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 املقدمة

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد الصادق 

التابعين على األمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر امليامين، و 

 وبعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فإن لتاريخ األمم أهمية كبيرة، وفائدة عظيمة؛ إذ هو مرآتها التي 

وتترجم حاضرها، وُيستلهم من خاللها مستقبلها، وال قيمة ها، تعكس ماضي  

 ألمة ال تعرف تاريخها!

وأصبحت املحافظة على التاريخ في زمننا هذا أمرا ذا أهمية بالغة؛   

نحن -وذلك لحفظ الحقوق، والدفاع عنها. فاألعداء يحاولون طمس تاريخنا 

ا آثارنا؛ لنبقى تى يئدوا حقوقنا، ويقطعوا جذورنا، ويطمسو ح -الروهنجيا

 غرباء عالة على غيرنا في أوطان الغربة طوال حياتنا.

ووطننا  -"الروهنجيا"–وإنه لتوجد كتب كثيرة في تاريخ أمتنا 

"أراكان"؛ لكن ثمة مشكلة قائمة، وهي أنه ليس هناك تاريخ مختصر متداول 

 -ال من رحم هللاإ–بين شباب "الروهنجيا" ومثقفيهم، فأصبحوا مبتعدين كلًيا 

عن قراءة تاريخهم وتاريخ بالدهم رغم امتالكهم رصيًدا كبيًرا من تواريخ 

 اآلخرين وبالدهم بجزئياتها وتفاصيلها! 

فإسهاًما من مركز الدراسات والتنمية الروهنجية في حل هذه 

املشكلة، وتشجيًعا لغيره من الجهات املماثلة والشخصيات املهتمة بهذا 

 -بين يدي القراء عامة، والقراء الروهنجيين خاصة-املوضوع؛ فإنه اآلن يقدم 
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هذا الكتيب املوجز عن تاريخ "الروهنجيا" و"أراكان" بأسلوب عصري سهل، 

 هللا  ؛ومرتب ومهذب
ً

أن ينفع به، ويحقق به الهدف املأمول  -عز وجل-سائال

 من تأليفه وإصداره.

بورما تاريخ عن قسم يتحدث  احتوى على قسمين:ا أن الكتاب علًم 

موضوع ، وهو بشكل مختصر، وقسم آخر يتحدث عن تاريخ أراكان والروهنجيا

من التاريخ والجغرافيا بورما مما يتعلق بخال ش يء دوالسبب في إ. الكتاب األصلي

 ،مسئوليهابقيادة  هاومحتلة من قبلا من بورما تعد جزءً ا هو أن أراكان حاليً 

كون احتلت أراكان؛ ليالتي عن هذه الدولة ملحة سريحة  إعطاءفرأينا من الالزم 

 لدى القارئ تصور عام عنها.

 

 

 فيإخوانكم 

 مركز الدراسات والتنمية الروهنجية

 م2018 - هـ1439
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 خريطة بورما )ميانمار(
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 وجغرافيتها بورما معلومات عن تاريخ

 املوقع الجغرافي لـ"بورما" وحدودها:

نوب الشرقي لقارة "آسيا"تقع "بورما" في الج  
(1)

.
 

 
 
"الصين" و"الهند". ومن الجنوب: "خليج البنغال" مال: يحدها من الش

و"تايالند". ومن الشرق: "الصين" و"الوس" و"تايالند". ومن الغرب: "خليج 

البنغال" و"الهند" و"بنغالديش"
(2)

.
 

 مساحة "بورما":

( كلم مربع680,000)بـتقدر مساحة "بورما" 
(3)

.
 

 عاصمة "بورما" وموقعها:

"نايبيداو"، وتقع في وسط البالد في جنوب إقليم عاصمة "بورما" هي مدينة 

"مانداالي"، هذه العاصمة الحالية، وأما العاصمة السابقة واملشهورة فهي 

أيضا "رانغون"لها "يانغون" ويقال 
(4)

.
 

 

                                                           

(، و"جغرافيا أراكان" 37ينظر: "مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد" )ص )1)

 (.470(، و"املعجم الجغرافي لدول العالم" )ص6)ص

 (.182ينظر: "األقليات املسلمة في آسيا وأستراليا" )ص )2)

(، و"تاريخ 596ينظر: "البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة في العالم املعاصر" )ص )3)

 (.8أركان بورما" )ص

(، و"مسلمو أراكان وستون عاما من 39ينظر: "الثقافة اإلسالمية في بورما" )ص )4)

 (.39االضطهاد" )ص
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 مناخ "بورما":

 
 
مالية، مناخ "بورما" مداري في املناطق الوسطى، وشبه مداري في املناطق الش

استوائي في املناطق الجنوبيةواستوائي وشبه 
(5)

.
 

 من أهم مدن "بورما" وعملتها:

من أهم مدن "بورما" هي: "نايبيداو"، و"رانغون"، ومانداالي"
(6)

.
 

وعملتها هي كيات
(7)

                       .
 

 لغة "بورما" الرسمية:

وهناك لغة "بورما" الرسمية هي اللغة البورمية، وهي اللغة السائدة في البالد، 

لغات أخرى كثيرة، منها لغة "الروهنجيا" في "أراكان"، وهي لغة مؤلفة من 

كلمات وتعبيرات من اللغة العربية والفارسية واألردية والبنغالية 

واإلنجليزية
(8)

. ولم بهم وذلك باإلضافة إلى الكلمات الروهنجية الخاصة؛ 

قبل تدخل هذه اللغة في حيز الكتابة حتى اآلن رغم االجتهادات الكثيرة من 

لجعلها لغة تكتب كبقية اللغات. ؛بعض علماء "الروهنجيا"
 

                                                           

 (.41ينظر: "مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد" )ص )5)

 (.8ميانمار" )ص –جغرافيا أراكان ينظر: " )6)

 (.232ينظر: "القاموس السياس ي" )ص )7)

(، و"جغرافيا بورما وأركان" 72و 38ينظر: "أركان واملنظمات الروهنجية" )ص )8)

 (.24)ص
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 عدد سكان "بورما":

( نسمة53,855,735يبلغ عدد سكان "بورما" )
(9)

، وتقدر نسبة املسلمين فيها 

، نصفهم -سب بعض املصادرهذا على ح-٪ من مجموع سكان "بورما" ١٥بــ 

؛ حيث تصل نسبة املسلمين فيها إلى أكثر -ذات األغلبية املسلمة–في "أراكان" 

٪، والباقون من البوذيين "املوغ" وطوائف أخرى ٧٠من 
(10)

.
 

 عرقيات "بورما":

-عرقية، أهمها "البورمان"، و"الروهنجيا"  140تتكون "بورما" من أكثر من 

، -"أراكان"، وكانوا الطائفة الثانية بعد البورمان في العددوهم املسلمون في 

و"شان"، و"كاشين"، و"كراين"، و"ِشم"، و"كايا"، و"ركهاين"، وهم "املوغ"
(11)

.
 

  

                                                           

(، وهو موقع يقوم بتحديث عدد سكان wold metersعلى حسب إحصائية موقع ) )9)

 العالم بشكل مستمر.

