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  المـقدمــة 

الحمددد ر رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى خدداتم األنبيدداء والمرسددلين نبينددا محمددد 

 .وبعد.. وعلى آله وصحبه أجمعين

المسدددلمون فدددي الصدددومالن المسدددلمون فدددي كشدددميرن المسدددلمون فدددي الفلبدددينن  

لددمائهمن المسلمون في إرتريان المسلمون في بورمان المسلمون في كدل مكدان ال ثمدن 

اآلن يذبحون ذبح الشياةن ترى مئات األلوف من األطفال تمشدي ن المسلمون في بورما

في ثياب باليدات ووجدوه شداحبة وأقددام حافيدة وعيدون حدائرةن وتدرى المعسدكرات فدي 

كثيدر ن البنغال للنازحين المسلمين من بورما فدي أسدؤ حالنعدددهم ثالثمائدة ألدف ندازح

فة وال من يصونن أخذتهن الحكومة الشيوعية البوذية فدي من العذارى يبكين دماء الع

بورمددان اختطفددت النسدداء وحملددن إلددى معسددكرات الجنددود تهتددك أعراضددهنن ويخطددف 

رجدددالهن ويعتقلدددون علدددى جدددذوع األشدددجارن يقطعدددون أندددوفهم وآذانهدددم ويفعلدددون بهدددم 

اً وبدراً أكثر من سبعة ماليين مسلمن يفرون اآلن نهر: المسلمون في بورما   .األفاعيل

كدل هدذه األمدور دفعتندي ن وجبالً يطداردهم البوذيدون والشديوعيون وأمدة اإلسدالم نائمدة

 .ألن أكتب عن هذا الموضوع الذي اسأل هللا أن ينفع به اإلسالم والمسلمين

 .وصلى هللا على محمد. إن أُريد إال اإلصالح 

 

 فهد العصيمي. د        
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 الموقع والسكان

 
إقليمدداً مددن دولددة بورمددا البوذيددةن تقددع علددى  14اكددان التددي هددي واحدددة مددن أر 

تحدها من شمال شدرق بورمدا البوذيدة ولكدن تحدول ن الساحل الشرقي من خليج البنغال

بينهما سلسلة جبال أراكان التي تعتبر امتداداً لجبال همااليا وتجعل بورمدا تنفصدل مدن 

ويمتد ساحلها على خلديج البنغدال ن غالدش أراكان تماماً كما يحدها من شمال غرب  بن

مليونداً نسدمةن سدبعة ماليدين منهدا  45مديالً مربعداً يبلدد عددد السدكان فيهدا  361نحدو 

 مسلمين الذين يسكنون في شتى مدنها أما منطقة أراكان فأغلب سكانها مسلمون

روهنجيددة ويعرفـددـون باسددم روهنجــــددـيا وينطــقــددـون اللـغــددـة ال%( 71)ونســـددـبتهم  

 بوذيـون يعرفون% ( 2555) بنسبة

 الهندوس والنصارى وعباد المظاهرنأقليـات متفرقة%( 51) باســـم الماغ 

وبـورمدددـا تقــدددـع فدددـي جـــندددـوب شدددرق أسددديا حيدددد تحدددـيط بهـدددـا الــهدددـند .(1)الطبيعدددة 

 وبدددنجالديش وخـلـدددـيج البنغدددال غـدددـربا وتــايالندددـد وفـيتدددـنام الشدددمالية وبوتدددان شدددرقاً 

وبورما بدالد جبليدة تقسدمها األنهدار وأشدهرها . (2)وماليزيا وبحر الهند والصين شماالً 

وعاصددمة ن نهددر ابددراودي ونهددر سددالدينن ويعتمددد اقتصددادها علددى المنتجددات الزراعيددة

الدددبالد هدددي  رانجدددـون  ويتركدددز المسدددـلمون فدددي إقليمهدددا الشـدددـمالي الغربدددي المسدددمى  

كيداب  وهدي بنداء أراكدان الرئيسدي وتتضدـمن ثمـدـان أراكدان  وعاصدمة هدذا اإلقلـدـيم  أ

بلـديـات أهمها مونجددو و  برسدينج  و  راسدينج  ويقطنهدا أهدل السدنة وهدذه البلدديات 

الثالد متصلة ببنجـالديش ولـغـتهم تشدبه لغدة أهدل صدانجام وهدي المقاطعدة المجداورة 

 .لبنجالديش
 

 :النشاط البشــري 
وأبدرز حاصددالتهم ن بداع أهلهددا علدى الزراعددةبورمدا بلدد زراعددي يعديش ثالثددة أر 

األرز وهو الغذاء األساسي لمعظدم سدكانهان ويفديض عدن حاجتهدا وتصددر منده كميدات 

كبيرة تحتل المكانة الرابعة في تصدير األرز بين دول العالمن وإلدى جانبده تدزرع الدذرة 

مسداحة والبذور الزيتيةن ثم المطاط وقصدب السدكر والقطدن والشداين وتشدغل الغابدات 

هدذا إلدى . واسعة تزيد على نصف البالد ولهذا يعتبر الخشب الجيدد مدن أهدم صدادراتها

 .(3)جانب بعض المعادن مثل القصدير والرصاص واألنتيمون والبترول
 

 :الخلفية التاريخية

                                                        

 .1 م ص991 اكتوبر . 1 1 جمادي االولى . مجلة التضامن العدد الثامن(  )

 .1 المصدر السابق ص( 1)

 . 8 ص. سيد عبدالمجيد بكر. األقليات المسلمة في أسيا وأستراليا(  )
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ينحدر مسلموا الروهنجيا مباشرة مدن أصدول عربيدة مغربيدة وفارسدية وتركيدة  

وقدد .ي إلى النصف األول مدن القدرن السدابع بعدد المديالدوبنغاليةن ويرجع أصلهم العرق

دخدددددل اإلسدددددالم هدددددذه المنطقدددددة مدددددن جندددددوب شدددددرق أسددددديا حملددددده إليهدددددا التجدددددار 

ومازالت سلطة المسلمين في أراكان حتى القرن الثامن عشدر المديالدين .(1)المسلمون

علدى أراكددان وأحتلهدا وضدمها إلدى دولدة بورمددا " بودوبيدا " م هجدم 1784وفدي عدام 

ول مرة ولم يكن ثمة دولة إسالمية في بنغالدش في ذلك الوقدت ولقدد انتهدت أراكدان أل

م وبددأ الظلدم علدى مسدلمي أراكدان مدن 1757من أيدي نواب سراج الدولة  منذ سدنة 

ذلك الوقدتن ونتيجدة لهدذا االحدتالل غدادر مئدات مدن األسدر بيدوتهم واسدتوطنوا منطقدة 

فيهددا حيدداة إنسددانية مددن قبددلن ومددن سددنة غيددر عددامرة تسددمى  تيكندداف  التددي  لددم يكددن 

م هاجر كثير من المسلمين من أراكان إلى شيتاغونج بسبب مظدالم البورمدـيين 1798

فسددكنوا فددي سددوق سددحمي بعددد ذلددك سددوق كدداكس باسـددـم كددـابتن كددـاكس الـددـذي كددـان 

 .(2)أرسله اإلنجليز إلى جنوب شيتاغونج لتوطينهم

ان المسلمة التي تحولت بعد االحدتالل البدوذي منذ سنوات وإخواننا المسلمون في أراك

البورمي لهدا لتصدبح الواليدة الخامسدة مدن واليدات مدا يسدمى بالجمهوريدة االشدتراكية 

لواليددات بورمددا المتحدددة منددذ ذلددك الوقددت وهددم يعددانون مددن ظلددم واضددطهاد البددوذيين 

عددرب أو لددم يعددن البحاثددة المسددلمون فددي أراكددان أو البحاثددة ال.(3)البددورميين العنصددرين

الغربيددون ولدددم يعدددن المؤرخددون أو المهتمدددون بتدددارين األمددم والشدددعوب عنايدددة هامدددة 

وأدى هدذا األمدر إلدى . بدراسة دخول اإلسالم وتوسعه فدي بورمدا وبخاصدة فدي أراكدان

إهمال دراسة مميزات وخصائص المؤسسدات والهيئدات والطبدائع البشدرية واألوضداع 

لمي أراكانن كما أدى هذا اإلهمدال إلدى نسديان السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمس

أمة كان لها شدأن عظديم وفضدل كبيدر فدي نشدر الددعوة اإلسدالمية فدي هدذا الجدزء مدن 

هدـ وتوجدد إسدنادات 72هدـ وقيدل سدنة 111لقد انتشر اإلسالم في أراكدان سدنة . العالم

صددحيحة ودالئددل صددادقة علددى إقامددة مسددتوطنات فددي أراكددان علددى أيدددي العددرب بعددد 

م ويقدول المؤرخدون إن التجدار العدرب 611سين عاماً من قددوم اإلسدالم مدن العدام خم

من وأنهدم 788كانوا على اتصال وثيق بسكان أراكان فدي فتدرة مبكدرة ترجدع إلدى عدام 

أدخلوا دين اإلسالم مبكراً في هذا التارين كما كان ميناء  رامبي  الواقع جنوب أراكان 

رين عن طريق البحر في هذه العصور القديمدة وبقددوم إسماً مألوفاً لدى العرب المساف

القددرن الثالددد عشددر المدديالدي غددزا اإلسددالم قلددوب وأرواح الندداس وتزايددد عدددد ونفددوذ 

هدـ علدى يدد 833المسلمين في أراكدان إلدى حدد قيدامهم بتشدكيل دولدة خاصدة بهدم عدام 

وكدان أحدد  ملكداً  48الملك سليمان شاه وامتدت الدولة قرابة أربعة قرون حكمها نحدو 

الشروط األساسية لتوالي الملوك السلطة هو تخصصهم في الدراسات اإلسدالميةن كمدا 

وأيضاً على األوسمة والشعارات عبدارات وكلمدات ( وأقيموا الدين)نقش على العمالت 

                                                        

 .116ص. الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. األقليات المسلمة في العالم(  )

 .1 هـ ص1 1 األولى  جمادى. العدد الثامن. لتضامنا( 1)

 .المنتدى اإلسالمي. شريط جسدنا للجراح(  )
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هـ جابهدت السدلطنة اإلسدالمية فدي أراكدان 1198م الموافق 1784إسالمية وفي عام 

لبدورميين الدذين دمدروا كدل الثقافدات والماديدات المسدتمدة هزيمة على أيدي البدوذيين ا

مددن اإلسددالم وقتلددوا المئددات مددن األراكددان بوحشددية وظلددوا يحكمددون الددبالد علددى نحددو 

م سديطرت 1824هدـ الموافدق 1239غرائب األطوار أكثر من أربعين عاماً وفدي عدام 

لمتها بعدد م حيدد سد1948هدـ الموافدق 1367بريطانيا على المنطقة وبقيت فيها إلدى 

ذلددك إلددى الحكومددة البورميددة البوذيددة وقددد سدديطرت بريطانيددا علددى بورمددا بمددا فددي ذلددك 

م 1784منطقددة أراكددان اإلسددالمية والتددي أصددبحت بعددد االحددتالل البددورمي لهددا عددام 

الواليدددة الخامسدددة مدددن دولدددة بورمدددا وقدددد ظلدددت بريطانيدددا تحكدددم بورمدددا إلدددى أن نالدددت 

 .(1)م1941استقاللها عام 

وأراكددان تعددد مركددز انطالقددة الدددعوة . نطقددة مضددطربة بددالحروب باسددتمراروأراكددان م

اإلسالمية نحو الشرق والشمال من بورما وإلى الدول المجاورة لها من الشدمال وهدي 

ولذا فقد ازدهرت الثقافة اإلسالمية بصورة عجيبدة . كمبوتشيا والوس وفيتنام وتايالند

تنتشددر فددي أنحدداء مختلفددة مددن بورمددا  لددم تتصددورها العقددول وبدددأت الدددعوة اإلسددالمية

وخدداف البورميددون البوذيددون علددى ديددانتهم البوذيددة لددذا فقددد أخددذت العناصددر البوذيددة 

المعاديددة لالسددالم والمسددلمين تحددرض الحكومددة المركزيددة البوذيددة لمحاربددة مسددلمي 

أراكان وشل حركتهم وإيقاف مد الدعوة اإلسالمية والقضداء علديهم بدأي طريقدة كاندت 

المعابدد ) ( شدكل .(2)ل ما أرادوا فنفدذت الخطدط العدوانيدة اآلثمدة ضدد المسدلمينوقد حص

وعلى أي حال فقدد مدر الوجدود اإلسدالمي فدي بورمدا  البوذية على أنقاض مساجد المسلمين

بعصور زاهرة فقد كان المسلمون يهيمنون على النشاط التجاري ويمتلكون الكثير من 

اني والعقددارات وبخاصددة فددي العاصددمة البورميددة األراضددي الزراعيددة والبسدداتين والمبدد

 إلدددى%( 61) وغيرهدددا مدددن المددددن الكبدددرى السددداحلية حيدددد كدددانوا يمتلكدددون مدددا بدددين

" والدليل على ذلك وجود كلمدة : من العقارات الكبيرة في العاصمة رانقون %( 71) 

علددى بعددض هددذه العبددارات التددي ( 786)مكتوبددة باألرقددام " بسددم هللا الددرحمن الددرحيم 

 .ذهبت من المسلمين اآلن ولم يخسروا ؟ هذا النفوذ إال من ثالثين عاماً أو يزيد قليالً 
 

في مواطن عديدة  انتشار عرب جنوب شبه الجزيرة العربية
 :من الكرة األرضية بما فيها بورما

 
 : يقول الشين فريد الهاشمي 

القارة الهنديدة لقد انتشر عرب جنوب شبه الجزيرة العربية في مواطن كثيرة في شبه 

وقدد سدهل هدذا االنتشدار امتدزاج . وأراكان وجنوب شدرقي أسديا كدذلك القدارة األفريقيدة

كالحضددارة الهنديددة والفارسددية ن الحضددارة العربيددة العريقددة مددع الحضددارات األجنبيددة 

وحضارات األمم والشعوب في جنوب شدرقي آسديا كدذلك حضدارة األمدم والشدعوب فدي 

                                                        

 .المنتدى اإلسالمي. شريط جسدنا الجريح(  )

 .المصدر السابق( 1)
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قافة ميزة فريدة في تارين اإلسالم وبفضل هذا االحتكاك بدين فأصبحت الث. قارة أفريقيا

الشعوب عن طريق الهجرات المتكررة مدن أجدل التجدارة فشدهدت منداطق تواجدد تجدار 

. العرب تقدماً ملموساً ضمن إطار واسع من تارين التقدم البشري على المددى الطويدل

نمدا تتدألف مدن عناصدر ولم تكن حضارة مملكدة أراكدان اإلسدالمية بسديطة التركيدبن وإ

. وكانت تلك في تعددد الجماعدات العرقيدة وتنوعهدا فدي مجتمدع أراكدان المسدلم. متعددة

وكانددت للجماعددة التددي تنتمددي إلددى العروبددة عرقيدداًن الركيددزة األولددى فددي ثددراء وتعميددق 

وقدد امتدزج هدؤالء بالسدكان األصدليين الدذين كدانوا .اإلسالم في هذه المنطقة من العدالم

المهم هو أن تعدد الجماعات العرقية الدذي يعكدس تعددد وتندوع أصدولها . هايعيشون في

السدداللية والثقافيددة واالجتماعيددة يكشددف بالضددرورة عددن مدددى تعقددد وتبدداين األصددول 

العربية الذين هم نقلة الحضدارة العربيدة العريقدةن فقدد أسدهمت الجماعدة ذات األصدول 

أمداكن تواجددهم فدي منداطق مختلفدة العربية بشكل أو بآخر فدي بنداء حضدارة أراكدان و

فتعدددد الجماعددات العرقيددة أدى إلددى عدددم اندددماج هددذه . مددن العددالم فددي أسدديا وإفريقيددا

الجماعات في وحدة قومية شاملة تذوب فيهدا الفدوارق واالختالفدات السداللية وخاصدة 

والمددادة العلميددة الخددام التددي تسددجل تفاصدديل األحددداد والوقددائع التاريخيددة .فددي المهجددر

تي البست قيدام دولدة أراكدان اإلسدالمية وازدهارهدا ثدم ضدعفها وتددهورها وانددثارها ال

ولكن هذه المدادة العلميدة الضدخمة . أصبحت غير متوفرة بسبب التعدي الجنائي عليها

وهددذا . ال تددزال فددي حاجددة إلددى أن تعددالج مددن وجهددات النظددر فددي ضددوء مواقددف محددددة

إلدى تضدافر كثيدر مدن الجهدود التدي تتدوفر حيدد يحتداج ذلدك . األمر ليس بداألمر الهدين

ومدن أهدم العناصدر التدي عملدت علدى نقدل . على دراسة مختلف جواندب تلدك الحضدارة

الحضارة العربية اإلسالمية وثقافتها إلى أراكان هم عرب جنوب شبه الجزيرة العربية 

الذين كانوا ينتقلدون بدين منداطق مختلفدة فدي جندوب شدرقي آسديا وقدد هداجر عددد مدن 

تقدول بعدض التقدارير عدن أبنداء .الء إلدى اتشديه وملقدا وجدزر األرخبيدل اإلندونيسديهؤ

كانددت السددفن العربيددة التابعددة .حضددر مددوت وينطبددق علددى بقيددة أجددزاء الجنددوب العربددي

البناء حضر موت تبحر فدي مواسدم معيندةن فهدي تتدرك المدوانر المصدرية علدى البحدر 

ى خليج عددن لتحملهدا الريداح الموسدمية وتبحر جنوباً إل( يوليو)األحمر في أول تموز 

وفددي أواخددر ( سددبتمبر)الجنوبيددةن فددي الوقددت المناسددب إلددى شددواطر الهنددد فددي أيلددول 

تهدب ريدداح موسدمية جنوبيددة (.ديسددمبر)وأوائددل كدانون األول ( ندوفمبر)تشدرين الثدداني 

شرقيةن فتعود بالمراكب إلى الموانر الواقعة في جنوب شدبه الجزيدرة العربيدةن ومنهدا 

تدخل المراكب البحر األحمر مرة أخرى لترسو على الموانر المصرية من أجل ترويج 

. وقد وصل التجار العرب إلى الصدين للتجدارة. البضاعة التي تم نقلها من دول الشرق

وقد كشفت السجالت الصينية القديمة أنه كان للعربن وربما للفرس أيضاًن في الصين 

مراكز محاسبة في كانتون ويتضح جلياً من خدالل ميالدي أماكن استيطان و 311سنة 

سدرد هددذه المعلومددات اآلنفددة الددذكرن أن العدرب فددي العصددور القديمددة والوسددطى ملكددوا 

زمام التجارة البحريةن بين مصر وإيران والهند من جهة وبين الهند وشدرقي وجندوب 

التجدار غربي آسيا من جهدة أخدرىن وفدي العشدر األول مدن القدرن السدابعن أزداد عددد 

م ارتفددع عدددد 758ازديدداداً كبيددراً وفددي أواسددط القددرن الثددامن سددنة ( العددرب والفددرس)
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م حتدى كاندت سدري فيجايدا مدن أهدم 851المسلمين في كانتون بالصينن وما أهل عدام 

المددوانر بالنسددبة للسددفن العربيددةن أزداد ازدهددار الميندداء بازديدداد أهميتدده عنددد العددرب 

ا اغلق ميناء تانك الصيني وفي ذلك الوقدت أصدبحت خصوصاً في القرن العاشرن عندم

سري فيجايا على الغالب أبعد نقطة وصلت إليها السفن العربية والفارسية في الشدرق 

 .األقصى

ومدينة كانتون الصينية كانت أهم مناطق استيطان العدربن وكدان سدكان هدذه المنداطق 

أبنداء بلددتهمن والدذين على اتصال دائم بالمسؤولين الحكوميين عن طريق وسطاء مدن 

ولدديس هندداك دليددل علددى أن اإلسددالم تعدددى . كددانوا فددي الغالددب تجدداراً أو علمدداء بددارزين

حدود مناطق االستيطان هذه فدي ماليزيدا قبدل القدرن الثداني عشدرن ولدم تدذكر المراجدع 

العربية شيئاً عن انتشار اإلسالم هناك قليالً كان أم كثيراً ما بين القرن التاسدع والقدرن 

ولكددن أراكددان الواقعددة فددي أقصددى القددارة الهنديددة مددن ناحيددة الشددرق قددد . الثدداني عشددر

شددهدت موجددة هجددرات التجددار العددرب إليهددا فددي القددرن الثدداني الهجددرين فقددد أصددبح 

لالسالم جذور عميقة في الشمال الشرقي للقارة الهنديدةن ويعدد ازديداد عددد المسدلمين 

ليبدار وكوروماندديل فدي القدرنين الثداني في أماكن استيطانهم في أجدزاء مدن شدواطر م

والثالد عشر وبعد ذلك بدأ وضع اإلسالم يتغير فدي ماليزيدان لقدد كدان الجدزء الشدمالي 

مددن سددومطرا هددو أقددرب مكددان لماليزيددا والمراكددز اإلسددالمية وتجمعاتهددان وكددان شددمال 

الم ويؤكد بعض المؤرخين أن اإلسد.سومطرا المحطة الدائمة للتجار العرب والمسلمين

وصدل إلدى اإلرخبيدل اإلندونيسدي مدن الشدمال الشدرقي للهندد ولديس مدن شدبه الجزيدرة 

العربيددة مباشددرةن ويكفددي أن نددذكر القددار  بالحقيقددة التددي ال يمكددن إنكارهددا أن عددرب 

جنوب شبه الجزيرة العربية نقلوا اإلسالم إلى أراكدان وأقداموا فيهدان كدذلك انتقدل منهدا 

الدراسات التاريخية إلى أن أراكان كاندت مدوطن اسدتيطان اإلسالم إلى ماليزيان وتشير 

وهدؤالء الدذين ينتشدرون .لسادة الحضارة في النصف األول من القرن الثامن المديالدي

 .في هذه األماكن ينتمون إلى البطون العلوية الحسينية
 

 :البـــطــــون العلوية 
ويطلقددون علدديهم يوجددد فددي تلددك الجهددات المختلفددة ثالثددة عشددر بطندداً أو فخددذاً  

العلويددة الحسددينية الحضددرمية ويمكددن أن يطلددق علدديهم الهاشددمية ألنهددم يتفرعددون مددن 

 .بني هاشم من قبيلة قريش

يرجع نسبه إلى أبي بكر بن أحمدد بدن الحسدين بدن الشدين أبدي بكدر : الفخذ األول  - 1

 .بن سالم العلوي الحسيني بأفريقيا الشرقية

 .لى محمد بن سالم المهاجر بن أحمد بن الحسينيرجع نسبه إ: الفخذ الثاني  - 2

 (.بهنزوان وبته)يرجع نسبه إلى صالح بن أحمد بن الحسين : الفخذ الثالد  - 3

يرجددع نسددبه إلددى محمددد المجددذوب بددن الشددين علددي بددن أبددي بكددر : الفخددذ الرابددع  - 4

وسدالطين سديوى مدن أرض ( ببتده وسديوى وزنجبدار)السكران العلوي الحسيني 
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وأراكان أبناء عمهم يرجع نسبهم إلى حسن بن عمر بن حسن بن الشين  الماليو

 .علي المذكور

يرجع نسبه إلى عبد الدرحمن بدن إبدراهيم بدن اإلمدام عبددالرحمن : الفخذ الخامس  - 5

 (.بالقمر بهنزوان)السقاف العلوي الحسيني 

بدن سدالم يرجع نسبه إلى الشين بن الحسين بن الشين أبدي بكدر : الفخذ السادس  - 6

 (.بأفريقيا الشرقية)العلوي الحسيني 

يرجع نسبه إلى محمد بن علدوي بدن عبدد هللا بدن علدي بدن عبددهللا : الفخذ السابع  - 7

بدداعلوي الحسدديني وهددم الفخددذ المعروفددون بددآل المسدديلة بأفريقيددا الشددرقية ببتدده 

 (.مهلي)وموالي 

عبددهللا بدن الشدين محمدد  يرجع نسبه إلى عبدالرحمن بن أحمد بدن: الفخذ الثامن  - 8

بأفريقيددا  845الشددهير بجمددل الليددل باحسددن العلددوي الحسدديني المتددوفى فددي سددنة

وأراكان أبناء عمهم يرجع نسبهم إلى حسدن " اش وملقا"الشرقية وبالقمر وفي 

 .بن أحمد بن عبدهللا بن الشين محمد المذكور

ن محمدد بدن سدالم أحمدد يرجع نسبه إلى أحمد بن عبدهللا باحسن ب: الفخذ التاسع  - 9

بن عبدالرحمن بن علي بن محمد جمل الليل بأفريقية الشدرقية وبملقدا مدن أرض 

الماليدو وأبنداء عمهددم المعدروفين بددآل القددري ذريدة محمددد القددري بددن سدالم بددن 

وذريدددة محمدددد القددددري لهدددم عقدددب فدددي بدددالد الماليدددو )عبددددهللا باحسدددن المدددذكور 

 (.أيضاوالمناطق المجاورة لها وفي أراكان 

يرجع نسبه إلى محمد جد آل باحسن الحديلي بدن حسدن الطويدل : الفخذ العاشر  - 11

 .بن محمد بن عبدهللا بن أحمد بن عبدالرحمن علوي عم الفقيه بالقمر

يرجع نسبه إلى حسدين بدن عبددهللا االعدين النسداق بافقيده : الفخذ الحادي عشر  - 11

د بن عبدهللا بدن أحمدد المدذكور بن محمد عيدي بن علي صاحب الحوطة بن محم

 (.مهلي)بالقمرن بموالي 

يرجع نسبه إلى عبدهللا بن علدى بدن محمدد عيددي بدن علدي : الفخذ الثاني عشر  - 12

 .الن ما تقدم من نسب الفخذ الذي قبله بأفريقيا الشرقية. صاحب الحوطة

 يرجددع نسددبه إلددى محمددد سددميط بددن علددي الشددنهزي بددن: الفخددذ الثالددد عشددر  - 13

