير الرسميمسلمو بورما لفترة طويلة من التمييز 

 فقد تم اقصاء المسلمين بتعمد "Human Rights Watchمنظمة "مراقبة حقوق االنسان 

بشكلع ملحوظ منذ استالم  وتدهور وضعهم 66،جيشعن مناصب في الحكومة وال وبتخطيط

 معاصرينالوصف احد المراقبين و  .2811القوات المسحلة السلطة السياسية في البالد عام 

سوا حاال يعتبر المسلمون األفي ظل حكم الطغمة العسكرية في ميانمار وضع المسلمين قائال  :"

  69د."بين االقليات الدينية والعرقية المضطهدة في البال

 استقرت في بورما ت المجموعات االسالمية مع المجتمع البورمي بما فيها تلك التيوبينما تأقلم

ظلت المجموعتان االخرتان الهندية والروهينغية  ،والمجموعة الصينية 21و 23خالل القرنين 

بر أُج 2861ين حققيين، وبعد عام ، فلم يُعترف بهما كبورميمنبوذتان من االكثرية البوذية

وحتى الذين  61بدال من بطاقات التسجيل الوطنية، على حمل بطاقات تسجيل اجنبية أفرادها

وفي عام  .2899أُجبروا فيما بعد على التخلي عنها عام  الوطنية التسجيل بطاقاتحصلوا على 

باصدار قوانين جديدة  ،الذي يحط من قيمة المسلمين ،ُعزز هذا االجراء الرسمي 2811

                                                           
كان من الجالية االسالمية. وعندما استقلت بورما في كانون  0947" عام Aung Sanأحد الوزراء الذين أغتيلوا مع زعيم االستقالل "أونغ سان  65 

 الوزراء ثم انضم اليهم وزير مسلم ثالث .منهم في مجلس  2عضوا مسلما  31كان في برلمانها  0948الثاني 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 74) رقم المرجع انظر 66 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 84) رقم المرجع انظر 67 

ة، فبرزت فيما بعد مشكلة عندما اطلق النظام حملة اجنبية وظلوا كليا من دون أوراق ثبوتي تسجيل رفض عددد كبير من الروهنغيا حمل بطاقات 68 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 49) رقم المرجع عسكرية ضد المهاجرين غير الشرعيين، انظر
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المواطن البورمي الذي يتمتع بكامل حقوقه السياسية واالقتصادية بانتمائه الى  للجنسية تحدد

اي قبل احتالل بريطانيا الجزاء من  ،2113المباشر الى اجداد سكنوا في بورما قبل العام 

فعليا  2811وهكذا حرمت قوانين عام بورما السفلى خالل الحرب البورمية البريطانية االولى. 

رسميا  كمواطنين  ي بورما من الحق الشرعي بالمواطنة )سواء صنفوامعظم المسلمين ف

، بما في ذلك (naturalized citizensأو مواطنين مجنسين  associate citizensمساعدين 

 كثير من هذه تمع العلم انه عاش 68،الذين ينحدرون من اجداد اتوا من شبه القارة الهندية

بنود احد هذه ل طبقا  بورميين وطنيين. و ر افرادها انهمئالت في بورما لعدة اجيال واعتبالعا

 القوانين فانه ال يمكن لهؤالء االنخراط في القوات المسلحة او الشرطة او ان يصبحوا رؤساء

  للدوائر الحكومية او ان يديروا اي منصب سياسي.

لى سبيل فع .ومن جهةع أخرى تعرض المسلمون في بورما لعدة اشكال من التمييز والمضايقات

مساجد اضافية حتى في االحياء والبلدات الحديثة، كما  من تشييد 2861منعوا منذ العام المثال 

 90ة وبني مكانها معابد ورموز بوذيةمرت بعض المساجد واماكن العبادة االسالمية القديمدُ 

ن رفت بعض المقابر االسالمية النشاء مشاريع تجارية مكانها يديرها ويرعاها اعضاء مجُ و

وعانوا مثل  دد من المدارس الدينية االسالميةلق عغأُ كما  92النظام الحاكم او من الموالين له،

غات محلية للكتب المسيحيين البورميين من مصاعب جمة في الحصول على ترجمات بل

 او وظيفة الي التقديم عند ايضا   المسلمين ضد التمييز تم ثانية جهة ومن 91والنصوص الدينية،

الى مصادرة البطاقات عمدت الشرطة والقوات المسلحة  االحيان بعض في و بترقية، المطالبة

. أما بالنسبة للروهينغيا فقد اعتبرهم النظام مما اعاق تحركهم في البالد الشخصية للمسلمين

اذنا  خاصا  للسفر من مدينة الى اخرى  الحصول علىغير شرعيين وفرض عليهم وغرباء 

                                                           
كون احد الزوجين من هم ذرية ونسل زيجات حصلت بين الجاليات بحيث ي associate citizens المساعدين طبقا للقوانين الجديدة فان المواطنين 69 

فهم نسل مجموعات عرقية دخل افرادها الى بورما كمهاجرين خالل فترة  naturalized citizens المجنسين العرق البورمي، اما المواطنين

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 51) رقم المرجع االستعمار البريطاني،  انظر

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة امشهو من( 05) رقم المرجع انظر 71 

" االسالمية في وسط رانغون. وقد دانت الحكومة االميركية علنا هذا العمل Kyandawآخر مثال عن هذه االنتهاكات هو تدمير مقبرة "كيانداو  70 

  .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 52) رقم المرجع طالبةً برد فوري وقوي من الناطق للحكومة البورمية لما حصل ، انظر

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 35) رقم المرجع انظر 72 
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كما قيد عدد حجاجهم  93الدولة لمرحلة ما بعد االبتدائي، مدارسب تحاقااللومنع اوالدهم من 

الى مكة على نحوع صارم.
91  

ة نزا  مع الحكومة واالغلبي على مدار السنين الى ومعتقداتهم بورما ن فيلمسلميا  راءأدت 

حياة بالزوار وقوانين الملكية ودور االسالم في ال تلك المتعلقة البوذية، وكان اكثرها حساسية

وهناك حمالت متفرقة لتلطي  سمعة المسلمين تتركز على ادعاءات بتصرفات  95السياسية.

فعلى سبيل  96سوء معاملة النساء البوذيات. علىمشينة في االضرحة والمزارات البوذية او 

رق" 1002 المثال نشر ُكتيب عن هذا الموضو  عام  99تحت عنوان: "الخوف من فقدان الع 

وسرعان ما تحولت هذه االنتهاكات  91غالبا  من ق بل الرهبان. طاق واسعُوّز   منه على ن

جسدية ضد المسلمين، فكون معظم المسلمين هم رجال أعمال  واالفتراءات الى أعمال عنف

للهجمات خالل االزمات  ا  جعلهم هدف وأصحاب محالت وصرافة على نطاق صغير

" قامت بعض Ne Win"ني وين و  "U Nu"او نو  حكومتيفترة وخالل  98االقتصادية.

وطبقا   العصابات باعتداءات على المسلمين ودمرت مساجدهم و مدارسهم ومحالتهم وبيوتهم.

وعرقية حصلت في  الحد المصادر فان  الف المسلمين قد القوا حتفهم في اعمال شغب دموية

 كما جرت مظاهرات ضد 10،بين المسلمين والبوذيين 2891و  2862و  2851االعوام 

 المسلمين في كل من بورما العليا والسفلى خالل ثمانينات القرن العشرين.

اال ان  2811منذ استالمه الحكم عام  بالرغم من تخفيف النظام العسكري من مراقبتة للشعبو

او كانت تستعمل  في بعض االحيان بمباركة رسمية حظيتومضايقات المسلمين استمرت 
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مشاعر المعادية مثال استغلت الحكومة ال 2899ته. ففي عام لتحويل االنظار عن النظام وسياس

ولتدفق  لتجنب انتقاد سياستها المؤيدة للصين Mandalay 12داالينما للمسلمين في منطقة

ازدادت عمليات العنف  1002وفي عام  11الالجئين الصينيين غير الشرعيين الى بورما العليا.

تاونغو "و  etwtSi"13 يتو  "س كل من ضد المسلمين بشكل ملحوظ خصوصا في

Taungoo"11  و "برومProme"15  ممتلكاتهم، ولم وقعت خسائر للمسلمين باالرواح والحيث

وفي كل جولة من جوالت العنف هذه كانت  تتدخل السلطات لوقف العنف اال بعد عدة ايام.

 16هبان.الى مجموعات موالية للحكومة وبعض العمالء المتنكرين بزي الرتوجه اصابع االتهام 

وقد تبين ان اسباب احد أعمال الشغب هو تحريض مذكور في كتيبات معادية للمسلمين 

  (USDA) "منظمة اتحاد التضامن واالنماءمجموعة تابعة للنظام العسكري تدعى  ووزعتها

Union Solidarity and Development Association."19 كل  ومن جهة اخرى ساهم

واحداث  1002في شباط  في أفغانستان ل بوذا في منطقة باميانتدمير حركة طالبان لتمثا من

ميين من تهديدات التطرف االسالمي، فصب ايلول من نفس العام في خوف البوذيين البور

مسلم  5000ووفقا  الحد المصادر فقد قتل اكثر من  11لمين المحليين.مسبعضهم غضبه على ال

 18ع البوذيين.في اعمال عنف طائفية م 2811بورمي منذ العام 

منظمة او مجموعة النه ال يوجد  لمسلمي بورما تشكل ادارة هذه التحديات المتنوعة صعوبة  

 21وبالفعل هناك ما يزيد عن  معترف بها من قبلهم ومن قبل النظام.وواحدة في البالد تمثلهم 

منظمة ومجموعة اجتماعية اسالمية متباعدة وغير مترابطة، وقد جرت عدة محاوالت 

منها توحدت مع بعضها في اواخر التسعينات  6 ان وحيدها لكنها باءت بالفشل بالرغم منلت
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والفت لجنة الستالم وصرف المن  المالية الصغيرة التي تخصصها الحكومة للجالية االسالمية 

 "منظمة مسلمي ميانماران من هذه المجموعات هما: ت)اثن من خالل وزارة الشؤون الدينية.

Myanmar Muslim Organizationو "الصندوق المركزي لالئتمان االسالمي " 

Muslim Central Fund Trust وهذا االخير الغت الحكومة تسجيله(. وباالضافة الى هذه ،"

المجموعات الست هناك مجموعات اسالمية اخرى تعمل بموافقة النظام، وهي ليست سياسية 

ومكانة المرأة في االسالم واالهتمام حيث تركز جهودها على المسائل االجتماعية  200%

وترصد الحكومة كل تحركات ونشاط  80بااليتام وتعليم اللغة العربية وتدريس القران الكريم.

هذه المجموعات من خالل اجهزة المخابرات واالمن مما جعل أفراد هذه المجموعات يتوخون 

 يفعلونة وما يقولونه خوفا  من انتقام الحكومة. ما الحذر في

ياسي ويحافظون على ظهور عام خفيف، بتعد المسلمون البورميون عموما عن المسرح السي

بدال  معارضة ، ولتحسين وضعه في المجتمع البورمي، يلتفت الى جهاتمنهم اال ان البعض

 Nationalذه الجهات المعارضة هي: العصبة الوطنية للديمقراطية من هيئات دينية محلية، وه

League for Democracy (NLD) " تشي سو سان اونوالى امينتها العامة المعارضة 

(Aung San Suu Kyi) ". المسلمين انضم الى "العصبة الوطنية للديمقراطية"وهناك عدد من 

يالقونه على يقرون باالجحاف الذي التي تدافع عن التسام  الديني للجميع، وهؤالء المسلمين 

سيتوقف  نه في ظل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا  لكم لديهم شعور ا يد االكثرية البوذية

المفتوح  المسلمين دعم وقد استغل النظام العسكري 82التمييز والتعصب ضدهم في اقل تقدير.