(. ومع عمليات االضطهادات الحاصلة حاليا 403ان العالم" )صينظر: "معجم بلد )10)

 في "أراكان" تناقص عدد املسلمين فيها بصفة كبيرة.

(، و"مسلمو أراكان وستون عاما من 8أراكان" )ص –ينظر: "جغرافيا ميانمار  )11)

جيا" كانت العرقية الثانية في العدد بعد (. "الروهن41-44االضطهاد" )ص

ليا مع عمليات االضطهادات املستمرة في "أراكان" تقلص عددهم "البورمان"، وحا

 كثيرا.
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 دخول اإلسالم إلى "بورما":

ذكرت بعض املصادر أن دخول اإلسالم في "بورما" كان في القرن األول الهجري 

. واملشهور أن دخول -رض ي هللا عنه-وقاص بن مالك  عن طريق الصحابي

اإلسالم فيها في القرن الثاني الهجري بعد دخوله في "أراكان"
(12)

.
 

 الفرق بين "بورما" و"ميانمار":

من حيث الدولة أن ميانمار هي نفسها بورما، لكن الذي اختلف في ذلك هو 

ار؛ االسم؛ فاالسم القديم للدولة هو بورما، لكنهم غيروه مؤخرا إلى ميانم

فحسب، وهي البورمان، واحدة بسبب أن االسم األول مرتبط باسم عرقية 

وأرادوا أن يختاروا للدولة اسما شامال ال يختص بعرقية معينة؛ فاتفقوا على 

 هذا االسم األخير، وهو ميانمار.

 
 معبد بوذي في العاصمة السابقة "يانغون"

                                                           

(، و"حول 71(، و"بورما الخبر والعيان" )ص8ينظر: "مأساة املسلمين في بورما" )ص )12)

(، و"التاريخ اإلسالمي" ملحمود شاكر 26مآس ي املسلمين في بورما االشتراكية" )ص

 (.53)ص
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 وجغرافيتها معلومات عن تاريخ أراكان
 موقع "أراكان" في خريطة "بورما":

نوب الغربي لـ"بورما" على ساحل "خليج البنغال" والشريط تقع "أراكان" في الج  

الحدودي مع "بنغالديش"
(13)

.
 

 حدود "أراكان" الجغرافية:

 
 
الشمال مال: سلسلة جبال "هماليا" و"بنغالديش"، ومن حد "أراكان" من الش

 الشرقي: والية "شان"، ومن الشمال الغربي: "بنغالديش".

ويحدها من الجنوب: منطقة "إيراودي"، ومن الجنوب الشرقي: منطقة 

 ."إيراودي"، ومن الجنوب الغربي: "املحيط الهندي"

 ويحدها من الشرق: سلسلة جبال "أراكان يوما".

ويحدها من الغرب: "خليج البنغال"، ونهر "ناف"
(14)

.
 

 

 

 

 

 

   إجراءات أمنية مشددة في حماية حدود "أراكان"

                                                           

(، و"مسلمو أراكان وستون عاما من 472ينظر: "املعجم الجغرافي لدول العالم" )ص )13)

 (.69االضطهاد" )ص

أراكان"  –(، و"جغرافيا ميانمار 472ينظر: "املعجم الجغرافي لدول العالم" )ص )14)

 (.69(، و"مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد" )ص12)ص
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 حقيقة "أراكان" معن  
 
 ا:ى وتاريخ

، وتعني أرض العرب كما ذكره بعض "كان"و "أرا""أراكان": هي كلمة مركبة من 

املصادر التاريخية؛ إذ كانت أراكان دولة إسالمية مستقلة حرة في جنوب شرق 

آسيا، استمرت في الوجود عدة قرون قبل أن تُحتل من قبل بورما عام 

والية ومقاطعة التحاد بورما 14 إحدىم؛ فأصبحت بعد ذلك 1784
(15)

. وورد 

محرفة من )أركان( جمع )ركن(، وهي تعني األسس : أنها كلمة مصادر أخرى في 

 بعد كونها ع   تعنيهي الخمسة التي يقوم عليها اإلسالم؛ و 
 
: أرض ما للدولةل

اإلسالم أو أرض السالم
(16)

.
 

 
 "أراكان"في أهل  ةظاهرسمة التدين والصالح 

                                                           

(، و"األقليات املسلمة في مواجهة التحديات 43ينظر: "بورما الخبر والعيان" )ص )15)

(، و"حول مآس ي املسلمين في بورما االشتراكية" 54وواجب املسلمين نحوهم" )ص

 (.22)ص

 (.19تاريخ أراكان بين املاض ي والحاضر )ص )16)
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 مساحة "أراكان"، وأشهر موانئها:

ذكر ( ميل مربع، و 20000)ذكر بعض املصادر أن مساحة "أراكان" تبلغ 

( ميل مربع14200) في مصادر أخرى أنها( ميل مربع، و15000)أنها بعضها 
(17)

. 

على "املحيط الهندي" -ستوي()–أشهر موانئها: ميناء "أكياب" 
(18)

. 

 مناخ "أراكان"، وفصول السنة فيها:

مناخ "أراكان" يشبه مناخ "الهند" وبنغالديش" و"تايلند" و"الصين"، وتوجد 

 فيها ثالثة فصول رئيسة في السنة، وهي:

 صل الصيف: يبدأ من أوائل "مارس"، وينتهي نهاية "يوليو".ف-1

 "يونيو"، وينتهي في نهاية "أكتوبر"  لعمطالفصل املطير: يبدأ من -2

"نوفمبر، وينتهي نهاية "فبراير" مطلعفصل الشتاء: يبدأ من -3
(19)

. 

  

                                                           

(، و"مسلمو 27(، و"بورما الخبر والعيان" )ص17أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )17)

 (.47ن االضطهاد" )صأراكان وستون عاما م

 (.47"مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد" )ص )18)

 (.02أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )19)
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 "أراكان"السالسل الجبلية املعروفة في 
 "أراكان" تمتد على "خليج البنغال" شماال وجنوبا، وفيها ثالث سالسل جبلية، وهي:

 لسلة جبال "أراكان يوما"، وهي امتداد لسلسلة جبال "هماليا".س-1

 سلسلة جبال "مايو".-2

سلسلة جبال "سندونغ" أو "تارائن"-3
(20)

.
 

 

 الجبال املعروفة في سلسلة "أراكان يوما":

جبال "أراكان يوما" تمتد من الشمال إلى الجنوب بشكل القوس، وتعد سلسلة 

 الحد الفاصل بين "أراكان" و"بورما"، ولها عدة جبال معروفة، وهي:

و" -1
 
قدم، وفيه الحيوانات املختلفة، مثل األفيال  1000ارتفاعه )جبل "تنغ

 واألسود والغزالن(.

                                                           

(، و"مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد" 22أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )20)

 (.11)ص
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 جبل "ِعين".-2

 دام، وفيه األشجار املتنوعة العالية الثمينة(.أق 5604ه جبل "بكسا" )ارتفاع-3

قدما( 4379جبل "كتون ِعين" )ارتفاعه -4 
(21)

. 