 .عبدالرحمن بن أحمد بن علوي عم الفقيه بزنجبار

فهذه ثالثة عشر فخذاً يرجع نسبه أربعة أفخذ منها إلى عدم الفقيده وبقيتهدا إلدى  

وهم مرجع  لجميع أفخاذ السادة العلويين وقدد بلدد عدددها مائدة . الفقيه محمد بن علي
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الح يبلغدون ثمانيدة فسكان البادية منهم الدذين يعدانون حمدل السد. وتسعة وتسعين فخذاً 

عشر فخذاً أو يزيدونن والباقون متحضرونن ويرجع نسب كل هذه األفخداذ إلدى سديدنا 

محمد صاحب مرباط بن علي ضالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيدهللا بن 

المهاجر إلى هللا أحمد بن عيسى بن محمد النقيب بن علي العريض بن جعفدر الصدادق 

 .(1)لي زين العابدين بن الحسين السبط بن عليبن محمد الباقر بن ع

 : يقول ارلي اسمارت المؤرق الشهير 
 

م أيضاًن وكدانوا قداموا فدي 788كان للتجار العرب صلة وثيقة مع أهل أراكان منذ قبل 

ذلك الوقت بتعريف اإلسالم أمامهم بأسرع ما يمكن أو كانت مينا جزيرة رحمبدري فدي 

كدذلك مدن األخبدار . لددى البحدارة العدرب فدي الصددر األولجنوب أراكان أسماء مألوفاً 

مجيء العرب إلى أراكان في القرن الثامن الميالدين وذلك أن أسطوالً صغيراً لسدفنهم 

التجاريددة تحطددم ولجددأ أصددحابه إلددى القددرى المجدداورة ونشددروا اإلسددالم هندداك ومددازال 

القدرون المتتابعدةن  اإلسالم ينتشر في هذه المنطقة مع كل محاسنه وبكدل سدرعة خدالل

( يددر مقدام)وفي القرن الثالد عشر الميالدي شيدت مساجد وتسدمى هدذه المسداجد ب 

 .(2)وكان اإلسالم وصل وانتشر بدون أي مساندة عسكرية

 :اللــغــة 
الروهنجيدا فهدي مزيجده : اللغة التي يدتكلم بهدا المسدلمون الروهنجيدا يقدال لهدا  

ردية والبنغاليةن وكانت اللغدة الفارسدية لغدة رسدمية من اللغات العربية والفارسية واأل

في عهدد الحكومدة اإلسدالميةن ويوجدد حتدى اآلن كثيدرون يجيددون اللغدة الفارسدية فدي 

أراكان إال أن اللغة األردية أخذت مكانتها في اآلونة األخيرةن وهي أكثر اسدتخداماً مدن 

األصدلية يفهمدون اللغدة معظدم خريجدي المددارس الدينيدة و .غيرها من اللغدات األخدرى

( الروهنجيدا)العربية والفارسية ويستطيعون قراءتها وكتابتها باإلضافة إلى اللغدة األم 

أمددا خريجددو المدددارس الحكوميددة وطالبهددان فمعظمهددم يتكلمددون ويدرسددون . واألرديددة

باللغددة البورميددة اإلنجليزيددةن وغددالبهم ال يتمكنددون مددن االسددتفادة مددن اللغددات األرديددة 

 .سية والعربيةوالفار

 :  الــــــــزي واللبـــاس
بدازون ويلبسدون : الرجال الروهنجيا يلبسون قميصاً يقال له في اللغدة المحليدة  

لونجين ويضدعون علدى رؤوسدهم : فوطة محيطة بالنصف األسفل من الجسم يقال لها 

هدذا سدولين ويشدبه : قبعة أما النساء فهدن يلبسدن قميصداً يقدال لده فدي اللغدة المحليدة 

: للبالئز المعروفةن ويلبسن للنصف األسفل من البدن فوطة مخيطة كالرجال يقدال لهدا 

تهددامي إال أنهددا تختلددف عددن فوطددة الرجددال حيددد تكددون هددي ملونددة بدداأللوان الغامقددةن 
                                                        

 .م981 مارس  19/ هـ 161 رجب  881/19العدد . البالغ(  )

 .1 ع ص/ محمد يونس د ط . أراكان( 1)
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ومرسددومة بددالزهور وأوراق األشددجار بخددالف الرجددال حيددد يكددون إزارهددم مشددبكاً أو 

كدذا يكدون منده ألدوان خفيفدةن والنسداء يشدددن مخططاً بالخطوط العرضدية والطوليدة و

المددرأة الروهنجيددة تهددتم بالحجدداب فددي داخددل البيددت وخارجدده . فددوق  إزارهددن حزامددا

 .(1)وتلبس عباءة كاملة عند خروجها من البيت

 :  المهنة والمعاش
معظددم رجددال الروهنجيددا يعملددون فددي الحقددول الزراعيددة والددرين وقليددل مددنهم يشددتغل 

وأما نساءهم فغالبهن مدع كدونهن . لتجارة والتعليم والطب والهندسةبالمهن األخرى كا

ربددات البيددوت يسدداعدن أزواجهددن فددي الزراعددة ويعملددن فددي الحقددول البيتيدده وتربيددة 

والنسدددبة . أمددا الوظدددائف الحكوميددة فبابهدددا مسدددود علدددى المسددلمين. حيوانددات البيدددت

 .الضئيلة التي حصلت على وظائف اجبروا على تغيير أسمائهم

 :االستعمار اإلنجليزي وما نتج عنه
م علدى أيددي شدركة الهندد الشدرقية بعدد 1825تم االحتالل البريطاني ألراكان في عدام 

عددانى  1948حددرب خفيفددة بددين بورمددا وبريطانيددا ومددا زال هددذا االسددتعمار حتددى عددام 

المسلمون خاللها مشداكل كثيدرة آلن البريطدانيين كدانوا يميدزون بيدنهم وبدين البدوذيين 

ونتيجدة كدذلك قتدل ( فرق تسود)لمحليين كي ينشأ بينهم العداوة والبغضاء عمالً بمبدأ ا

م بعددد مددا انفصددلت بورمددا مددن إدارة الهنددد 1938حددوالي ثالثددين ألددف مسددلم فددي عددام 

البريطانيةن وفي الحرب الثانية عندما انهزمت قوات التحالف على أرض أراكدان علدى 

اً كثيراً في حالة اضطراب فأخذ البداغ ذلدك السدالح أيدي اليابانيين تركوا وراءهم سالح

واستخدموه ضد المسدلمين بددل أن يسدتخدموه ضدد اليابدانيين وقتلدوا مائدة ألدف مسدلم 

 .(2)م1942وكان هذا في عام 
 

  :آثار االستعمار وموقف المسلمين منه 
واجه المسلمون االستعمار اإلنجليزي بعنف مما جعل بريطانيا تخشاهمن فبددأت  

ملتها للتخلص من نفوذ المسلمين بإدخال الفرقة بين الديانات المختلفة في هذا البلدد ح

لتشتيت وحدتهمن فاشتعلت الحرب بين المسدلمين والبدوذيينن وتمثلدت تلدك المدؤامرات 

 : في عدة مظاهر أساءت بها بريطانيا إلى المسلمين أيما إساءة ومنها 

 .وذيين مكانهمطرد المسلمين من وظائفهم وإحالل الب  -1

 .مصادرة أمالكهم وتوزيعها على البوذيين  -2

 .الزج بالمسلمين وخاصة قادتهم في السجون أو نفيهم خارج أوطانهم  -3

تحريض البوذيين ضد المسدلمين ومدد البدوذيين بالسدالح حتدى أوقعدوا بالمسدلمين   -4

 .م حيد فتكوا بحوالي مائة ألف مسلم في أراكان1942مذبحتهم عام 

 .(3)إغالق المعاهد والمدارس والمحاكم اإلسالمية ونسفها بالمتفجرات-5
                                                        

 .869ص. معظم رجال  الطبعة الرابعة .اكانأر: محمد يونس. د(  )

 .  ص. العدد الثامن. هـ1 1 جمادي األولى . مجلة التضامن( 1)

 ذو الحجة . مجلة البيان(  )
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 مشكلة المسلمين في بورما
 
م قدددانونين كاندددا يكفدددالن الجنسدددية للمسدددلمين 1948سدددنت الحكومدددة البورميدددة  

 4هناكن وبعدد سدنوات أشداعت الحكومدة أن فدي القدانونين مآخدذ وثغدرات وقددمت فدي 

م 1982يد الذي ضيق على المسلمين وصدر عام م مسودة القانون الجد1981يوليو 

 :وهو تقسيم المواطنين كالتالي 

الكدددازنيون والشدددائيون والبددداهيبون )وهدددم : مواطندددون مدددن الدرجدددة األولدددى   -1

 (.والصينيون والكامينيون

 .وهم خليط من أجناس الدرجة األولى: مواطنون من الدرجة الثانية   -2

سلمون حيدد صدنفوا علدى أنهدم أجاندب وهم الم: مواطنون من الدرجة الثالثة   -3

دخلوا بورما الجئين أثناء االستعمار البريطاني حسب مزاعم الحكومدة فسدحبت 

جنسيات المسلمين وصاروا بال هوية وجردوا مدن كدل األعمدالن وصدار بإمكدان 

الحكومة ترحيلهم متى شاءت ثدم اقترحدت الحكومدة البورميدة أربعدة أندواع مدن 

 : الجنسية هي 

 .عديم الجنسية -  .المتجنس - 3    المواطن - 2.     ويالرع - 1 

وللفئتددين األولددى والثانيددة التمتددع بددالحقوق المتسدداوية فددي الشددئون السياسددية  

 .واالقتصادية وإدارة شئون الدولة

أما الفئة الثالثة فالجنسية إنما تؤخذ بطلب يقدم للدولة وهدو بشدروط تعجيزيدةن  

فيحتجددز فدي  معسدكرات االعتقدال  ويفدرض علدديهم " ة عدديم الجنسدي"والفئدة األخيدرة 

العمددل فددي اإلنتدداج فددإذا أحسددنوا العمددل يسددمح لهددم بشددهادة تسددجيل األجانددب علددى أن 

وبهذا القدانون طداردوا المسدلمين وأصدبحوا كاليتدامى علدى .يعيشوا في منطقة محدودة

 .(1)مائدة اللئام مما عرضهم لالضطهاد والقتل والتشريد
 

 :  م بعد االنقالب الشيوعيالواقع المؤل
والددذي " متدديمن " م حدددد االنقددالب الشديوعي بقيددادة الجنددرال 1962فدي عددام  

أعلددن بورمددا دولددة اشددتراكية  وذكددر علندداً بددأن اإلسددالم العدددو األول وترتددب علددى ذلددك 

فددي أراكددان % (91)حملددة ظالمددة علددى المسددلمين وتددأميم أمالكهددم وعقدداراتهم بنسددبة

وسحبت العملة النقدية من التدداول ممدا %( 11)للبوذيين سوى  وحدها بينما لم يؤمم

أضر بالتجار المسلمين كثيراً حيد لم يعوضوا من قبل الدولة ثم فرض الثقافة البوذية 

والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب للبنات المسلمات والتسدمي بأسدماء بوذيدةن 

ة القسدرية مدن ديدارهم وأمالكهدم وأمام هذا االضطهاد والتنكيل اضطر الكثيرون للهجر

                                                        

 .81- 8هـ ص1 1 ذو الحجة  11العدد . البيان(  )
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إلددى دول العددالم اإلسددالمي وبخاصددة  بددنجالديش  بعددد حمددالت عسددكرية إجراميددة علددى 

 .(1)أراضيهم وأماكنهم
 

 :السياسة البورمية ضد المسلمين هناك
فدي قسدم مراقبدة حقدوق اإلنسدان فدي ( Asia Watch)مع مراقب حقوق اإلنسدان بآسديا 

أفاد الالجئون الذين تم مقابلتهم : م حيد يقول 1992 شهر مايو اليوم السابع في عام

مددن قبددل الوكالددة عددن فظاعددات ووحشددية لقوهددا علددى يددد الجدديش البددورمي حيددد جددرى 

اغتصاب النساء بعد اقتياد أزواجهن وآبائهن للعمل بالسخرية وفي بعض األحيان كدان 

األحيدانن هتك العرض يتم في بيوت الضحايا أمام أعين أطفدالهن وذويهدن وفدي بعدض 

تؤخذ النسوة إلى المعسكرات للجيش القريبة حيد يتم اختيدارهن حسدب جمدالهن وفدي 

بعض األحيان النساء يقتلن وقليل منهن تعود إلى بيتهان ثدم يقدوم بسدرد بعدض األمثلدة 

عامدداً وأم لسددتة  31تبلددد مددن العمددر : إسددالم خدداتون :  علددى تلددك االغتصددابات فيقددول 

قت تناول الطعام قدرها نصف ساعة بعدها يباشر العمدال أطفال زوجة رئيس قرية  وو

عملهم حتى منتصف الليلن وبعدها يسمح لهم بالنوم في نفس موقع عملهم في العراء 

أظهرت المقابالت التدي أجريدت مدع الجئدي الروهجيندا " ثم يستطرد قائالً . دون غطاء 

ال أراكددان لكددي بددأن سياسددة الحكومددة هددي ترحيددل البددورميين غيددر المسددلمين إلددى شددم

 .(2)يحلوا محل ما تسميهم الحكومة باألجانب
 

 :هجرات المسلمين من بورما
طبقت السلطات البورمية على هدؤالء المسدلمين قدوانين الهجدرة وتدم تسدجيلهم  

كأجانب حتى تضفي السلطات على هذه اإلبدادة صدفة قانونيدة وبددأ هدذا االضدطهاد فدي 

طدرد فدي سدنيتن ألدف وثالثمائدة وثمدان وسدتينن السنوات األولدى مدن اسدتقالل الدبالد ف

وألف وثالثمائة وتسع وستين هجريدة مدا يقدرب مدن خمسدين الفداً مدن مسدلمي أراكدان 

وتوالت عمليات االضطهاد واإلبادة الجماعية وأحرقت القرى والمساجد في العديد مدن 

 مناطق المسلمين بأراكدان وكثدرت حدوادد الطدرد الجمداعي واشدتدت حددة التحددي فدي

السددنوات األخيددرةن ومددن ثددم ظهددرت حددوادد القتددل والطددرد الجمدداعي وبدددأت الهجددرات 

االضطرارية لجماعات الدروهنجين مدن سدنة ألدف وثالثمائدة وتسدع وخمسدين هجريدةن 

وركزت الهجرة إلى بنجالديشن وبدأت السلطات البورمية ما يسمى بعمليدة التندين فدي 

ان وتسعين وكان هدف الخطدة المشدار في سنة ألف وثالثمائة وثم" ماندهو " منطقة 

طرد مليون من المسدلمين مدن الدروهنجين فدي منطقدة أراكدانن " التنين " إليها بخطة 

وذكدرت . (3)وبدأت القوات البورمية وبدأت مئات األلدوف تصدل إلدى حددود بدنجالديش 

جريدة لوميند الفرنسية في صيف سنة ألدف وثالثمائدة وثمدان وتسدعينن أن مائدة ألدف 

                                                        

 .81ص. المصدر السابق(  )

 .المصدر السابق( 1)

 .هـ98  آلخرة سنة جمادي ا. نشرة معهد شئون األقليات المسلمة(  )
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لالجئين من األقلية المسلمة من بورما خدالل شدهر وصدلوا إلدى بدنجالديشن وهدذا من ا

األمر يثير مشكلة إنسانية ضخمة لدولة فقيرةن وهكذا بدأت عملية التنين وهدي عمليدة 

اإلبددادة والطددرد الجمدداعي للمسددلمين فددي بورمددا تثيددر الددرأي العددامن وأقامددت حكومددة 

على طول حدودها الستقبال الالجئين إليهدا مدن بنجالديش نحو ثالثمائة معسكراً مؤقتاً 

مسددلمي بورمددان وأشددارت الصددحف العالميددة إلددى الحدداالت السدديئة التددي وصددل إليهددا 

الالجئدون مددن األقليددة المسددلمة فددي بورمددا وتوجهددت بددنجالديش بنددداء إلددى هيئددة األمددم 

المتحدددة للتدددخل للمسدداعدة فددي حددل مشددكلة الالجئددين مددن مسددلمي بورمددان وقددد وصددل 

دهم بددين أربعمائددة ألددف وسددتمائة ألددف الجددرن عبددر الحددـدود مددـن منطقددـة أراكددان عددد

 .م إلى بنجالديش1978القـريبة من إقليم شيناشنج في عـام 

 : م 1978الهجرة الجماعية في عام 

م شنت الحكومة حملة رئيسية ضد جماعات الراكيين المعارضة وعلى 1978في عام 

استقالل أراكان وجبهة تحرير أراكان الوطنية  األخص حزب أراكان الشيوعي ومنظمة

ورجال حرب العصابات من الروهينجيا بعدها جرى اإلشدارة إلديهم بالمجاهددين وكاندت 

واتبعددت فيهددا اسددتراتيجية مضددادة للتمددرد " بددي تددي هددا " هددذه الحملددة تدددعي حملددة 

وشددملت كددل حدددود بورمددان وفددي هددذه الحالددة اإلسددتراتيجية كانددت محدداوالت الجدديش 

لبورمي قطع إمدادات الغذاء والتمويدل واالسدتخبارات والتجنيددن وبعددها تلتهدا عمليدة ا

حيددد جددرى القددتالع الشددعب مددن القددرى " بالملددك التنددين " عسددكرية رئيسددية سددميت 

 .الصغرى وتم اعتقالهم في معسكرات حولها سياج ومتاريس

ينظفدون  م ادعى الجيش ورجدال الشدرطة فدي أراكدان بدأنهم1992 - 1991وفي عام 

المهدداجرين غيددر الشددرعيينن حيددد أصددبحت عمليددات القتددل واالغتصدداب " أراكددان مددن 

م بدددأ اآلالف مددن األراكددانيين 1978وتدددمير القددرى والمسدداجد أمددر عاديدداً وفددي إبريددل 

وفي منتصف شهر يوليو أحتشدد حدوالي  .أغلبهم من المسلمين بالهرب إلى بنجالديش

ة عشر معسكراً تديره المفوضية العليا لشئون نسمة من الالجئين في ثالث 2115111

الالجئدددين علدددى الجاندددب البنجدددالي مدددن الحددددودن وأودعدددت البورميدددة بدددأن بعضددداً مدددن 

العصددابات " البنجدداليين الددذين لدديس لددديهم أوراق ثبتددت مددواطنتهم غددادروا الددبالد أو 

رة وهددم الددذين خلقددوا هددذه الهجدد" أو المتطددرفين المسددلمين المتوحشددين " البنجاليددة 

الجماعية ويعتقد إلى حد بعيد اتخذاهم للروهيجينا كهدف وإثارة المشداعر ضدد الهندود 

لتحويددل األنظددار عددن المشدداكل " تددي ويددن " داخددل بورمددا هددي مددن محدداوالت الجنددرال 

واجده .(1)المحلية الخطيرة وخاصدة االقتصدادية منهدا والتدي هدي السدبب الرئيسدي فيهدا

حيد قررت حكومة بنجالديش بأن هناك طريقة  الالجئون مأساة أخرى في المعسكرات

واحدة إلقناع الالجئين للعودة إلى بورما وهي تجويعهم وفقداً لمدا صدرح بده سديد علدي 

خسددرو الرجددل الددذي شددغل منصددب سددكرتير وزارة اإلغاثددة والتأهيددل ببددنجالديشن ففددي 

شدخص  73م كانت معدالت الوفيدات فدي المعسدكرات تبلدد 1978أواخر شهر نوفمبر 

قبدل الحصدول .شخص في األسدبوع الواحدد أو ثمانيدة مدرات ونصدف 115111كل  في

                                                        

 .تقرير مراقب حقوق اإلنسان بآسيا(  )
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( بطدل الحريدة والدزعيم لبورمدا)م قدام الجندرال اوندد سدأن 1947علدى االسدتقالل عدام 

بعقددد مددؤتمر لجميددع اقليددات الدولددة للحصددول علددى اإلجمدداع بشددأن مسددتقبل بورمددا بعددد 

قددددد حرمددددوا عددددن حقددددوقهم الحصددددول علددددى االسددددتقالل إال أن المسددددلمين الروهنجيددددا 

المشروعة في المؤتمر فلم يقدم البوذيدون أي اعتدراض أو اقتدراح علدى إبقداء أراكدان 

وقد وضع ارند سدان شدرط تفدويض أراكدان تحدت إدارة .تحت إدارة الحكومة المركزية

البوذيين وحدهم بعد إعطائهم الحكم الذاتي حتى يقض على المسدلمين نهائيداً فبموجدب 

م بتفويض أراكان تحدت 1974لسرية قامت حكومة الجنرال نيوين عام هذه االتفاقية ا

 .إدارة البوذيين

 : التسجيل لالنتخابات العامة األولى ومسلمو أراكان 

م كان تم تسدجيل بأسدماء النداخبين المجلدس التشدريعي الجديدد للدولدةن 1947في عام 

بددة بددأنهم وحددرم مسددلموا أراكددان بوبدده خدداص وعمددداً عددن حددق التصددويت بتهمددة كاذ

 .مواطنون مشبوهون
 

 :  (ايف. تي. بي)مجزرة القوات اإلقليمية البورمية 
بعد حصول بورما على االستقالل فوراً جرت مساعي جديدة لتهديد المسلمين وطردهم 

التدي ( ايدف. تدي. القدوات اإلقليميدة البورميدة بدي)من الدولة القوات المنظمدة الجديددة 

ذيين قدد هبطدت وألقددت الرحدل بأراكددان تحدت قيددادة مدن البددو( 91)كاندت مشدتملة علددى 

وقامت القوات بالهجوم على المسلمين كالمجانين وشنت غارات علدى ( كباؤاو)الحاكم 

قدددراهمن فقتلدددت عددددداً كبيدددراً مدددن المسدددلمين الروهنجيدددا وحرقدددت بيدددوتهم وشدددرد آالف 

سدتان ألدف نسدمة إلدى باك( 31)المسلمين بال مدأوى وال ملجدأ وطدرد حدوالي أكثدر مدن 

. الشرقية آنذاك وقد عمت حالة مدهشة لعددم األمدن واالسدتقرار فدي منداطق المسدلمين

بدل . ولم توجد هناك أي تدابير وقائية للمسلمين مدن قبدل الطبقدة الحاكمدة فدي المنطقدة

 .(1)استمروا في أعمالهم اإلرهابية من دون رقابة وال وقف ألعمالهم الغير إنسانية
 

  : العمليــات المســـلحة
بحجة تفتيش الجدوازات وخلدق جدو الخدوف والدهشدة ضدد المسدلمين قدد أجريدت علدى 

من عمليددة 1948عمليددة مسددلحة كبيددرة فددي مندداطق المسددلمين منددذ عددام ( 13)األقددل 

م وقد أحددثت دمداراً فاقدد النظيدر وهالكداً 1978التي كانت أجريت في عام " ناجامين"

آالف مسدلم روهنجيدا ( 11)قتل اكثدر مدن ال يذكر خالل هذه العملية العسكرية المدمرة 

ألف نسمة منهم عبدر الحددود إلدى بلدد مجداور بدنغالديش حيدد ( 311)وطرد اكثر من 

ألف نسمة في المالجر المؤقتة معظمهم األطفال وكبار السن وقد ( 41)مات أكثر من 

 .تركت هذه العملية في مناطق المسلمين أثر الدمار والخراب الذي ال يحمد

 : م 1982لجنسية الصادر في عام قانون ا
                                                        

 .ط الرابعة. محمد يونس. أراكان المسلمة(  )
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ولو كان الالجئون قد رجعوا إلى بلدهم إال انده بعدد عدودتهم وضدع قدانون جديدد  

م وكدان هدذا القدانون خادعداً وغيدر مشدروع ومتنازعداً عليده 1982للمواطنة فدي عدام 

والمرافقدددة ( Full)فيمدددا كدددـان يحدددـدد ثـالثدددـة أنـدددـواع مدددـن الجـنسـدددـية وهدددـي الكاملدددة 

(Associate ) واالختياريددة(Naturalised ) حيددد صددرفت بددأن جميددع الشددعوب العرقيددة

م فهدؤالء يعتبددرون مدواطنين مددن الدرجدة األولددىن 1823القاطندة فدي بورمددا قبدل عددام 

والذين استوطنوا في بورما في عهد االسدتعمار البريطدانين وبموجدب قدانون الجنسدية 

وا علددى رغددم الطلددب جنسددية م منحدد1947الصددادر مددن قبددل الحكومددة االتحاديددة عددام 

مرافقة والذين لم يقوموا منحوهم جنسية اختياريةن وقد مارسوا كل أنواع فسداد النيدة 

 .بغية طرد المسلمين الروهنجيا من أراكان
 

  :األوضــــاع الراهــنــة 
مازالت سلطات االحتالل البورمية تمارس بكل قوة وشدة علدى تطبيدق الخطدط القديمدة 

إلرغامهم علدى تدرك العقيددة اإلسدالميةن ويمكدن ذكدر قائمدة بعدض هدذه إزاء المسلمين 

 .الجرائم البشعة ضد المسلمين
 
 : خـطــر التنقل والسفر (أ)

قد فرضت القيود بكل قوة وشدة على تنقدل المسدلمين الروهنجيدا وتركداتهم فدي  

ن داخل البلد وخارجده حتدى ال تسدمح لهدم التدنقالت مدا بدين حددود مخفدر إلدى أخدر بددو

تصدريح سدابق مددن الهيئدة الحكوميددة المعنيدةن وهكدذا كددان منطقدة أراكددان المسدلمة قددد 

 .حولت إلى معتقل كبير أو سجن عمومي

 : المجازر والتعذيب واالعتقال ( ب)