دعوات في البالمناسبات )مثل  هانوطلقوالتصريحات العلنية التي ي للعصبة الوطنية للديمقراطية

دم ق  الى السلطة( ليزيد شكوكه بهم ويُ  شيت سو سان اونصلواتهم الخمس اليومية كي تصل 

 81على اتخاذ اجراءات قاسية اضافية ضدهم وضد "العصبة الوطنية للديمقراطية".
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ناشد مسلمو بورما بين فترة واخرى اخوانهم في الدين لممارسة ضغوط على نظام رانغون من 

لمؤتمر الدولي فعلى سبيل المثال عرض مسلمو بورما قضيتهم في ا 83اجل رفع الظلم عنهم.

 لكنه  لهم اي مساندة عملية فورية م، لكن المؤتمر لم يقد2810 عاملالقليات الذي انعقد في لندن 

دعا العالم االسالمي الى توظيف مصادره المادية والمعنوية وقواه السياسية واالقتصادية ليكفل 

اكان ضد جرت عمليات عسكرية واسعة في  ر 2882وفي عام  81حماية حقوق المسلمين.

وبروناي خطوات لم تعهدها من قبل المسلمين فاتخذت على أثرها كل من ماليزيا واندونيسيا 

ت الحكومة البورمية علنا  لمعاملتها السيئة للرهينغيا، وفي العام التالي اصدر ادانتق تجلت في

ن يصدر وكادول منظمة المؤتمر االسالمي بيانا  اتهمت فيه حكومة بورما باضطهاد المسلمين. 

الجئين لالى ا غير عسكرية في االعالم بين الحين واآلخر تقارير عن ارسال مساعدات انسانية

البورميين في بنغالدش ودول الشرق االوسط مثل السعودية واالمارات العربية المتحدة حيث 

النداءات هذه  ومع ذلك، لم تأت   85شخص من افراد جالية الروهينغيا. 100,000يتواجد حوال 

بل عززت قناعة النظام في رانغون بأن المسلمين البورميين ليسوا  نتائج ملموسة او دائمةب

موضع ثقة وهم مستعدون للتحالف مع الغرباء ضد بورما، كما كان هذا النظام يستاء جدا من 

 دول العالم حين كان يوجه اليه انتقادات لمحاولته طرد الروهينغيا من البالد.

 

 الروهينغيا

هنغيا افقر الفئات ومليون( ما زال الر 1من عددهم في بورما )الذي يصل الى حوالي بالرغم 

ستمرار من الحصول على الجنسية د واقلها ترسيخا . فقد ُحرمو بااالسالمية االربعة في البال
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لحكومة رقات في مناطقهم بالرغم من مطالبتهم لانشاء المدارس والمستشفيات وبناء الطومن 

 بشكل دائم، وفوق ذلك كانوا اكثر المجموعات اضطهادا  من الحكومة العسكرية. بهذه المشاريع

اال انه يمكن  في وصف مشاعر الشعوب التعميم هو ضرب من المخاطرةبالرغم من ان و

العداوة عميقة بين البوذيين في والية  راكان )الذين يطلقون على انفسهم اسم  القول ان هناك

فالراكين يحنون الى أيام مملكة  راكان البوذية التي امتدت  86يا.( والروهينغRhakineراكين 

بطردهم من المدينة، بينما يتذكر  89في وقتع من االوقات الى الغرب لتهدد مسلمي داكا

والذي دخل تلك المناطق قادما  الروهينغيا بالمقابل التأثير االسالمي القوي على مملكة  راكان 

الفارين من  81الذاكرة الى مهاجمة العصابات المحلية للهنودب يعود الفريقانمن البنغال. و

اثر االنسحاب البريطاني الفوضوي من بورما، كما يذكران ايضا   2811الجيش الياباني عام 

كانت النتيجة و 88ذي اندلع بين البوذيين والمسلمينالصرا  المميت على االراضي والسلطة ال

 200أكثر اعمال العنف دموية  في تاري  جنوب  سيا."اب "وقو  واحدة من كما أشار احد الكتّ 

ومن جهةع أخرى قام البريطانيون بتجنيد اعداد كبيرة من مسلمي  راكان في المخابرات 

د اليابانيين وحلفائهم البورميين حيث لجمع المعلومات والقيام بغارات ض V Forceالبريطانية 

ال تنسى. كذلك، فبينما كان شعب الراكين اعتبر الراكين البوذيين عمل المسلمين هذا خيانة 

 تها حكومة رانغونيشارك المسلمين الروهينغا في المصاعب والشدائد ونتائج االهمال التي سبب

 كان هذا الشعب يشك في نفس الوقت بمطالب الروهينغيا في بناء طرقات ومدارس ومستشفيات

  .على حساب مشاريع اخرى لباقي الشعب البورمي هاالنه اعتبر

                                                           
 يطلق الروهينغيا على راكين اسم "موغ"، اي "قرصان" باللغة البرتغالية.  96 

 هي عاصمة بنغالدش االن. )المترجم( 97 

 كان بينهم مسلمين. )المترجم( 98 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 37) رقم لمرجعا انظر 99 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 47) رقم المرجع انظر 011 



31 

 

مشكلة اقتصادية واجتماعية اكان نمو الجالية االسالمية السواد االعظم من البوذيين في  ر يعتبر

ترفت الشرطة والقوات ، وهذا يعني انه مهما اقتهديد سياسي او أمني كونهاوثقافية اكثر من 

  202وهينغيا فانها ستحظى بتأييد من شعب راكين.رالمسحلة من مجازر ضد ال

االقل ضد الروهينغيا المسلمين في عملية عسكرية على  23لبورمية المتعاقبة شنت الحكومات ا

هم تجلت في ضردهم حيث قامت هذه القوات بأعمال وحشية ضد 2811،201أراكان منذ عام 

فرد  25,000هرب حوالي  2895من ديارهم واغالق مدارسهم واحراق مساجدهم. وفي عام 

شنت الحكومة البورمية  2891ضطهاد، وفي عام من الروهينغيا الى بنغالدش خوفا  من اال

مسلم على ترك  100,000اجبرت خاللها حوالي  تنين"عملية عسكرية تحت اسم "ملك ال

بالدهم وقد شملت هذه العملية نقل قرويين من الروهينغيا من قراهم الى اماكن أخرى باالضافة 

اال ان النظام  203س مساجد،غتصاب وحرق ممتلكات وتدنيالى عمليات واسعة من النهب واال

وقد توفي من الجو  بعض  201اتهم فيما بعد عصابات غوغائية بنغالية بالقيام بأعمال النهب.

مخيم قرب الحدود مع بنغالدش وشرق مدينة  10الالجئين الروهينغيا الذين لجأوا الى حوالي 

بنغالديشية فوجهت االتهامات فيما بعد الى الحكومة ال Cox’s Bazaar،"205"كوكس بازار 

بمنع ايصال حصص التموين لالجئين الروهينغيا كي تجبرهم على العودة الى بورما. وهنا 

المم المتحدة اوضات مطولة مع المفوضية العليا لاستجابت بورما للضغط الدولي، وبعد مف

ودة كل الروهينغيا الى وافق نظام الحكم في رانغون على ع (UNHCR) لشؤون الالجئين

عمليات عسكرية اخرى أعوام  جرتومع ذلك  ،ركانستقر العديد منهم في أفا 206ديارهم
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عن اختراق قوات  تحدثت ر عدةتقاري ت على اثرهاوصدر 1001و  92-1991و  2818

  209.في أراكان االنسان لحقوق البورمية االمن

وفي غمرة هذه  201من الرهينغيا الى بنغالدش. 150,000لجأ حوالي  2882بعد مذاب  عام 

دول اسالمية أعضاء في منظمة اتحاد دول جنوب  3حداث صدر تصري  علني ونادر من اال

ومن بعض دول الشرق االوسط ومنظمات غير حكومية مثل رابطة  (ASEAN)شرق  سيا 

 المفوضيةالعالم االسالمي، فاضطرت الحكومة البورمية نتيجة  لذلك الى خفض الشروط مع 

منذ  قبول بعودة المهجرين الى مناطقهم، فعاد طوعا  وال ئينالالج لشؤون المتحدة لالمم العليا

حت رعاية االمم المتحدة. اال فرد من الروهينغيا الى بورما ت 130,000ما يقارب  2882عام 

الجئ في مخيمين جنوب مدينة  12,000ظلت بعض االمور من دون حل فكان حوالي  انه

وحماية عتمد هؤالء كليا  على مساعدة وقد ا 208كوكس بازار وفي عدة قرى على طول الحدود،

لكن هذا لم يكن كافيا  لمنع انتشار سوء التغذية  ،الحكومة البنغالديشيةمنظمات االغاثة الدولية و

، كم اشتكى االجئون من المسؤلين وتفشي االمراض، فتوفي عدد من االطفال والنساء الروهنغيا

 220عن المخيمات واتهموهم بالفساد.

اال  الحكومة البورمية شروطثبت من هوية االجئين العائدين الى أراكان حسب وبالرغم من الت

جعل وضعهم غير انهم لم يتخلصوا من المشاكل كليا  فكونهم من دون أوراق ثبوتية صحيحة 

فأصبحوا باستمرار عرضة لالبتزاز والسرقة من قوات االمن وصاروا في معظم  222مستقر،

اعطت السلطات معظم أراضي  الى ذلكاضافة   السخرة.االحيان اول من يُستدعى العمال 

الروهينغيا الى بوذيين محليين وأغلقت العديد من المدارس ومنعت انشاء مساجد جديدة. وفي 

الحدود  منطقة ان بما في ذلكنفس الوقت زادت الحكومة من وجودها االمني في منطقة أراك
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تها المساعدة في مراقبة ملحدود" مها مع بنغالدش وأنشأت قوات أمن جديدة تحت اسم "قوات

تلك الحدود بااللغام  الحدود ومنع تدفق المسلمين من بنغالدش كما زرعت الجانب البورمي من

 221العاقة اي عبور غير شرعي.

الحرية الدينية لكل االعراق الوطنية  2891ن دستور بورما الصادر عام م  وكما ذُكر سابقا ، ضَ 

، لكن بالنسبة للحكومة العسكرية فان الروهينغيا ال يدخلون في 235في البالد والبالغ عددها 

 معاملة القاسية لقوات االمنهذه المواقف مقترنة  مع ال أفرزتف فئات هذه االعراق اي فئة من

 مشاعر عميقة من العداء لنظام الحكم ادت في معظم االحيان الى المقاومة المسلحة.

  

 :ةحركات العصيان االسالمي

ورما هي من أكثر دول جنوب شرق  سيا معاناة  من النزاعات المسلحة التي اندلعت بعد لعل ب

ما ال يقل  نشأ في البالد 2811فمنذ نيلها لالستقالل من بريطانيا عام  الحرب العالمية الثانية.

احيانا   وحاربت الحكومة المركزية احيانا   مجموعة متمردة اشتبكت مع بعضها 225عن 

في وقتع من االوقات  ت العرقية في البالد تقريبا  حملوا السالحممثلي المجموعافكل  223.أخرى

 حافز السياسي والقوميفبينما كان الدافع لهذا التمرد هو ال 221ليصب  التمرد جزءا  من حياتها.

"كاشين" ذات  لعب الدين دورا  بارزا  في ظهور عده حركان عصيان كان اهمها ثورة جماعة

وذية " على اعالن البU Nuرئيس الوزراء "او نو  ية التي تحركت اثر اصراراالغلبية الميسح

انزعج المسلمون في بورما من هذا  225دين الدولة لبورما في بداية ستينات القرن العشرين.

ذات عالقة بهذه القضية مما ولد  2862االعالن ايضا ، فكانت أعمال الشغب ضدهم عام 

 راكان.معظمها في والية أمية عديدة تركز حركات تمرد اسال

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 58) رقم المرجع انظر 002 
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 68) رقم المرجع انظر 003 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 78) رقم المرجع انظر 004 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 88) رقم المرجع انظر 005 



34 

 

ركان )وخاصة في حول مدينتي نية، تمنى بعض المسلمين في شمال أمنذ الحرب العالمية الثاو

"( االنضمام الى الدولة الجديدة في Buthidaung" و "بوتيداونع Maungdaw"ماونغداو 

المية مستقلة في باكستان الشرقية، بينما دعا  خرون ُعرفوا باسم "المجاهدين" الى قيام دولة اس

وقد ازدادت هذه المطالب بعد نيل بورما  226المنطقة الواقعة بين نهري "كاالدان" و "مايو."