 الجبال املعروفة في سلسلة "مايو":

سلسلة جبال "مايو" تمتد شماال وجنوبا متوازيا لنهر "ناف" و"خليج البنغال"، 

 ولها جبال معروفة، وهي:

وِتر تانغي" )جبل معروف لدى ج-1
ُ
 األراكانيين(.بل "ِخياف

لثمينة واألقصاب " )جبل غني باألشجار العالية اهبّتال هجبل "أنتال-2

 املتنوعة(.

 جبل "نائنشنغ".-3

 جبل "واليدنغ".-4

جبل "أندانغ"-5
(22)

.
 

نغ":
َ
 الجبال املعروفة في سلسلة "ِسند

نغ" أو "تارائن" تمتد شماال وجنوبا بين جبال "أراكان يوما" 
سلسلة جبال "سند 

 "مايو"، ولها جبال معروفة، وهي: ونهر

 بل "تارائن" )فيه شالل يعرف بشالل "سندنغ"(.ج-1

ق" )توجد فيه الحيوانات بكثرة(.ج-2
 
 بل "أف

جبل "كودنغ" )يوجد هناك النفط وبعض املعادن الطبيعية(-3
(23)

.
 

                                                           

 (.32أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )21)

 (.42أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )22)

 (.52أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )23)
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 من أهم أنهار "أراكان"

 
 نهر "ناف" الفاصل بين "أراكان" وبنجالديش

 نهر "ناف":

"ناف" يطل شماال وجنوبا بين "أراكان" و"بنغالديش"، وهو يتفرع من "خليج نهر 

 البنغال"، وتتفرع منه أنهار صغيرة، مثل: نهر "فورما" و"شجاع ديا".

"ناف": "منغدو"، "منغالجي"، نهر املدن والقرى الواقعة على ضفاف 

"فرامِفرو"، "ناكهورة"، "زّمنخالي"، "شيل خالي"، "تنغبرو"
(24)

.
 

 "مايو": نهر 

هر "مايو" يمتد شماال وجنوبا متوازيا لجبل "مايو"، وهو يتفرع من "خليج ن

ق"، "قادر
 
 البنغال". وتتفرع منه أنهار صغيرة، مثل: نهر "كودنغ"، "كيادنغ"، "أف

نغ"، "فومالي"، "سندنغ" "سندي فرانغ"، ويعد "مايو" أهم نهر 
ّ
فارة"، "كواش

 "أراكان" من حيث االستخدام.

                                                           

 (.62أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )24)
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املدن والقرى الواقعة على ضفافه: "راسيدنغ"، "بوسيدنغ"، "أكياب"، 

نغ"، "يونشنغ"، "سندنغ"، فاندوبرانغ"، 
ّ
"كودنغ"، "أنكفرانغ"، "أفق"، "كواش

"تنغبازار"، وغيرها 
(25)

.
 

 
 نهر "كالدان":

يتفرع نهر "كالدان" من "خليج البنغال"، وتتفرع عنه أنهار، مثل: نهر "يان"، 

"كالدان" أكبر أنهار "أراكان" وأطولها؛ حيث نهر ، "يونامي"، ويعد "فير خالي"

 ( ميل، ويصل إلى مدينة "فالوا" في والية "كاشين".300يبلغ طوله )

املدن الواقعة على ضفافه: "فكتو"، "كيكتو"
(26)

.
 

  

                                                           

 (.72أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )25)

 (.72أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )26)
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 نهر "ليمرو":

يتفرع نهر "ليمرو" عن "خليج البنغال"، وتتفرع عنه أنهار، مثل: "باميانغ"، 

 .والية "كاشين" +"ِتوي". ويعد "ليمرو" أعمق نهر في "أراكان"، ويخترق هذا النهُر 

املدن الواقعة على ضفافه: "مانبرا"، بّتهر ِقلعة"
(27)

.
 

 
 من أهم مدن "أراكان"

 مدينة "أكياب":

مدينة "أكياب" وتسمى حاليا "سيتوي" تقع على ضفاف نهر "مايو" 

"أراكان"، وأغلب سكانها البوذيون. وتعد أكبر و"إيراودي"، وهي عاصمة والية 

 مدينة في "أراكان" من حيث املساحة والسكان.

أهم ما يوجد في "أكياب": ميناء كبير، و"جامعة سيتوي"، ومطار محلي، 

ومصانع األرز واألقمشة وامللح والسكر وغيرها
(28)

.
 

  

                                                           

 (.82أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )27)

 (.30ص)أراكان"  –"جغرافيا ميانمار  )28)
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 منظر عام من مدينة "أكياب"

  مدينة "منغدو":

"منغدو" في شمال "أراكان" على نهر "ناف" الشرقي، وهي أقرب تقع مدينة 

 مدينة من "بنغالديش"، وغالب سكانها املسلمون.

وأهم ما يوجد فيها: ميناء صغير تأتيه السفن والبواخر من القرى واألحياء 

باملنتجات الزراعية واملائية
(29)

.
 

 
 منظر عام من مدينة "منغدو"

                                                           

 (.23أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )29)
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ِفُيو":
ْ
 مدينة "ِكَيك

ِفُيو" تقع في الجانب الشمالي لجزيرة "رامِبِري"، وأغلب سكانها  مدينة
ْ
ك "ِكي 

 البوذيون.

أهم ما يوجد في هذه املدينة: ميناء لصيادي األسماك، ومركز إنتاج جوز 

الهند، ومطار محلي، ومصانع امللح والحبال اآللية، ومركز شئون األحوال 

الجوية
(30)

.
 

َهر ِقلعة":  مدينة "بتَّ

ر ِقلعة" وتسمى حاليا "مروهانغ" تقع في ساحل نهر "ليمرو" من مدينة  ه  "بت 

 الجانب الغربي، وهي عاصمة "أراكان" القديمة، وغالب سكانها البوذيون.

تشتهر هذه املدينة بآثارها اإلسالمية القديمة؛ حيث أقام فيها املسلمون قبل 

سالمية إلى باقي مئات السنين حضارات إسالمية، وانتقلت منها الحضارات اإل 

أنحاء "أراكان"
(31)

.
 

 مدينة "ساندا":

مدينة "ساندا" تقع في جنوب "أراكان" على "خليج البنغال"، وهي مدينة 

 ساحلية يجاورها نهر "ساندا"، وغالب سكانها البوذيون".

أهم ما يوجد في هذه املدينة: ميناء محلي، ومطار محلي
(32)

.
 

  

                                                           

 (.13أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )30)

 (.13أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )31)

 (.23أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )32)



 

 
 

 

-23- 

 مدينة "غوا":

ساحلية تقع في نهاية جنوب "أراكان" على "خليج البنغال" مدينة "غوا" مدينة 

شرقا، وهي الحد الفاصل بين "أراكان" ومنطقة "إيراودي" في جهة الجنوب. 

 وتعد "غوا" أقرب مدينة من "رانغون" العاصمة السابقة لـ"بورما".

يربي سكان هذه املدينة الحيوانات املختلفة كالجواميس واألبقار واألغنام 

زيروالخنا
(33)

.
 

 مدينة "بوسيدونغ":

تقع مدينة "بوسيدونغ" في الجانب الشرقي من سلسلة جبال "مايو" على 

( ميال، وعن 16ساحل نهر "مايو" غربا، وهي تبعد عن مدينة "منغدو" قرابة )

 ( ميال من الشمال، وغالب سكانها املسلمون.80مدينة "أكياب" قرابة )

السفن باملسافرين من مدينة "أكياب"وأهم ما يوجد فيها: ميناء تأتيه 
(34)

.
 