تقدوم قدوات الحكومدة البورميدة البوذيدة بدين وقدت آلخدر بحمالتهدا القمعيدة ضددد  

. ر مددنهم بدددون أي ذنددب أو جريمددةالمسددلمين الروهنجيددا فددي أراكددان يقتددل خاللهددا كثيدد

وبعددددد المئدددات واآلالف يعتقلدددون علدددى تهدددم باطلدددةن ويعرضدددون ألشدددد أندددواع العدددذاب 

لكنها لم تلتقي بها شيئاً ولم تهتم بأي ردن وقد قددمت . واإلجراءات التعسفية لالنسانية

الهيئددة العالميددة فدددي عديددد مدددن تقاريرهددا السدددنوية حددول مخالفدددة الحقددوق اإلنسدددانية 

ساسدية إلثبدات أن الحكومدة البورميدة قدد ارتكبدت مخالفدة شدديدة للحقدوق اإلنسدانية األ

 .الطبيعية في أراكان وبورما

 : مصادرة األوقاف واألراضي الزراعية والحجز على ذخائر األغذية ( ج)

تقوم الحكومة بفرض ضرائب باهظة على منتجات المسدلمين الزراعيدة بحيدد ال يقددر 

فالسلطات الحكومية البوذية تأتي المزارعين وبيوت المسدلمين  .المسلمون على دفعها

وهكددذا تعدددرض ن وتحجددز علددى أراضدديهمن وتنتددزع قددوتهم وقددوت عيشددهم االحتيدداطي

 .المسلمون الروهنجيا لمعاناة المجاعة االصطناعية الدائمة
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 : إقامة مستوطنات بوذية جديدة ( د)

وهنجيددا فيهددا إلدددى األقليددة قامدددت إلقددالل ميددزان مكدددان أراكددان وتحويددل المسدددلمين الر

الحكومة البوذية بإسكان مستوطنات بوذية جديدة في كل مكان على أراضي المسلمين 

فقدام هدؤالء المسددتوطنون البوذيدون مدع تأييددد السدلطات البوذيدة وإشددرافها . المغتصدبة

 .بإثارة الفتنة الطائفيةن ومارست أعمال النهب والسلب في مناطق المسلمين

 :واجز والعراقيل أمام النشاطات التجارية واالقتصادية إقامة الح

تقددددوم السددددلطات البوذيددددة بمنددددع المسددددلمين مددددن جميددددع أنددددواع النشدددداطات التجاريددددة 

معظدم سددود توليدد الروبيدان واألسدماك التدي .واالقتصادية حتى التجارة البسيطة أيضاً 

الحجددز كانددت تقددع علددى مصددب نهددر نددافن وفددي حيددازة المسددلمين فنددرى أندده قددد تددم 

واالسددتيالء عليهددا بكددل قددوة وجبددروت مددن قبددل الحكومددة البورميددة البوذيددة وذلددك فددي 

 .سلسلة العوائق تجاه المسلمين

 : األعمال القسرية والنهب واالغتياالت ( و)

فكثيددراً مددا يمسددك المسددلمون علددى األعمددال القسددرية ويجبددرون علددى العمددل بدددون أي 

ن علددى أيدددي القددوات المسددلحة البورميددة وكددم مددنهم يقتلددون تعددويض ولفتددرة الطويلددة

 .وقوات األمن الحدودية أثناء هذه األعمال والخدمات اإلجبارية

 : انتهاك حرمات النساء ( ز)

انتهاك حرمات النساء وأعراضهن صار من األمور العادية للسدلطات البورميدة  

ون بالليدل البوذيةن فرجال الجيش وقوات األمن الحدودية البورمية والمشداغبون يطوفد

قرى المسلمين ويخلون بيوتهم ويقومون بالعمليات اإلرهابية وانتهاك حرمدات النسداء 

وليس هناك عقاب أو جزاء لمن يفعل هدذا بدل يقدبض علدى . وأعراضهن بقوة األسلحة

 .المسلمين الذين يرفعون الشكاوى ويودعون في المعتقالت إلى أجل غير معلوم

 : مسلمين إثارة االضطرابات لقتل ال( ح) 

بدين " أراكدان"كثيراً ما تنفجر االضدطرابات العنيفدة الداميدة فدي مختلدف أنحداء  

وقددت وآخددر يقددوم بإثددارة هددذه االضددطرابات أعددداء اإلسددالم حسددب تعليمددات الحكومددة 

 .البورمية ونتيجة لهذه االضطرابات يقتل مئات المسلمين الروهنجيا وتنهب بيوتهم

 :مين والكتب الدينية انتهاك حرمة مقدسات المسل( ط) 

بورمدان قدد تدم تغييرهدا وإحراقهدا  -" أراكدان"كثير من المدارس والمساجد فدي  

وحولدوا مقددابر . وكثيدر أخدرى قدد تدم تددميرها أو إحراقهدا وكثيددراً أخدرى قدد تدم اقفالهدا

 .المسلمين لحظائر الخنازير أما الكتب الدينية فأحرقوها

 :فرض القيود على الحج واألضاحي ( ي)
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فرضدت القيددود الكثيددرة علدى شددؤون المسددلمين الدينيدة وعلددى وجدده الخصددوص  

 .يمنع المسلمون من إدارة فريضة الحج واألضاحي

 

 

 

 

 

 مــقـــابـالت شــخـصية عــــن أوضـــــــــــاع الـمـســــلـمـين
 :بــــــــورمــــــــــــــــــا فـي

 (الدعــوة)أمير منظمة تضامن الروهنجيا لـ 
 :أنصار أحمد  من

صعدت بورما من أعمالها القمعية ضد المسلمين فدي واليدة أراكدانن فقدد قامدت  

وتقددول األخبددار ن القددوات البورميددة بحملددة إبددادة واسددعة النطدداق ضددد سددكان أر أكددان

الواردة من داكدا أن اآلالف مدن المسدلمين المضدطهدين فدي أراكدان فدروا عبدر الحددود 

ا   دددد  م قريدددب بدددين القدددوات البورميدددة التدددي تسدددتهدف المسدددلمين البنغاليددة ممدددا يندددذر ب ص 

والقوات البنغاليدة التدي تددافع عدنهم وعدن حددودهان وقالدت مصدادر بنغاليدة إن الحكدام 

ألف جندي على طول الحدود بين بورمدا  75العسكريين في بورما نشروا ما يزيد عن 

ة حشدود القدوات وأن حالد. وبنجالديش للقضاء على المسلمين الهاربين من االضطهاد

ألدف  61أن مدا يزيدد عدن : على الحددود تندذر بعواقدب وخيمدةن وقدال راديدو بدنغالديش

فددي يددوم واحددد بسددبب ضددراوة  (1)مسددلم فددي بورمددا فددروا عبددر الحدددود إلددى بددنغالديش

األعمددال القمعيددة ضدددهم وقددد بدددأت الحكومددة البنغاليددة فددي إقامددة مخيمددات لالجئددين 

إن بددنجالديش سددتطلب : )وقددال مسددئول بنغددالي  المسددلمين فددي منطقددة كددوكس بددازارن

. مسدداعدات قريبددة مددن دول العددالم إليددواء الالجئددين المسددلمين الفددارين مددن االضددطهاد

وذكدرت مصدادر . (2) (إن أحوال الالجئين صعبة جداً وظدروفهم سديئة: وقال المسؤول 

أراكدانن  المخابرات العسكرية البنغاليدة أن قدوات بورمدا تقدوم بحملدة إبدادة منظمدة فدي

وهي الوالية الوحيدة التي تعيش فيهدا أغلبيدة مسدلمة فدي بورمدا وأن الجندود يقتدادون 

المسلمين الشبان إلى معسكرات عمل ويغتصبون النساء ويمنعون وصول أي إمدادات 

وأفادت صحف بنغالية نقالً عن الالجئين المسدلمين الفدارين .طبية أو أغذية إلى أراكان

فرد من أفراد روهينجيا المسلمة لقدوا حدتفهم  711ا يقرب من أن هناك م)من أراكان 

بسددبب اختندداقهم فددي أحددد المعددتقالت البورميددةن فالمعسددكرات مكتظددة بالمسددلمين إلددى 

إن معسددكرات االعتقددال التددي أقامتهددا السددلطات )وقددال الالجئددون ( درجددة صددعبة جددداً 

وفيهدا كدل اإلهددار  العسكرية البورميدة فدي رانجدون قدرب الحددود البنغاليدة صدعبة جدداً 

                                                        

 ".بنغالديش"األقرب أنها (  )

 .المصدر( 1)
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هذا وال يزال التوتر على الحددود بدين بورمدا وبدنجالديش فقدد نشدرت (.لحقوق اإلنسان

وقالت صحيفة . كتيبة من جيشها النظامي على الحدود مدعومة بالمدفعية(14) بورما

البنغالية أن عدد المعتقلين المسلمين في بورما غير محددود فاألرقدام " دي تلجراف " 

إن الجنود البدورميين يقتلدون " سنجياد " ن وقالت صحيفة (1)ات اآلالفتجاوزت عشر

أن " اتفداق " ن وتوقعت صدحيفة (2)الشباب المسلم بالرصاص علناً في شوارع أراكان

 .(3)يصل عدد الالجئين خالل أسبوع واحد إلى مائتي ألف الجر

 :بـــدايــــة الـتــوتــر 

نغاليدددة بددددأ بعدددد أن هاجمدددت قدددوات بورميدددة وكدددان التدددوتر علدددى الحددددود البورميدددة الب

ديسدددمبر ( 21) معسددكرات لكتيبددة مددن قدددوات األمددن البنغاليددة التابعدددة لبددنجالدش فددي

ممدا أدى إلدى مصددرع جنددي وإصدابة ثالثدة آخددرينن وعلدى أثدر هدذا الهجددوم . الماضدي

رفعت بنجالدش حالة التأهدب القصدوى لقواتهدا علدى الحددود ونفدت رانجدون أن يكدون 

ولكدن بدرزت نيدة الحكومدة (. إنه حدد بطريق الخطأ: )وم مقصوداًن بل قالت هذا الهج

البورميددة العدوانيددة فددي اجتماعددات الحدددود التددي عقدددت بددين البلدددين لدراسددة أسددباب 

الحدداددن فقددد أفشددلت السددلطات البورميددة هددذه االجتماعددات وبدددأت بعددد ذلددك فددي حملددة 

عية منظمة ضد مسلمي أراكان نكاية إبادة جماعية منظمة بعد ذلك في حملة إبادة جما

والمعروف أن سكان واليدة أراكدان المسدلمة يبلدد عدددهم ثالثدة .في بنجالدش المسلمة

ماليددين نسددمةن ويشددكلون أقليددة فددي بورمددا ذات األغلبيددة البوذيددةن وقددد وجددد هددؤالء 

المسلمون أنفسهم في الجانب البورميين أثر تقسديم إمبراطوريدة الهندد البريطانيدة فدي 

م مهددداجرين غيدددر شدددرعيين وقدددد 1962من وقدددد اعتبدددرتهم رائجدددون مندددذ عدددام 1947

حاولددت السددلطات البورميددة استئصددال هددذه األقليددة وأبددادتهم ووضددعت الشددباب المسددلم 

وزعمدت بورمدا أن . رهن األعمال حيد تمارس معهم جميع ألوان التعذيب واالضطهاد

د عسددكرية وإعددالن اسددتقالل المسددلمين فددي أراكددان كددانوا يعتزمددون القيددام بحركددة تمددر

 .أراكان

 :أبعـــاد القضــية 

واالضطهاد الذي يالقيه شعب أراكان المسلم ليس وليد اليوم أو أمسن بل بدأ منذ عام 

م بعد تقسديم شدبه القدارة الهنديدة ووقدوع هدذه الواليدة المسدلمة تحدت االحدتالل 1948

 .عم الهدوء أو الراحةومنذ تلك اللحظة لم يعرف شعب أراكان المسلم ط. البورمي

كانددت علددى مدددار التددارين دولددة إسددالمية مسددتقلة حددرةن لفتددرة طويلددة مددن " فأراكددان"

الددزمنن فهددي بحكددم موقعهددا المميددز كانددت مركددز لالنطالقددة اإلسددالمية فددي شددبه القددارة 

ألدف ميدل مربدع ( 21) الهنديةن وتقع أراكان في جنوب غدرب بورمدان وتبلدد مسداحتها

ميالًن ( 171) نغالن وتحدها من الشمال حدود بنجالديش على مدىفي غربها خليج الب

وفددي الشددرق جبددال أراكددانن ويبلددد مجمددوع سددكان أراكددان أربعددة ماليددين نسددمة يشددكل 

                                                        

(  ) 

(1 ) 

(  ) 
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وهدذا اللفدظ " روهنجيدا" ويقال لمسلمي أراكدان .من السكان%( 71) المسلمون نسبة

" الروهدانجي " ب وهو اسم قديم ألراكان وترجع أصول الشع" روهانج " مأخوذ من 

وقددد .إلددى أصددول متعددددة مددن العددرب والمددور والفددرس والمغددول والباتددان والبنغدداليين

تعرف أهل أراكان على اإلسالم في القدرن األول مدن الهجدرة النبويدة مدع مجدر التجدار 

العرب المسلمين إلى هذه الدبالدن وتدبعهم اآلخدرون فدي قدرون الحقدةن فقدد كدان للتجدار 

فضل الكبير بعد هللا عز وجل في نشر اإلسالم والتعريف به في هذه العرب المسلمين ال

وفدي عدام .المنطقة وبسبب دعوتهم أقبل عدد كبير مدن السدكان المحليدين علدى اإلسدالم

" ملدك أراكدان فدي ذلدك الوقدت إلدى ملدك البنغدال المسدلمة " نراميخلده " م لجدأ 1416

لملدك البدورمي البدوذي علدى بعدد أن غدار ا" إلياس شاهي السدلطان ناصدر الددين شداه 

عاماً من إقامته عند ( 24) اإلسالم بعد" تراميخله " أراكان واحتل أراضيهان واعتنق 

واستعاد بحماية جنود ملدك " سليمان شاه " ملك البنغالن واختار لنفسه اسماً إسالمياً 

. م1431 سلطته في أراكدان مدن جديدد فدي عدام" السلطان ناصر الدين شاه " البنغال 

. وفي تلك الفترة قامت أول دولة إسالمية في أراكانن وامتدت فتدرة طويلدة مدن الدزمن

 351)ملكداً كلهدم مدن المسدلمين علدى مدددى ( 48)حيدد تنداوب الحكدم عليهدا قرابدة الدـ

 1784عامددان إلددى أن غزاهددا البوذيددون الزاحفددون مددن بورمددا مددرة أخددرى فددي عددام (

 .واحتلوا أراضيها

تالل البوذي ألراكان قامت بريطانيدا بداحتالل جميدع األراضدي عاماً من االح( 42)وبعد 

واسددتمر االحددتالل البريطدداني حتددى اسددتقلت بورمددا فددي عددام . م1885البورميددة فددي 

وعلدددى الدددرغم مدددن محددداوالت أراكدددان االسدددتقالل عدددن بورمدددا إال أن االحدددتالل  1948

ومندذ ذلدك .البريطاني قبل أن يرحل من بورمدا كدان قدد ضدم أراضدي أراكدان إلدى بورمدا

اليوم وشعب أراكان يئن تحدت االحدتالل البدوذي حيدد يعامدل المسدلمون معاملدة العبيدد 

 .والخدم

وقدد حاولدت بورمدا بعدد اسدتقاللها اسددتمالة المسدلمين فدي أراكدان فضدمت أول حكومددة 

بورميددة وزيددرين مسددلمين وأثنددى عشددر عضددواً مسددلماً فددي البرلمددان البددورمين وظددن 

الجديد سيؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع القوميات في المسلمون أن هذا الوضع 

بورمان ولكن سرعان ما خاب ظنهم بسبب تجاهل الرئيس البدورمي لحقدوق المسدلمين 

أي للبدوذيينن وسدتبقى " أن بورمدا للبدورميين " المشروعة فقد أعلن في خطاب عدام 

ي بورما عليهم أن يقبلوا للبوذيين فقط أينما كانوان وعلى المسلمين إذا أرادوا البقاء ف

تغييددر حددروف القددرآن الكددريم إلددى الحددروف البورميددة بدددالً مددن الحددروف العربيددةن وأن 

يكون الزواج متبادالً بين المسلمين والبوذيينن واتخدذت عددة خـطدـوات أكـدـثر تعـسدـفاً 

ندزع حجداب المدرأة " و " إجبار المسلمين على أن يتسدموا باألسدماء البوذيدة " منها 

 .واتخذت اإلجراءات لتذويب الشخصية المسلمة لشعب أراكان المسلم" سلمة الم

 : المسلمون يعلنون الجهاد 

ولم يجد المسلمون مفراً من مواجهة هذه التحديات المفروضة عليهم والتدي تسدتهدف 

ديددنهم وعقيدددتهمن فددأعلنوا الجهدداد للبقدداء فددي هددذه األرض المسددلمةن والحفدداظ علددى 

السدلطات البورميددة شدعب أراكددان بتقدويض وحدددة األمدة والسددعي  وهندا اتهمددت. ديدنهم
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لالنقالب على السلطة وإقامة حكومة إسالميةن وبددأت فدي طدرد اآلالف مدن المسدلمين 

وقددام الجدديش البددورمي بقتددل اآلالف مددن الشددباب وهتددك أعددراض . إلددى خددارج أراكددان

د وأغلقددت ودمددرت القددرى وهدددمت المسدداج. النسدداء فددي المعسددكرات الخاصددة بددالجيش

وبسددبب هددذه اإلجددراءات التعسددفية هدداجر قرابددة مليددون مسددلم مددن .المدددارس أبوابهددا

أراكان إلى مختلف أنحاء العالمن وأصدبحوا شدعباً يعيشدون فدي مخيمدات الالجئدينن أمدا 

الددذين فضددلوا البقدداء فددي بالدهددم  أراكددان  للدددفاع عنهددا والحفدداظ علددى هددويتهمن فهددم 

االضددطهادن ولفسددف لددم يبددال بهددذا الشددعب أحدددن ال يتعرضددون ألبشددع ألددوان الظلددم و

منظمات دولية وال هيئدات إغاثيدة وال جمعيدات لحقدوق اإلنسدان ونظدراً لهدذه األوضداع 

فقدد استشدعر رجدال أنعدم هللا علديهم . الخطيرة التي يتعرض لهدا المسدلمون فدي أراكدان

سلمين فدي أراكدان بالتفقه في الدين مسئولياتهم تجاه هذا الشعب وبدأوا في توعية الم

 .م1982في عام " منظمة تضامن الروهنجيا أراكان " وتحصينهم وتم تأسيس 

والهدف الرئيسي لهذه المنظمة كما يقول الدكتور محمدد يدونسن رئديس المنظمدةن هدو 

ابتغاء مرضاة هللا عز وجل وبدذل أقصدى الجهدود فدي سدبيل ذلدك وفدق كتداب هللا وسدنة 

 .راكانرسوله وإعادة راية اإلسالم أل

ويقول الدكتور محمد يونس في تصريح له حول األحداد األخيرة التي تشهدها أراكان 

التوتر على الحدود البورمية البنغاليةن إنها حلقدة مدن حلقدات االضدطهاد البشدع الدذي )

أنهددم اآلن يقومددون بحملددة إبددادة (. تمارسدده السددلطات البورميددة علددى مسددلمي أر أكددان

ألوان التعذيب والقتل وهددم المندازل والمسداجدن وتخريدب واسعة ضد المسلمين بشتى 

واألحددداد األخيددرة زادت فيهددا . المتدداجر إنهددم يريدددون تفريددد أراكددان مددن المسددلمين

بشاعة األعمال الوحشية واإلجرامية ضد مسدلمي أراكدان فاضدطر اآلالف إلدى الندزوح 

يقددول الدددكتور " الروهنجيددا " وعددن أهددداف منظمددة .الجمدداعي عبددر الحدددود البنغاليددة

 :إن أهداف المنظمة منحصرة في ثالثة أهداف أساسية . محمد يونس

الدعوة والتربية اإلسالمية ولذا فمنظمة الروهنجيا في حاجدة ماسدة إلدى رجدال  :أوالً  

صالحينن يخافون هللا سراً وعالنية ويحملون معهدم الدروح المعنويدة واألخدالق 

إلعدددداد الجماعدددة . للعمدددل فدددي سدددبيل هللااإلسدددالمية الفاضدددلة واالسدددتعداد التدددام 

. وتربية أفرادها فكرياً ودينيداً وجسدمياً ولتبليدد دعدوة هللا إلدى كدل أفدراد الشدعب

فالمنظمة تهتم بتدريب الدعاة واألئمة وتوزيعهم على المساجدن وفتح المكتبدات 

العامددة وتوزيددع المصدداحفن وبندداء المسدداجد وإقامددة المراكددز اإلسددالمية وعقددد 

رات والمجدالس اإلسدالمية وإقامدة الددورات التدريبيدة للقيدادة اإلسددالمية المدؤتم

وإقامددة المخيمددات التربويددة اإلسددالمية للطددالب والشددباب المسددلمين وترجمددة 

 .الكتب الدينية إلى اللغة البورمية والمحلية

وتقوم المنظمة في هذا المضدمار بجهدود كبيدرةن وهدو هددف : األعمال الخيرية  :ثانياً 

اه نصب أعيننا منذ تأسيس المنظمةن فنعمدل علدى تحسدين أوضداع شدعب وضعن

أراكان االقتصادية واالجتماعية ورفع المعانداة عدن هدذا الشدعب المسدلمن فنقدوم 

بتقددديم المددنح الدراسددية للطددالب وتقددديم المسدداعدات العينيددة والماليددة للفقددراء 
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قيدق االكتفداء والمساكين ومنح القروض للفالحين وحفدر اآلبدار ونعمدل علدى تح

 .الذاتي لشعب أراكان من المواد الغذائية

فددنحن نعتقددد أن الطريددق الوحيددد لغلبددة اإلسددالمن وحفددظ . الجهدداد فددي سددبيل هللا :ثالثدداً 

عقيدة المسلمين وأعراضهم في أرض أراكان لن يكون إال بالجهاد المسدلح فدي 

مية جهاديدة سدبيل هللا ونحدن نبدذل جهدوداً كبيدرة فدي تربيدة الشدباب تربيدة إسدال

ونقدديم المعسددكرات الجهاديددة ودراسددة المواقددع العسددكرية وعمددل تعبئددة عامددة 

 .للشعب المسلم في أراكان للمواجهة مع السلطات الغاشمة في بورما

 : نحتاج الـــدعـــــم 

 وماذا يريد المسلم من أراكان من العالم اإلسالمي؟ 

شدعب مسدلم يتعدرض لالبدادة مدن جهادنا في أمس الحاجة إلى الدعم اإلسدالمين فدنحن 

إنهم يحملون السالح فالبورمي مسلح مدادام بوذيداًن وال يهدم إن كدان منتسدباً . البوذيين

فدالجيش البدوذي شدعب عصدابات هدفده القمدع واإلرهداب لمسدلمي . للشرطة أو للجيش

 .أراكانن إنهم يريدون إبادة شعبنا وتفريد أراكان من أبناؤها المسلمين

رك الشدعب المسدلم فدي أراكدان وطنده وديداره وهدو اليدوم يرجدع إلدى وأضاف باألمس ت

إنندا عنددما هاجرندا . موطنه مرة ثانيةن وتحاول السلطات البورميدة الحيلولدة دون ذلدك

اعتبرنا أنفسنا مهاجرين إلى بلدان إسالمية واليوم نطالب بالعودة وال نريدد مدن العدالم 

 .بنى قضية الشعب المسلم في أراكاناإلسالمي سوى مساندتنا مادياً ومعنوياًن وت

 : مليــون مســـلم مشـــرد 

 هل بذلت محاوالت سلمية من أجل الحفاظ على حقوق مسلمي أراكان؟

. بدل ال يعترفدون بندا كشدعب أصدالً . السلطات البوذية في بورما ال تعتدرف لندا بدأي حدق

يدين يعيشددون فددي مددنهم سددبعة ماليدين مسددلمن أربعددة مال. مليونداً ( 41)فبورمدا البوذيددة 

أراكان ومليون مسلم شرد خارج أراكان بسبب االضطهاد معظمهم يعيش في مخيمدات 

ومليونداً يعيشدون نومالجر في بنجالديش أو رحلوا إلى باكستان أو يعملون في الخليج

مشردين في أنحاء بورما ويكفي أن تعرف أن الحكومة البورميدة تمندع عدن المسدلمين 

تدرف بندا سددوى أنندا مجموعددة مدن الالجئدين مددن غيدر أبندداء فدي أراكدان أي شددر وال تع

فمددثالً السددلطات تمنددع أي مسددلم مددن أداء . وال بددد أن نرحددل أو نتددرك اإلسددالم.  بورمددا

ن عامدداً صددر قدرار بمندع المسددلمين مدن أداء هدذه الفريضددة( 22) فريضدة الحدجن فمندذ

حيددد سددمحت  وإن كددل هددذا القددرار قددد تجدداوزت عندده السددلطات فددي العددامين الماضدديين

لمائدة وخمسدين مسدلماً فقدط بدأداء الفريضدة مددن بدين سدتة ماليدين مسدلم يعيشدون فددي 

 .بورما

 : يريدوننا بوذيين 

 وهل تقوم السلطات بإجبار المسلمين على اعتناق البوذية؟

" وقدد قالهدا الدرئيس البدورمي صدراحة . إنهم يتخذون كافة السبل من أجل هذا الهددف

وقددد حاولددت السددلطات البورميددة تجريددد ". ذيين فددي بورمددا بأندده ال مكددان لغيددر البددو

حتى . ومنعت اآلذان أو أداء الصالة جماعة. المسلمين من كل شيء فهدمت مساجدهم

قبور المسلمين أخدذتها السدلطات بدالقوة مدنهم وندبش الجديش البدوذي المقدابر وانتهدك 
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األعيداد أو صديام ومنع ذبح األضاحي وحرم على المسلمين االحتفال بن حرمات الموتى