الى الدعوة  أ البوذيون معظم المراكز الرسمية، فشر  رجال الدين المسلموناستقاللها حين تبو

ليين وذيين المحراكان. استجاب عدد من الروهينغيا لهذه الدعوة وهاجموا البللجهاد ضد كفار أ

وتمكنت ثورة المجاهدين من النمو نظرا  لضعف حكومة  229بدل ممثلي الحكومة المركزية،

معظم  فوقعتي اندلع في بورما الوسطى والسفلى رانغون في ذلك الوقت وانشغالها بالتمرد الذ

لمسل  استمر النزا  ا او جماعات متمردة أخرى. احد االوقات اما في يد المسلمين االقاليم في

تمكنت الحكومة  2862وفي عام بوتيرة خفيفة حتى اواخر الخمسينات حين تالشى تماما . 

المركزية )التي كانت اقوى من سابقاتها( والقوات المسلحة من التفاوض على وقف رسمي 

 على تنظيم مشاركة 221الطالق النار، كما توصلت الحكومة ايضا الى االتفاف من حكومة داكا

لقمَع " العسكرية اNe Winوقبل ان تستعمل حكومة "ن  ون  على أي حال .الحدود مراقبة

ت بسب مشاكل حيازة االراضي والمنافسة على عراكان قد اندلكانت االعمال العسكرية في أ

  228الموارد القليلة والتوترات الدينية.

موعات تفاء العديد من المجواخبظهور وتجزئة  2861يتميز تاري  اراكان منذ انقالب عام 

المسلمين  هدينافحسب ُعرف المج .المية او البوذية او التي ليس لها صبغة دينيةاالس المسلحة

 Rohingya )و بعض من أعضائهم السابقين( فان "قوات استقالل روهينغيا في بورما

Independence Force  ون ن  "لالحتجار على انقالب  2863" قد اسست عام Ne Win" 

                                                           
 كليهما يقعان شمال آراكان قرب مدينة سيتِو. )المترجم( 006 
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"اتحاد طلبة : الذي فُرض على بعض المنظمات االسالمية مثل الحظر بسببالعسكري 

 Rohingya Muslim" و "عصبة شباب روهينغيا Rohingya Students Unionروهينغيا 

League".210  لكن هناك تقارير روهينغيا استقالل قواتال يُعرف الكثير عن "بالواقع ،"

المسلحة البورمية وعن اكتشاف القوات  بينها بينظهرت في االعالم تفيبد عن اشتباكات 

تأسست "الجبهة الوطنية  2891وفي عام  من حين آلخر. هذه القواتتعود ل مخابئ لالسلحة

 استقالل قوات"حديثة من " )وهي نسخة Rohingya Patriotic Frontالروهنغية 

حركة هذه ال وقد سعت ( متأثرة  بالحركات االسالمية الصاعدة في العالم االسالمي."روهينغيا

مع العلم  الى انشاء دولة اسالمية مستقلة على حدود بنغالدش بدال من حل النزاعات الداخلية

انها ناصرت قضية المسلمين المضطهدين في اراكان، لكن تأثيرها على مجريات االمور كان 

أسس احد الفصائل "منظمة التعاضد  2811وفي عام  ضعيفا  فانشقت فيما بعد الى عدة فصائل.

"جبهة  2816التي انبثق عنها عام " Rohingya Solidarity Organisationهينغية الرو

" متخذين من بنغالدش Arakan Rohingya Islamic Frontروهينغيا اراكان االسالمية 

اندمجا ليؤلفان فصيل تحت اسم "حلف روهينغيا الوطني  2885وفي عام  مقرا  لهما،

Rohingya National Allianceالى اسم "منظمة روهينغيا أراكان  2888ول عام " الذي تح

 3انشقت عنه  1000، وفي عام "Arakan Rohingya National Organisationالوطنية 

 212."اسم "منظمة التعاضد الروهينغية مرة اخرى فصائل واتخذت لها

قام بها مسلمون. ففي اواسط ومن جهة ثانية شهدت عدة مناطق من بورما حركات عصيان 

ات القرن العشرين وقعت عدة اعمال عنف ضد المسلمين في منطقة بورما العليا فتأسس سبعين

"جبهة تحرير اسم  واتخذكاشين  منطقة اثرها فصيل اسالمي في مندالي على يد مسلمي على

 وذلك في محاولة النشاء قوة ثورية اسالمية محلية." Ommat Liberation Frontاالمة 

عمال العنف ضد من أ اندلعت سلسلة أخرى 2813وفي عام  ويال .لكن هذا المسعى لم يعمر ط
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دلتا نهر منطقة و Martaban"211 "مرتبانمنطقة  " وMoulmeinالمسلمين في "مولمن 

"قوات تحرير نشوء فصيل اسالمي جديد تحت اسم ا ادى الى مم Irrawaddy"213"اّراوادي 

،" وبالرغم من اعتراف eKawthoolei Muslim Liberation Forcاالسالمية  211كاوثولي

عانت من الحكومة العسكرية فقد ادعى انه  التي جماعاتالهذا الفصيل ان الروهنغيا هم اكثر 

 Karen Nationalوبمساعدة "الجيش الوطني لتحرير كارن يمثل كل مسلمي بورما. 

Liberation Armyرمية و" مارس هذا الفصيل الصغير نشاطه في منطقة الحدود الب

ظهرت خالفات بين  2819وفي عام  215عنصر. 100افراده حوالي  يدية حيث بلغ عددالتايالن

 عام التالي اسس ما تبقى من عناصره، وفي الفيما بعد السنة والشيعة في هذا الفصيل فتم حله

 ".All Burma Muslim Unionعموم بورما ل االسالميتحاد االفصيل جديد تحت اسم: "

 Muslim Liberationفي بورما  التحرير االسالميةمنظمة وفي نفس العام ايضا  اُسست "

Organisation of Burmaينتمون الى  " على يد مسلمين من اركان ال يعتبرون انفسهم

 Arakanجماعة الروهينغيا، وقد ُعرف هذا الفصيل بالسابق باسم "منظمة تحرير اركان 

Liberation Organisation ." في المسلمين تحرير منظمة"ال يعرف الكثير عن بالواقع 

" لكن يبدو ان ظهور فصائل اسالمية مستقلة استمر لفترة بالتزامن مع ثورة "كارن" بورما

  على الحدود الشرقية لبورما.

 ضد خفيفة الحدةعاما  حرب عصابات متقطعة و 50من شنت هذه الفصائل االسالمية الكثر 

النشاء دولة اسالمية منفصلة في  فهعن هد افص  هابعضالحكومة المركزية في رانغون، و

أراد حرية الجنسية البورمية، لكن معظمها بغرب بورما او االعتراف بمطالب الروهينغيا 

العبادة والحماية من االضطهاد الديني والمساواة بالحقوق السياسية واالقتصادية مع كل طوائف 
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، كما ال يُعرف بعضهاعلى وئام مع  متحدة او تكن هذه الفصائل ومع ذلك لم 216بورما.

ام انها التي تظهر بين الحين واآلخر هي فصائل حديثة فعال  الفصائل ما اذا كانتبالضبط 

ومنذ انهيار دور  ة.ير سياسة تصحيحاقديمة ولكن باسماء جديدة فقام بعضها باالنفصال او انته

مها الكبير او تميزت بحج التيسالمية االفصائل ال قل عددالمجاهدين في اواخر الخسمينات 

اصبحت  ومن جهة اخرىتهديد جدي للحكومة العسكرية،  اي لم يشكل منهاف تسليحها الجيدب

هذه الفصائل أكثر عزلة وأقل  مما جعل 2811عام  منذ القوات المسحلة اكثر قوة  وتنظيما  

  فاعلية.

 بورمية ة في عدة فترات مع جماعات مسلحةومع ذلك تعاونت بعض الفصائل االسالمي

" The Arakan Peoples’ Liberation Party"حزب تحرير شعوب اركان مثل  معارضة

 The Arakan"حزب تحرير اراكان الوطني  و 2851و  2815الذي ظهر بين عامي 

National Liberation Party و "منظمة استقالل أراكان  2860" الذي أسس عامThe 

Arakan Independence Organisationو"حزب تحرير  2890عام  " التي اسست

 Arakan" وجناحة العسكري "جيش تحرير أراكان Arakan Liberation Partyأراكان 

Liberation Army ُو أراكان تحرير حزب"اتحد كل من  2891.219سا عام ّس  "  الذين ا "

 National United Front of" مع "جبهة أراكان الوطنية المتحدة أراكان تحرير جيش"

Arakan" 211الديمقراطية. 2811النتفاضة أيلول عام ي شكلت بعد سحق القوات المسلحة الت 

شهدت منطقة اراكان ايضا  عمليات  218"،وباالضافة الى هذه المجموعات العرقية "الراكينية

 Red Flagبها جماعات مسلحة تابعة ل  "الحزب الشيوعي لبورما ذات العلم االحمر  تقام

Burma Communist Party "(وصل الى ذروة نشاطه في اواخر خمسينات القرن  الذي
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" )الذي اسس عام Communist Party of Arakan( و "الحزب الشيوعي الركان العشرين

الحزب الشيوعي في ""( و االحمر العلم ذات لبورما الشيوعي الحزب" بعد هزيمة  2856عام 

لمون في كل هذه االحزاب . وقد انخرط المس2818الذي انهار عام  "لبورما )العلم االبيض(

مجموعات صغيرة  5" المتحدة الوطنية أراكان جبهة" تاستوعب 2811الشيوعية. وبعد عام 

 تحرير جيش"" وأراكان استقالل منظمة" تمركزت على الحدود مع بنغالدش شملت بقايا من 

 " و فصيل من "حزبالركان الشيوعي الحزب"" و الوطني اراكان تحرير حزب"و " أراكان

، واندمجت كلها "The Tribal Nationality Party of Arakanاراكان القومي لقبائل 

"، لكن وجوده االن New Arakan Construction Armyاركان الجديدة لتؤلف "جيش بناء 

وهناك مجموعة صغيرة تطلق على نفسها اسم "جيش  230في اراكان ضعيف وغير فعال.

في ارخبيل "مرغوي  232وتعمل حاليا   2882ُشكلت عام " Arakan Armyاراكان 

Mergui".231  عقدت اجتماعات ضمت عددا  من المجموعات  2896و  2895وفي عامي

ها عملياتها في مجال جدول عملها السياسي والثائرة في بورما في محاولة للتنسيق فيما بين

وطنية تم تأليف "الجبهة الديمقراطية ال 2895وفي عام  العسكرية ضد الحكومة المركزية،

وبعد  ".أراكان تحرير حزب"" وضمت Federal National Democratic Frontالفدرالية 

" والفت "الجبهة أراكان تحرير حزب"مجموعات بما فيها  9قد اجتما  ضم عُ  2896عام 

التي تعاظم دورها ثم اندثرت في " National Democratic Frontالديمقراطية الوطنية 

تشكل  2811وبعد قمع االنتفاضة الديمقراطية عام  233عشرين.اوائل تسعينات القرن ال

مركز في منطقة " وتDemocratic Alliance of Burma"التحالف الديمقراطي لبورما 

 االتحاد"" و بورما في االسالمية التحرير منظمة"منظمة بما فيها  11ضم الحدود مع تايالند و

" الى "الجبهة لبورما الديمقراطي لتحالفا" تحول  2880 وفي عام ،"بورما لعموم االسالمي

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 79) رقم المرجع انظر 031 

 لذلك فان كلمة حاليا تعني هذه الفترة. )المترجم( 2113وضع هذا الكتاب عام  030 

 جزيرة ويقع في اقصى جنوب بورما. )المترجم( 811يتألف هذا االرخبيل من حوالي  032 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 89) رقم المرجع انظر 033 
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ومع ذلك لم تعمر اي من هذه  ."Democratic Front of Burmaالديموقراطية لبورما 

والية أراكان  التطورات الرئيسية في مسار التحالفات طويال  ولم يكن لها أي تأثير حقيقي على

باالساس تحالفات  اذ هيأ رئيسي الحرية الدينية كمبد هاعلى الرغم من تبنياو في بورما نفسها 

 علمانية. 