 مدينة "مي أونغ":

تقع مدينة "مي أونغ" في جزيرة "مي أونغ" في "خليج البنغال"، وتعد من املدن 

 الجنوبية في "أراكان"، وغالب سكانها البوذيون.

أهم ما يوجد فيها: كثرة الحركة التجارية والصناعية، وفيها حقل بترول، 

لها يشتغلون باستخراج امللح وتربية الحيوانات والسكان املجاورون 
(35)

.
 

  

                                                           

 (.13أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )33)

 (.23أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )34)

 (.33أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )35)
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و":
َ
 مدينة "تنغ

و" على "خليج البنغال"، وغالب سكانها 
 
و" في ساحل نهر "تنغ

 
تقع مدينة "تنغ

البوذيون 
(36)

.
 

 مدينة "رامِبري":

تقع مدينة "رامِبري" في شرق جزيرة "رامبري" على "خليج البنغال"، ويشتغل 

وتربية األنعام وزراعة جوز الهند والفوفل وغيرهاسكانها بصيد األسماك 
(37)

.
 

و":
َ
ت
ْ
 مدينة "ِكَيك

و" غرب ساحل نهر "كالدان" على "خليج البنغال"، وغالب  ت 
ْ
ك تقع مدينة "ِكي 

 سكانها البوذيون.

أهم ما يوجد فيها: مصانع األرز والسكر وامللح، وتكثر فيها األودية واآلبار 

ملوسمية. وينتج بقربها قصب السكر والعيون التي تسقي الزراعة ا

والبرتقال
(38)

. 

 مدينة "ِعين":

تقع مدينة "ِعين" في وسط "أراكان" جنوب ساحل نهر "ِعين" على "خليج 

البنغال"، وأغلب سكانها البوذيون 
(39)

.
 

  

                                                           

 (.33أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )36)

 (.33أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )37)

 (.33أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )38)

 (.43أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )39)
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 مدينة "ِمريبون":

تقع مدينة "ِمريبون" في الجانب الشرقي لجزر "برونغا" على خليج البنغال، 

سكانها البوذيون وغالب 
(40)

.
 

و":
َ
ت
ْ
ك
َ
 مدينة "ف

و" في الجانب الشرقي ملدينة "سيتوي"، وهي أقرب مدينة من  ت 
ْ
ك
 
تقع مدينة "ف

و" من املدن الصغيرة في  ت 
ْ
ك
 
"أكياب"، وغالب سكانها البوذيون. وتعد "ف

 "أراكان".

 أهم ما يوجد فيها: مصنع السكر، وزراعة الفواكه بأنواعها، وتربية الحيوانات

املختلفة، وبخاصة الخنازير
(41)

.
 

ونغ":
َ
 مدينة "راسيد

ونغ" على ساحل نهر "مايو" الشرقي، ويسكنها املسلمون  تقع مدينة "راسيد 

 والبوذيون. وتعد من املدن الصغيرة في "أراكان".

أهم ما يوجد فيها: الزراعة املوسمية، وتربية الحيوانات
(42)

.
 

 مدينة "فوناُجِوين":

"فوناُجِوين" في الشمال الشرقي ملدينة "سيتوي" على مصب نهر تقع مدينة 

 "كالدان، وغالب سكانها البوذيون.

                                                           

 (.43أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )40)

 (.34ص)أراكان"  –"جغرافيا ميانمار  )41)

 (.43أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )42)
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أهم ما يوجد فيها: ميناء صغير يأتيه الصيادون بعد صيد األسماك من "خليج 

فوفل وغيرها. الالبنغال"، ويكثر فيها صيد األسماك وزراعة جوز الهند و 

تلفة، وبخاصة الخنازيروبقربها تتم تربية الحيوانات املخ
(43)

.
 

َبرا":
ْ
 مدينة "مان

را" في شمال ساحل نهر "ليمرو"، وغالب سكانها البوذيون. ب 
ْ
 تقع مدينة "مان

أهم ما يوجد فيها: ميناء تأتيه السفن والبواخر من "أكياب"، ويكثر فيها صيد 

فوفل وغيرها. وبقربها تتم تربية الحيوانات الاألسماك وزراعة جوز الهند و 

املختلفة، وبخاصة الخنازير
(44)

.
 

   

                                                           

 (.53أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )43)

 (.35أراكان" )ص –"جغرافيا ميانمار  )44)
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 عدد سكان "أراكان":

ماليين نسمة، وغالبهم مسلمون من  4كان يبلغ عدد سكان "أراكان" حوالي 

"الروهنجيا"، وكان يعيش منهم مليونان داخل "أراكان"، أما اآلخرون فهاجروا 

ومليشياتها ضدهم.  -بورما""–إلى خارج البالد بسبب االضطهاد الذي تمارسه 

وبالتحديد بعد أحداث -هذا قبل األحداث األخيرة، وأما مع األحداث األخيرة 

تقلص العدد كثيرا، وال يوجد من "الروهنجيا" في داخل "أراكان" إال  -م2012

 ّج تقريبا، والبقية إما ُه  نسمة( 1,200,000( و)1,000,000ما بين )
ُ
دوا رّ روا وش

 
ُ
تلوا؛ نتيجة االضطهادات املستمرة من قبل حكومة بورما واملليشيات أو ق

م2017بعد أحداث  البوذية، وتقلص العدد أكثر
(45)

.
 

 تاريخ وصول العرب إلى "أراكان":

ا لبعض املصادر أنه توجد هناك مستندات ودالئل صحيحة على إقامة وفًق 

ا من قدوم مستوطنات في "أراكان" على أيدي العرب بعد خمسين عاًم 

 
ً
م. ويقول املؤرخون إن التجار العرب كانوا على ٦١٠من عام  "اإلسالم" بداية

م، كما كان ميناء ٧٨٨اتصال وثيق بسكان "أراكان" في فترة مبكرة ترجع إلى عام 

 
ً
ا"رامبي" الواقع جنوب "أراكان" اسًما مألوف

(46)
. وهناك مصادر أخرى تعيد 

املصادر أن تاريخ وصول العرب هناك إلى القرن الثالث امليالدي، وبينت تلك 

                                                           

 "مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد". ينظر: 2018دراسة املركز في عام  )45)

 (.49)ص

(، و"مأساة املسلمين في بورما أراكان" 21ينظر: "تاريخ أراكان املاض ي والحاضر" )ص )46)

 (.8)ص



 

 
 

 

-28- 

العرب رحلت إلى هناك في القرن الثالث امليالدي واستوطنوا في " أراكان" منذ 

ذلك التاريخ
(47)

 .
 

 
 تاريخ وصول "اإلسالم" إلى "أراكان":

اختلف املؤرخون في تاريخ وصول "اإلسالم" إلى "أراكان"، وأكد كثير منهم أنه وصل 

هـ عن طريق التجار العرب، 172في عهد الخليفة العباس ي "هارون الرشيد" عام 

وأن آثار املسلمين القديمة تثبت وصولهم في هذا الوقت املبكر
(48)

.
 