 .إنهم يريدوننا بوذيين. شهر رمضان

وهدل حاولدت منظمدة الروهنجيدا االتصددال بالسدلطات البورميدة وتوضديح مطالدب شددعب 

 أراكان المسلم؟

أن نمددارس مبادئنددا : وقدددمنا قددوائم بمطالبنددا وكلهددا مشددروعة ن حاولنددا  مددرات ومددرات

. ساجد وفتح المددارس اإلسدالميةوأن يسمح لنا ببناء الم. بحريةن وأن يرفع الظلم عنا

ولكددن لفسددف السددلطات رفضددت تمامدداً أي مطالددب إسددالمية لنددان أنهددم ال يعترفددون بنددا 

هم يعتبرونندا الجئدينن علدى . وال يعترفون بنا كسكان أصليين في أراكان. كشعب مسلم

الرغم من أننا مواطنون أصليون في أراكان منذ ألف عامن لقدد اجتمدع رؤسداء التنظديم 

 .مرات وقدموا مطالبهم للسلطات إال أنها رفضت" تنظيم الروهانجيا " 
 

 :أحـــوالنا صــعبـة 

 وماذا عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية لشعب أراكان المسلم؟

لقددد كددان الوضددع االقتصددادي جيددد جددداً حتددى عددام . الظددروف االقتصددادية صددعبة للغايددة

لكددن الوضددع اختلددف تمامدداً بعددد هددذا و. م عندددما كانددت الحكومددة تسددمح بالحريددة1962

التددارين فقددد اتخددذت إجددراءات تعسددفية ضددد شددعب أراكددان وتددم مددؤخراً إقددرار المخطددط 

وبددأت الحكومدة البورميدة مدن خدالل قواتهدا . البوذي بإبادتنا وطردنا إلى خدارج الدبالد

المسدلحة فدي مطداردة المسددلمين فدي كدل مكددان ومدن هندا كانددت حشدودها علدى الحدددود 

 .ية في محاولة إلبادة المسلمين الفارين هناكالبنغال

 :وحدة الكلمة 

لم تقتصر مقاومة السلطات البورمية على منظمة الروهنجيا فقطن بل هناك العديدد مدن 

 المنظمات والجمعياتن فلماذا تتعدد واجهات الجهاد؟

ل ونحدن نأمد. هذه حقيقة هناك العديد من المنظمات والجمعيات التي ترفع راية الجهداد

بإذن هللا أن يتوحد صف هذه الجماعدات ولكدن الشدرط األساسدي أن نعمدل جميعداً تحدت 

 .راية اإلسالم ولهدف تطبيق شريعة هللا في أراكان

 لماذا لم تطرح قضية شعب أراكان على منظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولية؟

تواطددأ مددع وت. إن حكومددة بورمددا تبددذل جهددود كبيددرة مددن أجددل التعتدديم علددى قضدديتنا 

حيد تصر الحكومدة البورميدة علدى تجاهدل أي . الحكومات والمنظمات الدولية في ذلك

حق من حقوقنا فهي تنفي تماماً وجود منطقة تحتلها اسمها أراكانن كما تفتخر بأنه ال 

وبورمدا . يوجد في سجالتها شدعب مسدلم باسدم الشدعب األراكدانين أو باسدم الروهنجيدا

باإلضدافة إلدى . شيوعي فهي ال تسمح بأي تداول للمعلوماتخاضعة للحكم العسكري ال

ذلك فالعالم اإلسالمي ال يعرف سوى القليل عدن أراكدان ومأسداة الشدعب المسدلم فيهدان 

وإن كاندت بعدض . بل إن البعض لم يسمع باسم أراكان وال يعرف أين تقع وال تاريخهدا

نا مدددؤخراً إال أنهدددا المعلومدددات بددددأت تتسدددرب إلدددى العدددالم اإلسدددالمي عدددن مأسددداة شدددعب

 .معلومات قليلة جداً وال تخدم أي غرض

 ومن يدير الوظائف والمؤسسات في أراكان؟
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فالجيش والشرطة حكر علدى . وال يوجد مكان لمسلم في وظيفة. كل الوظائف للبوذيين

وحتدى . وحرية السدفر والتنقدل ممنوحدة للبدوذيين فقدط. أيضاً الوظائف.  البوذيي

 .ة إال للبوذيين فقطزيارة أراكان ممنوع

 وماذا عن الصحوة اإلسالمية في أراكان؟

الحمد ر الصحوة اإلسالمية هي التي أعادت للشعب المسلم هويتهن وهي التدي حملدت 

وهدددي اآلن التدددي تحمدددل عدددبء نشدددر الددددعوة . م1978قضددديته للعدددالم كلددده مندددذ عدددام 

لصدحوة اإلسدالمية فدي وتتبلدور ا. اإلسالمية وتقوم بالخدمات االجتماعيدة واالقتصدادية

الجيل الصاعد الذي ينخرط في تنظيم منظمة الروهنجيدا واتحداد الطدالب المسدلمين فدي 

 .أراكان

 كيف تشكل اتحاد الطالب المسلمين في أراكان وما هي مهمته؟

تشكل االتحاد في إطار منظمة الروهنجيا وجداء ليجسدد الدوعي اإلسدالمي عندد الطدالب 

يدده الطددالب والددنشء نحدددو وعددي إسددالمي صدددحيحن فددي أراكددانن وهددو يسدددتهدف توج

وتددربيتهم علددى أسددس إسددالمية وتجليددة مددواهبهم القياديددة والعلميددةن وقددد ظهددر هددذا 

: ووضدع عددة أهدداف فدي ميثاقده أهمهدا  1987يوليو  5االتحاد إلى حيز الوجود في 

نشر الدعوة وبد الوعي اإلسالمي والعلمي لدى الطالبن وإصدار الصحف والمجدالت 

سددالمية والتعدددرف بقضدددية شددعب أراكدددان المسدددلمن وحمددل مسدددئولية إدارة األعمدددال اإل

 .الخيرية في أراكان

 وماذا تتوقع نتيجة التوتر القائم على الحدود اآلن بين بورما وبنجالديش؟

وقددد سددبق هددذا . التددوتر سددببه تعسددف السددلطات البورميددة وتحرشددها بالحدددود البنغاليددة

نقاط حدود بنغاليةن وتبع هذا التدوتر إجدراءات عنيفدة  التوتر اعتداءات من بورما على

واعتقدد أن . ضد مسلمي أراكان والنزوح الجماعي ألبناء أراكان عبر الحدود البنغاليدة

هذا التوتر سيسدتمر بسدبب الممارسدات التعسدفية للسدلطات البورميدة وعددم احترامهدا 

 .(1)لحقوق اآلخرين

 :وإال فالجهاد سبيلنا.. هذه رؤيتنا (حاإلصال)رئيس منظمة تضامن الروهينجيا لـ 
 

حول ما يلقداه ( اإلصالح)تحدد الدكتور محمد يونس رئيس منظمة تضامن الروهنيجا 

المسلمون الروهانجيون من اضطهاد وتشريد على أيددي السدلطات السياسدية الحاكمدة 

ع فدي بورمددان وتنداول فددي حديثده الجهددود اإلقليميدة والدوليددة لمواجهدة المشددكلةن بوضدد

 .مقترحاته الخاصة لحل المشكلة وفيما يلي نص الحوار

 ( : اإلصالح* )

تعرفنا على القضيةن قضية االضطهاد والتهجير التي يعاني منها شعب أراكدان المسدلم 

ولكنا لم نعرف الجهود التي بذلت على المستوى اإلقليمي والددولي الرسدمي لمواجهدة 

 .المشكلة

 اإلسددالمي ومجموعددة مددن الدددول اإلسددالمية أدانددت منظمددة المددؤتمر : يدونس . د

العدددذاب الدددذي يتعدددرض لددده المسدددلمون الروهدددانجيون علدددى يدددد حكومدددة بورمدددا 
                                                        

 .18  عدد  1-1 1 /8/  -الدعوة (  )
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البوذيددةن وطددالبوا بإيقدداف قتددل وتعددذيب المسددلمينن وحكومددة بددنغالديش ناشدددت 

لكدن ذلدك لدم يدزد . الحكومة البورمية مراراً وتكراراً بإيقاف اضطهاد المسدلمين

عاناً في مالحقدة المهداجرين داخدل حددود بدنغالديشن وقدد الجيش البورمي إال إم

طرحت المشدكلة التدي يعداني منهدا المسدلمون الروهنجيدون فدي البرلمدان وقدرر 

 :كما تمت مقابلة. نقل المشكلة للمنظمات الدولية ومنظمات العالم اإلسالمي

  جدددان "بطددرس غدددالي األمددين العدددام لفمدددم المتحدددة فأرسدددل مبعوثدداً خاصددداً . د

وقدد زار المبعدود مخيمدات الالجئدين فدي بدنغالديش وقدد شدرحت لدده " سدوناليا

الظددروف التددي يعيشددها المهدداجرونن وشددرحوا لدده كيددف أن بورمددا حطمددت كددل 

المدددارسن المسدداجدن المددزارعن والقددرىن البيددوتن وكددل مددا : شدديء للمسددلمين

 251)يقتندىن وهجدرتهم بدالقوة إلدى خدارج بالدهدمن وهنداك اآلن مدا يزيدد علددى 

ثم قام الياسون بزيارة رانجدون . ف مواطن روهانجيا مهجرين في بنغالديشأل(

عاصمة بورمان وقد أخذ المسؤولون هناك للمنطقة التي هجدر منهدا المسدلمون 

ولكنده . بعدما غطوا جريمتهم لخداع المنظمة الدوليةن وأنكروا له كدل جدرائمهم

لمدن هدو علدى  قابل بعدض المسدلمين الدذين اخبدروه إلرجداعهم لبورمدا وخاصدة

ولكددن هددذه خدعددة أخددرى تضدداف إلددى سددجل الحكومددة . اسددتعداد للعدديش فيهددا

. فالمسلمون الروهانجيون فدي نظدر الحكومدة ليسدوا مدواطنين. المليء بالخداع

تقوم الحكومدة البورميدة بتهجيدر مسدلمي أراكدان ن وهذه المعالجة حدثت مراراً 

بإرجداعهم ثدم تهجدرهم  فيضغط عليها المجتمع الدولي فتسدتجيب للضدغط فتقدوم

فاالستراتيجية الحكومية الثابتة تجداه مسدلمي . مرة أخرى بعد أن تهدأ العاصفة

أراكددان هددي أن تفددرغ بالدهددم مددنهم وقددد هجددر مددن أراكددان منددذ االسددتقالل عددام 

أكثدددر مدددن ربدددع مليدددون مشدددتتين علدددى جهدددات كثيدددرة مدددن العدددالم مثدددل  1948

 .مارات وغيرهاالسعودية بنغالديشن باكستانن ماليزيان اإل

بعددددما اسدددتجابت الحكومدددة للضدددغوط وأرجعدددت المهجدددرين  1978وفدددي عدددام  

أصددرت قانونداً بعدد عدام واحدد يددنص علدى أن هدؤالء أجاندب وليسدوا مددواطنينن واآلن 

سيتكرر نفس المشدهدن ربمدا توافدق بدنغالديش علدى إرجداعهم ولكدنهم لدن يعيشدوا فدي 

 .أمن وسالم

 جة هذه الجهود؟وماذا كانت نتي( : اإلصالح* )

أرسددلت السددلطات البورميددة وزيددر خارجيتهددا إلددى بددنغالديش بعددد زيددارة : يددونس . د* 

الياسددون وأجددرى محادثددات عددن مشددكلة المهدداجرينن وقددال إن حكومتدده علددى اسددتعداد 

 .للتفاهم

 إذن ما هي رؤاكم ومقترحاتكم لحل هذه المشكلة؟( : اإلصالح* )

ونقتدرح . ديش وبورما لن يحل المشكلة الروهينجيةأية اتفاقية بين بنغال: يونس . د* 

أن يكون هناك اتفاق أطرافه بدنغالديش وبورمدا ومنظمدة المدؤتمر اإلسدالمي وممثلدون 

 :عن الروهانجيين ويكون بنوده اآلتية

 .االعتراف بأن مسلمي بورما مواطنون بورميون -1

 .هنجياإيقاف كل أنواع التعذيب والتهجير والتقتيل ضد مسلمي الرو -2
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يمدددنح الشدددعب الروهنجدددي الحقدددوق السياسدددية والقانونيدددة والمدنيدددة كغيدددرهم مدددن  -3

 .المواطنين

يجب أن يرجع إلى المسدلمين كدل حقدوقهم واسدتثماراتهم وأراضديهم التدي انتزعدت  -4

 .منهم بالقوة

 .يجب تعويضهم عن كل ما فقدوه من منازل وحقوق وممتلكات بسبب التهجير -5

 .ا بكل حقوقهم الدينية كاملة دون تعقيد أو إعاقة أو تمييزيجب أن يتمتعو -6

يجددب أن يندددب مراقبددون مددن المددؤتمر اإلسددالمي والبلدددان اإلسددالمية لمدددة عشددر  -7

وفدي حالدة عددم اسدتجابتهم لهدذه الشدروط فأندا ال . سنوات لمراقبة تنفيذ هدذه االتفاقيدة

البدورميين ليسدوا شدرفاء أو أعرف طريقاً أخدراً غيدر طريدق الجهداد فدي سدبيل هللا ألن 

 .فالجهاد هو سبيل الخالص ألراكان.. أمناء على حرية المسلمين وأمنهم واستقرارهم

هددل اسددتطعتم توصدديل هددذه األفكددار والمقترحددات إلددى الجهددات الدوليددة ( : اإلصددالح* )

 واإلقليمية المعنية؟

للدددول  قمددت باالتصددال بكددل الجهددات والدددول وقدددمت هددذه المقترحددات: يددونس . د* 

لددم . اإلسدالمية والمنظمدات اإلقليميدة والدوليدة والواليدات المتحددة ولكندا لدم نجدد إجابدة

يبق لنا إال أن نناشد العالم اإلسالمي لمساعدتنا ودعم جهادنا في سبيل هللا حتى نحدرر 

 .(1)أرضنا ومواطنينا من الطغيان الذي تمارسه السلطات البورمية

 مأساة بورما مأساة شعب صابر
 

 النظام في بورما يواصل عمليات القمع والتهجير لمسلمي بورما
 
قام وفد من لجنة العالم اإلسالمي ممثالً في مدير اللجندة األسدتاذ وائدل بورحمدة  

وعضددو اللجنددة األسددتاذ عبدددهللا الفددايز بزيدددارة إلددى بددنغالديش لالطددالع علددى أحدددوال 

القمع واإلرهداب التدي قدام المهاجرين من مسلمي بورما تجاه بنغالديش بسبب سياسة 

ويقددوم بهددا النظددام الشدديوعي الحدداكم فددي رانغددونن والتددي زادت وتيرتهددا فددي اآلونددة 

وحددول هدذه الزيددارة وأهددافها وأهددم نتائجهدا دار هددذا الحدوار مددع مددير لجنددة . األخيدرة

 .العالم اإلسالمي األستاذ وائل بورحمة

 ا في العهد الشيوعي؟ما هي المحن التي تعرض لها مسلمو بورم: المجتمع* 

الحقيقة أن التارين أثبدت أن الشديوعية هدي العددو األول للشدعوب وللحيداة : بورحمة* 

فعندما قام االنقالب الشيوعي في بورما الذي عزل الدولة عن العالم فدي عدام . الكريمة

وأخضدددع الدددبالد للحكدددم العسدددكري وسدددلب النددداس حدددريتهم وحقدددوقهم وأصددددر  1962

ى منها ما يزيد عن الستة ماليين مسدلم فدي بورمدا فقدد حدل جميدع قرارات تعسفية عان

المنظمات االجتماعية واعتقل الزعماء المسلمين الروهانجيين وأعدم الكثير مدنهم بعدد 

محاكمدات صدورية وجددردهم مدن حددق المواطندة وأبعددد الشدعب الروهددانجي المسدلم مددن 

بتدددأميم ممتلكدددات المناصدددب المهمدددة كالشدددرطة والجددديش والوظدددائف الحكوميدددة وقدددام 

                                                        

 .  ص 6 /1  - 8، 161االصالح العدد (  )
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المسددلمين وأحددرق مددزارعهم ومنددع الحددج والعبددادات واآلذان وصددالة الجمعددةن ومنددع 

الكتب اإلسالميةن وحرق الكتب الموجدودة منهدا ودمدر المسداجد والمكتبدات والمددارس 

وحددول عشددرات المسدداجد إلددى خمددارات ومددراقص ومعابددد بوذيددةن ومنددع السددفرن وقيددد 

علدديهم الضددرائب الباهظددة وأجبددر أبندداءهم علددى حددركتهم حتددى داخددل الددبالدن وفددرض 

الدراسة بالمدارس الحكومية حيد تدرس لهم التعاليم البوذية والشيوعية وقدام بحدرق 

القرىن وقام النظام الملحد بعد ذلدك كلده بحمدالت إرهداب وقمدع لتهجيدر المسدلمين مدن 

مدا  مناطقهم ولتصفيتهم من بورما وهذا كلده فديض مدن غديض ممدا يحددد هنداك ولعدل

تناولته الصحف العالمية والمحلية من اضدطهاد وحمدالت إبدادة مدا هدو إال مدن سلسدلة 

 .هجمات منظمة تقودها الحكومة للقضاء قضاء تاماً على هذا الشعب المسلم الصابر

وماذا عن الحملة األخيدرة للحكومدة الشديوعية فدي بورمدا ضدد مواطنيهدا : المجتمع * 

 المسلمين؟

ن حمددالت الددبطش السددابقة قددد أدت إلددى طددرد وتشددريد مليددون ابتددداء فددإ: بورحمددة * 

ونصف المليون من المسلمين الذين تشردوا اآلن فدي فيدافي األرض مدوزعين مدا بدين 

بنغالديش وباكستان والسعودية وأمريكا وبقية دول الخليج ومناطق أخدرى كثيدرة وقدد 

جر مسلم إلى الحددود كان من نتائج الحملة األخيرة تشريد ما يزيد عن المائة ألف مها

البنغالديشية حيد يسكنون اآلن في مخيمات كبيرة إليواء المهاجرين وكلهدا مصدنوعة 

من القش والتي قد تضطر أسرة بكاملها للسكن داخل كوق وحيد ال يسع حاجتها بينمدا 

قامت السلطات الشيوعية في بورما بتمليدك مندازل مسدلمي بورمدا بعدد طدردهم لسدكان 

 .رف بسياسة اإلحاللشيوعيين فيما يع

 وماذا عن الزيارة التي قام بها وفد لجنة العالم اإلسالمي لحدود : المجتمع * 

 بنغالديش مع بورما؟   

بعد توارد كل هذه األخبار المؤلمة عن أحوال إخواننا المسلمين هناك فقد : بورحمة * 

زيدارة مخيمدات قامت لجنة العالم اإلسالمي بصدفة مسدتعجلة بتشدكيل وفدد اتجده فدوراً ل

الالجئين هناكن لالطالع على االحتياجات الشدديدة والملحدة التدي تتطلدب سدرعة العمدل 

والتصرف للقيام بواجب النصرة والعون وتقدديم المسداعدات المطلوبدة ومدد يدد العدون 

 .للتخفيف من أالم هذا الشعب المجاهد

 وكيف كانت األحوال المعيشية في مخيمات الالجئين؟: المجتمع * 

بكل المقاييس فأحوال مسدلمي بورمدا المهجدرين بائسدة وشدديدة البدؤسن : بورحمة * 

فهندداك مسددلمون ال يملكددون قددوت يددومهمن ولقددد قددام وفددد اللجنددة بزيددارة مخدديم يدددعى 

كم فكان مدن ( 11) والذي يبعد عن الحدود البنغالديشية البورمية فقط( موريشابالون)

مددى الحاجدة والعدوز التدي يعيشدها المسدلمون  المخيمات التي أعطت مثاالً صادقاً عدن

 .هناك

 وماذا عن األحوال الصحية؟: المجتمع * 

األمدددراض منتشدددرة بكثدددرة هنددداك والنظافدددة معدومدددة لقلدددة اإلمكانيددداتن : بورحمدددة * 

والمستشفى الوحيد الموجود هو المستشفى التدابع لرابطدة العدالم اإلسدالمين والدذي ال 

ة على الرغم من الجهود المشدكورة التدي تبدذلها الرابطدة يكاد يفي باالحتياجات الصحي
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هناك ناهيك عن األمراض التدي تسدببها تقلبدات الطقدس والتدي ال تمنعهدا أكدواق القدش 

 .الرخوة التي يسكنها المهاجرون

 وماذا عن دور العبادة والتعليم؟: المجتمع * 

. ائدة مصدل فقدطهناك ولفسف مسجد واحد ووحيد وال يتسدع ألكثدر مدن م: بورحمة * 

أمددا المدددارس فمعدومددة تمامدداًن فتفشددي الجهددل واألميددة وكثددرت البطالددة وانتشددر الفقددر 

المدقعن وسادت المجاعة والجفاف حتى أصبح الشعب في حاجة إلى مساعدات عاجلة 

 .وفورية اآلن

 وماذا عن دور لجنة العالم اإلسالمي بتخفيف المعاناة عن مسلمي : المجتمع * 

 هجرين؟بورما الم   

مسدداجد تددم التبددرع بقيمتهددا ( 4) مددن جهددة يقددوم العددالم اإلسددالمي ببندداء: بورحمددة * 

حقيبدة غذائيدةن ومدن جهدة أخدرى ( 311)بئدر مداء وتوزيدع ( 21) باإلضافة إلدى حفدر

فإن لجنة العالم اإلسالمي والمسلمين لتناشدد أهدل الخيدر نجددة إخدوانهم وخصوصداً أن 

المندداطق بسديطة القيمددة وميسدرة مقارنددة بمندداطق  تكداليف المشدداريع الخيريدة فددي تلدك

ك وتكلفددة . د 31ك وتكلفددة بندداء بئددر .د 411أخددرى مددن العددالمن فتكلفددة بندداء مسددجد 

حقيبة الغذاء بدينارين ونصف فقط وهي كلها مساعدات عاجلة وفي أمس الحاجة لهدا 

 .هناك

 هل من كلمة أخيرة؟: المجتمع * 

حكومات ومنظمدات أن تضدغط علدى حكومدة بورمدا أدعو األمة اإلسالمية : بورحمة * 

الشدديوعية حتددى توقددف اعتددداءاتها المتكددررة وحمالتهددا اإلرهابيددة اآلثمددة علددى الشددعب 

المسلم هناكن كما آمل أن يمدد أهدل الخيدر يددهم الكريمدة لمسداعدة إخدوانهم المسدلمين 

 .(1)في محنتهم الحالية

 .مع الشين دين أبو البشر: حوار عبدالحق حسن * 

أراكان من يعرفها؟ أراكان شعب مسدلم انتزعدت أرضده وشدرد شدعبه ويتعدرض  

ثمانيدة مليدون . اآلن إلى حرب إبادة شاملة علدى أيددي حكدام بورمدا الشديوعية البوذيدة

مسلم دخل أسالفهم في اإلسالم فدي القدرن األول الهجدري وحكمدوا الشدريعة واحتكمدوا 

ين الغددددر والتدددآمر مدددن البدددوذيين إليهدددا قرونددداً مدددن الزمدددان إلدددى أن اغتدددالهم شدددياط

 .والصليبيين

م وبعدددها جدداء البريطددانيون عددام  1784احتلددت أرضددهم بورمددا البوذيددة عددام  

م ومنددذ ذلددك التددارين 1948م ثددم تركتهددا بريطانيددا لبورمددا البوذيددة فددي سددنة  1824

عبيداً للبوذيين في ظدل صدنوف مدن ( بالروهينجا)يعيش مسلمو بورما والذين يعرفون 

ط والممارسات التعسفية ومما يضاعف إحساسهمن بالعذاب الذي يلقونه نسديان الضغو

إخوانهم في العالم اإلسالمي لقضيتهم وتآمر المنظمات الدوليدة كهيئدة حقدوق اإلنسدان 

ومنظمة األمم المتحدة ومجلس األمن ومؤسسات اإلغاثة الدولية لهم من خالل تجاهدل 

الدداخل والخددارج ورغدم الحصدار المضددروب  مطدالبهم وعددم تفقدد أحددوالهم البيئيدة فدي

                                                        

 .  ص  99المجتمع العدد (  )
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ورغدم انشدغال العدالم اإلسدالمي المبتلدي . على قضيتهم من اإلعدالم الددولي الصدهيوني

بمصائب عديدة تشتعل في أمصاره القريبة والبعيدة يجديء صدوت مدن بورمدا يلدح فدي 

طرح قضية شعب الروهينجا المسلم على العالم  ويستصرق همدم المسدلمين واألحدرار 

شعوب الدنيا إلنقاذ شعب الروهينجا المسلم من بين براثن حكام بورما الشيوعيين  من

دين محمد أبو البشدر الدذي يعمدل اآلن فدي منطقدة الخلديج لصدالح قضدية / وهو الشين 

 :معه الحوار التالي( المجتمع)شعب أراكان المسلم في بورما حيد كان لـ 

والمعددروف ( الروهينجددا)ن شددعب نددود مددنكم إعطاءنددا لمحددة سددريعة عدد: المجتمددع * 

 .بمسلمي بورما كمدخل قبل عرض القضية والمأساة

فددي جنددوب غددرب بورمددا تقددع أراكددان حيددد يقطنهددا اآلن ثالثددة : الشددين أبددو البشددر * 

 .مليون مسلم موزعين في الشتات والغربة

كان اإلسالم يسودهم منذ القرن األول الهجري كانوا يجتمعون بين خيري الدنيا  

تعاقب علدى . خرة بين الدعوة إلى هللا واألخذ بأسباب الحياة من التجارة واالقتصادواآل