سعت الجماعات االسالمية الثائرة من وقت آلخر للحصول على دعم مادي ومعنوي من البالد 

مستعدة لغض النظر عن عبور الثوار حدودها االسالمية والمنظمات الدولية. وكانت بنغالدش 

سبعينات القرن العشرين  وخالل 231.هاراضيالنشاء معسكرات تدريب لهم على اومع بورما 

هدف محتمل لتلقي انها  "Rohingya Patriotic Front"جبهة روهنغيا الوطنية  اعتبرت

 اُطلقت ومن جهةع ثانية 235.كان يسيرا   الدعم هذا ان ه بدىلدعم من المتطرفين المسلمين، لكنا

 ين المسلمين،ردا  على محنة البوميدعوات متكررة تحث على الجهاد ضد الحكومة العسكرية 

فعلى سبيل المثال اصدر الناشط الفلسطيني عبد هللا عزام في اواخر سبعينات القرن العشرين  

وقد ُعرف عن هذا الناشط ، دفا  عن أراضي المسلمين اهم فروض األعيان"وثيقة بعنوان "ال

الى طرد سع االنتشار دعا عزام اففي هذا الكتيب الو انه معلم وملهم الفكار اسامة بن الدن.

وخالل العقدين  بما فيها بورما. 236من كل بالد المسلمين بلان فقط الكفار ليس من أفغانست

، فعلى سبيل المثال طالبت تدعو للعمل العسكري ضد حكومة رانغون الماضيين اطلقت دعوات

بعمل دولي  2881بعد حصول مجزرة ضد الروهينغيا عام  بارزة عسكرية شخصية سعودية

دعا  2885وفي عام  239حصل في عملية "عاصفة الصحراء" ضد العراق.على غرار ما 

                                                           
 المرجع ، مما جعلها حسب آراء بعض المحللين "أقدم معسكرات لتدريب الجهاديين في آسيا"، انظر0975تعود أولى معسكرات التدريب الى عام  034 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 99) رقم

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 011) رقم المرجع انظر 035 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 010) رقم المرجع رانظ 036 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 012) رقم المرجع انظر 037 
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"االتحاد االسالمي لعموم بورما" الى الجهاد ضد الحكومة البورمية ألخذ الثأر من اضطهاد 

  231المسلمين البورميين.

في رانغون وبعض  اآلنلم تلق في الماضي هذه الدعوات  ذانا  صاغية، لكن هناك قلق 

ن من تقارير تفيد ان بعض المتطرفين االسالمين في بورما قد انضموا العواصم مثل واشنط

 الى التيار االسالمي المتطرف العريض.

 

 االرتباط مع االرهاب العالمي:

منها  ، والتفتت قلةأيد عدد قليل من الجماعات االسالمية في بورما اتبا  سياسة النزا  المسل 

رة االرتباط مع جماعات اسالمية متطرفة. ومن كما استحسن عدد اقل فكالى الدعم الدولي، 

على مضض اي تصور و رقضجهة اخرى اضطرت منظمات ثورية اسالمية محلية ان ت

خالل العقود ومع ذلك و 238يضعها في ارتباط بطريقة او باخرى مع حركات متطرفة اسالمية.

القات مع منظمات فصيل واحد على االقل من الجماعات الثائرة الروهنغية يقيم ع كانالماضية 

"منظمة : بنغالدش وباكستان وأفغانستان، هذا الفصيل هوكاسالمية متطرفة في عدة دول 

في  ت هذه المنظمة. أُسس"Rohingya Solidarity Organisationالتضامن الروهنغية 

و"كوكس  Chittagong"210 حول مدينتي "تشتاغونغ النازحينمثل مصال  لت البداية

الرسمي اآلن هو انشاء دولة في اراكان مستقلة ذاتيا  تجمع  ا، لكن هدفهفي بنغالدش 212بازار"

ما  ان اال وبالرغم من قلة المعلومات عن هذه المنظمة شعب الروهينغيا في بورما وبنغالدش.

ال  211دم الدعم لهاجماعات اخرى تقمنضمون الى  فيد أن بضع مئات من أفرادهامنها ي يتسرب

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 013) رقم المرجع انظر 038 

 .البحث يةنها في االنكليزية النسخة هوامش من( 401) رقم المرجع انظر 039 

 المترجم(. ) والهند بورما مع الحدود قرب البالد، شرق في تقع. بها مدينة أكبر وثاني نغالديشب في ميناء أكبر هو041 

 المترجم(. )بورما حدود عن كلم 51 حوالي بعد على بنغالدش شرق في المدينة هذه تقع040  

 .البحث يةنها في االنكليزية النسخة هوامش من( 501) رقم المرجع انظر 042 
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في   "الروهنغية التضامن منظمة"مسلحو مزود و .الخارجية اهاطاتوال عدد ارتب يُعرف عددها

قاذفات رشاشات خفيفة وو AK-47أغلب االحيان ببنادق اوتوماتيكية صينية الصنع من طراز 

أي اعمال عسكرية خطرة ورغم ذلك لم تقم هذه المنظمة ب 213،والغام متفجرات RPG-2قنابل 

يمضون معظم   منظمةال هذه ويبدو أن افراد ين.في بورما منذ أوائل تسعينات القرن العشر

شمال والية السالح بين بنغالدش والمخدرات وتهريب في أعمال جنائية خاصة وقتهم في 

" انها الروهنغية التضامن منظمة"وقد ُعرف عن  211.اموالهم معظم منه يجنونحيث  أراكان

الم عودية مثل رابطة العتلقت امواالَ من مؤسسات خيرية متعاطفة معها في باكستان والس

نات ه المنظمة باستالم مساعدات منذ اواسط ثمانيهذ تاالسالمي. وحسب مصادر حرة بدأ

سالمية في بنغالدش مثل "الجماعة االسالمية" وجناحها القرن العشرين من مجموعات ا

ولهاتين  215."االسالمي الطالب معسكر Islami Chhatra Shibir" والعنيف الطالبي المتشدد

المنظمتين تأثير قوي في المنطقة الخالية من القانون في جنوب شرق بنغالدش المتاخمة لحدود 

 216."الروهنغية التضامن منظمة"بورما حيث تنشط 

تأثر بها على االقل فصيل  2881يعتقد انه منذ انشاء حركة الجهاد االسالمي في بنغالدش عام 

كبر الحركات السنية واكثرها أالحركة من  ، وتعد هذه"الروهنغية التضامن منظمة"واحد من 

وقد أسست حركة الجهاد االسالمي لمساعدة المتطوعين البنغالدشيين في حرب  219تشددا .

الموجودتان في كل من  211أفغانستان، وهي تشارك النزعة المتشددة للوهابية وتعاليم الدييوبندية

فعلى سبيل  218ت وثيقة معها.القاعدة وحركة طالبان، حيث سربت معلومات عن اقامة عالقا

المثال تعتبر حركة الجهاد االسالمي احد المكونات الرئيسية لحركة الجهاد التي اسستها القاعدة 

                                                           
باالضافة الى وصول اسلحة لهذا الفصيل من تايالند وكمبوديا فان حصل على اسلحة ايضا من جماعات اسالمية متعاطفة معه اشترتها من تجار  043 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 016) رقم المرجع سالح في باكستان، انظر

 هذا رأي المؤلف. )المترجم( 044 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 701) رقم المرجع انظر 045 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 801) رقم المرجع انظر 046 

 البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 901) رقم المرجع انظر 047 

 )المترجم( الهند. في لألحناف العربية الدينية المعاهد أكبر أصبحت حتى ونمت الهند علماء من مجموعة أسسها فكرية صوفية  مدرسة الديوبندية 048 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 010) رقم المرجع انظر 049 
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كمظلة تجمع تحتها المنظمات المتشددة في بنغالدش. ويبدو ان حركة الجهاد االسالمي في 

 منظمة" وثيقة معفي بنغالدش وبنت عالقات استقطبت افرادا  من الالجئين الروهينغيا 

كما وضعت يدها عل كل مرافق هذه المنظمة بما فيها المخيم في منطقة  "الروهنغية التضامن

 رئيس ليبيا كما كان هناك ادعاءات من الحكومة البورمية ان القذافي Ukhia.252 250"اوكيا

من اعضاء هذه المنظمة قد زاروا معسكرات  1ن وأ "الروهنغية التضامن منظمة"يرعى 

" التي تهتم بالشؤون Jane’sوحسب خبير في مؤسسة "جين  2881.251بية في ليبيا عام ارها

عونا  منذ ثمانينات القرن العشرين من " الروهنغية التضامن منظمة"فقد تلقت  253العسكرية،

ومن  251."حركة المجاهدين"منظات كشميرية باكستانية كحركة االنصار والتي تعرف باسم 

االسالمي المتشدد وامير الحرب االفعاني "غلب الدين حكمتيار"  يمالزع جهةع أخرى فان حركة

" الروهنغية التضامن منظمة"والتي تدعى "الحزب االسالمي" كانت من الجهات التي تمد 

في انشاء عالقات بين بعض الروهينغيا ومنظمات اخرى  المساعدات، وقد ساهم هذا االتصال

  255في باكستان وأفغانستان.

عدد كبير منهم بالمدارس  روهينغيا حيث التحق 350,000ستان حوالي ويوجد في باك

وخالل تسعينات القرن العشرين انضم بعضهم الى طالبان حيث جند عدد منهم  256الدينية،

مباشرة من بنغالدش ودربوا في باكستان قبل التحاقهم بطالبان، وهناك احتمال ان يكون قد تم 

وفي أفغانستان سربت معلومات عن رعايتهم من . "دينحركة المجاه"ذلك كله من خالل شبكة 

د بعتابعة لق بل الجمعية االسالمية التابعة لبرهان الدين رباني ومنظمة االتحاد االسالمي ال

                                                           
 تقع في مقاطعة كوكس بازار قرب الحدود مع بورما. )المترحم(. 051 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 000) رقم المرجع انظر 050 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 200) رقم المرجع انظر 052 

 المترجم(. )لندن ومركزها العسكرية بالمواضيع متخصصة بريطانية نشر دار  Jane's Information Group :هي 053 

 في حركة الجهاد االسالمي ثم اندمه هذان الفصيالن لتلد هناك بعض االلتباس في االسماء، فقد اسست حركة المجاهدين من عناصر كانوا اصالً  054 

ابه  بعد ذلك حركة االنصار لكنهما عادا الى حركة المجاهدين بعد ان اعتبرت الواليات المتحدة ان حركة االنصار هي منظمة ارهابية، لذلك يتش
  اعضاء هذه الحركات في التفكير والتوجهات.

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة امشهو من( 400) رقم المرجع انظر 055 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 500) رقم المرجع انظر 056 
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 "الروهنغية التضامن منظمة"عضو من  200يعتقد كذلك ان اكثر من كما  259الرسول سياف،

وحسب تقارير غير  251.االفغانيةست قد تدربوا في مرافق الحزب االسالمي في مدينة خو

خالل تسعينات القرن  "الروهنغية التضامن منظمة"عنصر من  5000مؤكدة فقد تدرب حوالي 

ان هؤالء يتلقون دروس دينية  260Bertil Lintnerوقد كتب "برتيل لنتنر 258العشرين،

وضعهم االلغام. ومع ذلك لم يكن  ةويتدربون كانهم جنود مشاة ويتعلمون على نقل وازال

برون من الدرجة عتَ نخرطة في طالبان اذ كانوا يُ متساوى مع العناصر العربية والباكستانية الم

 262الثانية ويوضعون في الخطوط االمامية للمعارك.