 

  

                                                           

 (.111)ص ،-1977اللغة البنغالية، شيتاغونغ، ب–ينظر: "شيتاغونغ العظمى"  )47)

(، و"مأساة املسلمين في بورما أراكان" 21ينظر: "تاريخ أراكان املاض ي والحاضر" )ص )48)

 (.8)ص
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 اآلثار اإلسالمية في "أراكان":

في "أراكان" كانت العمالت والشعارات امللكية تنقش وتحفر فيها كلمة )ال إله 

]الشورى:  الدين(إال هللا محمد رسول هللا(، وكذلك اآلية القرآنية )وأن أقيموا 

. وكان ألهلها عمالت نقدية تتضمن شعارات إسالمية، مثل كلمة التوحيد. [13

دم وجود املسلمين في هذه الدولة أيًضا بعض اآلثار التاريخية ومما يدل على قِ 

ا في "أكياب" من مساجد ومدارس وأربطة، كمسجد )بدر مقام( املشهور جًد 

م، 1430ي خان( الذي بني عام  عاصمة "أراكان" سابًقا، ومسجد )سند

م، ومسجد )ولي خان( الذي بني 1258ومسجد )الديوان موس ى( الذي بني عام  

في القرن الخامس عشر امليالدي
(49)

.
 

   
 

      
                                                           

 (.51(، و"تاريخ أركان بورما" )ص50لمو بورما" )صينظر: "مس )49)
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 كوكة من عهد الحكم اإلسالمي في "أراكان"سم

 احتالل "بورما" لـ"أراكان":

 أراكان كانت بلًد 
ً

القديم؛ حيث تأتي سلسلة جبال  في خارطة العالم ا مستقال

ا على شكل فاصل طبيعي بين الحضارتين اإلسالمية والبوذية، وقد وم  كان يُ ار أ

شمل استقالله كل الجوانب، حتى غزا امللك البوذي الحاقد بودا بيا ملك بورما 

م وضمها إلى بورما. فهي مضمومة مع بورما شكال وتسمية، 1784أراكان عام 

 لكنها منفصلة عنها 
ً
  ا.ى وموقعً ومعنً  حقيقة

 من هم "الروهنجيا":

ن، وسموا و املسلم نغيا" أو "الروهنجيا" هم سكان "أراكان"ي"الروه

بـ"الروهنجيا" نسبة إلى "روهانج" اسم "أراكان" القديم
(50)

، وذكرت بعض 

 .املصادر أسباًبا أخرى غير هذا، لكننا نرى أن ما ذكرناه أقرب إلى املنطق

  

                                                           

(، و"مسلمو أراكان وستون عاًما من 6ينظر: "أراكان السكان البالد التاريخ" )ص )50)

(، ونشرة معهد شؤون األقليات املسلمة بجامعة امللك عبد العزيز 51االضطهاد" )ص

 (.4/5بجدة )
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 "الروهنجيا" ولغتهم:أصول 

"الروهنجيا" أغلبهم من منطقة "أراكان"، وهناك فئات منهم أصولهم تعود 

إلى عدة جذور مختلفة، كالهنود، واملنغوليين والعرب واملاليزيين والفرس 

إضافة -واألتراك والبنغاليين، ويتكلمون بلغة تسمى اللغة الروهنجية، وهي 

العربية والفارسية واألردية  كلماتلمزيج من ا -بهم الخاصة كلماتهمإلى 

والبنغالية واإلنجليزية
(51)

م 1845. وكانت اللغة السائدة في "أراكان" حتى عام 

هي الفارسية 
(52)

 .
 

 
  

                                                           

 "راكان وستون عاما من االضطهادمسلمو أ"(، 50)ص "بورما الخبر والعيان"ينظر:  )51)

 (.51)ص

 (.29)ص "بورما الخبر والعيان"ينظر:  )52)
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 مهن "الروهنجيا":

"الروهنجيا" في "أراكان" يشتغلون في الزراعة، والتجارة، وصيد األسماك، 

والصناعة اآللية الحديثةوتربية الحيوانات، والصناعة اليدوية، 
(53)

. 
 

   
 أبرز البلدان التي هاجر إليها الروهنجيون:

اإلمارات". "-5سعودية". ل"ا-4"ماليزيا". -3باكستان". "-2"بنغالديش". -1

 "إندونيسيا". -10بريطانيا". "-9أستراليا". "-8الهند". "-7"تايلند". 6

أخرى فيها نسب متفاوتة دولة  20املركز أن هناك أكثر من دراسة وعلى حسب 

 من املهاجرين الروهنجيين.

 املجزرة الكبرى وحصيلتها:

م تعرض املسلمون ملذبحة وحشية كبيرة من قبل البوذيين 1942ي عام ف

من قبل إخوانهم البوذيين  ات)املوغ( بعد حصولهم على األسلحة واإلمداد

)البورمان( واملستعمرين وغيرهم، وكانت ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، 

                                                           

 (.41-38ينظر: "جغرافيا أراكان" )ص )53)
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مئات اآلالف خارج منهم وأغلبهم من النساء والشيوخ واألطفال، وشردت 

الوطن
(54)

. 

 جحد حق املواطنة ونتائجه:

جيا"؛ م لم يعترف الدستور بـ"الروهن1948منذ إعالن استقالل "بورما" في عام 

بدعوى أن أجدادهم لم يكونوا من أبناء البلد األصليين، ومنذ ذلك الوقت لم 

تتعامل السلطة أو األغلبية البوذية مع "الروهنجيا" على أنهم مواطنون؛ حيث 

 
ّ
 منعوا التوظ

 
في الحكومة، واستكمال تعليمهم الجامعي، بل وأداء فريضة  ف

الذي استولى على السلطة  - العسكري نه مارس الحكم أالحج أيضا. إضافة إلى 

ر منهم قسريا إلى الدولة املجاورة ّج في حقهم التطهير العرقي، وُه  -م1962عام 

"بنغالديش" عدة دفعات على فترات متفاوتة من الزمن، ويتراوح عددهم ما 

ونصف مليون شخصشخص  ألف 150 بين
(55)

.
 

 تاريخ تهجير "الروهنجيا" من "أراكان":

تهجير املسلمين في "أراكان" ليست مسألة حديثة، بل مارست إن عمليات 

الحكومة البورمية بمليشياتها عمليات طرد وتهجير جماعي متكررة؛ ففي عام 

1962 
ُ
مسلم روهنجي إلى  300,000رد أكثر من م عقب االنقالب العسكري ط

م طرد أكثر من نصف مليون مسلم روهنجي في 1978الديش". وفي عام غ"بن

رابة أوضاع ق
ُ
روهنجي من الشيوخ والنساء  40,000اسية جًدا، مات منهم ق

واألطفال حسب إحصائية وكالة غوث الالجئين التابعة لألمم املتحدة. وفي عام 
                                                           

 من االضطهاد، )ص )54)
ً
 (.121-83ينظر: مسلمو أراكان وستون عاما

إخواننا املسلمين  (، و"مأساة16-15ينظر: "مأساة إخواننا املسلمين في بورما" )ص )55)

 (.119رما الشيوعي" حسب ما نشرته الدوريات املختلفة باللغة العربية، )صفي بو 
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م طرد قرابة 1991مسلم روهنجي. وفي عام  150,000م طرد أكثر من 1988

ي الت مسلم روهنجي؛ وذلك عقب إلغاء نتائج االنتخابات العامة 500,000

 كونهمفازت فيها املعارضة بأغلبية ساحقة؛ وانتقموا بذلك من املسلمين ل

صوتوا مع عامة أهل البالد لصالح الحزب الديمقراطي
(56)

.
 