حكم بالدنا ثمانية وأربعون ملكاً مسلماً خالل ثالثمائة وخمسدين عامداً حكمدوا الشدريعة 

م ثددم 1784فددي عددام ( أراكددان)دسددتوراً ومنهجدداً للحيدداة إلددى أن غددزا البوذيددون بالدنددا 

م رهيندة فدي 1948م وتركوها في عدام 1824يطانيين عام احتلها الصليبيون من البر

أيدي الحكام البوذيين وذلك كعدادة بريطانيدا فدي تعليدق مصدائر الشدعوب اإلسدالمية فدي 

 .أيدي أعداء اإلسالم مثلما تركت فلسطين لليهود

 معروف أن سكان بورما يبلد عددهم أكثر من أربعين مليوناً فلم : المجتمع * 

 من المسلمين وهم أقلية ضعيفة مضطهدة؟يتخوف النظام    

ذلك ألننا نعرض قضيتنا فدي إطارهدا األصدلي اإلسدالمي وهدذا مدا : الشين أبو البشر * 

يعرضها لضغوط محلية وإقليمية ودولية فالبوذيون من حكام بورما يعملون اآلن علدى 

مي إلدى والصين تخاف من انتقال عدوى الجهاد اإلسال. محو كل أثر إسالمي في بالدنا

 .المسلم( فطامي)وتايلند تتخوف من تزايد كفاح شعب . وسط مسلمي تركستان

كمددا أن المجتمددع الدددولي الددذي تسدديطر عليدده القددرى الصددليبية والصددهيونية ال  

 .لهذا تفرد بنا النظام البوذي وجعلنا معركته األولى واألخيرة. يسره االهتمام بقضيتنا

االجتماعيدددة واالقتصدددادية ( أراكدددان)سدددلمي إلدددى أيدددن وصدددلت أوضددداع م: المجتمدددع * 

واألمنية في الوقت الحالي وهدل تشدهد تصدعيداً جديدداً مدن قبدل السدلطات الشديوعية 

 في بورما؟

إن النظام الشيوعي المتسلط يقوم منذ فترة طويلة بتنفيدذ مخطدط : الشين أبو البشر * 

المي الغافل عدن قضديتنا إبادة ضد شعبنا يتم في بطء ومكر حتى ال يثير الرأي العام الع

ووفددددق برندددددامج مددددددروس علددددى كدددددل الجهدددددات االقتصددددادية والسياسدددددية والثقافيدددددة 

ومما الشك فيه أنه اآلن يصدعد المعركدة هدذه اسدتغالالً لفوضداع السديئة . واالجتماعية

 1982فددنحن اآلن بموجددب القددانون الصددادر مددن سددنة . التددي تسددود العددالم اإلسددالمي

أي أجانب دخالء في بورما ومن ثدم . شيوعية شعب بال وطننعتبر في نظر الحكومة ال

منددع المسددلمون مددن تملددك العقددارات واألمددوال وتقلددد الوظددائف الحكوميددة وممارسددة 

لهذا لجأ المسدلمون إلدى الزراعدة ليعيشدوا مدن مواردهدا . التجارة أو أي نشاط سياسي
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. ة المحاصديلالضئيلة ورغم هذا تطاردهم السلطات بفرض الضرائب الباهظة ومصادر

إلدى بلدد . وإزاء هذا التضييق اضطر اآلالف مدن المسدلمين إلدى الهجدرة خدارج وطدنهم

ولعلندددا ال ننسدددى عمليدددة . مثدددل بدددنجالديش وهدددو قطدددر يعددداني ظروفددداً معيشدددية صدددعبة

أي عمليددة ملددك الثعبددان والتدددي أحرقددت خاللهددا المنددازل والقددرى ونهبدددت ( ناجددامين)

ورة عشدوائية إلجبدارهم علدى الرحيدل فدنحن اآلن األموال وقتل الناس دون تمييز وبص

نحدن أسدوأ حداالً . نعاني البطالة واألمية والمرض بعد أن جردونا من كل وسائل الحياة

نحن شعب يغتال في الظالم وسط تعتيم إعالمدي وتواطدؤ . من شعب البوسنة والهرسك

قبددل أن يعرفدده التطهيددر العرقددي والددديني بدددأ بنددا . دولددي ونسدديان العددالم اإلسددالمي لنددا

 .الناس في البوسنة والهرسك بسنوات

 .إليك صوراً من المآسي التي تقوم السلطات البوذية بتنفيذها حالياً  

علددى ( سددالرك)قريددة دمددرت فددي أراكددان منددذ اسددتيالء لجنددة ( 41)أكثددر مددن   -1

 .1988السلطة في عام سنة 

 .اغتصاب أراضي المسلمين ونهب أموالهم  -2

 .لمسلمين وهتك أعراض نسائهمانتهاك حرمات منازل ا  -3

مسددجداً ( 41)علددى السددلطة دمددرت علددى األقددل ( سددالرك)منددذ اسددتيالء لجنددة   -4

 .ومساجداً أخرى كثيرة أما أغفلت أو حولت تكنات عسكرية للجنود البوذيين

 .مدرسة دينية في مناطق المسلمين دمرت تماماً أو أغلقت( 21)أكثر منة  -5

يدة فدي أراضدي المسدلمين ومندع المسدلمين قريدة بوذ( 42)تم إسكان أكثر مدن   -6

من التنقل والعمل وفصلهم من الوظائف الحكومية باختصار تحت هذه الظروف 

خمسمائة ألف إلى بالد الشتات ومنهدا  5115111أضطر للهجرة ما يقرب من 

 .بنجالديش دون مأوى أو نصير إال هللا

 ما على يد النظام هل هناك أقليات دينية تعاني مثلكم داخل بور: المجتمع * 

 الشيوعي الملحد؟   

هندداك أقليدات مسدديحية يبلددد تعدددادها نصدف مليددون تقريبدداً وهددي : الشدين أبددو البشددر * 

أقلية محظوظة تتمتع بامتيازات المواطنة األولى وبرعاية الكنائس العالمية بينما نحدن 

لتجنديس حرمنا من جنسيتنا ويزعم حكام بورمدا بأنندا شدعب بدال وطدن ولديس لندا حدق ا

 .بالجنسية البورمية وليس لنا حقوق المواطنة

المعروف أن المنظمات التنصيرية تنشط دائماً في مناطق األزمات خاصة : المجتمع * 

فددي بددالد المسددلمين فهددل الحظددتم قيددام تلددك المنظمددات باسددتقالل أوضدداع مسددلمي 

 الروهيني المأسوية لصالح التنصير؟

. التنصدديرية وحددها التدي تنشدط فدي هدذا المجددال ليسدت المنظمدات: الشدين أبدو البشدر 

إنمددا الحكومددة ( الشاشددان)وان كانددت مثددل هددذه المنظمددات تعمددل حاليدداً شددرق المنظمددة 

البوذية نفسها تقوم بحمل المسلمين على ترك دينهم كما قام أحد العسدكريين البدوذيين 

ة إلجبدارهم علدى قرب الحددود البورميدة التالينديد( نابو)بتعذيب بعض األئمة في مدينة 

اعتناق البوذية باإلضافة إلى منع المسلمين كافة هنداك عدن إقامدة الصدالة والصدوم أو 

 .رفع اآلذان أو إظهار أي شعيرة دينية وهذا في حد ذاته أخطر من التنصير
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 هل تقوم الدول والمنظمات اإلسالمية بدور ملموس في دعم قضيتكم؟: المجتمع * 

شدك أن المنظمدات اإلسدالمية ال تسدتطيع التواجدد فدي أراكدان بدال : الشين أبو البشر * 

في ظل الحصدار المحكدم الدذي يضدربه النظدام البدوذي الشديوعي حولهدا لكدن لندا ولهدم 

اتصاالت ونجد تفهماً طيباً من إخواننا في السعودية والكويت وقطدر واإلمدارات وبهدذه 

العدالم اإلسدالمي ورابطدة  المناسبة أناشد كل المنظمات اإلسالمية وعلى رأسها منظمة

العالم اإلسدالمي وغيرهدا لكدي تتبندى قضديتنا عالميداً وتكشدف أوراقهدا الداميدة لشدعوب 

العالم اإلسالمي والعالم الحر حتى يعرف الناس طبيعة اإلرهاب الحقيقي الذي يمارسده 

 .حكام بورما

 عب   ما الوسائل التي ترونها تخفف من شدة المآسي التي تواجه ش: المجتمع * 

 الروهينجا المسلم؟   

كمددا قلددت آنفدداً واناشددد أن تتبنددى المنظمددات اإلسددالمية قضدديتنا : الشددين أبددو البشددر

سياسددياً وإعالميدداً والعمددل علددى إغاثددة الالجئددين الفوريددة ومسدداندتهم والضددغط مددن 

جانب الدول اإلسالمية على النظام البوذي في بورما حتى يخفف من ضغوطه التي 

شعبنا وجزى هللا كل من يعني بأمرنا ومأساتنا ماديداً ومعنويداً خيدر توشك أن تنهي 

 .(1)الجزاء

 ما قاله وما كتبه المفكرون والعلماءعن أوضاع مسلمي بورمـــا

 :من خطبة للشين القطان عن إخواننا في بورما

فيددا أيهددا األحبدداب الكددرام إنددي أحددبكم فددي هللا وأسددأل هللا أن يحشددرني : أمددا بعددد  

ي ظدل عرشدده ومسدتقر رحمتدهن وأوصديكم ونفسددي بتقدوى هللان ومدن يتددق هللا وإيداكم فد

يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيد ال يحتسبن اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليدك توكلندا 

وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنان فأغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسدررنا ومدا 

. دم وأنددت المددؤخر وأنددت علددى كددل شدديء قددديرأعلنددا ومددا أنددت أعلددم بدده منددان أنددت المقدد

رحماك بأمة اإلسالمن رحماك باألطفدال واليتدامى والنسداء والثكدالى والشدباب الحيدارى 

 .الذين تهدر دماءهم بال ثمنن المسلمون في كل مكان يذبحون وال يدافع عنهم أحد

 دخل اإلسالم في بورمدا فدي عهدد هدارون الرشديد رحمده هللا فدي القدرن: بورما  

الثاني الهجرين وحكم باإلسالم قرونا طويلةن حكم باإلسالم حدود هللان وكانت الدديانات 

األخرى فيها من األقلياتن ولكن االستعمار اإلنجليزي ما يحل في مكان إال ويزرع فيده 

الفتنن فقد وقف مع البوذيين وحرضهم على قتل المسلمين فعرضوهم لحمدالت اإلبدادة 

 .إلى يومنا هذا والطرد من ذلك التارين

حرروا أنفسهم من االستعمار اإلنجليزي فجداءهم االسدتعمار اليابداني ثدالد سدنوات ثدم 

جدددداء اإلنجليددددز وطددددردوا اليابددددان واسددددتعمروهم سددددنين طويلددددةن يمتصددددون خيددددراتهم 

ويسددخرونهم سددخرة فددي األرض يزرعونهددا لهددم بددال مقابددلن تحددول الشددعب البددورمي 

م بعدد ذلدك جداءت هدذه الحكومدة الظالمدةن فصدادرت المسلم إلى عبد رقيدق لالنجليدزن ثد

ممتلكات المسلمين وأممت الوقوف واحتلت المقدابر وجعلتهدا مدزارع للخندازيرن مقدابر 

                                                        

 .  ص 611 مجتمع العددال(  )
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ترعى فيها الخنازيرن وحولت المساجد إلى خماراتن وأذلت الشعب المسدلم فدي بورمدا 

هدم لهددم إال وال نسدمع مدن أخبددارهم شديئاًن مدن األربعينددات إلدى هدذه السدداعة والنداس أل

الطعام والشراب والكساء وملدذات الحيداة واألفدالم والغنداء والدرقص واللهدون وأجهدزة 

 .اإلعالم ال تخبرنا عنه

مسددلمة اسددمها أم كلثددوم علددى اسددم بنددت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلمن اختطفددوا 

زوجهددا وحملددوه صددناديق الددذخيرة كالدابددة حتددى سددقط علددى وجهدده فلمددا رأوا أندده ال 

يع ضددربوه بالمسددامير علددى جددذوع األشددجار وقطعددوا جهددازه التناسددلي وأنفدده يسددتط

وطعنوه بالحراب على قلبه ثم جاءته المسكينة من مكان بعيدن عشرات األميدال تجدري 

وتفك زوجها مدن مسداميره وقدد مدات وتحملده فلمدا رأوهدا اختطفوهدا وذهبدوا بهدا إلدى 

وأمة اإلسدالم الهيدة سداهيةن  معسكرات هتك األعراضن مئات المسلمات اآلن يصرخن

واألطفددال فددي الثانيددة والثالثددة والرابعددة مددن أعمددارهم ال يسددتطيعون المشددي فددي هددذا 

النزوح الهائل الكبير من بورما إلى بنجالديش فيموتون في الطرق من الجوع والتعدب 

واإلرهدداقن حكومددة بددنجالديش تصددرق بالمسددلمين اآلنن أغيثونددان ثالثمائددة ألددف مسددلم 

فددي معسددكرات ال طعددام فيهددان وال شددرابن وال مدداء وال غددذاءن وال دواءن وال  ومسددلمة

كساء بنجالديش بنفسدها تريدد المعوندة لنفسدهان فكيدف بمدن لجدأ عليهدا مدن المسدلمين 

أنها مصيبة األمة الصامتة الساكتةن شبع النداس وال يبدالون بغيدرهمن وحسداب أجهدزة 

 .سيراإلعالم وحكوماتها يوم القيامة عند هللا ع

 :طفل من بورما يعبر عنه الشاعر العشماوي

لد لهن ال وطن في خيمة بالية تحدت القصدف وقدد حملدوه فدي اطفل جائع تائه حائر ال و

ولكددن القددوات البوذيددة الشدديوعية الحكوميددة قصددفت ( الندداف)قددارب وعبددروا بدده النهددر 

ار علدى قوارب المهاجرين الندازحين فأغرقتهدا فدي النهدر وتسدلق بعدض األطفدال الصدغ

 :األخشاب ومن نجا منهم ينادي

 قـتيالً  ىفلقد أصبحت بالعـــر  اذكروني يا بني ديني قــلـيالً 

 سمع القصف المدوي والـعـويال  اذكروا طـفـالً إذا قام صباحاً 

 وأباً عاد إلى الـــدار علــيالً       ورأى أّما وإخواناً صـغــاراً 

 ف النزف وال مـاء قــليالً بوق    جرحه ينزف لم يلق طـــبيباً 

 بعد أن عان من الجرح طــويالً     كـان يلـقي نظـرة الحب إلينا

 سكرة الموت وصامتها الدبــوال  يالها من نظـرة قـد أطـفأتهـا

 كيف واجهنا مع القصف الرحيال  رحل الوالد عّنا فاسـألـــوني

 ن يقـــوالمـفزع يعجز مثلي أ  يا بني اإلسالم مـا نلقـاه أمـر

 أصبحت تعصف بنا عصفاً مهونا  ريح لميناء وقد جـربتموهــا 

 أصبحـت شـيئاً لـدينا مستحيال  كسرة الخبز التي ترمى لديـكـم

 نطلب األمن الذي يحمـل حقوال  نحـن ال نطــلبنا مـنكم ولكن

 يحرس األنفـــس فينا والعقوال  نطلب األمن الذي يحمي الضحايا

 وأنا الطفـل الذي يأبى النكـوال  سالم وجهـت سـؤاالً يا بني اإل

 لم تجـد مـن أجـــلنا نحـــــن ســـــــبيال  أين تلك القــوة العظــــمــى لــمــاذا
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 قطعت من أجلنا في األرض ميال  قطعت في الجو أمياالً فـهـال 

 دوننا سـتراً من الصمـت ثقيال  أتراهـا نظرة التـاريــن تلقى

 أن يصير الرعـب شيئاً مستطيال  يا بني اإلسـالم أخشى إن سكتم 

 ذات يوم فنرى الــدارة األولى  كلّما أخشاه أن نصحو جمــيعاً 

إنه يخشى علينا أن يعم علينا بصمتنا وتضدييعنا للمسدلمين وهدم تتكدافر دمداءهم ولهدم 

 الجامعدة العربيددة وال فددال هيئدة األمددم وال( أنصددر أخداك ظالمدداً أو مظلومداً )مندا النصدرة 

المؤتمرات وال أحد يعبأ بهم إال بعض لجان الخيرات وبعض األخبار المتنداثرة الهزيلدة 

 .على صفحات بعض الجرائد

أحبتدددي فدددي هللا األمدددر فدددي بورمدددا أمدددر خطيدددر ابتلدددت األمدددة بددده كمدددا ابتلدددت باألقصدددى 

لمسددؤولية وفلسددطينن كمددا ابتلددت لبنددانن كمددا ابتلددت فددي كددل مكددانن ويتحمددل عبدداء ا

بالدرجددة األولددى تلددك األنظمددة العربيددة واإلسددالمية التددي تنفددق الماليددين علددى المجددون 

وعلددى اللهددو وعلددى األلعدداب وعلددى الغندداء وعلددى الددرقص وعلددى مددا يسددمونه بددالفنن 

سدتلقون يدا قدومي جدزاء سدكوتكم مدن الظلدمن . والمسلمون يذبحون ال يدافع عنهم أحدد

 .إن السيف بالسيف يقرع

 تركت جـفـوني ال تذوق رقاداً   ل ألمـتي وهي الـتي إني أقو

 ولسوف يحصدناالصياع حصاداً   ستدوسنا قدم التآمر وجهــرة

 ما عّز قـوم يتركـون جـهاداً   إن لم ُنقم علم الجهادعلى الُتقى

ال حل وال نجاة لهذا الظلم العام المنتشر على األمة إال أن ترفع األمة ما رفعده األفغدان 

 (.الجهاد في سبيل هللا إن األقوياء هم اللذين يحترمون إن الجهاد يخافه الكّفارعلم )

الطفلة البورمية المسلمة واألم التي ذبح زوجها وأوالدها مداذا تقدول لندا هندا الكويدت؟ 

ماذا تقول للمسلمين في كل مكان نحن الذين ننام على فرشنا هانئينن كل طعام اإلفطار 

أضعاف ما يؤكلن أال يحاسبنا هللا عن كدل ذرة وهدو الدذي يقدول وما يرمي في النفايات 

إذن مدا زاد عدن حاجتندا أيدن { كلوا واشدربوا وال تسدرفوا إن هللا ال يحدب المسدرفين}: 

وهللا ال يدددؤمن مدددن بدددات شدددبعاناً وجددداره : )ندددذهب بددده؟ قدددال عليددده الصدددالة والسدددالم 

اللهم .بإخواننا المسلمينصحيح البخارين والمسلم جار كل مسلمن يجب أن نهتم (جائع

أحدي الجهدداد فددي قلوبنددا وحبددّب إلينددا اإلنفداق فددي سددبيلك لجميددع المسددلمين برحمتددك يددا 

أرحم الراحمين اللهم هدذا الددعاء ومندك اإلجابدةن فدرج عدن  إخوانندا المسدلمين فورمدا 

فددرج عددن إخواننددا المسددلمين فددي كددل مكددانن اللهددم أنددت مالذهددم ومعدداذهم ونصدديرهم 

أحبتدددي فدددي هللا كوندددوا مدددع إخدددوانكم .م فدددنعم المدددولى ونعدددم النصددديروعضددددهم ومالهددد

المسلمين في بورمان علديكم بالددعاء فدي ليلدة القددر أن ينصدر هللا اإلسدالم والمسدلمين 

أحبتددي فددي هللا تقريددر سددريع عمددا يحدددد للمسددلمين فددي .وهددو ولددي ذلددك والقددادر عليدده

نهم سدددوء العدددذابن بورمدددا تنشدددر مائدددة ألدددف جنددددي ضدددد المسدددلمين يسدددومو: بورمدددا 

م فصددلت الحكومددة 1928فددي عددام . قصددفوهم فددي النهددر فمدداتوا نسدداء وأطفددالً ورجدداالً 

وفددي عددام . ألددف مسددلم مددن عملهددم وتددركتهم يموتددون جوعدداً بددال عمددل( 61) البورميددة

م هجددرت مددا يزيددد عددن 1942ألفدداً وفددي عددام ( 31) م هجددرت مسددلمي أراكددان1938

وانسدحب اإلنجليدز فدي عددام . ئدة ألدف مسدلممائدة ألدف مسدلم وذبحدت مدا يقدارب مددن ما
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الحكوميدة بعدد ( بورمدا)م خالل الحرب العالمية والثانية وأعلدن مسدلمو أراكدان 1942

ثددم قددام اليابددان والبوذيددون واحتلددوهم وسدداموهم سددوء العددذاب وجدداء . ذهدداب اإلنجليددز

ي م واحتلددوا بورمددا واسددتعمروها اسددتعماراً ثانيدداًن وفدد1945اإلنجليددز بعددد ذلددك عددام 

اضددطرت الحكومددة  1951نالددت بورمددا علددى االسددتقالل ومددن هددذا العددام إلددى  1948

ألفدداً إلددى ( 31) البورميددة البوذيددة المسددلمين علددى النددزوح والتهجيددر مددن جديدددن فنددزح

م أيضداً 1956عدام . البنغال ونقل اآلالف من مزارعهم إلى أماكن فيها القحط والجدوع

م 1962لحكومددة البورميدة الشدديوعية فددي عددام ألفدداً إلددى البنغدالن وأعلنددت ا( 32) نقدل

األحكددام العرفيددة العسدددكرية وهددي مفروضددة إلدددى اآلنن صددادرت ممتلكددات المسدددلمين 

 وأوقاف 

 

المسددلمين والمقددابر والمددزارع والمسدداجدن ومنعددوا األذان أن يددذاع بمكبددرات الصددوتن 

مدن عدام ألف مسلم بأت الهجرة إلى بدنجالديش ( 25)ومنعوا الصالةن مات من القحط 

ألددف حاليدداً موجددودين فددي بددنجالديشن ال طعددام لهددمن وال شددراب وال  311م و1975

قامددت حكومددة بورمددا المجرمددة بددإعالن تصددفية المسددلمين بعنددوان  .كسدداء وال غطدداء

برنامج التخلص مدن األجاندبن يعتبدرون المسدلمين هدم األجاندبن تسدتخدم ضددهم كافدة 

هود بيض وجندود يشداركون فدي تصدفية وسائل اإلرهابيين ومن ضمنها وجود خبراء ي

المسدددلمين وهتدددك أعراضدددهمن ونشدددرت هدددذا بعدددض الصدددحفن انظدددروا كيدددف اليهدددود 

يشددداركون البدددوذيين ضدددد المسدددلمينن يعلقدددون النددداس بالمسدددامير ويقطعدددون أطدددرافهم 

 .ويشوهون أجسادهمن هذا ما يحدد في بورما اآلن

 

 

 

 ــــــــــــــــ

 31سوره األعراف آيه (1)

 

 

 

  

ها األحباب الكرام باب الصدقات اآلن مفتوح أمامكم خارج المسجد فال يخرجن مسلم أي

وال مسددلمة حتددى يعددذر عنددد هللا إال ويتصدددق بقليددل أو كثيددرن فددإن هللا قددد أقددام الحجددة 

وهددذه بعددض عندداوين الجرائددد التددي نشددرت بعددض األخبددار عددن . ووصددل إلينددا األخبددار

 .ريع لتروا ما يحدد للمسلمين هناكالمسلمين في بورمان أقرأ العنوان الس

مجندة شدعب يقتلدع مدن " أراكدان"ماذا تقدول ؟ " المسلمون"أحبتي في هللا هذه جريدة 

قصدددص وروايدددات مأسددداوية مدددن داخدددل معسدددكرات المهددداجرين الروهنجيدددا . جدددذوره

اغتصدبوني سدبعة : امدرأة تقدول. طفل في السنتين يموت من خدالل الندزوح. المسلمين

 .رات للجيش وأنقذني القرويونأيام داخل معسك
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تقدول ( 18) وصدفحة ( 8418) م عدد4/3/1992: تارين " السياسة"جريدة أخرى 

األوضاع تدزداد سدوء بسدبب سدلبية المجتمدع الددولي الدذي يفدرق بدين النداس علدى : "

المجتمددع الدددولي جمددع قواتدداً لتحريددر الكويددت ألن حيدداة المجتمددع " حسددب مددا ينتفددع

ط الكويتن وبورما ليس فيها نفطن فيها قحط فدال يجمدع مدن أجلهدا األوربي وأمريكا بنف

شددرن اعلمددوا هددذه الحقيقددة حتددى إذا سددألنا أمددام هللا نعددرف كيددف نضددع النقدداط علددى 

الحروفن المجتمع الدولي يقابل المجدازر بسدلبية تامدة يعندي إذا خلدص نفدط ثدم يدأتيكم 

 .ال مبيد الحشرأحد وال يعنيكم تموتون كما يموت الجراد بمبيد البشر و

 :حرب اإلبادة والحرمان من الجنسية المسلمون في بورما
 .ظفر اإلسالم خان. د. كتب

هدارفي فدي . أي. م حدثت أول مجزرة ضدد المسدلمينن وقدد ذكرهدا جدي1938في عام 

وكان السبب في هدذه المجدزرة جددال نشدب علدى " الحكم البريطاني في بورما: "كتابه

حدهما مسلم واآلخر بوذين ولم تكن هذه الكتابات في صفحات الصحف بين صحفيين أ

م 1938حينها أدت مواجهة بين المسدلمين والبدوذيين فنسديها النداسن ولكدن فدي عدام 

قدام أحددد الصدحفيين البددوذيين بنشدر هددذه الكتابدات وضددمنها كالمداً مفدداده أن المسددلمين 

لمنظمددات يشددكلون خطددراً علددى مسددتقبل البوذيددة فددي بورمددان وعلددى الددرغم مددن أن ا

اإلسدددالمية تبدددرأت مدددن األمدددرن إال أن البدددوذيين عقددددوا اجتماعددداً ضدددخماً فدددي رانغدددون 