شارك مجاهدون بورميون في القتال مع طالبان حين شنت الواليات المتحدة حملتها العسكرية 

وقع بعض من هؤالء الروهينغيا في اسر القوات و 1002ضد أفغانستان في تشرين االول عام 

انهم كانوا يودون ف الواليات المتحدة وحسب ما ذكر االئتالف التي تقوده ،التحالف الشمالي

قبل العودة الى بورما وتحريرها وتطبق الشريعة فيها. هذه المجموعة من  قتاليةكسب خبرة 

صول البورمية والذين لم يزورا بورما ذوي اال الروهنغيا شملت عدد قليل من الباكستانيين

ان المجاهدين الذين  تقارير في االعالم الدولي تفيد نُشرتوحتى قبل هزيمة طالبان  261قط.

ليعلموا في بنغالدش  حاربوا في افغانستان قد ظهروا في معسكرات لتدريب المسلحين

وخالل تسعينات  263على فنون القتال االساسية. "الروهنغية التضامن منظمة"مجموعات مثل 

جهاد  مجاهدين عرب وباكستانيين قد ينضمون الى القرن العشرين ساد نو  من االعتقاد ان

ضد حكومة رانغون بعد ان تلقوا خبرة قتالية في  منظمة "االتحاد االسالمي لعموم بورما"

كما وردت معلومات عن ارسال خبراء الى جبال اراكان من ق بل منظمتي  261أفغانستان.

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 600) رقم المرجع انظر 057 
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الباكستانية لتدريب مقاتلين -الكشميريةذوي االصول و "حركة االنصار"  "المجاهدين "حزب

لم تكن الحكومتان االميركية والبورمية قبل عام  265مسلمين قبل ان تم ترحيلهم من بنغالدش.

الت وال بأهمية دورها خارر حدود بورما. وبقدر ما يمكن  1002 على علم بخطورة هذه الّص 

ي تطور ملحوظ في عمليات المسلحين المسلمين وال أأي زيادة كبيرة في تحديده لم تظهر 

. اال ان أهمية الروهنغية التضامن منظمةما تنيجة الصالت الدولية لرالنشاط االرهابي في بو

هذه الصالت ازدادت بشكل كبير بعد هجمات أيلول على نيويورك وواشنطن، كما ازدادت 

ين من بورما في الشبكة العالمية لالرهاب التابعة المخاوف بشكل خاص من انخراط مسلم

وفي الواقع قدم احد اآلكادميين االميركيين ادعاء بعيد   لتنظيم القاعدة بقيادة اسامة بن الدن.

االحتمال مبني كما بدى على نشرة أخبار لهيئة االذاعة البريطانية ويفيد ان أكبر خلية للقاعدة 

كما ورد خبر مشابه لهذا االدعاء على محطة سي  266،في جنوب شرق  سيا هي في ميانمار

وبالرغم من انه ال يمكن تثبيت هذه االدعاءات اال انه توجد بعض المؤشرات  CNN.269ان ان 

 منظمة"تدل على وجود عالقة مباشرة بين تنظيم القاعدة وفصيل واحد على االقل من 

 ."الروهنغية التضامن

 خرجوا من باكستان و الذين تطوعين المسلمينفان الم sJane"261’وحسب منشورات "جين 

من الروهينغيا للخدمة العسكرية في  تجنيد عددمن اجل  2880طافوا في بنغالدش عام 

في خطاباته  اشار قد كذلك فان اسامة بن الدن 268من تنظيم القاعدة. عناصر أفغانستان هم

في بورما ضد ر التي جرت الى المجاز المسجلة التي عرضت على القنوات العربية

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 302) رقم المرجع انظر 065 

. و في مقابلة اجراها مراسل هيئة 024خة االنكليزية رقم والمشار اليه في هامش النس Zachary Abuzaراجع القال التي كتبه زكاري أبوزا  066 

في بوسطن بالواليات المتحدة( أكد االخير ان هذ  Simmons)وهو بروفسور بالعلوم السياسية في جامعة سيمونز  االذاعة البريطاينة مع  زكاري أبوزا

أبوزا على عدة مغالطات يخصوص الوضع في بورما. فعلى سيبل  كاريالبريطاينة، كما أن مقال ز االذاعة وليس هيئة CNNالخبر اوردته سي ان ان 

حركات اسالمية مسلحة فقط احداها "جبهة تحرير  3يعتبر بالخطأ أقلية شعب كوشين على انها مسلمة وبالواقع هي مسيحية، كما يشير الى المثال 
  مع هذه الحركات. "الروهنغية التضامن منظمة"االمة" التي انحلت منذ فترة طويلة وال يذكر 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 502) رقم المرجع انظر 067 

 دار نشر بريطانية متخصصة بالمواضيع العسكرية ومركزها لندن. )المترجم( Jane's Information Groupهي:  068 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 602) رقم المرجع انظر 069 
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البلد  بمؤيديه في ذلك 1002في مقابلة جرت في أيلول  المثال سبيل على أشادف 290المسلمين،

وقد اشارت اشرطة ومذكرات   292."الروهنغية التضامن منظمة"الى  مباشر غير تلمي ع في 

 ان ابان الحرب على افغانست القاعدة التي وقعت في ايدي قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة

الحاوية على متعاطفين مع  الى النزا  في بورما والى ادرار اسم هذا البلد مع مجموعة الدول

 احد المهمات في أفغانستانب الذي كان يقوم CNNوباالضافة الى ذلك أشار مراسل  291القاعدة.

تعود السامة بن الدن، وهذه المكتبة  على ما اسماه "مكتبة أشرطة" الحصولالى انه يحاول 

وبالرغم من ايحاء بعض  .فصيل مسل  مجهول من بورما وضعه توي ظاهريا على شريطتح

خالل قيامهم بعمليات في  أن بعض اعضاء من القاعدة يظهرون في هذا الشريط الى الصحفيين

فان ما يبدو من خالل مشاهدته هو ان هؤالء المسلحين يقومون بنو  معين من التدريب  بورما

الخبير  Bertil Lintner 291ويقول برتل لينتنر 2880.293ام المسل  وعلى االرج  ع

بالشؤون البورمية والمطلع على اوضا  منطقة الحدود بين بورما وبنغالدش أنه يبدو من الؤكد 

ر في قد  الشريط هذا تقريبا  ان بنغالدش  داخل "الروهنغية التضامن منظمة"احد مخيمات ُصّو 

  295وجود دائم.حيث ليس لهذه المنظمة  وليس في بورما

تظهر بين الحين واآلخر تقارير صادرة عى نشرات اكاديمية واخبار اعالمية عن روابط 

ال ان مصداقية هذه ا مزعومة بين بورما ومجموعات اسالمية متطرفة بما فيها القاعدة.

 متفاوته والقليل مرتكز على ادلة قاطعة.التقارير

" ان فر  صغير من Rohan Gunaratnaا ومن سنغافورة ذكر االكاديمي "روهان غوناراتن

وأشارت تقارير اعالمية ان  296له عالقة مع القاعدة. بورما فيالموجود  الحزب االسالمي

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 702) رقم المرجع نظرا 071 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 802) رقم المرجع انظر 070 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 902) رقم المرجع انظر 072 

 .البحث هايةن في االنكليزية النسخة هوامش من( 310) رقم المرجع انظر 073 

 المترجم(. )آسيا بشؤون متخصص سويدي صحافي 074 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 300) رقم المرجع انظر 075 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 203) رقم المرجع انظر 076 
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مجموعات اسالمية متطرفة تشمل حركة  1قد انضمت الى  "الروهنغية التضامن منظمة"

باسم "جمعية  منظمة مظلة ُعرفت ور المسلمين لتحرير  سام" لتؤلف"النموالجهاد االسالمي 

وتشتهر هذه الجمعية بعالقتها باسامة بن الدن من خالل شبكة حركة  299بنغالدش االسالمية".

لهم عالقة مع  الجهاد االسالمي. وحسب مصدر صحفي  خر فقد أسس مسلمون متطرفون

لك ت" لشن هجمات ضد حكومات "فيلق المحاربون المقدس  سيا شرق جنوب فيالقاعدة 

و  2888ان بورما كانت ممثلة في اجتماعات الفيلق التي ُعقدت عامي  وقد قيل المنطقة.

ن كانا قد تفيد ان عالمين اثنين نووين من باكستا 1002كما وردت تقارير عام  1000.291

اال انه ثبت  سلطات الواليات المتحدة التصالهما بالقاعدة قد لج. الى بورما. خضعا للتحقيق مع

أبحرت باخرة من كراتشي  1001وفي اوائل عام  298قارير.فيما بعد عم عدم صحة هذه الت

متوجهة  الى تشيتاغونع في بنغالدش يُعتقد انها كانت تهرب مقاتلين من القاعدة وطالبان فروا 

حركة و "الروهنغية التضامن منظمة"من أفغانستان الى بنغالدش حيث افيد عن انضمامهم الى 

معاون الرئيسي السامة بن الدن المصري وفي نفس العام صرح ال 210الجهاد االسالمي.

كما ألقي القبض في  212الجنسية أيمن الظواهري أنه لجأ الى مقاتلي الروهنغيا في بورما.

  211بتهمة االنضمام للقاعدة. 1003باكستان على مهرب للسالح من بورما عام 

ة وتدعى كذلك وردت تقارير تفيد ان بورما كانت هدفا  لمجموعة ارهابية مرتبطة بالقاعد

عتقد ان هذه المجموعة هي مسؤولة عن ومقرها جنوب شرق  سيا. وي "الجماعة االسالمية"

شخص  101حيث القى  1001حصل في تشرين االول من عام الذي تفجير بالي باندونيسيا 

فان عمر الفاورق وهو  "Zachary Abuzaزكاري أبوزا حتفهم. وحسب الكاتب االميركي "

القاعدة في جنوب شرق  سيا قد اعترف في استجواب ان الجماعة  ارفع قيادي في تنظيم

                                                           
 .ثالبح نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 303) رقم المرجع انظر 077 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 403) رقم المرجع انظر 078 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 503) رقم المرجع انظر 079 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 603) رقم المرجع انظر 081 

 .البحث نهاية في يةاالنكليز النسخة هوامش من( 703) رقم المرجع انظر 080 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 803) رقم المرجع انظر 082 
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لكن الكاتب لم يذكر ما  213االسالمية حاولت انشاء عالقات مع مسلحين مسلمين في ميانمار.

 يؤيد تصاري  اطلقها في الصحافةاذا كانت هذه الجهود قد نجحت ام ال، كما ال يوجد دليل 

ومن  211ان للجماعة االسالمية خاليا في بورما. دتفيمسؤولون اميركيون معادون لالرهاب و

فيد ان هناك اميركية و يفي صحيفة  الذي ذكر دليل قاطع يدعم التاكيد جهةع اخرى ال يتوفر

شبكة من المتطرفين المسلمين المسلحين والمرتبطين بالقاعدة تنتشر بطريقة منهجية على طول 

"الجيش  ومدعومة من في شبه جزيرة الماليوالحدود التايالندية وصوال  الى مناطق المسلمين 

  215.للحكومة البورمية يفحل" الUnited Wa State Armyالموحد لوالية وا 

عن وجود صلة بين بورما  تحدثنشرت وسائل االعالم الهندية عدة تقارير ت من جهةع ثانيةو

او اخرى مع  ومجموعات االرهابية عالمية، وكالعادة ادعت ان هذه الجماعات مرتبطة بطريقة

التبليغ" التي " جماعة المقاالت عن قلقها من نشاطباكستان. فعلى سبيل المثال أعربت احدى 

فت بانها منظمة متطرفة ومدعومة من باكستان. ومع ذلك فان هذه الجماعة هي  216ُوص 

ولها عدة أتبا  في  الصالح من خالل التعليم االسالميمجموعة سنية اسالمية عالمية تبغي ا

ما لكنهم يعملون في العلن من خالل عقد اجتماعات للتدريس والتشجيع على حضور بور

. وبالرغم من ان اتبا  هذه الجماعة في العالم قد يؤيدون المجموعات المتطرفة المساجد

وقد  219ليس من مبادئ "التبليغ" اللجوء الى العنف. هبطريقة مباشرة او غير مباشرة، اال ان

" المسؤولة Lashkar-e-Taibaلمجموعة المتطرفة "عسكر طيبة ادعت صحيفة هندية ان ا

من القتل االرهابي في الهند )حسب هذه الصحيفة( قد انشات شبكة عالمية تنافس  %60عن 

" ان المخابرات الهندية أشارت Times of Indiaالقاعدة. كما افادت صحيفة "تايمز او انديا 

اال  211في كل دول أسيا مثل ميانمار وبنغالدش.الى ان حركة عسكر طيبة تحاول نشر شبكتها 

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 903) رقم المرجع انظر 083 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 410) رقم المرجع انظر 084 

 البحث. نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 004) رقم المرجع انظر 085 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 204) رقم المرجع انظر 086 

 مها.هناك بعض التباس بين  حركة التبليغ وعدد من المنظمات االسالمية االخرى التي اما تحمل نفس االسم او تستعمل كملة "تبليغ" كجزء من اس 087 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 404) رقم المرجع انظر 088 
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انه ال توجد معلومات اضافية تثبت هذا التصري  ما عدا االدعاء ان هذه المجموعة تتلقى دعما  

 سريا  من المخابرات الباكستانية.