 

 
                                                           

(، و"مسلمو أراكان وستون عاًما من 54ينظر: "الروهنجيا في ميانمار" )ص )56)

بعنوان "مأساة بورما تتجدد" الصادر من املحور  (، وتقرير180-170االضطهاد" )ص

 م.2012الشرعي لـ"شبكة فلسطين للحوار" لعام 
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 من جرائم حكومة "بورما" ضّد "الروهنجيا"
 حظر التنقل والسفر:  -1

فرضت السلطات البورمية القيود بكل قوة وشدة على تنقل املسلمين 

الروهنجيين في داخل البلد وخارجه؛ فال تسمح لهم بالتنقل من حدود مخفر 

إقليم  أصبحإلى آخر بدون تصريح سابق من الهيئة الحكومية املعنية، وهكذا 

 نجيا"."أراكان" املسلم قد تحول إلى معتقل كبير أو سجن عمومي لـ"الروه

 التعذيب واالعتقال:  املجازر و -2

تقوم قوات الحكومة البورمية البوذية من وقت آلخر بحمالت قمعية ضد 

 والا منهم بدون أي ذنب املسلمين الروهنجيين في "أراكان"، تقتل في خاللها كثيرً 

جريمة، وتعتقل منهم املئات واآلالف بناًء على تهم باطلة، وتعرضهم ألشد أنواع 

العذاب واإلجراءات التعسفية املنافية لإلنسانية، دون أي اهتمام بردود 

الفعل الواردة في تقارير الهيئات واملنظمات العاملية الحقوقية التي تثبت أن 

للحقوق اإلنسانية األساسية الحكومة البورمية قد ارتكبت مخالفات شديدة 

 والطبيعية في "أراكان" و"بورما".

  
 



 

 
 

 

-36- 

  

 مصادرة األوقاف واألراض ي الزراعية:  -3

تقوم الحكومة بفرض ضرائب باهظة على منتجات املسلمين الزراعية؛ بحيث 

ال يقدر املسلمون على دفعها. فالسلطات الحكومية البوذية تأتي املزارعين 

وتنتزع قوتهم وقوت عيشهم االحتياطي، وتحجز أراضيهم، وبيوت املسلمين 

 وهكذا يتعرض "الروهنجيا" ملعاناة املجاعة الدائمة.

 وطنات بوذية جديدة:  إقامة مست-4

لإلخالل بالتركيبة السكانية إلقليم "أراكان" وتحويل "الروهنجيا" فيه إلى 

ة في كل مكان قامت الحكومة البورمية بإقامة مستوطنات بوذية جديد ؛أقلية

 على أراض ي املسلمين املغتصبة.

وقام هؤالء املستوطنون البوذيون بتأييد من السلطات البوذية وإشرافها 

 بإثارة الفتنة الطائفية، ومارسوا أعمال النهب والسلب في مناطق "الروهنجيا".

 قامة الحواجز والعراقيل أمام النشاطات التجارية:  إ-5

تقوم السلطات البوذية بمنع الروهنجيين عن جميع أنواع النشاطات 

 معظم سدود 
ً

التجارية واالقتصادية، وحتى التجارة اليسيرة أيًضا؛ فمثال

على مصب والواقعة حيازة الروهنجيين في توليد الروبيان واألسماك التي كانت 
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واالستيالء عليها بكل قوة وجبروت من قبل الحكومة  حجزهانهر "ناف"؛ قد تم 

 البورمية البوذية.

 ألعمال القسرية والنهب واالغتياالت: ا-6

كثيًرا ما يتم إلزام "الروهنجيا" بالقيام باألعمال قسًرا، وُيجبرون على 

العمل بدون أي تعويض ولفترة طويلة، وقد قتل منهم الكثيرون على أيدي 

بورمية وقوات األمن الحدودية في أثناء هذه األعمال القوات املسلحة ال

 والِخدمات اإلجبارية.

 انتهاك حرمات النساء:-7

 بديهيةانتهاك حرمات النساء وهتك أعراضهن صار ذلك من األمور ال 

البوذيون للسلطات البورمية؛ فرجال الجيش وقوات األمن الحدودية و 

يخلون بيوتهم، ويقومون املشاغبون يطوفون بالليل في قرى املسلمين و 

 بالعمليات اإلرهابية وانتهاك حرمات النساء وهتك أعراضهن بقوة األسلحة.

 قبض على الذين يرفعون وليس هناك عقاب أو جزاء ملن يفعل هذا، بل يُ 

 ودعون في املعتقالت إلى أجل غير معلوم!الشكاوى من املسلمين ويُ 

ثارة االضطرابات لقتل الروهنجيين: إ-8  

كثيًرا ما تنفجر االضطرابات العنيفة الدامية في مختلف أنحاء "أراكان" بين   

، ويقوم بإثارة هذه االضطرابات املتطرفون البوذيون بالتنسيق خرى الفينة واأل 

مع الحكومة البورمية، وينتج عن ذلك مقتل مئات املسلمين الروهنجيين 

 ونهب بيوتهم ودورهم.
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 الدينية:    كتبهمين و ات املسلمانتهاك حرمة مقدس-9

كثير من املساجد واملدارس في "أراكان" قد تم االعتداء عليه وإحراقه، والكثير 

 منها أيًضا قد تم تدميره أو إقفاله وتعطيله عن ممارسة الشعائر التعبدية فيه.

وحول الكثير من مقابر املسلمين إلى حظائر للخنازير، أما الكتب الدينية 

 يرها أن تصادر من قبل الحكومة البورمية وتحرق وتباد!فدائًما ما يكون مص

 
 تم تحويله إلى معبد بوذي أثري في "أراكان" مسجد

      
 

 

 مسلمينوقرى الحرق المساجد والمصاحف والمدارس 
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 رض القيود على الحج واألضاحي:   ف-10

ون "الروهنجيا" ئفرضت السلطات البورمية القيود الكثيرة على ش

وعلى وجه الخصوص فإنها تمنع الروهنجيين أداء  فريضة الحج  الدينية،

وإقامة شعائر األضحية
(57)

. 

 ووتش": ستقرير "هيومن رايت

في التقرير الرابع للمنظمة منذ اندالع شرارة العنف ضد "الروهنجيا" 

 ؛صفحة[ 153م، والذي يقع في ]2012املسلمين في "بورما" في يونيو/حزيران 

كشفت فيه عما جرى ويجري في "بورما" من األحداث الدامية، وعلى وجه 

 الخصوص في إقليم "أراكان".

 متورطة في الجرائم، وهي: فئاتوقد حدد التقرير ثالث 

 يون. رهبان بوذ-3يادات مجتمعية.   ق-2سؤولون بورميون.   م -1 

"الروهنجيا"وهذه الفئات الثالث كلها قد نفذت خطط اإلبادة الجماعية ضد 
(58)

. 