العاصددمةن وأخددذوا ينشددرون مقدداالت مثيددرة فددي صددحفهمن األمددر الددذي أثددار غوغدداء 

) وراح ضدحية هدذا الهجدوم البدوذي. البوذيين فبدؤوا بمهاجمدة المسدلمين فدي رانغدون

ير الكثيددر مددن مسدداكن المسددلمينن ولددم جريحدداًن وجددرى تدددم( 751)مسددلمن و( 211

 .تتدخل السلطات في األمر وكأنه ال يعنيها

م حدثت مجزرة أخرى رهيبة قتل خاللها مائة ألف مسلمن وخصوصداً 1942وفي عام 

يحرض أتباعه على العنف ويوزع علديهم " شاكن"في مقاطعة أراكان حيد كان حزب 

 .انالسالح والذخيرةن وكان يقودهم الجنرال أوتد م

حدددثت مجددزرة جماعيددة أخددرى اضددطر علددى أثرهددا عدددد كبيددر مددن  1948وفددي عددام 

اآلن وعندددما عددادوا إلددى " بددنجالديش"المسددلمين إلددى الهجددرة إلددى باكسددتان الشددرقية 

بورمددا مددرة أخددرى كددان البوذيددون قددد صددادروا ممتلكدداتهم وأراضدديهم فاضددطروا إلددى 

 .االستقرار في مناطق أخرى من وبورما

رة بددأ المسدلمون يطدالبون بحكدم ذاتدي فدي منطقدة أراكدان حيدد األغلبيدة وفي تلك الفت

اإلسددالميةن وقددد وعدددت حكومدددة أونددو بإعطدداء حكدددم ذاتددي لفقليدداتن إال أن اسدددتيالء 

م حدال دون تنفيدذ تلدك الوعدودن وقامدت 1962علدى السدلطة سدنة " بي وين"الجنرال 

ن فددي أراكددان مددن البددوذيين الحكومدة المركزيددة الثوريددةن بتعيددين المسددؤولين الحكدوميي

وحددرم المسددلمون مددن المشدداركة فددي إدارة المقاطعددةن وطددرد قسددم مددنهم مددن وظددائفهم 

 .الحكومية وحرموا من حقوقهم السياسية

من قامدت الحكومدة بمصدادرة ممتلكدات المسدلمين األثريداء كدالمحالت 1964وفي سنة 

حجة التأمينن وفرضت التجارية والمخازن والعقاراتن واستولت حتى على السيارات ب

قيوداً على المسلمين في أراكان ومنعتهم من السفرن وكان من الصعب علدى الدراغبين 
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العاصددمة أن يحصددلوا علددى موافقددة الحكومددةن وقددد " رانغددون"فددي الددذهاب حتددى إلددى 

 .يحصل عليها البعض ولكن بعد إجراء تحقيق طويلن ولمدة ثالثة أشهر فقط

بهدددف إبددادة " عمليددة التنددين"رمددا بتنفيددذ خطددة م بدددأت حكومددة بو1978وفددي سددنة 

المسلمين في بورما أو تهجيرهم من المناطق التي يشكلون فيها أغلبية السكان وهكذا 

ألف من مسلمي الروهينغيا من منطقة أراكان إلى بنجالديش خوفاً ( 311)لجأ حوالي 

ن ضد المسلمينن من المذابح الجماعية التي بدأت تقوم بها القوات الحكومية والبوذيو

مخيماً إليواء هؤالء الالجئينن وعقدت اتفاقية سدرية ( 13) وأقامت حكومة بنجالديش

بين حكومة الرئيس ضياء الرحمن والحكومة البورمية إلعادتهم إلى بورما خدالل عدام 

م أشداعت المخداوف بدين مسددلمي الروهنيغيدا إزاء نوايدا الحكددومتين 1981 -م 1979

 .تجاه قضيتهم

 المسلمين من الجنســـية تجــريد

من وتدددم بموجبددده 1982أكتدددوبر  15وصددددر قدددانون الجنسدددية الجديدددد فدددي بورمدددا فدددي 

 :تصنيف سكان البالد إلى ثالد مجموعات

 .حاملي الجنسية األصلية - 1

 .المتجنسين - 2

وجدددرى   ".أي األجانب الذين ال يتمتعون بالحقوق السياسية"الضيوف  - 3

ة اإلسددالمية كأجانددب بموجددب هددذا القددانون الددذي يحدددد سددنة تسددجيل أغلددب أبندداء األقليدد

ن م اعتباطدددا كدددأخر موعدددد السدددتقرار المجموعدددات العرقيدددة والدينيدددة فدددي بدددورم1824

واسدتهدف هددذا القددانون حرمدان عدددد كبيددر جدداً مددن المسددلمين مدن حقددوقهم السياسددية 

ا مددن وتددتهم حكومددة بورمددا مسددلمي الروهنيغيددا بصددفة خاصددة بددأنهم ليسددو .كمددواطنين

أهالي منطقة أراكان بدل نزحدوا إليهدا مدن منطقدة شديتاغونح ببدنجالديشن وهدو افتدراء 

يهدف الحكام البورميون من وراءه إلى تهجير المسلمين بالقوة وتوطين البدوذيين فدي 

 .مناطقهم

وأمام هذه اإلجراءات قامت رابطة العالم اإلسالمي بإرسال وفد إلى بنجالديش لدراسة 

الفارين من اضدطهاد السدلطات فدي بورمدا ولتقدديم المسداعدات إلديهمن  أحوال الالجئين

كما أرسلت لجنة تحقيق من قبدل األمدم المتحددةن ولفدت مدؤتمر العدالم اإلسدالمي أنظدار 

العددالم إلددى مددا يحدددد فددي بورمددان وعرضددت القضددية علددى المددؤتمر التاسددع لددوزارء 

المية إعددادة النظددر فددي خارجيددة الدددول اإلسددالميةن وطلبددت الرابطددة مددن الدددول اإلسدد

عالقاتهدددا ببورمدددان ويجددددر الدددذكر أن الحكومدددة البورميدددة قدددد منعدددت المرحدددوم تنكدددو 

عبدددالرحمن أمددين عددام منظمددة المددؤتمر اإلسددالمي مددن حضددور مددؤتمر إسددالمي فددي 

 .بورما
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ومازال المسلمون في بورما يعانون من االضطهاد الديني على أيدي الحكومة البوذيدة 

م أبنددائهم مبدداد  الدددين الحنيددف فددي المدددارس والكليدداتن والحظددر كحرمددانهم مددن تعلددي

والدذي رفدع جزئيداً عنددما سدمحت نالمفروض على الحج لسدبعة عشدر عامداً متواصدالً 

ومدنعهم ن م1981السلطات لعدد قليل من المسدلمين بالسدفر ألداء فريضدة الحدج سدنة 

ركن وتعددرض فددي بعددض المندداطق مددن تقددديم األضدداحي بمناسددبة عيددد األضددحى المبددا

 .المساجد والمدارس اإلسالمية للحرق والتدمير من حين آخر

ورغم هذا االضطهاد يصر المسلمون على التمسك الشديد بتعاليم اإلسالم وذلك واضح 

مسددجد أغلبهددا فددي منطقددة ( 2511) مددن لهفددتهم علددى تأديددة الشددعائر الدينيددة فهندداك

تقدام فيهدا الصدلوات الخمدس " يدانغون"أراكان والعاصمة رانغون التي تسدمى اآلن ب 

جماعيةن وألحقت بالعديد منها مدارس ابتدائيدة إسدالمية خاصدة ويزيدد النشداط الدديني 

خددالل شددهر رمضددان بإلقدداء الدددروس الدينيددة وتقددديم ترجمددة وتفسددير معدداني القددرآن 

الكددريم باللغددة البورميددة واألرديددة أمددام جمددوع المصددلين عقددب الصددالة وإقامددة صددالة 

في ليالي رمضانن وحتى طلبة الجامعدات " ختمة القرآن"الحتفال بمناسبة التراويح وا

 .والشباب المسلمون يجتمعون في أمسيات رمضان على مآدب اإلفطار الجماعية

وقددد ترجمددت معدداني القددرآن الكددريم إلددى اللغددة البورميددة ولددم يطبددع منهددا إال األجددزاء 

" ندور اإلسدالم"بورميدة بعندوان السبعة األولىن وهناك مجلدة إسدالمية تصددر باللغدة ال

وهددي تددددعو المسددلمين إلدددى نبددذ الخالفدددات وتوحيددد الصدددفوف والتخلددي عدددن التقاليدددد 

والشدعائر المضدادة لتعدداليم اإلسدالمن وقددد أصددر المركددز األدبدي اإلسددالمي فدي رانغددون 

عدداً من الكتيبات حدول اإلسدالم باللغدة البورميدة مدن بينهدا بعدض مؤلفدات الشدين أبدو 

المددودودين وهندداك رابطددة الطددالب المسددلمين الددروهنغيين التددي تأسسددت سددنة األعلددى 

من في أراكان ولهدا فدروع فدي بدنجالديش والهندد وباكسدتان واإلمدارات العربيدة 1977

المتحدة والمملكة العربية السعوديةن وقد أقامت هذه الرابطة مخيمات تربوية إسدالمية 

 .في العديد من الدول

والمثقفين المسلمين في أراكان خالل فترة الثمانينيدات  ودأبت مجموعة الشباب 

على عقد ندوات واجتماعدات يحضدرها أبنداء المسدلمين مدن طدائفتي الروهينغيدا ومداغ 

على حد سدواء وذلدك لشدرح تعداليم اإلسدالم الحقيقيدة وموقدف المسدلمين إزاء سياسدة 
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عاشددوا فددي انسددجام الحكددام البددورميين لبددذر بددذور الشددقاق بددين أبندداء الطددائفتين الددذين 

 .ووئام طوال قرون عديدة في أراكان

م في مديندة تونتغداب 1984ووقعت اضطرابات طائفية ضد المسلمين في مايو  

مسددلماً واحترقددت سددتة مسدداجد ومدرسددتان  81وغددوا  ويشدديتالي بأراكددان قتددل خاللهددا 

إسددالميتانن وهندداك سددت منظمددات إسددالمية تدددير شددؤون المسددلمين فددي بورمددان وهددي 

ترف بها رسمياً من قبل الحكومة ولدم يمكدن تحسدين أوضداعهم كثيدراً بسدبب وجدود مع

 .(1)الخالفات بين هذه المنظمات ودسائس الحكومة البورمية إلشاعة الفرقة بينها

 

 مسلمو روهنجيا يعلنون الجهاد في سبيل هللا
 :للدفاع عن أنفسهم واستعادة حقوقهم 

 :محمد يونس. د. وكتب

العدام الماضدي بددأت الحكومدة العسدكرية الجديددة بحملدة ضدد ( إبريل)منذ شهر نيسان 

فقامددت ( بددي نهايددة)فددي أراكددان عرفددت باسددم عمليددة  -الروهنجيددا  -الشددعب المسددلم 

السدددلطات البورميدددة بتشدددريد المسدددلمين ونهدددب أمدددوالهم وانتهددداك أعراضدددهمن إضدددافة 

م المبددداني كمدددا قامدددت بهدددد. لعمليدددات االغتصددداب الجمددداعي ضدددد الفتيدددات المسدددلمات

والمساكن والقرىن ودنست المقدسات اإلسالمية والمدارس الدينية ودنست المصدحف 

ممددددا أدى إلددددى تشددددريد أكثددددر مددددن . الشددددريفن وأعدددددمت قددددادة المسددددلمين وعلمددددائهم

مسددلمن اضددطروا إلددى مغددادرة وطددنهم إلددى بددنغالديش مددن جديدددن وذلددك ( 3115111)

م الماضددي المنصددرمن وهددم 1991 مددن عددام( نيسددان)اعتبدداراً مددن بدايددة شددهر إبريددل 

مخيماً واقعاً من مضدافات بلددة كداكس بدازار وتكنداف ( 17)قاطنون اآلن موزعين في 

على الحدود الجنوبية من بنغالديش ويقضون حياتهم فدي هدذه المالجدر المؤقتدة تحدت 

 .ظروف قاسية جداً 

لفمددم مسدداعد السددكرتير العددام )إال أندده مددن نتيجددة الزيددارة التددي قددام بهددا يددان  

وبدنغالديش ( بورمدا)للقرى الحدودية الفاصلة بدين أراكدان ( المتحدة للشئون اإلنسانية

لالطالع على أوضاع الالجئين ثم بتقديمه لتقرير حدول األوضداع للسدكرتير العدامن وقدد 

اقتنعت بورما لعقد اتفاقية ثنائية بينها وبين بنغالديش والتي بموجبها تقدوم بدنغالديش 

                                                        

 .هـ8 1 جمادي األخرة  11،  11 مجلة المجتمع، عدد (  )
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ن الددذين يرغبددون علددى العددودة إلددى بلدددهم طواعيددة وأن بورمددا تسددتعد بإعددادة الالجئددي

السدددتقبالهم بعدددد التددددقيقن وأن عمليدددة العدددودة سدددوف تبددددأ مدددن منتصدددف شدددهر مدددايو 

م لكنه ليست بداية عملية العودة في موعدها المقرر وذلك لعدم رغبة الالجئين 1992

ديددنهم وأعراضددهم  علددى العددودة بدددون وسدداطة األمددم المتحدددة أو ضددمان دولددي لحفددظ

 .ومالهم وأنفسهم

لكنه في صعيد آخر مع األسف بددأ هدؤالء الالجئدين فدي مهجدرهم بدنغالديش يواجهدون 

سلوكاً غير مرضية بجانب شتى أنواع األساليب من التضييق من قبل الجهدات المعنيدة 

والسددكان المحليددينن وذلددك ألن دولددة بددنغالديش تعتبددر الالجئددين عالددة علددى معيشددتها 

 .قة بينما السكان المحليون يعتبرونهم عوائق أمام تجارتهم وزراعتهمالضي

فحكومة بنغالديش مسدتمرة فدي محاوالتهدا إلقنداع الالجئدين وتأكيددهم بدأن الوضدع فدي 

 .الداخل قد صار اآلن مالئماً لعودتهم إلى وطنهم

ي قدد وفي جهة أخرى خالل الجلسة الثامنة بين السلطات البورمية والبنغالديشية والتد

م ببلدددة كدداكس بددازر منطقددة حدوديددة مددن جنددوب 22/1992تددم عقدددها مددؤخراً فددي 

 :بنغالديش والالجئين في أراكان وهي 

 .أنه يسمح لهم السفر والتنقل في البلدة حيد يريدون  -1

 .أنه يسمح لهم باآلذان بمكبر الصوت في أوقات الصلوات -2   

 .ط وتقديم الطلب لتلكأنه تمنح لهم الجنسية بعد استيفاء الشرو -3   

أندده يسددمح لوفددد ممثددل بزيددارة مندداطق المسددلمين فددي أراكددان لتقيدديم أوضدداعهم  -4   

 .الراهنة هناك

إن الحكومة البوذية لم تبدأ بعد تنفيذ الصراعات التي تم اإلعالن بها للمسلمين  

في أراكان خالل جلسدتها األخيدرة مدع بدنغالديش وبدالعكس هدي مسدتمرة فدي عملياتهدا 

إلرهابية وإجراءاتها التعسفية ضد الشعب المسلم الروهنجيا واعتقال زعمائهم ونهب ا

أمدوالهم واسدتباحة حرمدداتهم وإرغدام عددد كبيددر مدنهم كدل يددوم علدى األعمدال القسددرية 

بدون تعويضن في تعبيد الطرق وحمل بضدائع الجديش إلدى المنداطق الجبليدة والغابدات 

س الدينيددة والمصدداحف والكتددب اإلسددالمية وتدددنيس مقدسدداتهم مددن المسدداجد والمدددار

وغصب أراضيهم وإسدكان مسدتوطنات بوذيدة جديددة فيهدا وغيدر ذلدك مدن االعتدداءات 

 .تطول بذكرها قائمة هذه الجرائم الالإنسانية
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ونظراً إلى الموقف الراهن المعقد لقضية الشعب المسلم الروهنجيا نحن ال نجد  

ب مسدلم فدي المعمدورة إال الجهداد فدي سدبيل سبيالً لحل قضيتهم بل لحل قضدية أي شدع

هللا فددنحن نسددتعد لهددذا الجهدداد مددع كافددة الوسددائل المتاحددة عندددنان ونتوقددع مددن األخددوة 

المؤمنين المحبين للجهاد أن يقفوا معنا في هذا الجهاد جنباً إلى جندب حتدى النصدر أو 

 .(1)الشهادة
 

 :حركات المقاومة المسلمة
االسددتبداد إلددى ظهددور حركددات مقاومددة مسددلحة فددي وأدى العنددف والقهددر والددبطش و

صدفوف مسددلمي الروهينغيدان ومددن المنظمدات اإلسددالمية المسدلحة التددي تخدوض حربدداً 

. فدائية ضدد القدوات الحكوميدة البوذيدة فدي منطقدة أراكدان وغيرهدا مدن منداطق بورمدا

انن منظمة تضامن مسلمي الروهينغيان وجبهة الروهنيغيا الوطنيةن وجبهة تحرير أراك

ومنظمددة تحريددر مسددلمي بورمددان وتحظددى هددذه المنظمددات بدددعم وتأييددد المسددلمين فددي 

المنطقددة الددذين يمدددونها بددالقوة البشددرية والمسدداعدات الماديددة الالزمددة ويعتقددد بعددض 

البدداحثين فددي شددئون األقليددات اإلسددالمية أن هددذه المنظمددات ال تتمتددع بددالقوة والنفددوذ 

مدثالًن وال حتدى ( اإلسدالمية)ة تحرير مورو الفلبينيدةالالزمينن واللذين تتمتع بهما جبه

 .بقوة المجموعات اإلسالمية الفطانية المسلحة في جنوب تايالند

( الرابطددة الديموقراطيددة)من وفددازت 1991وقددد جددرت انتخابددات فددي بورمددا فددي مددايو 

مقعدداً ولكدن النظدام العسدكري الحداكم فدي بورمدا لدم ( 485)مقعد من مجموع  292ب

لتنددازل عدن السددلطة لصدالح حكومددة مدنيددةن ومدن الواضددح أن حددود تغيددر فددي يقبدل با

وضع المسلمين في بورما في ظل هذه األوضاع السياسية أمر بعيد االحتمدال وبمدا أن 

مددن %( 99)النظددام العسددكري الحدداكم مكددون مددن هددرم يشددكل البورميددون البوذيددون 

 .مين ستستمرأجزائه فإن عمليات اإلرهاب والقمع واالضطهاد ضد المسل

وقد نزحت أعداد كبيرة من مسلمي الروهينغيدا تقددر بدأكثر مدن ثلدد مليدون نسدمة فدي 

م عقددب موجددة جديدددة مددن العنددف والددبطش وإجبددار السددلمين علددى 1991أوائددل سددنة 

مخيماً في منطقة كدوكس  17أعمال السخرة في مشاريع الحكومةن وتمركز هؤالء في 

ى إلى جنوب الهند وتايالنددن ورضديت حكومدة بازار ببنجالديشن وقد وصل بعضهم حت

بورما بعد مباحثات مضنية مع السلطة البنجالديشية بالسماح لهؤالء الالجئين بالعودة 

إلى قراهم مع توفير األمن والسالمة لهمن ولكدن بقيدت غدالبيتهم فدي مخيماتهدا تدرفض 

شدتباكات بيدنهم العودة خوفاً من المصير الذي ينتظرها عبر الحدود البورمية وحددثت ا

 .وبين الشرطة البنجالديشية حين حاولت إجبارهم على العودة رغم أنفهم

                                                        

 .محمد يونس. د. ، كتب 61 مجلة المجتمع، عدد (  )
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وقد نشبت اضطرابات معادية للمسلمين شارك فيها رجال الدين البوذيدون فدي النصدف 

من فدي مددينتي رانغدون العاصدمة وماندداالىن 1997الثاني مدن شدهر مدارس الماضدي 

 .(1)مسلمين للحرق والنهبتعرض خاللها عشرات المساجد ومساكن ال
 

 :فريد الهاشمي/ الشين : كتب .مدخل إلى فهم المشكلة* 
حددين اقتربددت كثيددراً مددن فصددائل المقاومددة لمسددلمي أراكددان التددي اتخددذت مددن  

نشاطها أحد المداخل في اآلوندة األخيدرةن لدراسدة قضدية مسدلمي أراكدان للوقدوف مدن 

ن الددذين يعملددون فددي صددمت عبددر كددل الجوانددب لسددير األمددور فددي معسددكرات المجاهدددي

دروب مهلكدددة نظدددراً لدددنقص متطلبدددات الكفددداح المسدددلح ولقلدددة المدددوارد والمسددداعدات 

ومدن خدالل معايشدة طويلدة مدع . الماديةن انهم يعايشون الزمن بقحدط مدن كدل الندواحي

القضية داخل أراكان وخارجها بواسطة العيون التي كانت ترصد القضدية عدن كثدب ثدم 

بعة منذ فترة طويلة لما يجرى في ساحات المقاومة لمعرفة الكثيدر عدن إنني كثير المتا

جذور القضايا المصيرية لشعب لدم يدتمكن مدن تأديدة واجبده المقددسن إال وهدو الجهداد 

المقدس بالمعنى الصحيحن وبتعبير صحيح لم تتهيأ لده الفرصدة لحمدل السدالح والعتداد 

وهدذا الشدعب يكفداح . وطنده وديدارهبوجه أكمل يمكنه السير ومواصلة الجهاد لتحريدر 

يكافح من أجدل القضداء علدى السدلبيات للسدير . العقبات التي تقف أمام النضال المسلح

وقد لفت نظري منذ البداية أيضاً مجموعة ظواهر ساعدتني في . عبر الطريق السليمة

 :تحديد المسار منها على سبيل المثال ال الحصر 

اسددما لهددم جميعدداً منددذ ( المجاهدددين)لكلمددة  اختيددار الثددوار مددن مسددلمي أراكددان  -1

بدايددة انطددالق الثددورة اإلسددالمية ضددد البددوذيين الددذين كونددوا حددرب عصددابات 

ويددلنا هدذا االسدم للجهداد ومقوماتده للددفاع عدن . للقضاء علدى مسدلمي أراكدان

ويدذكرنا بمدا يحملده ذلدك مدن . أعراض المسلمين وعقيدتهم اإلسدالمية السدمحة

إشارة إلى التراد العربي اإلسالمي الحقيدق لشدعب أراكدان و. معنى ديني عميق

المسلمن مشتق من العقيددة اإلسدالمية والتدي تحدض علدى الجهداد فدي سدبيل هللا 

دفاعاً عن أعراض المسدلمين وعقيددتهمن حمايدة للدوطن والدديار وغايتده األمدن 

 .واالستقرار

وخها انتشددار المدددذهب الحنفددي بدددين صددفوف الشدددعب األراكدداني وسددديطرة شدددي  -2

 .على المجتمع وشعب أراكان ال يخرجون عن طاعتهم( العلماء والمشاين)

االعتزاز بالثقافة العربيدة اإلسدالمية الرتطباتداهم بالعروبدة وبدالتراد االعتدزاز   -3

بالثقافة العربية اإلسالمية الرتطباتاهم بالعروبة وبالتراد األصيلن ولهذا جذور 

دمة للشعوب المستقرة في بدالد أراكدان وممزوجة بالثقافات المختلفة خ. عميقة

وما جاورها من البلدان فدي شدبه القدارة الهنديدة والهندد الصدينية كدذلك الصدين 

إضافة إلى احتكاك هذه الثقافة ذات الحضدارة اإلسدالمية العريقدة بالثقافدةن ذات 

 .الحضارة القديمة بالقارة اآلسيوية كحضارة الهند وغيرها

                                                        

 .هـ8 1 جمادي األخرة  11،  11 مجلة المجتمع، عدد (  )
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ألحدزاب والتنظيمدات السياسدية أو شدبه السياسددة شدعب مجدرد مدن التكدتالت وا  -4

وغيددر ذلدددك مدددن . بددالمعنى الحقيقدددي سددواء كدددان فددي داخدددل الددوطن أو خارجددده

التنظيمات والتجمعات ألنهدم يعتبدرون مثدل هدذه األعمدال خدارج الدوطن خروجداً 

 .عن اإلجماعن وال تخدم الوحدة اإلسالمية

سالم شرعاً وعقيدة وبدالقرآن التجرد من النزعة القومية العربية والتمسك باإل  -5

لدذا انتشدرت الددعوة اإلسدالمية فدي ربدوع القدارة . الكريم دسدتوراً وبمحمدد نبيداً 

الهندية وما جاورها مدن البلددان حتدى وصدل اإلسدالم إلدى أقصدى الشدرق وبدالد 

الصددين وقددد أثددرت الدددعوة بددبالد كثيددرة بدددأ بالهنددد وبددالد السددند وفددارس ومدداراً 

 .(1)رة الهنديةبأراكان في أقصى القا

 :ما كـتبتــه الصحـــف والمجـــالت عن أوضاع المسلمين في بورما
 :كتبت مجلة أنصاف 

 مستقبل مظلم ينتظر الروهنجيا

إن مصير أراكان وضع تحت رحمة القادة البوذيين البورميين في شهر يناير عدام      

متجددداهلين  م عنددددما منحدددت بورمدددا اسدددتقاللها بواسدددطة حكامهدددا البريطدددانيين1984

الحقددائق التاريخيدددة بدددأن أراكددان كاندددت دولدددة مسدددتقلة لقددرون لهدددا كينونتهدددا المميدددزة 

وملوكهدددا إال أن البريطدددانيين قدددرروا أن تدددؤول أراكدددان كمقاطعدددة بورميدددة ضدددد رغبدددة 

السالالت األصلية الرئيسية القاطنة هناك ومندذ ذلدك الحدين والسدلطات البورميدة تمهدد 

 .لروهنجيا في أراكان بكل حريةالطريق الضطهاد المسلمين ا

إن المعانداة التددي عاناهددا الروهنجيددا تحددت األنظمددة العسددكرية التددي تعاقبددت علددى حكددم  