 

 

 االرهاب في بورما:

عانت  بورما قد كون" انه بالرغم من Peter Chalkادعى االكاديمي االسترالي "بيتر تشوك 

ل الفترة خال خطيرا  لها يشكل فان العنف االرهابي لم طويال  من الحروب والنزاعات المسلحة

"ارهاب الدولة"  ال يتطرق الى هذا التصري  218التي تلت الحرب الباردة كما يظن البعض.

وال يشمل طبيعة الحرب الغير  2861الذي مارسته الحكومة العسكرية في بورما منذ عام 

نة ة التي دارت بين الجماعات المسلحة في البالد والجيش البورمي خالل الخمسين سالتقليدي

لتباس واض  بين " انه هناك اPeter Chalk"بيتر تشوك  الماضية. وفي نفس السياق يقول

وبالفعل كان هناك بعض  280حرب العصابات التي تدور في اي حرب أهلية.العنف االرهابي و

عن هذا النو  من الحمالت التي تحمل في طياتها العنف وترتبط مع النماذر المذهلة في بورما 

الكتب السنوية لوزارة الخارجية عاما  الماضية ذكرت  25الجماعات االرهابية الحديثة. فخالل 

الدولي والتي تحوي على لوائ  شاملة للهجمات االرهابية التي  االميركية المتعلقة باالرهاب

 كانت نادرة في بورما. ان هكذا هجمات حصلت كل عام

في شن هجمات  فكر بعض الطالب في المنفى 2811وبعد سحق االنتفاضة الديمقراطية عام 

لكن نظرة الشك اليهم من معظم الجماعات العرقية المسلحة  ارهابية ضد الجيش البورمي.

باالضافة الفتقارهم لمقومات شن حرب عصابات طويلة االمد دفعهم للتراجع عن مهاجمة 
                                                           

كن هناك جدل مستمر وغير حاسم عن مكونات االرهاب والهجوم  .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 504) رقم المرجع انظر 089 

ن يقوم به عادةً أفراد ال ينتمون الى دولة وذلك لتحقيق االرهابي، وفي هذه الدراسة ستُستعمل كلمة "ارهاب" للداللة على عمل متعمد للعنف ضد المدنيي
 اسباب سياسية كبيرة.

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 604) رقم المرجع انظر 091 
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فبوجهع عام تعتمد المجموعات المتمردة والمنشقة المسلحة في  282لحكومة العسكرية الجديدة.ا

حيث تضع  التقليدية لتنفيذ خططها السياسيةبورما على استراتيجيات حرب العصابات 

اولوياتها لرب  قلوب وعقول السكان المحليين وحماية مناصريهم من العنف العشوائي للنظام، 

وباستثناء بعض الحاالت فان تعارضان مع تكتيكات الحرب التقليدية. ي غايتان نااتوه

، وهذان مطلبان المجموعات المسلحة في بورما طالبت باعتراف ودعم من المجموعة الدولية

اك سبب  خر خفض عدد االرهابيين وهن 281تحقيقهما من خالل حمالت عنف ارهابية. يصعب

عمدت القوات المسحلة الى  2811وهو انه منذ عام قلل عملياتهم خالل السنوات الماضية اال و

عقد اتفاقيات لوقف اطالق النار مع معظم الجماعات المسحلة في البالد. وبالرغم من ان معظم 

في  عدد قليل من هذه الجماعات المسلحة استمر أن اال االتفاقات كانت هشة وبعضها انهارهذه 

 شن هجمات عسكرية ضد نظام الحكم.

ص حساسيتها تجاه االرهاب من خالل ان تقلاستطاعت بورما  ول االستبداديةوكباقي الد

ادواتها االمنية الهائلة عبر مجموعة واسعة من االجهزة القانونية الصارمة واهمها وكاالت 

فان لدى بورما  كذلكالمخابرات التي ترصد عن كثب الجماعات المنشقة والزوار االجانب. 

عنصر لها تأثير على كل جوانب الحياة في  100000دها حوالي قوات مسلحة قوية يبلغ تعدا

 500000عنصر شبه عسكري في قوات الشرطة و  95000وهناك أيضا  حوالي  283البالد.

ومن جهةع  عنصر في فرق المطافي والصليب االحمر )وكلها تعتبر جزء من الدفا  المدني(.

   التابعة للنظام العسكري على"  (USDA) ثانية يزيد عناصر "منظمة اتحاد التضامن واالنماء

باالضافة الى ذلك هناك قوانين تتحكم  281.مليون عضو اال ان والءهم للنظام متأرج  21

الطرقات الرئيسية  على كافةباالجتماعات العامة والسفر داخل بورما، كما تنتشر نقاط التفتيش 

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 704) رقم المرجع انظر 090 

نعتهم من استعمال العنف، وهذا قد يكون صحيحاً على الصعيد الفردي، اال ان ليست كل الجماعات يعتقد ان البوذية التي ينتمي اليها المسلحين م 092 

فظ الذي استعمله المسلحة تعتنق البوذية. كذلك يمكن القول ان الجماعات المسلحة المسيحية وغير المسيحية كان لديها نفس الرؤيا االخالقية. فالتكتيك ال
 وذيون السواد االعظم منه( خالل حملته المضادة للمسلحين يوحي ان هذا االعتقاد غير صحيح.الجيش البورمي )الذي يؤلف الب
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باالضافة طر، واخملمحفوفة بالفجرات من المهام اوسكك الحديد مما يجعل نقل االسلحة والمت

وهو  لطات بذلكعلى كل من يبحث عن اماكن اقامة عليه ابالغ السالى ذلك تفرض الحكومة 

وهكذا فانه من الصعب للغرباء عن البلد ان  مطلب يطبق على الفنادق العامة والبيوت الخاصة.

م التعرف عليهم وحتى اذ يت ن االشعار بتواجدهم على اراضيها،يمضوا وقتا  طويال بها من دو

كذلك يجد أفراد الجماعات المسلحة صعوبة  بشن عمليات عسكرية خارر  التدقيق معهم.

ووفقا  للسجل التاريخي فانه من غير  من دون انكشاف امرهم. مناطقهم )التي تكون عادة  نائية(

دبرة في المستحيل زر  عبوة ناسفة في مناطق  هلة، لكن من يريد ان يشن عملية ارهابية م

 بوما عليه ان يواجه قيود وعقبات هامة.

مراكز بورمية خارر البالد و ومن وقت ألخر يحصل هجمات ضد اهداف مدنية في بورما

ولعل اكثر االمثلة الصارخة على ذلك ما   توصف في أغلب االحيان انها ذات طابع ارهابي.

ناسفة في رانغون ادت بوة حين نج  عميل من كوريا الشمالية في زر  ع 2813حدث عام 

ففي  285.لبورميةمعظم افراد الوفد الكوري الجنوبي الذي كان في زيارة للعاصمة ا الى وفاة

من حاالت  ايضا   لكن كان هناك، اجنبي هذه الحالة كانت بورما مسرحا  لهجوم ارهابي

 2815شخص عام  90فعلى سبيل المثال قُتل حوالي  االرهاب المحلي الناشئ من داخل البالد.

 2818من رانغون الى ماندالي، وفي عام  لغم تحت قطار للركاب خالل رحلةعندما انفجر 

" Merguiطائرة تابعة لخطوط ميانمار قرب مدينة "مرغي  من الطالب ناشطانخطف 

كان موجها الى منزل  2889وطلبوا تحويل وجهتها الى بانكوك. كما انفجر طرد ملغوم عام 

وهو رابع اقوى شخصية عسكرية في  "Tin Ooجنرال "تين أو مالزم في الجيش يدعى ال

احتجز طالب  2888وفي عام  286االنفجار الى وفاة ابنة المالزم، البالد، وقد ادى هذ

ممر  من الى  على المجموعة حصلتبورميون نزالء في السفارة البورمية في بانكوك حتى 

ولى اعضاء من مجموعة بورمية تدعى . وفي العام التالي استالحدود البورمية التايالنيدية
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 حين تم قتلهم على يد قوات تايالندية خاصة.على مستشفى في الريف التايالندي "جيش الرب" 

بعثات دبلوماسية بورمية في جنوب شرق  3وصلت رسائل ملغومة الى  1001وفي عام 

 ،1003 رفي أيا Pyu"281مدينة "بيو كما انفجرت عبوة ناسفة في قاعة سينما في  289، سيا

  Toungoo."102 100قنابل في مدينة "تونغو 3زرعت في الشهر التالي و 288

ومن خالل االستشهاد بهذه الحوادث وغيرها اعربت الحكومة العسكرية في رانغون عن 

تذمرها من هذه الهجمات االرهابية التي يتعرض لها الشعب البورمي على يد مجموعات 

وأصبحت كلمة "ارهابي" تعبير  رن" و "شان".مسلحة تابعة لقوميات عدة من بينها "كا

يستعمله النظام لتشويه سمعة خصومة بما فيهم شخصيات سياسية واحزاب سياسية معارضة 

فعلى  .(National League for Democracy )NLD للديمقراطية الوطنية العصبةامثال 

لعربية( التي الضوء الجديد با)أي  New Light of Myanmarسبيل المثال اشارت صحيفة 

في معرض اتهامها  ("Aung San Suu Kyi) تشي سو سان اون" الناشطة ها الحكومة الىتملك

حيث قالت انه "عمل ارهابي  2889" عام Tin Ooلها بارسال طرد ملغوم الى "تين او 

وحتى المؤن والمساعدات االنسانية التي ارسلتها الحكومات الغربية والمنظمات . 101ونسائي"

كومية الى االجئين البورميين والجماعات البورمية المنفيه الى بانكوك وعلى طول غير الح

 103الحدود البورمية التايالندية، ُكلها وصفها النظام على انها تساعد وتحرض على االرهاب.

وكما اسرعت الحكومة البورمية على اثر الهجوم الذي تعرضت له الواليات المتحدة عام 

ة اخرى لالرهاب الدولي، حيث ُوصف االستيالء على السفارة في لتصف نفسها بضحي 1002
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نماذر لالرهاب بانكوك وارسال رسائل ملغومة الى البعثات البورمية الدبلوماسية بانها 

المنظات البورمية التي تتخذ من تايالند قاعدة  لها بأنها جماعات ارهابية  الخارجي، كما ُوصفت

  101منشقة.