  

 ووتش سهيومن رايتمنظمة بعدسة صور من األقمار الصناعية 

                                                           

(، و"مسلمو أراكان وستون عاًما من 26ينظر: "الروهنجيا في ميانمار" )ص )57)

(، 30-29و بورما إرهابيون أم مرهبون؟" )ص(، و"مسلم145-141االضطهاد" )ص

 (.                              12و"بورما .. الخبر والعيان" )ص

 (.52ينظر: "الروهنجيا في ميانمار" )ص )58)
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 بعض مطالب "الروهنجيا"

ومة "بورما" من أجل وقف جميع أعمال اإلبادة الجماعية الضغط على حك-1

العرقيات لتي هي من ا-والقتل والتهجير واالعتقال ضد "الروهنجيا" 

 كل فوري وعاجل.بش -األصيلة في البالد

املدنية السياسية والحقوقية واإلعالمية واإلغاثية الخاصة  دعم املؤسسات-2

بـ"الروهنجيا" في "بورما" وتمكينها؛ من أجل ضمان استمرار وجودهم، 

وتثبيت مشاركتهم في الحياة السياسية في وطنهم وتفعيلها، وإعادة إعمار 

ضررة، ومدها بجميع أشكال املساعدة والدعم املادي مناطقه املت

 والسياس ي.

بالعودة إلى  ؛من رغب من "الروهنجيا" املهاجرين إلى أنحاء العالملالسماح -3

 ألي اعتداء ظالم من 
ً

وطنهم "أراكان" مع ضمان عدم تعرضهم مستقبال

 قبل الحكومة البورمية وميلشياتها البوذية.

مع استعادة حقوقهم  لـهم املواطنةبطاقة وإعادة  االعتراف بـ"الروهنجيا"-4

إذ هي عرقية أصلية في البالد، فلها من الحقوق ما ألي عرقية  ؛كاملة

 .فيهاأصلية أخرى 

جرائم اإلبادة ضد "الروهنجيا" من مسؤولين حكوميين أو  إحالة مرتكبي-4

ومنع جماعات أو أفراد إلى محاكم وطنية أو دولية أو مشتركة؛ لردع هؤالء 

  تكرار مثل هذه املمارسات ضد الشعوب في مناطق أخرى من العالم.
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 الخاتمة
إيجاز بالروهنجيا تاريخ أراكان و جزًءا كبيًرا من هذا الكتيب يحوي  

من قبل غير مخل، وبأسلوب سهل؛ ليكون في متناول الجميع وتسهل قراءته 

 العامة، وخاصة الروهنجيين. 

ويستفيد منه؛ فالكتيب  مهتم بقضايا املسلمينونرجو أن يقرأه كل مسلم 

 مختصر وموجز ال يأخذ وقًتا كثيًرا في قراءته. 

نا خالصا لوجهه الكريم، وأن يلبسه أن يجعل عمل -تعالى–نسأل هللا  

 لباس القبول؛ إنه جواد كريم. 
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 قائمة املراجع
 أراكان السكان البالد التاريخ، محمد يونس.  -1

 .واملنظمات الروهنجية، محمد أويس بن جالل أحمدأراكان  -2

 األقليات املسلمة في آسيا وأستراليا، سيد عبد املجيد بكر.  -3

األقليات املسلمة في مواجهة التحديات وواجب املسلمين نحوهم، أحمد  -4

 عبد العزيز.

البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة في العالم املعاصر، محمد السيد  -5

 حمود شاكر.مالقادر صالح و  غالب وحسن عبد

 بورما الخبر والعيان، محمد ناصر العبودي. -6

 .حمدأتاريخ أراكان بورما، صالح أحمد مظفر  -7

 شيتاغونغ العظمى.  ،تاريخ أراكان بين املاض ي والحاضر، محمد يونس -8

 التاريخ اإلسالمي، محمود شاكر. -9

 الثقافة اإلسالمية في بورما، سيف هللا حافظ غريب هللا.  -10

 افيا أراكان ميانمار، محمد طيب موالنا محمد صالح. جغر  -11

 جغرافيا العالم اإلقليمية، د. محمد فاتح عقيل.  -12

حول مآس ي املسلمين في بورما االشتراكية، والية حسين بن الشيخ  -13

 عبدالخالق البرماوي. 

 الروهنجيا في ميانمار، طارق شديد.  ،شبكة فلسطين للحوار -14

 .م. أ. ساسين -. فرح أ - القاموس السياس ي، س. م. لحام -15

مأساة إخواننا املسلمين في بورما الشيوعية حسب ما نشرته الدوريات  -16

 املختلفة باللغة العربية، صالح أحمد محمد إدريس األركاني.
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ترجمة رحمة هللا  ،محمد خليل الرحمن أيدوكيثتاريخ أراكان بورما،  -17

 عبد الغني.

 و معاذ أحمد عبدالرحمن. مسلمو أراكان وستون عاما من االضطهاد، أب -18

مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون، أندرو سلث ترجمة سعيد إبراهيم  -19

 كريديه.

 .املعجم الجغرافي لدول العالم، هزاع بن عيد الشمري  -20

 .ون األقليات املسلمة بجامعة امللك عبد العزيز بجدةشئنشرة معهد  -21

 محمد طيب موالنا محمد صالح.، خريطة "أراكان" -22
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 املوضوعات العامة فهرس
 الصفحة املوضوع

 3 املقدمة

 5 نبذة عن بورما

 7 :معلومات عن تاريخ بورما وجغرافيتها

 7 املوقع الجغرافي لـ"بورما" وحدودها

 7 مساحة "بورما"

 7 عاصمة "بورما" وموقعها

 8 مناخ "بورما"

 8 من أهم مدن "بورما" وعملتها

 8 لغة "بورما" الرسمية

 9 "بورما" عدد سكان

 9 عرقيات "بورما"

 10 دخول اإلسالم إلى "بورما"

 10 الفرق بين "بورما" و"ميانمار"

 11 تاريخ الروهنجيا وأراكان

 13 :معلومات عن تاريخ أراكان وجغرافيتها

 13 موقع "أراكان" في خريطة "بورما"

 13 حدود "أراكان" الجغرافية

ا
ً
 14 حقيقة "أراكان" معًنى وتاريخ

 15 مساحة أراكان وأشهر موانئها

 15 مناخ "أراكان" وفصول السنة فيها

 16 :السالسل الجبلية املعروفة في "أراكان"
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 18 :من أهم أنهار "أراكان"

 20 من أهم مدن "أراكان"

 27 عدد سكان "أراكان"

 27 تاريخ وصول العرب إلى "أراكان"

 28 تاريخ وصول "اإلسالم" إلى "أراكان"

 29 اآلثار اإلسالمية في "أراكان"

 30 احتالل "بورما" لـ"أراكان"

 30 من هم "الروهنجيا"

 31 أصول "الروهنجيا" ولغتهم

 32 مهن "الروهنجيا"

 32 أبرز البلدان التي هاجر إليها الروهنجيون 

 32 املجزرة الكبرى وحصيلتها

 33 جحد حق املواطنة ونتائجه

 33 من "أراكان" تاريخ تهجير "الروهنجيا"