بورما هي أكثر بكثير بنسبة معاناة أية ساللة عرقية أخرى في بورما بسبب أن معظدم 

السالالت األخرى اعتبر كآليات وطنية فدي بورمدا فدي حدين أن مسدلمي أراكدان صدنفوا 

جانددب نزحددوا مددن الددبالد المجدداورة بصددورة غيددر شددرعية ودخلددوا أراكددان ألسددباب كأ

 .اقتصادية

لديده مخططدات مدروسددة (  SLORC)فدي الحقيقدة إن مجلدس حفددظ النظدام والقدانون   

كبيدددرة آلبددداد المسدددلمين الروهنجيدددا مدددن أراكدددان علدددى مراحدددلن وفدددي مواصدددلته لهدددذه 

المحن من محنة إلى أخرى فدي أراكدانن المخططات فكان لزاما على الروهنجيا اجتياز 

من تفشي المجاعة والطرد اإلجباري والتعذيب والعمل بالسخرة وإلقداء موجدة الرعدب 

 .الن..... والخوف

فدي (  SLORC)إن انتهاكات حقوق اإلنسان التي يقترفها مجلس حفظ النظام والقانون 

المفوضددية العليددا معظددم أنحدداء بورمددا فإندده معددروف لدددى الجميددعن لهددذا السددبب عينددت 

يدوزو وكوتدا مقدرر لجندة األمدم المتحددة / لفمم المتحدة لشدؤون الالجئدين البروفسدور 

الخاصددة فددي بورمددا للتحقددق مددن االنتهاكددات المزعومددة لحقددوق اإلنسددان فددي مندداطق 

محددة بما فيها أراكانن في حين النظام العسكري قد شديد شدبكة خفيدة مدن المعلومدات 

لجنة األمدم المتحددة الخاصدة صدعوبة فدي الددخول إلدى أعمداق  المزيفة حتى يجد مقرر

                                                        

 .1 -1 هـ ص161 ،  18مجلة البالغ، عدد (  )
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يددوزو / الحقدائقن وعلددى الددرغم مددن أن الصددعاب والعقبددات المتنوعددة أكددد البروفيسددور 

وكوتا بأن هناك انتهاكات خطيرة وأسؤ معاملة النتهاكات حقدوق اإلنسدان تمدارس فدي 

معسددكرات العمددل  أراكددان وفددي تقريددره أورد بددأن اغتصدداب النسدداء الالتددي يخدددمن فددي

السددخري أو كعددامالت فهددو عددرف شددائع وبعددض المددزاعم التددي وردت تشددير إلددى أن 

الجنددود يددرون مددن وجهددة نظددرهم بددأن االغتصدداب هددو حقهددم وأندده فددي بعددض األحيددان 

يدوزو وكوتدا مدن / وفدي نهايدة المطداف اسدتقال البروفيسدور ... يشجعهم عليه الضباط

 SLORC)قبل مجلس حفظ النظام والقانون  منصبه احتجاجا على التدخل المستمر من

وفددي سددياق الموقددف فددإن مددوظفي . فددي التحقيقددات التددي يجريهددا بطريقددة أو بددأخرى( 

المفوضدددية العليدددا لفمدددم المتحددددة الدددذين أرسدددلوا إلدددى أراكدددان هدددم أشدددخاص متقلبدددون 

مندذ أعدوام هدو ( SLORC)كالحرباء وأن الذي يخطط له مجلس حفدظ النظدام والقدانون 

حرمدددة الروهنجيدددا الدينيدددة واالجتماعيدددة وهدددو مدددا يجدددري اآلن تحدددت رعايدددة  .تددددمير

 .المفوضية لفمم المتحدة لشؤون الالجئين

وإن الفتيدددات المسدددلمات والموظفدددات أو الالتدددي يخضدددعن للتددددريب المهندددي بواسدددطة 

وكاالت األمم المتحددة يجبدرن بداإلكراه علدى احتسداء الخمدر والدرقصن سدواء ذلدك فدي 

الن حتى يتسنى لهن االنغماس فدي أفعدال ... بيوت موظفي األمم المتحدة العامة أو في

ال أخالقيددةن فددي حددين أندده فددي نفددس الوقددت تتضددارب األقددوال بددين مجلددس حفددظ النظددام 

  (SLOR) والقانون 

والمفوضية العليا لفمم المتحدة تقرر بأن كل شر عادي ويسدير كمدا ينبغدين فدي حدين 

 .ير إلى األسوأ بالنسبة للروهنجياأن الحقيقة هي أن األوضاع تس

اآلن خطة رئيسية للتخلص من الروهنجيا ( ناساكا)تمارس سلطات الحدود في أراكان 

في أراكان فدي وسدط وجدود المفوضدية العليدا لفمدم المتحددة والهيئدات غيدر الحكوميدة 

ويمكدن ضدرب بعدض األمثلدة . المتعلقة باألمم المتحددة التدي تعمدل فدي تطدوير المنطقدة

م حيدددد قدددام راهبدددان مدددن اليمينيدددين  1996فحدددداد التدددي وقعدددت فدددي ديسدددمبر عدددام ل

وبمساعدة قوات الشدرطة ( اليمنيين المحليين في أراكان)بالتعاون مع جماعة من آلما 

بمصادرة بستان يملكه أحد المسلمين في قرية شدق دار بدارا بمديندة ونغددو وذلدك مدن 

 م أمرت السدلطات المسدئولين 1996عام نوفمبر  21وفي تارين  .أجل إقامة دير لهم

علددى شددئون مسددجد التبليددد المركددزي فددي شددق دار بددارا بمدينددة ونغدددو إمددا ( القيمددين)

وبجانددب هددذا فددإن قددوات الشددرطة فددي . بتدددميره أو تسددليمه إلددى السددلطات ألغراضددهم

م لدم تكتدف بحدرق حدي للمسدلمين لعددم  1996ديسمبر عام  21مدينة بوتهيدوند في 

وامر بل تعداه إلى فتح النيران على القرويين الدذين حداولوا إطفداء الحريدقن قبولهم لف

كمددا كانددت هندداك عمليددات طددرد المسددلمين مددن قددراهم فددي مدينددة بوتهيدددوند وفددي مدددن 

وبينما يقوم المجلس العسكري الحاكمن أيدهم بعض الجماعات العرقيدة . أخرى بأراكان

) ون حجدددم الجددديش ليصدددبح تعددددادهالمتمدددردة المختلفدددة بتحقيدددق سدددالم فدددإنهم يزيدددد

رجل قوي مدزود بأحددد األجهدزة والمعددات والمقصدود بدذلك هدو دخدول ( 5115111

فدي سددباق محمدوم للتسدلح مددن أجدل تددأمين (  SLORC)مجلدس حفدظ النظددام والقدانون 

وذلدك مدن أجدل سدحق " كداألب الروحدي " وضع القوة اإلقليمية مع االحتفداظ بالصدين 
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لدذا فدإن مجدرى األحدداد وسدير األمدور علدى منوالهدا  .ل الدبالدالقوات المعادية له داخ

 .(1)كما هين يعطي االنطباع بأن الروهنجيا ينتظرهم مستقبل مظلم في األعوام القادمة

 :محمد يونس في مجلة أنصاف/ د/ وكتب
م كان عام جدير بالمالحظدة للقدوى المغاضدبة والمناوئدة  1996لقد ثبت بأن عام      

التي تناضل من أجل التغييدر الدديمقراطي فدي ( SLORC)نظام والقانون لمجلس حفظ ال

م  1988بورمددا وعلددى الددرغم مددن عدددم حدددود االنتفاضددات المماثلددة النتفاضددات عددام 

شدهدت الددبالد اضدطراب طالبددي واسددع النطداق فددي الدبالد ممددا أجبددر النظدام الحدداكم فددي 

ق جميدددع الجامعدددات بورمدددا علدددى اعتقدددال العشدددرات مدددن الطدددالب والسياسددديين وإغدددال

م أدى إلددى 1996وقددد وقددع انفجددار لقنبلددة فددي رانغددون فددي شددهر ديسددمبر . والكليددات

 .آخرين( 18)أشخاص وجرح ( 5) مصرع

السديدة أوندد سدان " كما نشطت زعيمة المعارضة الحدائزة علدى جدائزة نوبدل للسدالم  

يوليدو بعد هدوء سياسي نسبي دام لعام واحد منذ إطالق سدراحها فدي شدهر " سوشي 

مدن المدؤتمر ( حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية)من حيد سحبت حزبها  1995لعام 

مدن أجدل إضدافة الصديغة ( SLORC)الوطني الذي يرعاه مجلس حفظ النظام والقدانون 

وبسبب الحركة وضغط الجماعات المناوئة لمجلس حفدظ النظدام  .الشرعية على النظام

يددرة مددن العددالم انسددحبت العديددد مددن الشددركات فددي البلدددان الكث(   SLORC)ولقددانون 

وقددد وقددع الددرئيس األمريكددي كلينتددون علددى قددوانين لمنددع كبددار . التجاريددة مددن بورمددا

مدن دخدول الواليدات المتحددة (  SLORC)المسئولين من مجلس حفظ النظدام والقدانون 

األمريكية وهدد بفدرض عقوبدات اقتصدادية صدارمة إذا مدا أوذيدت أو احتجدزت زعيمدة 

كما حذرت ودعت ممثلة الواليات المتحدة األمريكية " أوند سان سوشي " معارضة ال

مددادلين أولبرايددت التددي زارت / السددابقة ووزيددرة الخارجيددة للواليددات المتحدددة السدديدة 

فدي حدوار (   SLORC)رانغون بضرورة دخول مسئولي مجلس حفظ النظدام والقدانون 

ارات الجمعيددة العموميددة لفمددم وقددد صددحبت قددر ".سوشددي " مددع زعيمددة المعارضددة 

المتحدددة حكومددة بورمددا لسددجلها األسددود فددي حقددوق اإلنسددانن كمددا قددررت دول االتحدداد 

األوروبددددي بإصدددددار القددددرارات التددددي تشددددجب النظددددام البددددورمي علددددى إخمدددداد النظددددام 

الديمقراطين وحثد بورما على إعادة الديمقراطية في البالد وتحسدين سدجلها الخداص 

 .كم ألغى االتحاد األوروبي منح بورما الوضع التجاري المميزبحقوق اإلنسانن 

وبينما يقوم العالم قاطبة بشجب النظام البورمي على سجله السير في حقوق اإلنسدان 

تقددوم الصددين بمناصددرتها بصددورة علنيددة عددن طريددق بيعهددا أحدددد العتدداد الحربددي مددع 

وعلدى . الرات األمريكيدةازدهار التجاري بين حددود البلددين بمدا يسداوي مليدارات الددو

الرغم من التحذير المتكدرر مدن المجتمدع الددولي مدازال مجلدس حفدظ النظدام والقدانون 

(SLORC  ) يخمددد إرادة الشددعب بواسددطة اإلجددراءات الصددارمة وخاصددة فددي مندداطق

األقليدات العرقيددة حيدد تتفدداقم فيهدا انتهاكددات حقدوق اإلنسددان مثدل اإلعدددامات المعجلددة 

وعلى . فية وأعمال التعذيب واالغتصاب والطرد التعسفي من القرىواالعتقاالت التعس

                                                        

 /عن مجلة أنصاف(  )
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على اتفداق لوقدف الندار مدع (  SLORC)الرغم من توقيع مجلس حفظ النظام والقانون 

أعددداد مددن جماعددات التمددرد العرقددي إال أن االتفدداق مددازال هشددان حيددد قامددت إحدددى 

مدع مجلدس حفدظ النظدام الجماعات المتمردة هي حزب الكارين التقدمي بخرق االتفداق 

ورفضت عرضهم لوقف إطالق النار بحجة على أن مجلس حفدظ (  SLORC)والقانون 

ينبغي أوال الموفقة على الصيغة إليجاد حل شامل للمشكلة ( SLORC)النظام والقانون 

السياسية وإيجاد مخرجن في حين أن في العاصدمة رانغدون وبداقي المددن الكبيدرة مثدل 

ن الزائددر العددادي يالحددظ الكثيددر مددن مشدداريع التنميددة والتطددور ماندددالي ومددولمين فددإ

مثدل ظهدور (  SLORC)والتغيرات التي حدثت خالل حكم مجلس حفظ النظام والقدانون 

المباني الشاملة الرفيعدة والفندادق والمشداريع التجاريدة واألعدداد الدوفيرة مدن السدياح 

دعايدة مجلدس حفدظ النظدام  الذين يقومون بزيارة بورمدا ويرجدع الفضدل لهدذا كلده إلدى

ومدددع ذلدددك فدددإن " م  1996زوروا ميانمدددار عدددام " الناجمدددة (  SLORC)والقدددانون 

المستفيد األكبر من هذا االنفتاح االقتصادي هم القلة القليلة مدن الزعمداء العسدكريينن 

مدن %(  91)بينما عامة الناس يرزحون تحت نير التضخم وغالء األسعار والفقر إن 

مين يعددانون مددن سددوء التغذيددة ويعيشددون فددي بيئددة يسددود فيهددا الخددوف السددكان المسددل

والرعب وعدم تمكنهم من الحصول على الرعايدة الصدحية الواجدبن كمدا انهدم يعدانون 

من نقص المعاهد التعليمية وإن أعداد المتعلمين منهم في نقصدان وانهيدار شدديدين ال 

موضدوعين بصدورة مسدتمرة  يسمح للمسلمين بالتنقل بحرية من موقع إلى آخر وأنهم

تحت الرقابة وأن الشباب معرضون لالعددام المعجدل واالعتقدال والتعدذيب دائمدا بحجدة 

أن لددديهم اتصدداالت بجماعددات المتمددردين وأن الكثيددرين مددن المسددلمين الددذين اعتقلددوا  

من قبل الوكاالت العديدة التي تطبق القانون لم يعودوا أدراجهم إلى األبد ويعتقد بدأنهم 

م فددي  1994فنددوا فددي مقددابر جماعيددة بعددد انفجددار القنبلددة الددذي وقددع فددي مددايو عددام د

م وحدده تدم إعددام  1996شخص كما أن في عدام ( 311)مدينة ونغدو حيد تم إعدام 

وكددذلك إن نسدداء الروهنجيددا يعتبددرن   شددخص فددي إعدددامات معجلددة( 111)أكثددر مددن 

علدديم ويعتمدددن أساسددا علددى األكثددر تعرضددا للهجددوم والظلددم حيددد تددم حرمددانهن مددن الت

أزواجهددن وأبنددائهن لحمددايتهن وحمايددة شددرفهن وعروضددهن ولكددن عنددد مددا يددتم إبعدداد 

أزواجهن للعمل بالسخرة تتعرض النساء لهتك العرض على يد رجال األمن كما يجري 

م أجبدرت العديدد مدن المددارس الدينيدة  1996إذالل علماء الدين والشيوقن ففدي عدام 

كيوكتدداؤن مددن بيددانن ومروهونددد كمددا تددم مددؤخرا إغددالق مدرسددة  بدداإلغالق فددي مدينددة

الجمعية اإلسالمية وهي مدرسة ثانوية تدرس فيهدا العلدوم الدينيدة واللغدة العربيدة فدي 

ومددن األعمددال . قريددة نددور هللا بددارا جنددوب مدينددة ونغدددو بددأمر مددن السددلطات المحليددة

لمين مددن قددراهم التددي الجديدددة بالمالحظددة التددي ترتكددب فددي شددمال أراكددان طددرد المسدد

فمددن   .سددكنوها مددن قددرون مضددت بدددون إعطددائهم أي مكددان آلخددر بددديل لهددا إلسددكانهم

مهدداجر مددن الروهنجيددا الددذين نزحددوا إلددى بددنجالديش عددام ( 3115111) إجمددالي عدددد

نسدمة ( 2215111) م قد عاد إلى أرض الدوطن فدي أراكدان حدوالي 1992 - 1991

مة في بنجالديش والبقية الباقية فدي انتظدار نس( 515111) منهم في حين أختفي عدد

وفددي حددين أن  .معسددكرات علددى الحدددود البنجاليددة البورميددة( 4)الترحيددل وتقدديم فددي 
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مهاجر مرة أخرى فدي أوائدل ( 115111)إجراءات إعادة الترحيل لم تنته بعد فقد عاد 

م إلى بنجالديش حيد تعرض بعض منهم لالعتقدال والتسدفير مدرة أخدرى  1996عام 

إلي بورما وإنهم لدم يعتدرف بهدم كمهداجرين حقيقيدين مدن قبدل المفوضدية العليدا لفمدم 

المتحدددة لشددئون الالجئددين حيددد أن االعتددراف بهددم سددوف يكددون بمثابددة عامددل جددذب 

وعلى الرغم من أن المفوضية العليا لفمم المتحددة . إلخوانهم اآلخرين من المهاجرين

م إال أنها  1993ا في أراكان في أواخر عام لشئون الالجئين قد حظيت بموطن قدم له

ظلت كالمتفرج لما يجري من انتهاكدات بشدعة لحقدوق اإلنسدان ضدد الروهنجيدا وهنداك 

وفي بعض األحيان تعطى معلومات مضللة كمغلوطة إلدى المجتمدع الدولـدـي ممدا يعدزز 

 ضددد(  SLORC)بصددـورة غـددـير مباشـددـرة لموقددف مجلـددـس حفـددـظ النظـددـام والقددانون 

  .(1)المسلمين

 : كتبت مجلة المسلمون 

  :زمزم الهجرة إلى الموت.. مسلمو أراكان

 :عمر الضواحي : كوكس بازار 

ألدف مهجدر كدانوا ( 311)أربعون ألدف الجدر أراكداني هدم أخدر مدن تبقدى مدن أصدل * 

علدى ضدفاف نهدر " يكنان " يعيشون في مخيمات مسلمي أراكان الروهينجيا بضاحية 

وكدان األمدر يصدبح جيددا لدو أن هدذه األرقدام تعبدر . غدرب البنجالديشديجندوب " نافا "

عن انتهاء مأساة هؤالء المسلمين أو على األقل أنها تشير إلى تحسين أوضداعهم فدي 

لكدن الحقيقدة ال تتجداوز أنهدم وقعدوا بدين مطرقدة  .إقليم أراكان داخل الحددود البورميدة

طرار للعودة كان وفق اتفاقيات خاصة الواقع وسندان السياسية وأن ما تم لهم من اض

وفددي غيدداب كامددل للمنظمددات اإلسددالمية " انجددون "و " دكددا " بددين كددل مددن حكددومتي 

الخيريددة واإلغاثددة تقددوم وكالددة غددود الالجئددين التابعددة لمنظمددة األمددم المتحدددة وحدددها 

بعمليات التنسيق وترحيل ثالثمائة أسرة مهجرة على دفعتين كل أسدبوع إلدى مدواطنهم 

ويقددول موظددف مسددئول فددي الوكالددة رفددض الكشددف عددن اسددمه إن   .إقلدديم أراكددان فددي

إعددادة المهجددرين الروهددانجيين تددتم وفددق إرادتهددم ورغبددتهم الشخصددية وبعددد الحصددول 

وقدال إن سدجالت بأسدماء الدراغبين   .على موافقة حكومة بورما على أسماء العائددين

لمعلومدات ومدا إن كدان العائدد هدو في العودة ثانية ترسل إلى بورما للتأكدد مدن صدحة ا

مسلم أراكاني بالفعل وتعود إلينا بالموافقة أو عدمها خالل مدة تتدراوح مدن شدهر إلدى 

وأكد مسئول وكالدة غدود الالجئدين وهدو بنغالدشدي الجنسدية   .ستة أشهر على األكثر

إن المهجدددرين يخضدددعون إلشدددراف أكثدددر مدددن خمسدددين مراقدددب تدددابعين لمنظمدددة األمدددم 

اخددل إقلدديم أراكددان لمتابعددة أوضدداع اسددتقرارهم فددي وطددنهم األصددلي ولتقددديم المتحدددة د

ويؤكددد الشددين ديددن محمددد شددبر نائددب رئدديس منظمددة تضددامن .العددون الددالزم لهددم هندداك

الروهنجيددا علددى أن عمليددات التهجيددر هددذه إلددى أراكددان خاضددعة التفاقيددات خاصددة بددين 

                                                        

 .عن مجلة أنصاف/ ترجمة رأفت فريد/ سمحمد يون. د/ كتب ذلك(  )
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ع داخدل اإلقلديم ال يدزال كمدا حكومتي البلدين بورما والبدنغالديش وأشدار إلدى أن الوضد

هو إن لم يكن أسوأ من قبل بددليل أن هنداك أفواجدا مدن مسدلمي أراكدان يعدودون ثانيدة 

إلى المخيمدات هربدا مدن تواصدل القمدع والقسدوة تجداههم مدن الحكومدة العسدكرية فدي 

) بورمددا وأكددد أيضددا علددى أندده قددد وصددل بالفعددل فددي األسددبوع الماضددي فقددط مددا يقددارب

 . هم من كان في المخيمات في السابقالجر من( 1511

ويقول عبدالقيوم وهو الجر أراكاني يستعد للعودة إلدى وطنده إن الحيداة فدي مخيمدات  

أصبحت ال تطداق حيدد لدم تعدد تتدوفر بهدا " تكنان " و " كوكس بازار " الالجئين في 

أي خدددمات مناسددبة خاصددة بعددد رحيددل المنظمددات اإلغاثددة اإلسددالمية أو تقلددص دعددم 

ن مددن تبقددى منهددا فددي هددذه المخيمددات وأشددار إلددى أنهددم يتعرضددون لعمليددات دفددع وعددو

للهجددرة ثانيددة ألراكددان مددن خددالل اإلهمددال المباشددر الددذي يصدديبهم إضددافة إلددى حجددب 

المساعدات المقررة لهم من األمم المتحددة والتدي ال تصدل إلديهم منهدا إال الندزر القليدل 

وأكدد علدى أن مدا يتلقونده مدن .يدة الضدروريةالذي ال يكاد يكفي لسدد احتياجداتهم الحيات

( دوالر تقريبدا 455)تكدا بنغالديسدية (  211) مواد غذائيدة وغيرهدا ال تتجداوز قيمتهدا

ر وفددق دوالر لكددل مهجدد( 41)كددل أسددبوعن فددي الوقددت الددذي تدددفع فيدده األمددم المتحدددة 

ن نحدد: ويبددرر عبدددالقيوم عودتدده إلددى أراكددان بقولدده   المخصصددات المعتمدددة لالجئددين

هربنا من ظلم النظام العسكري الديكتاتوري في بورما وتركندا أرضدنا وأعمالندا وأهلندا 

هناك خوفا من الظلم والمدوت الدذي يحديط بكدل شدر هنداك وألنندا وجددنا نفدس النتيجدة 

تحدد لنا هنان لذا قررنا العدودة الن المدوت فدي الدوطن أفضدل كثيدرا مدن المدوت وأندت 

مددن سددبقنا إلددى هندداك إال أننددي ال أفكددر اآلن إال  ويضدديف اندده رغددم عددودة بعددض. الجددر

 .(1)بالذهاب والنجاة بنفسي من موت مؤكد لي وألسرتي هنا في تكناف

 : عطية محمد سعيد / أعده الشين : نبذة من مجلة المجتمع 

في جمهورية بورما االشدتراكية الشدعبية تعديش أقليدة مسدلمة يقددر عدددها بمدا يزيدد   

نصف يطلق عليهم اسم مسلمي روهنجيا يعيشون وسط بحدر مدن قليال عن المليون وال

وقدد صدبر المسدلمون .البوذيين يحيطدون بهدم مدن كدل جاندب ويتحكمدون فدي مصدائرهم

وصددابروا حتددى يحتفظددوا بأرضددهم وديددارهم التددي ورثوهددا جدديال بعددد جيددل عددن آبددائهم 

يالدي وأجدادهم عبر حقب تاريخيدة طويلدة تمتدد بعدض جدذورها إلدى القدرن الثدامن المد

عندما توغلت جيوش الفتح اإلسالمي إلى حدود الصين مخلفة وراءها بعدض الجرحدى 

والضعفاء الدذين تفرقدوا بتلدك األنحداء كمدا تمتدد جدذورها األخدرى إلدى هجدرات التجدار 

المسلمين من العرب والفرس والمغول في فترات الحقة من بدايدة القدرن الثداني عشدر 

معظم المسلمين في المنطقة الجبلية الواقعدة غدرب  ويعيش .إلى الثامن عشر الميالدي

وقد .بورما إلى ضفاف نهر الناف الذي يفصل جمهورية بورما عن جمهورية بنغالدش

عملددت بريطانيددا أثندداء فتددرة اسددتعمارها الطويددل علددى إفقددارهم وحرمددانهم مددن فددرص 

                                                        

 .هـ1 1 / جمادي اآلخر/ الجمعة   1عدد / السنة الثانية عشر/ مجلة المسلمون(  )
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القدارة  التعليم والوظائف الهامة كجزء من سياستها نحو اإلسالم والمسدلمين فدي شدبه

الهندية وعندما اضطرت بريطانيا لالنسدحاب مدن بورمدا أثنداء الحدرب العالميدة الثانيدة 

م قامددت القيددادة  1942تحددت زحددف القددوات اليابانيددة المواليددة للمحددور األلمدداني سددنة 

اإلنجليزية بتسليم أسلحتها إلدى البدوذيين الدذين اسدتخدموها ضدد المسدلمين العدزل فدي 

 .أكثر من مائة ألف مسلمحرب إبادة راح ضحيتها 

ومنددذ ذلددك الحددين أعلددن البددوذيين الحددرب الدينيددة ضددد المسددلمين بجالئهددم عددن الددبالد  

واتخددذوا مددن قددانون الجنسددية وسدديلة خسيسددة .. بشددتى الوسددائل المدنيددة والعسددكرية

لحرمان المسلمين من حقهم المشروع فدي الحصدول علدى الجنسدية البرميدة وأصدبحت 

ولقدد . لكن برميا يجب أن تكون بوذيا -: عبية تردد المثل القائل الدوائر الرسمية والش