 

 رهاب:رانغون والحرب على اال

ضد  1002أيلول  22من االرهاب أكثر من مرة منذ هجمات  تغير موقف حكومة رانغون

الواليات المتحدة نيويورك وواشنطن حيث حاول النظام البورمي ان يعادل خوف وكره 

 حاجته الماسة لقبول ادارة بوش ببورما كعضو في التحالف الدولي ضد االرهاب. لالرهاب مع

من خالل رفضها في البداية من اصدار بيان  ية حملتها على نحوع سيءبدأت الحكومة البورم

أيلول االرهابية. ففي اليوم التالي لهذه الهجمات، وبعد ان ارسل  22عام تدين فيه هجمات 

" رسالة الى الرئيس بوش يعرب فيها عن تعازيه Ne Winالرئيس البورمي السابق "ن  ون 

رسالة مشابه لتلك الى الرئيس االميركي، اال ان  لحكومةبعثت االشخصية لمقتل ارواح بريئة، 

كالهما لم تدينان الهجمات االرهابية. وقد اعتبر مراقبون ان الصمت العام عن هذه الهجمات 

ومع ذلك فان  105واالطار المحدود للرسالتين هما اشارة الى عداء النظام البورمي لواشنطن.

جمعية العامة لالمم المتحدة والتي اعرب فيها عن تصاري  بوش المتتالية امام الكونغرس وال

نية الواليات المتحدة مالحقة االرهابيين الدوليين والدول التي تأويهم وتدعمهم، هذه التصاري  

هو  ومما حّث بورما على تغيير موقفها جعلت الحكومة البورمية تعيد تقييم موقفها وسياستها.

العادة الحكومة المدينة المتخبة الى سدة  المتحدة الواليات خوفها من تعرضها لغزو بقيادة

ُعرضة لهجوم دولي بسبت ، شعرت بورما أنها 1002وحتى قبل احداث ايلول  الحكم.

بشدة فشل النظام البورمي في اتخاذ  فعلى سبيل المثال انتقد االميركيون تغاضيها عن االرهاب.

                                                           
 .البحث نهاية في نكليزيةاال النسخة هوامش من( 805) رقم المرجع انظر 214 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 905) رقم المرجع انظر 215 



53 

 

"الجيش الموحد لوالية وا  وم بها اجراءات صارمة ضد التجارة الدولية للمخدرات التي يق

United Wa State Army وهو مجموعة مسلحة قومية ترعرعت بعد انهيار الحزب "

وقد وصف باحثون ومسؤولون أميركيون هذا الجيش على انه  .2818الشيوعي في بورما عام 

ي من خالل ادارتها لعمليات تهريب المخدرات ف تساهمي احد المنظمات الشبه عسكرية الت

في بعض حتى و 106تغذية الجريمة واالرهاب الدوليين،ساعدت في تدفق اموال غير رسمية 

 ومع ذلك لم توقع الحكومة العسكرية في رانغون 109.اعتبر هذا الجيش منظمة ارهابية الدوائر

أي اتفاق لوقف اطالق النار مع هذا الجيش الذي شجع اتبا  قومية "وا" على زيادة انتاجهم 

عنه بالوكالة الجماعات المسلحة المعادية  واليحارب مبالعكس استعمله للمخدرات، بل

وكان من االسباب التي دفع االميركيين الى قطع كل المساعدات عن بورما  101للحكومة.

"الجيش الموحد لوالية  باستثناء االنسانية منها هو وجود عالقة وثيقة ومتواصلة بين الحكومة و

وفي هذا السياق ُوجهت  108".ات التي يقوم بها شعب "واوتغضيها عن تجارة المخدروا" 

 المعنية العمل فرقةلبورما انتقادات مستمرة لفشلها في االلتزام بالمعمايير التي وضعتها 

وهي منظمة دولية غير حكومية Financial Action Task Force (FATF)   المالية باإلجراءات

لمحاربة تبييض االموال وتمويل  0797ام ع والتنمية االقتصادي التعاون منظمةاسستها 

لبورما بشكل  المالية باإلجراءات المعنية العمل فرقةزاد انتقاد  2110وبعد عام  201االرهاب.

 ملحوظ.

غيرت الحكومة البورمية سياستها وبشكل علني بعد ان ادركت اخطاءها اثر احداث أيلول 

الواليات المتحدة  متظهر نفسها امال كانت بورما متحمسة 122وخالل العامين الماضيين .1002

والعالم على انها قلقة من انتشار االرهاب الدولي وانها تبذل قصارى جهدها لمحاربة هذا 
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التهديد. فعلى سبيل المثال أعلنت الحكومة البورمية علنا  عن دعمها الكامل للحملة االميركية 

م التسام  مطلقا مع االرهابيين المبنية على عدالعالمية ضد االرهاب وعن سياستها الخاصة 

ودول اخرى في المجال المخابراتي  ، كما قبلت بمشاركة الواليات المتحدةكل من يرعاهم ومع

ففتحت بورما اجواءها امام الطيران العسكري االميركي للعبور  121المتعلق بقضايا االرهابيين.

ة في الحي يركية المتواجدالى الشرق االوسط، واتخذت خطوات ميدانية لحماية السفارة االم

رسالة الى االمم  1002في تشرين الثاني عام كما ارسلت بورما   123التجاري لمدينة رانغون،

من االلتزامات بخصوص هذه القضية، وكان بعض هذه  المتحدة تعرض فيها سلسلة

 االجراءات معد لدفع ادارة بوش النتقاد واتخاذ اجراءات ضد حكومة بورما.

لى االمم المتحدة اعربت الحكومة البورمة عن معارضتها لالرهاب واعلنت ان وفي رسالتها ا

ذ أعمال ارهابية، كما مسؤوليها لن يسمحوا باستعمال بالدهم كمالذ  من او مقر لتخطيط وتنفي

تشرين الثاني  21ذّكرت الرسالة المجتمع الدولي ان بورما وقعت ميثاق االمم المتحدة في 

هاب وزودت كل المصارف والمنظمات الحكومة على اراضيها لقمع تمويل االر 1002

وفي الواقع،  .2333باسماء االرهابيين ومنظمات ارهابية مدرجة في قرار االمم المتحدة رقم 

معاهدة وتدرس توقيع الباقي. وقد  21معاهدات ضد االرهاب من اصل  6وقعت بورما 

ستتعاون في التحقيقات الجنائية لالرهاب  اوضحت الرسالة التي ارسلتها الحكومة البورمية انها

وتقديم االرهابيين للعدالة وفقا لقانون البالد، واستشهدت بتجارة المخدرات والجرائم المتعلقة 

كما نصت رسالة الحكومة البورمية الى  121بها كتحدي اضافي لبورما يستغله االرهابيون.

وقد وجه بشكل مباشر هذا  125ارهابي، مجلس االمن تأكيدا  منها انه لن يكون على اراضيها اي
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التصري  المفاجئ الى الواليات المتحدة والذي اعتبر معاكس لسياسة بورما وبياناتها التي 

 كانت تطلقها لعدة سنوات. 

من  أعضاء مع 1002تشرين الثاني  5في  بورما شاركتوفي منطقة جنوب شرق  سيا 

ع اعالن العمل المشترك لمواجهة في توقي ASEAN 126 سيا شرق جنوب دول منظمة اتحاد

 كل االعضاء بمراجعة مخططاتهم بهذا الخصوص التزاماالرهاب، وقد شمل هذا االعالن 

كما تضمن هذا االعالن بشكل  المجاالت. تعاونهم الدولي ضد االرهاب في كافة وبزيادة

 وخالل االجتما  129ملحوظ تعهدا  برفض اي محاولة لربط االرهاب باي دين او عرق.

السنوي للمسؤولين الكبار في المنظمة المتعلق بالجريمة العابرة للحدود والذي عقد في 

بورما عن وجهة نظر بالده الرسمية التي تعتبر انه  أعرب مندوب 1001كوااللومبو في ايار 

تستعمل لتمويل جماعات ارهابية، وقد غض ال يوجد دليل يثبت ان عائدات تجارة المخدرات 

 الجيش"ندوب عن الجماعات في بالده التي تعمل في مجال المخدرات مثل النظر هذا الم

وفي االسبو  الثاني ُعقد في كوااللومبور  United Wa State Army".121 وا لوالية الموحد

اعلنت بخصوص االرهاب و  سيا شرق جنوب دول منظمة اتحاداالجتما  الوزاري الخاص ل

المعاهدة الثالثية المعادية لالرهاب والتي وقع  بورما خالله عن عدم ضرورة انضمامها الى

ومع ذلك حين زار وزير الخارجية االميركي  128علها كل من ماليزيا واندونيسيا والفيليبين.

 منظمة اتحادشاركت بورما الى جانب الواليات المتحدة ودول  1001بروناي في  ب عام 

 في توقيع "بيان التعاون ضد االرهاب".  سيا شرق جنوب

 انت حوافز الحكومة العسكرية في بورما للتعاون مع الواليات المتحدة نابعة من دوافع معقدة.ك

عدة دول في العالم في مع  1002شاركت بعد احداث ايلول تفليس هناك من شك ان بورما 
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ابداء قلقها من خطر جديد يهددها على شكل ارهاب دولي، وهذا الخوف شجعتة خبرة بورما 

جهتها مع الجماعات المسلحة ومع االرهاب منذ االستقالل وفي الشعور بانعدام االليمة في موا

وفوق االمان لدى الحكم العسكري من خالل هذه المواجهة التي عرفتها البالد منذ االستقالل. 

ذلك شكلت بورما موطنا  لعدد كبير من المسلمين دعم بعضهم دعوات للجهاد ضد حكومة 

كما ذُكر سابقا ، كان لدى الحكومة البورمية قلق شديد من اتخاذ ورانغون. ومن جهةع ثانية 

االميركيين اجراءات وخطط للتدخل في بورما للقضاء على أي خاليا ارهابية دولية قد تتواجد 

على تجنب اي انتقادات اضافية توجه لها بسبب على اراضيها، لذلك كانت رانغون حريصة 

المخدرات وبسبب عدم في مجال تجارة " وا لوالية دالموح الجيش" جماعة تسامحها مع نشاط

فبورما  تسرعها في اتخاذ اجراءات ضد هذه الجماعة لمنعها من اتمام عمليات تبيض االموال.

معروفة اصال لدى الشركات االميركية على انها دولة راعية لالرهاب، لذلك كل العمليات 

 USA. 110ريوت  كد لمكافحة االرهابالتجارية معها تعتبر غير شرعية طبقا  لقانون "بات

Patriot Act"112   

املت انه من خالل رؤيتها متعاونة مع  قد يبدو ان القيادة العسكرية في بورما وعلى صعيد  خر

لحكومة المجتمع الدولي في قضية مهمة الدارة بوش قد ينخفض مستوى االنتقاد االميركي 

فرفع  ت ومكاسب من جهاتع اخرى.رانغون وحتى يمكن ان تحصل االخيرة على امتيازا

جعل بورما تتطلع  العقوبات عن الهند وباكستان كمكافأة لتعاونهما في مجال محاربة االرهاب

فعلى سبيل المثال مازالت بورما بحاجة ماسة الى االميركيين لرفع  111الى هكذا معاملة.

كما ارادت ان تُقبل  الحظر عن حصولها على قروض من المؤسسات المالية العالمية الرئيسية.

                                                           
تعني الوطني أو المحب لوطنه. ولذلك من تسميات هذا ” باتريوت ” هو أحد أنواع قوانين العمل بحالة الطواريء كلمة ” باتريوت آكت ” قانون  220 

نون تسهيالت القانون، قانون األمن الوطني، إذ أن مواده في مجملها تُعنى بحماية الوطن األمريكي من أية أخطار أو هجمات، وفي سبيل ذلك أتاح القا
م وتفتيش وصالحيات كبيرة ألجهزة الشرطة من شأنها االطالع على المقتنيات الشخصية لألفراد ومراقبة اتصاالتهم وإيميالتهم والتنصت على مكالماته

ك انتهاك خصوصيات المشتبه فيهم دون أن يكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر بغرض الكشف عن المؤامرات اإلرهابية ال يمنعهم من ذل
، ” باتريوت آكت” قانون ، جمال زويدراجع: ، األفراد في مساكنهم أو مكاتبهم وسائر أعمالهم ، يستوي في ذلك األشخاص أو الجماعات

com.http://jzowaidالمترجم( ،) 
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في المجتمع الدولي كعضو كامل وال تُعامل كدولة منبوذة  مثل الدول المذكورة في خطاب 

وبالرغم من ان االحداث االخيرة في بورما جعلت الوصول  الرئيس بوش حول "محور الشر".