 35 من جرائم حكومة "بورما" ضّد "الروهنجيا"

 40 بعض مطالب "الروهنجيا"

 41 الخاتمة

 42 قائمة املراجع

 44 فهرس املوضوعات العامة

 46 نبذة عن مركز الدراسات والتنمية الروهنجية

 50 مع املركزللتواصل 

 



 

 
 

 

-46- 

 مركز الدراسات والتنمية الروهنجية

  اسم املركز:

 والتنمية الروهنجية.مركز الدراسات 

 نشأة املركز:

الرواد من الناشطين والسياسيين بعض تكونت فكرة إنشاء املركز بتعاضد 

وفي البلدان التي  ،واملثقفين املهتمين بقضية الشعب الروهنجي في أراكان

 .هـ1433/  10/  20في ؛ وذلك هاجروا إليها فرارا بدينهم

 أنشطة املركز:

 املوثقة.األبحاث املعمقة -

 دراسات عن الروهنجيا وقضاياهم.عمل -

 للروهنجيا. وضع الخطط والبرامج النافعة-

 توثيق التاريخ الخاص بالروهنجيا عبر القرون والعقود.-

وضع الخطط الواسعة للبرامج السياسية والدبلوماسية واإلنسانية -

 كاملة نيل حقوقهمعلى واالجتماعية واإلعالمية؛ ملساندة الشعب الروهنجي 

 والتعايش املشترك مع جميع القوميات والثقافات والعرقيات. ،والسالم

بذل جهود مكثفة في تعزيز الُهوية الروهنجية، وحفظها من االنصهار، -

 والدفاع عنها في مختلف املجاالت واملحافل.

في تنمية منطقة أراكان علمًيا واقتصادًيا واجتماعًيا وحضارًيا  وبءالسعي الد-

من خالل العمل املشترك بين الشعب الروهنجي، وبالتعاون مع املجتمع 

 الدولي عامة، والدول الصديقة خاصة.
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 وورش عمل.تدريبية إقامة دورات -

 إصدار بيانات وتقريرات ومقاالت.-

 عن أراكان.تصحيح املعلومات التاريخية الخاطئة -

 تأليف كتب عن أراكان.-

  .تحقيق الكتب املؤلفة عن تاريخ أراكان-

 كاني.اترجمة مصادر التاريخ األر -

 تحكيم النصوص التاريخية ألراكان الصادرة من جهات غير مختصة.-

دعم القنوات ووكاالت األنباء واملواقع اإلخبارية باملعلومات التاريخية عن -

 أراكان.

 أراكان.الروهنجيا و ات املرئية والصوتية املتعلقة بإصدار املنتج-

 طبيعة املركز:

جهة أهلية ومستقلة ماليا وإداريا، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي أو  املركز

حزبي أو تنظيمي، وتعمل إلثبات تاريخ أراكان وعمل دراسات وأبحاث وخطط 

 اإلنسانية والوطنية.تنموية وتطويرية، ومحاولة الدفاع عن حقوق الروهنجيا 

 رؤية املركز:

 وأن تكون دراساته مؤثرة في ي،أن يكون املركز مرجعا موثوقا في التاريخ األراكان

وأن يكون مؤثرا في بناء الشعب ، صناعة القرارات املتعلقة بالشأن الروهنجي

 الروهنجي وتنميته فكريا وسياسيا وإعالميا وثقافيا.

 رسالة املركز:

  ورصدها جميع األحداث املتعلقة بهم  الروهنجيا، وتوثيقإظهار تاريخ

من انتهاكات وإبادة وتطهير عرقي لهم على مر األزمان، والرد على 



 

 
 

 

-48- 

بإصدار املطبوعات، وإعداد التقارير الالزمة،  التمويهات العدائية

 .ودعمها الخاصة والعاملية وتشجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة

  الصحيحة التي يستفيد منها املحامون والقانونيون إعداد األدلة

لتوضيح الحق وتصحيح الواقع، وتقديم الجناة للمحاكم الدولية 

 واملحلية.

  إعداد الدراسات للتخطيط اإلستراتيجي لتوفير األمن والعدالة

والتعايش السلمي والتنمية في أراكان، واملشاركة في املؤتمرات والندوات 

 فق مع رسالة املركز.التي فيها محاور تت

  سهام في إيجاد وسائل رفع التعليم وتنمية مجتمع الروهنجيا ومحاولة اإل

إثبات حقوقهم، وتهيئة سبل الدفاع عنهم سلميا، وعمل االتفاقيات 

واملعاهدات الثنائية بين املنظمات الحقوقية، والتعاون مع املراكز 

 هنجيا.العتراف بحقوق الرو كسب ااملتخصصة للعمل املشترك ل

 أهداف املركز:أبرز 

في بلدهم األم أراكان، وفي بلدان وتنميته العمل على بناء مجتمع الروهنجيا -

 املهجر الغربي أو الشرقي أو العربي.

 العمل على حماية حقوق الروهنجيا.-

 التعاون مع املنظمات الدولية واملراكز التي تعمل في هذا املجال.-

 وطنية لحفظ حقوق الروهنجيا.عمل دراسات إستراتيجية -

ا، ودعم األبحاث والدراسات موتوثيقهوثقافتهم دراسة تاريخ الروهنجيا -

 الخاصة بهم. 

 عمل قاعدة بيانات أساسية ألراكان وشعبها.-
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تشجيع ، و ودعمها األعمال العلمية البحثية للقضية الروهنجية تشجيع-

الروهنجي في داخل  املشروعات العلمية البحثية لتنمية ورفاهية الشعب

 املهجر. بالد وفي الوطن

إقامة دورات علمية وتثقيفية ومهنية للعاملين في الحقل السياس ي -

 واإلعالمي واالجتماعي لصالح الشعب الروهنجي.

مد جسور التواصل مع املراكز العلمية املتخصصة في املجال السياس ي -

 وحقوق اإلنسان والتنمية في مختلف دول العالم.

سهام في التقارب اإلنساني واالجتماعي، وإظهار الروابط والقواسم اإل -

املشتركة بين مختلف العرقيات واألقليات والطوائف والثقافات السائدة 

عامة، وفي أراكان خاصة، وإيجاد صيغة حضارية حقيقية  بورمافي 

، وإنشاء هاللتعايش السلمي بين مختلف هذه الفئات، وردم الهوة بين

 ومؤسسات وجمعيات وخلق مبادرات متنوعة مع هذه الفئات.لجان 

اإلسهام في تعزيز مبدأ الحرية والعدالة والحقوق، وحرية االختالف مع -

 اآلخر في الرأي والرؤية.

اإلسهام في رفد صناع القرار، وصناعة القرار في املجاالت السياسية -

قرارات الفردية والدبلوماسية؛ حتى ال يكون العاملون للقضية رهيًنا لل

  السلبية والطائشة.
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 للتواصل مع املركز:

 مركز الدراسات والتنمية الروهنجية

Rohingya Research and Development Center 

www.rrd-center.org 

info@rrd-center.org 

  



 

 
 

 

-51- 

 

  

 



 

 
 

 

-52- 

 