بالحصول الى هذه المكاسب بالطرق السلمية مستحيال اال ان حكومة رانغون لم تفقد االمل كليا 

درست ادارة بوش اقتراحا  شامال  يتي  لها ارسال مساعدات عسكرية  1002وفي أيلول  عليها.

السناتور "ميتش ماككون ل  المعارضة الشديدة التي ابداها، لكن الي دولة تحارب االرهاب

Mitch McConnellوكان من ضمن  الغائه كليا. ادت الى " وشخصيات اخرى لهذا االقتراح

هذ االقتراح هو السماح للرئيس االميركي برفع العقوبات التي فرضها الكونغرس لمنع مفاعيل 

  113تزويد بورما العتاد الحربي.

ومع  .فالعالقات بين بورما والواليات المتحدة هي على مقربة من ادنى مستوياتها 111اما اآلن

 تشي سو سان اون" المعارضة زعيمة ضد هجوم الذي نفذه النظامذلك رحبت واشنطن قبل ال

(Aung San Suu Kyi ") بتعهد الحكومة البورمية الذي اطلقته في  1003في حزيران

 "االرهاب ضد التعاون بيان"وفي  1002رسالتها المرسلة الى االمم المتحدة في تشرين الثاني 

، كما تم اعداد اعضاء ذات  سيا شرق جنوب اتحاد منظمةدول الذي وقعته الواليات المتحدة و

نة مرموقة في ادارة بوش للتصري  علنا ان بورما قد ابدت تعاونا  في مجال الحرب مكا

وقد شجبت  115الواسعة ضد االرهاب وللتذكير بان هذا البلد كان هدفا  لهجمات ارهابية.

منفذيها، حتى انها اعادت اعتقال احد الطالب الذين  ادانتوالواليات المتحدة هذه الهجمات 

ومع ذلك ما زالت الواليات  2818.116عة لشركة طيران ميانمار عام خطفوا الطائرة التاب

المتحدة حذرة بشان تبني كل سياسات بورما الرسمية المعادية لالرهاب. وكما ذكر "ديفد 

حسب القناعات " ومحللون  خرون فان مفهوم االرهاب يختلف David Steinbergستاينبرغ 
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لمنشقين ارهابيين، وبدورها اعتبرت المعارضة فالحكومة البورمية اعتبرت كل ا 119السياسية،

ا ان الحكومة هي نظام حكم ارهابي، كما ان االعمال العسكرية الديموقراطية ومعها انصاره

وهناك قلق بشكل خاص لدى لكال الجانبين هي ارهابية بنظر الذين يعانون من نتائجها. 

ف االسالمي واالجراءات التي نهج الحكومة البورمية تجاه مسألة التطر خصوصاالميركيين ب

  111ضد الجالية االسالمية على أراضيها. 1002منذ أيلول اتخذتها 

ومة رانغون زخما  فالهجوم على الواليات المتحدة والحرب الدولية على االرهاب أعطيا حك

المسلمين في بورما، كما سمحا لها بلفت نظر الجمهور الى مخاظر االصولية  اضافيا  لتعقب

ية وتسليط الضوء على العالقات التي وردت في االعالم بين بعض افراد الروهينغيا االسالم

باسم الحكومة البورمية ما  متحدثفعلى سبيل المثال، استغل  ومجموعات ارهابية عالمية.

أقدمت عليه باكستان حين القت القبض على احد أفراد القاعدة من أصل بورمي ليلفت هذ 

 الروهينغيا في افغانستان وفي معسكرات ارهابية في الشرق االوسط.الناطق النظر الى تدريب 

ان الحكومة البورمية واجهت بقوة نشاطات هذه المجموعة التي هددت  وقد اعلن المتحدث

ومع ذلك لم يميز بيان الحكومة بين الروهينغيا كشعب  118امنها القومي وامن المنطقة برمتها.

ة العسكرية، كما لم يفرق بين المسلمين المسلحين الذين وبين االفراد الذين يعارضون الحكوم

للمتطرفين الذي تحالقوا مع جهات  (حملوا السالح ضد الحكومة وبين العدد القليل )نسبيا  

فكل المسلحين المتمكزين على الحدود بين بورما وبنغالدش هم من  متطرفة خارجية.

وهكذا فقد شوهه  130البان وتنظيم القاعدة.نظر النظام في رانغون ولهم عالقة مع طاالرهابيين ب

اسم روهنغيا واستطرادا  كل المسلمين في بورما ووجدت الحكومة البورمية كل المبررات لشن 

حملة واسعة النطاق على الجالية االسالمية على اراضيها، هذه الجالية التي تميزت بالتنو  

 وبااللتزام بالقانون.
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مة العسكرية فانه من المتوقع ان يكون للحرب ضد كوالح من وحتى من دون هذا الضغط

فقد أيد عدد كبير من البورميين  132االرهاب انعكاسا  مؤلما  ومربكا  على المسلمين في بورما.

الحملة التي تقودها الواليات المتحدة ضد حركة طالبان التي اعتُبرت منظمة معادية للبوذية بعد 

انصبت هذه المشاعر البغيضة على المسلمين ف 131وذا في مدينة باميان،تدمير تمثال ب

فوا في المؤلفات العنصرية انهم اشرار وغير وطنيين. ومن جهةع ثانية  133البورميين الذين ُوص 

مشاعر االكثرية البوذية وحتى ساهم في اندال   الذي اتبعته الحكومة العسكرية النهج أجج

ات هذه الحكومة ردة فعل قوية ، كما كان لتصريح1002أعمال عنف ضد المسلمين منذ عام 

 المسلحة التي ُعرفت الجماعات ضدها من قبل الروهنغيا وجماعات اسالمية اخرى. وحتى

" و "منظمة التحرير االسالمية الوطنية أراكان روهينغيا منظمة" العسكري الكبير مثل نشاطهاب

ذا الجو أعرب وفي ه 131نفت بقوة اي ارتباط لها مع مجموعات ارهابية دولية.في بورما" 

بعض مناصري حقوق االنسان الغربيين عن قلقهم من سوء معاملة المسلمين في بورما ومن 

وفي عضون  135نوايا ادرة بوش للتعاون من أنظمة دكتاتورية مثل حكومة بورما العسكرية.

اي ردة  في المنطقة او حتى دول فاعلة في الشرق االوسط ك لم تبد الدول االسالمية الثالثذل

 رانغون تهمة التطرف الوراثي بمسلمي بورما.ل تجاه الصاق حكومة فع

 

 تهديد جديد:

كان من الطبيعي ان يسود القلق في الدوائر الرسمية لدى حكومة رانغون اثر ورود  تقارير 

تتحدث عن عالقة المسلمين البورميين بجماعات اسالمية متطرفة، لكن يجب اخذ بعض الحذر 

يها. فمن المعروف انه من الصعب التحقق من هذه العالقات التي ُوصف من االثار المترتبة عل
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بعضها بطريقة غير دقيقة بينما بني البعض اآلخر على مصادر غير موثوقة، كما انه هناك 

وفي حال وجود  احتمال ان يكون قسم منها قد لُفق من مخيلة بعض الصحافيين او االكادميين.

بالسابق فانه من الصعب تحديد طبعتها، اال انه نتيجة   عالقات وارتباطات كتلك المذكورة

فان هذه العالقات  على الواليات المتحدة 1002ايلول للحساسيات التي ظهرت بعد هجمات 

تكون عرضة لمخاطر رؤيتها بمنظار ارهابي، اذا ان هناك  مهما كانت سطحية او بريئة سوف

لذلك يحب التمييز بين االصولية االسالمية  دائما  مخاطر سوء التفسير وردات الفعل الكبيرة.

والتطرف االسالمي فال يجب ان تُعتبر افعال البعض الخاطئة على انها صورة الفعال ومشاعر 

يُنظر الى نشاط االسالميين المتشددين في بنغالدش على انه  امة بكاملها، كما يجب ان ال

يقة في ادعاءات منظمات حقانعكاس للوضع في بورما. ومن جهةع أخرى هناك بعض ال

سعى نظام رانغون الستغالل الحرب  1002الروهنغيا في بنغالدش وبورما انه منذ عام 

ي حملته العنصرية ضد مسلمي بورما، كما تمثل هذه الحرب وسيلة الدولية على االرهاب ليغط

ان يُعامل  ناجعة ليبدي فيها النظام مشاركته للحكومة االميركية في قلقها االمني، وعليه يجب

 بطريقة اكثر ليونة في المحافل الدولية.

من مسلمي بورما قد  قليال   ا  ومع ذلك وبالرغم من كل هذه المحاذير فانه يبدو واضحا  ان عدد

وجد ارضية مشتركة مع جماعات اسالمية متطرفة في بنغالدش وباكستان وأفغانستان وحتى 

هذه المعضلة، فاالوضا  المعيشية الرديئة  وهناك احتمال في ازدياد حجم في الشرق االوسط.

في مخيميات الروهنغيا المتبقية في بنغالدش وشعورهم بالظلم الكبير جراء المعاملة السيئة لهم 

الحكومة العسكرية البورمية، كل ذلك يجعلهم عرضة لالنخراط في جماعات اسالمية 

التقنية للجماعات االسالمية فلو توفرت نفس امكانيات تنظيم القاعدة المادية و 136متطرفة.

" االكثر خطورة. وحين تنغمس هذه الروهنغية التضامن منظمةت "المسلحة في بورما لكان

الجماعات في ميدان التطرف يصب  استغاللها سهال  جدا في عمليات ارهابية خارر بورما 
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. البلد هذا فيلدعم قضيتهم من دون ان يكون لهذه العمليات عالقة قوية لما يحدث للمسلمين 

 التضامن منظمة"فهناك اصال  تقارير غير مؤكدة تتحدث عن تجنيد بعض افراد من 

اذ يمكن االستفادة من مالم  وجوه المسلمين  139للقتال في الشيشان وكشمير،" الروهنغية

البورميين للقيام بمهام لجماعات متطرفة من الشرق االوسط تخشى النفاذ الى الغرب بسبب 

 منية الشديدة.االجراءات اال

 سو سان اون"فالواليات المتحدة تعيد تقييم موقفها من نظام بورما بعد هجومه على المعارضة 

يبدو ان ادارة الرئيس بوش  138واالن 131ووضعها في السجن. ("Aung San Suu Kyi) تشي

 تسعى الى التقارب مع من وصفهم وزير الخارجية االميركي بالسفاحين الذين يديرون الحكومة

ومع ذلك ستبقى الحرب الدولية على االرهاب اولوية كبرى لمستقبل الواليات  110البورمية.

المتحدة. وبما ان حكومة الواليات المتحدة ستواجه ارتباطات محتملة بين بعض مسلمي بورما 

والشبكة العالمية لالرهاب، فان هذه الحكومة قد تستمر في رؤية منافع من تخفيق موقفها 

ه نظام بورما وانتهار سياسة تقارب معه حتى في مشاركته له في ادراك خطر المتشدد تجا

استراتيجي مشترك. فهذا النهج مرحب به من الحكومة البورمية، لكن قد يجلب قليل من الراحة 

 واالستقرار للجالية االسالمية المضطهدة.

 

 

 

 

                                                           
 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 608) رقم المرجع انظر 237 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 708) رقم المرجع انظر 238 

 لمترجم(. )ا2113ُوضع هذا الكتاب عام  239 

 .البحث نهاية في االنكليزية النسخة هوامش من( 808) رقم المرجع انظر 241 



62 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 النسخة االنكليزية هوامش

 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 

 

 



70 

 

 



71 

 



72 

 

 