لعبت الحكومة البورمية أدوارا غاية في المكر والدهاء لحرمدان المسدلمين مدن التمتدع 

وقد بدأت حملة التشريد الحالية قبل بضدعة أشدهر حيدد أخدذت قدوات . بقانون الجنسية

ة بمهاجمدة القدرى المسدلمة حيدد الجيش والبدوليس وفرقدة الددراجين البوذيدة المسدلح

تمارس عمليات القتل والنهب وانتهاك األعراض حيد تؤخذ البنات األبكدار والعدرائس 

وبددأ المسددلمون . إلدى ثكنددات الجديش قهددرا لتمدارس معهددا أبشدع أنددواع الخندا والرذيلددة

يفرون أمام هذا االعتداء الوحشي فيعبرون نهر النداف إلدى البلدد المسدلم الوحيدد الدذي 

وعندد زيدارتي لبدنغالديش فدي أواخدر شدهر أبدر يدل كاندت . جاورهم آال وهو بنغالديشي

األزمة على أشدها فرأيت لزاما أن أرى هدؤالء المشدردين البؤسداء فسدافرت بالطدائرة 

إلي مدينة شيتاكونج ثم مدينة كوكس بازار على مقربة من الحدود البرمية ثم سدافرت 

رت فيها أفواج الالجئين على جانبي الطريق حتى بالسيارات مسافة مائة كيلومتر انتش

لقددد عشددت بددين هددؤالء المسددلمين . وصددلت  إلددى حدددود بورمددا عنددد ضددفة نهددر الندداف

المنكوبين ورأيت وسمعت من األهدوال والحدوادد التدي عاناهدا هدؤالء المسداكين علدى 

ك القتدل الجمداعي والنهدب وهتد. أيدي القدوات البرميدة مدا ال يمكدن أن يخطدر علدى بدال

وقددادني بعضددهم ليرينددي بعددض النسدداء الالتددي . والتقيددت بددالجرحى والثكلددى. األعددراض

تمكن من الهرب بعد أن ديست كرامتهن واغتصبن بواسدطة الجندود فمدا تكداد الواحددة 

ورأيت ويا هدول مدا رأيدت الجدوع . منهن ترى أحدا حتى تكاد تغوص في األرض خجال

أن .بقون ويتزاحمون على قطعدة البسدكويتوالفقر وذل الحاجة الذي يجعل الناس يتسا

 :الحاجة السريعة الملحة لهؤالء الالجئين يمكن تلخيصها في اآلتي 

 .الحاجة إلى الطعام الضروري - 1

 .الحاجة إلى السكن الذي يقيهم من األمطار -2

 .الحاجة إلى العالج واألدوية -3

يعلمونهم أمور دينهم قبل أن الحاجة إلى الدعاة والمرشدين الذين يذكرونهم بار و -4

تددتخطفهم أيدددي البعثددات التبشدديرية المسدديحية لتسددتغل حدداجتهم إلددى الطعددام والمددأوى 

وأخيددرا الحاجددة إلددى دعددم الحكومددات العربيددة . فتقدمدده لهددم ثمنددا بخسدداً لقدداء تنصدديرهم
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واإلسالمية بالضغط على حكومدة بورمدا لتمكدنهم مدن العدودة إلدى ديدارهم ليعيشدوا فدي 

ا مددا أود توضدديحه عددن أحددوال المسددلمين البددورميين الددذين بلددد عددددهم حتددى هددذ.سددالم

 .(1)م مائتي ألف مسلم 1978أواخر مايو سنة 

 

 : كتبت مجلة المجتمع 

 :طهاد األقلية اإلسالمية في بورماالحكومة العسكرية  االشتراكية تواصل اض

اد األقليدة توالت األنباءن مندذ ثالثدة أسدابيع عدن مواصدلة حكومدة بورمدا اضدطه 

نيسدان الماضدين أكثدر ( 21)فقد أعلن وزير خارجيدة بدنغالديشن فدي . اإلسالمية هناك

أن : وقال . ألفا من مسلمي بورما قد لجأوا إلى بنغالديش هربا من اإلرهاب( 71)من 

العالقات بين بدالده وبورمدا أصدبحت  متدوتره  للغايدة مندذ لجدوء المسدلمين البدورميين 

أن التفتدديش علددى بطاقدات التسددجيل المزعومددة الددذي تقددوم بدده  إلدى بددنغالديش وأضدداف

ورغم أن حكومة الجنرال ني ون  . سلطات الهجرة في بورما ليس إال وسيلة اضطهاد

العسكرية االشتراكيةن قد نفت أن جيشها يشن حملة إرهاب ضد األقليدة اإلسدالميةن إال 

فدروا مدن بورمدا  خوفدا أنها اعترفت أن هؤالء الالجئدين هدم مهداجرون غيدر شدرعيين 

مددن اعتقددالهم وطددردهم مددن الددبالد  بيددد أن السددلطات الحاكمددة فددي رانغددون لددم توضددح 

األسباب الحقيقية لمخاوف هؤالء وثمة أنباء تقول إن القوات المسلحة قدد عمددت إلدى 

واألكثر من ذلكن أن الحكومة البورمية صرحت أنده لديس فدي نيتهدا أن . انتزاع مزارع

بيدر مدن األشدخاص الدذين فدروا عبدر الحددود إلدى بدنغالديش  وقدد ارتفددع تعيدد العددد الك

والواقع أن هذه ليست هي الحملدة األولدى  .شخص(  1115111) عددهم إلى حوالي 

ففددي الربددع األول مددن عددام . التددي تشددنها الحكومددة الدكتاتوريددة ضددد األقليددة اإلسددالمية

قد وصل بعض الالجئدين و. م تعرض المسلمون لحملة اضطهاد وتشريد مماثلة1971

وصرح شاب بورمي لمجلة المجتمع في حينها العدد الثاني الصادر . إلى الكويت آنذاك

ويلقددي  .م أن الحكومددة قددد انتزعددت مددنهم كددل ممتلكدداتهم1971مددارس عددام ( 24)فدي 

م اسدتقلت فدي 1886المسلمون في بورما  وهي مسدتعمرة بريطانيدة سدابقة مندذ عدام 

معاملة قاسيةن فهم يشدردون مدن ديدارهم ويرحلدون عنهدان   1948كانون الثاني ( 4)

ولمدا كدان معظمهدم مددن المدزارعين فدان الحكومددة . وتفدرض علديهم الضدرائب الباهظددة

وباإلضدافة إلدى ذلدكن فدان . بالمائدة مدن حاصدل إنتداجهم الزراعدي( 91) تبتز أكثدر مدن

ذهاب إلدددى الحكومدددة البورميدددة تحدددارب الشدددعائر اإلسدددالميةن فدددال يجدددرؤ أحدددد علدددى الددد

المساجدن ونادرا ما تسمح الفرصة إلقامة صالة الجمعةن حتدى أن المسدلمين ال يسدمح 

لهددم بددالخروج مددن مندداطقهمن وتسددتقبل السددجون الحكوميددة أعدددادا كبيددرة مددنهم وحتددى 

م حينمدا 1962فريضة الحج لم تسمح الحكومة ألحد من المسدلمين بأدائهدا فمندذ عدام 

ويشددكل  .أحددد مددن بورمددا حاجددا إلددى بيددت هللا الحددرام قددام االنقددالب العسددكري لددم يخددرج
                                                        

 .كتبه الشيخ عطية محمد سعيد/ مجلة المجتمع(  )
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المسددلمون البورميددون أقليددة كبددرى فددي بورمددان حيددد يزيددد عددددهم علددى ثالثددة ماليددين 

أن اإلسالم ( 75) ويقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه عالم اإلسالم  ص    . نسمة

التجدار دخل بورما فدي القدرن العاشدر الهجدري  السدادس عشدر المديالدين عدن طريدق 

ونشأت جاليات إسالمية فيهدا حتدى وصدلت إلدى رانجدونن وهدى . والرحالين من الهنود

. تقع بورما فدي جندوب شدرقي أسديا فدي شدبه جزيدرة الهندد الصدينية. العاصمة الحالية

وتحيط بها بنغالديش والهند والصين والوس وتايالندد وخلديج البنغدال وتبلدد مسداحتها 

مليددون نسددمة يددتكلم ( 31)عدددد سددكانها حددوالي  كيلددو متددر مربددع ويبلددد( 678534)

معظمهم اللغة البورمية ويدينون بالبوذيةن وهنداك أقليدة نصدرانيةن إضدافة إلدى األقليدة 

عاما على االنقالب العسكري في بورمان فإن ( 16)وعلى الرغم من مرور  .اإلسالمية

عددددا مددن وتواجدده الحكومددة . األوضدداع الداخليددة فددي الددبالد مددا زالددت غيددر مسددتقرة

. الحركددات العسددكرية اإلقليميددة التددي تقددوم بهددا االقليددات طلبددا لمزيددد مددن الحكددم الددذاتي

ويسيطر جيش التحرير الوطني الكاريني  وهو منظمة متمردة على الحكومة المركزية 

إن اضدطهاد المسدلمين البدورميين   .جندي على قطداع مدن الدبالد( 65111) يتألف من

قليدات اإلسدالمية فدي الفلبدين وكمبوديدا وتايالنددن حيدد يأتي ضمن مسلسل اضطهاد األ

يواجددده اخوتندددا هنددداك حمدددالت اإلبدددادة الجسدددديةن والتشدددريد واإلرهددداب الددددينين الدددذي 

 .يمارسدده حكددام تلددك الددبالد البوذيددون أو النصددارى أو االشددتراكيون علددى حددد سددواء

ك واالحتجداج والواجب اإلسالمي يقتضدي إعدالن التضدامن مدع األقليدات اإلسدالمية هندا

ومددن الجدددير  .علددى ممارسددات السددلطات الهمجيددةن والسددعي لمسدداعدتهم فددي محنددتهم

بالذكر أن ما تعتم عليه الصحافة ووكاالت األنباء من كون قضية البورميين المسدلمين 

ربنا هللا : قضية دينية وأن ما يالقونه من اضطهاد إنما بسبب كونهم مسلمين يقولون 

حة للرأي العام العدالمي إذ صدرحت مفوضدية األمدم المتحددة هذه القضية أصبحت واض

لشدؤون الالجئدين أن الندازحين مدن بورمدا يجتددازون الحددود إلدى بدنغالديش  هربدا مددن 

ولعل هذا التصريح الواضح الصريح يعود إلى فداحة الخطدب وسدوء .االضطهاد الديني

الالجئدين ارتفددع  ا منددوب الصددليب األحمدر البريطداني أن عدددداألوضداع إذ اعلدم مددؤخر

الجر يعيشون في أحوال بائسة في ثمانية مخيمات مع العلم ( 1415111)إلى حوالي 

 .(1)أن تدفق ألوف الالجئين الزال مستمرا وبصورة يومية

 :كتبت مجلة االقتصاد اإلسالمي 

إن المسلمين في بورما وكشمير كغيرهم من المسلمين الذين يعدانون مدن وحشدية      

والقددوةن فهندداك يخضددع الماليددين مددن المدددنيين المسددلمين رجدداالً ونسدداًءا ذوي السددلطة 

لقسوة ووحشية من قبل الهندن وهذه الفظاعة والوحشية تمثل أسوأ قمع يشهده العالم 

 .في هذا الوقت وذلك نتيجة لخضوع الناس ضد إرادتهم من قبل الحكومة الهندية

                                                        

 .11ص 91 عدد/ مجلة المجتمع(  )
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سلمين يرجع إلى عوامل سياسدية فهذا التعسف ضد قاطني بورما وكشمير من الم     

تمكدددن فدددي أن بورمدددا وكشدددمير مدددن المقاطعدددات المتندددازع عليهدددا بدددين كدددل مدددن الهندددد 

وباكستان تدرى كدل منهمدا أن هداتين المقداطعتين مدن حقهدا هدي وحددهان كمدا أن خطدر 

التهديد النووي ال يزال قائماً بين الدولتين مما جعل أهل بورما وكشمير من المسدلمين 

الواليدات المتحددة وغيرهدا مدن الددول ذات السدلطة والنفدوذ أن يسدتخدموا  يطلبون من

نفوذهم لتتحقق لهم نفس الحقوق التي يتمتع به أهل المجتمعات األخرى أال وهدو حدق 

 .تقرير المصير

فهددذا مددا أعلنتدده األمددم المتحدددة فددي قراراتهددا المتتاليددة التددي تطالددب فيهددا بددإجراء      

م فقد طلبدت األمدم  1948ا وكشمير والذي لم يجر منذ سنة استفتاء عام ألهالي بورم

 . المتحدة بكل وضوح أن يصوت البورميون والكشميريون بخصوص مستقبلهم

" رانجدون " وتقع جمهورية بورما إلدى الشدرق مدن جمهوريدة الهندد وعاصدمتها      

م وتقدددر مسدداحتها بنحددو  4/1/1948وقدد أعتددرف بهددا كدولددة ذات كيددان سياسددي فددي 

مدديال وسددكانها يعتنقددون عدددة ديانددات منهددا البوذيددة والوثنيددة واإلسددالم ( 6215786)

والهندوكية والمسيحية ويقدر عدد المسلمين بثالثة ماليين تقريبا ومن بدين المسدلمين 

في بورما يوجدد عددد كبيدر مدن الهندود والصدينيين ومعظدم المسدلمين يتبعدون المدذهب 

" رانجددون " خمسددين مسددجدا فددي العاصددمة  الحنفددي أو الشددافعي كمددا يوجددد أكثددر مددن

وكذلك في منداالي يأسين وفي أكباب ونتيجة النتشدار الددين اإلسدالمي فدي بورمدا فقدد 

 .ترجم القرآن الكريم إلى اللغة البورمية
 

 :اضطهاد مسلمي بورما 
تصاعدت في اآلونة األخيرة حددة اضدطهاد األقليدات اإلسدالمية فدي أمداكن متفرقدة      

م جعلت هذه األقليات هدفا للممارسات القمعية لسلطات الدول التي تعيش فيها من العال

 .هذه األقليات

 :ففي بورما يتعرض المسلمون لظروف قاسية رهيبة تتمثل فيما يلي      

 منع المسلمين من أداء فريضة الحج وعدم السماح لهم بأداء الصالة. 

 إلغاء الدراسة اإلسالمية في المدارس والكليات. 

 مصادرة الكتب والمنشورات والمجالت اإلسالمية. 

 القيام بحمالت إرهابية إلخراج المسلمين من دينهم. 

 مصادرة البيوت والعقارات الموقوفة على المساجد والمدارس اإلسالمية . 
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ولمدا أشددتد بطددش السددلطة واضددطهادها للمسددلمين بدددأت قوافددل مددنهم النددزوح إلددى      

إلى خمسين ألف مسلم كل شهر وقد بلد غدد المهاجرين  بنجالديش بأعداد هائلة تصل

ألف مسلم وأذاعت إحدى اإلذاعات ( 211)م أكثر من  1979من مسلمي بورما حتى 

م خبدرا يؤكدد 1979ينداير ( 26)هدـ الموافدق 1399صدفر ( 27)العالمية يوم الجمعة 

 مددوت أكثددر مددن سددبعة آالف طفددل مسددلم مددن مسددلمي بورمددا المهدداجرين بسددبب الجددوع

م فكم يا ترى عدد المسلمين الذي 1981والعطش فإذا كان هذا العدد قد مات قبل عام 

 ماتوا إلى يومنا هذا ؟

وال يددزال مسددلمو بورمددا يمثلددون أحددد ضددحايا الظلددم ولقددد أخددذت قضددية الالجئددين      

المسلمين في بورما أبعادا خطيرة بعدد أن أغلدق اإلعصدار الدذي هداجم بدنجالديش بداب 

هؤالء المسلمين في الهروب من ويالت الحكم العسكري فدي بورمدان ولدذلك  األمل أمام

اضطر مسلمو بورما للهروب من مندازلهم إلدى الغابدات القريبدة مدن الحددود التايلنديدة 

وقددد فددر . فددي أعقدداب اإلجددراءات القمعيددة التددي تمارسددها السددلطات فددي بورمددا ضدددهم

علدى الحددود " كاوكاريدك " قريدة البورميدة إلدى " تبور " حوالي ألف مسلم من قرية 

التايلندية في أعقاب قيام السلطات البورمية بإعدام أثنين مدن شديوق المسدلمين رفضدا 

تسددليم المسددجد للسددلطات المحليددة إلقامددة احتفددال بددوذي داخلددهن وقددد أجبددر الجنددود فددي 

 بورما الشيخين على إظهار الوالء والمبايعة إلحدى صور بوذان وقال المسلمون الذين

فروا إلى الغابات إن السلطات أجبرت أحد الشيوق المسلمين على الدخول إلى المسجد 

 .تحت تهديد السالح وقاموا بحلق شعر رأسه كما يفعل الراهب البوذي

" وكددان الالجئددون المسددلمون الفددارون مددن قمددع السددلطات البورميددة إلددى مدينددة      

بدنجالديش قبدل اإلعصدار الدذي  في بنجالديش قدد أعلندوا للسدلطات فدي" كوكس بازار 

هاجمها أنهم يفرون مدن تعدذيب السدلطات البورميدة والسدخرة والقمدع االقتصدادي بعدد 

البنجالديشدية أكثدر مدن " كوكس بازار " استيالء السلطات على محاصيلهم إلى مدينة 

الجر مسلم أعلنت السدلطات فدي بدنجالديش حالدة الطدوار  بدين قدوات حدرس ( 511)

ة للحيلولة دون الالجئين المسلمين القادمين مدن بورمدان ومدن الجددير الحدود والشرط

م ويوجد اآلن 1979بالذكر أن المسلمين في بورما يفرون من قمع السلطات منذ عام 

لفسددداليب . (1)ألدددف أسدددرة مسدددلمة مدددن مسدددلمي بورمدددا( 15)فدددي بدددنجالديش حدددوالي 

 .اإلباحية والدعوة إلى القومية

 : وكتبت مجلة الرابطة 

مليدون مسدلم ينتشدرون فدي ( 7)مليون نسدمة مدنهم ( 41)يبلد عدد سكان بورما      

مليددون مسددلم فددي واليددة ( 2)جميددع أنحدداء بورمددا ومددن هددؤالء السددبعة مليددون يتواجددد 

 . مليون( 4)التي يبلد أجمالي تعداد سكانها ( أراكان)

                                                        

 . 1، ص16 عدد / عن مجلة االقتصاد اإلسالمي(  )
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حدددها ميددل مربددع ي( 2115111)جنددوب غددرب بورمددا ومسدداحتها ( أراكددان)وتقددع      

غربددا خلدديج البنغددال وشددماال بددنجالديش وشددرقا سلسددلة جبددال هماليددا التددي تفصددل بددين 

 (.روهنجيا)ويطلق على مسلمي بورما اسم ( زاكلن)بوركا و 

ملكدداً ( 48)م تعاقددب علددى حكمهددا 1421عددام ( أراكددان)قامددت دولددة إسددالمية فددي      

ا بوذيدو بورمدا عدام سنة وظلت هكدذا إسدالمية إلدى أن غزاهد( 351)مسلماً على مدى 

عامان كمدا وقعدت بورمدا تحدت االحدتالل البريطداني عدام ( 42)م واحتلوها لمدة 1784

م وقددد أذاق البريطددانيون المسددلمون فددي بورمددا ألوانددا مددن الددذل واالضددطهادن 1918

م 1948وشارك المسلمون في الثورة ضد اإلنجليدز حتدى نالدت بالدهدم اسدتقاللها عدام 

ى البدوذيين الدذين انقلبدوا علدى المسدلمين فدأذاقوهم ألواندا مدن لتؤول السدلطة بعددها إلد

العددذاب ومددن ذلددك الحددين والمسددلمون يعيشددون مضددطهدين فددي ظددل إجددراءات تصددفية 

وقددد ظلددت . م لتددزداد المعاندداة1962قاسددية إلددى أن تددولى االشددتراكيون السددلطة عددام 

وفي عدام . نسيةالحكومة من يومها تعامل المسلمين على أنهم أجانب ال يستحقون الج

هدم شدعب ( أراكدان)م تم وضع قانون جديد للجنسدية تقدرر بموجبده أن مسدلمي 1982

بال وطن وهم أجانب دخالء في بورما وبموجب هذا القانون مندع المسدلمين عدن تملدك 

العقددارات واألمددوال وتقلددد الوظددائف الحكوميددةن ومنعددوا مددن دخددول الجدديش والشددرطة 

كمددا حرمددوا مددن ممارسددة النشدداط . نشددطة السياسدديةواألمددن وممارسددة كافددة أنددواع األ

التجاري وذلك للتضييق عليهم اقتصاديا ومن يخالف ذلك تحرق بضائعه ومتجره حتى 

الباعة المتجولون الذين يحملون البضائع على رؤوسهم تنزع منهم بضائعهم ويعاقبوا 

ات كمددا منددع المسددلمون مددن أداء شددعائرهم بحريددة فهدددمت السددلط .بالضددرب والسددجن

العديدد مدن المسداجد والمددارس اإلسدالمية الخاصددة ومندع المسدلمون مدن تعلدم ديددنهمن 

وصددودرت الكتددب الدينيددة والمصدداحفن وظلددت السددلطات تمددارس عملهددا االسددتفزازي 

بتعليق الصور الخليعة العارية على جددران المسداجدن أيضدا فدان المسدلمين ال يسداوى 

الحق مع المسلم فان الحكم يكون لصالح  بينهم وبين خصومهم في المحاكم فمهما كان

كما يجبر المسلمون على العمل في تعبيد الطدرق وعمليدات الحفدر فدي . خصمه البوذي

كما ظلدت الحكومدة البورميدة تقدوم  .المناطق الجبلية وخدمة الجنود كل ذلك بدون أجر

علددى الدددوام بعمليددات عسددكرية تنتهددك فيهددا أعددراض المسددلمات ويقتددل فيهددا الشددباب 

أي ملددك الثعددابين التددي ( ناجددا)ويعتقددل الشدديوقن ومددن تلددك العمليددات مددا سددميت بعمليددة

ألددف مسددلم إلددى ( 311)م وفيهددا تددم طددرد 1978قامددت بهددا السددلطات البورميددة عددام 

آالف مسددلم وهتددك األعددراض ومددات كثيددر مددن الشدديوق والنسدداء ( 5)بددنجالديش وقتددل 

لمين فدي بورمدا فدي أواخدر العدام وقد استفحلت مشكلة المسد .واألطفال في المعسكرات

ومن يومهدا بددأ ( أراكان)الماضي عندما صعد الجيش عمليات ضد المسلمين في إقليم 

تدفق الالجئدين بأعدداد كبيدرة علدى بدنجالديش حيدد تؤكدد اإلحصدائيات أنده ال يقدل عدن 

ألددف مسددلم فددروا مددن بورمددا ويتواجدددون أالن فددي معسددكرات داخددل الحدددود ( 211)

ويعيشددون أسددوا األحددوال مددن الناحيددة الصددحية والغذائيددة وغيرهددان وقددد  البنجالديشددية

ألددف مددن هددؤالء المسددلمين يعيشددون فددي عشددرة ( 37)أكدددت الحكومددة البنغاليددة أن 
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كمددا أكدددت المفوضددية العليددا لشددؤون الالجئددين التابعددة لفمددم المتحدددة .معسددكرات فقددط

مجتمددع الدددولي تقددديم الوضددع القاسددي الددذي يعيشدده المسددلمون البورميددون وناشدددت ال

ألدف ( 311)مليون دوالر إلى هؤالء الالجئين الذين تقول أن عددهم قد يبلد ( 3755)

 .(1)بعد شهر أو أقل من ذلك

 

      

 

 

 :نماذج عن همجية الحكومة البورمية ضد المسلمين 
فصل جديد في معانات شعب الروهنجا في ( بورما)آخر تطورات قضية أراكان 

 :أراكان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عددن صددورة جديددد مددن الوحشددية ( بورمددا)كشددف تقريددر وكدداالت األنبدداء فددي أراكددان 

والبربريددة التددي يمارسدده الجنددود البورميددة الغاصددبة فددي أراكددانن بحددق األبريدداء مددن 

جديددة بقتدل الشدباب المواطنين من أبنداء أراكدان حيدد بددأ فصدل جديدد بإنشداء مذبحدة 

واإلعدددام والسددجن وممارسددة التعددذيب الوحشددية وضددد اإلنسددانيةن واسددتهدفت القددوات 

 .البورمية خاصة الشباب ورجال الدين والفتيات العفيفات

بمعسدكر ( نداين سداون كداو)م قامت القوات الخاصدة البورميدة 23/6/1993وفي يوم 

شدباب المسدلمين عنددما خرجدوا داروغا الديل بإطالق الرصاص على خمسة نفر من ال

من البيوت ألداء صدالة الفجدر وقدد اعتقلدوا وجداءوا بهدم  إلدى نهدر صدغير جندب قريدة 

فرانفور حيد أطلقوا عليهم الرصاص مرة واحدة وعلدى لسدانهم كلمدة الشدهادة ال آلده 

 .إال هللا محمد رسول هللا إنا ر وإنا إليه راجعون

 : أسماء الشهداء الخمسة كالتالي     

 .من قرية فرانفورو فياض أحمد بن عبد الغفار (1)

 سنة( 32)محمد بن أبو الحسين من قرية فرانفورووعمره  (2)

 سنة( 21)من قرية فرانفورو وعمره  كاال ميتيا سعيد كريم  (3)

 سنة ( 29)وعمره  من قرية داروفا الديل  عبد الرحيم بن غوالل  (4)

 سنة ( 21)وعمره  رية داروفا الديل من ق ناغو مياه بن نور الهدى  (5)

من قريدة دليدة فدارة الدذي قتلده بالسدكين البوذيدون  أمير حسين بن رحمة هللا  (6)

عندددما رجددع مددن السددوق المركددزي أمددام الشددرطة الحكوميددة وأخددذوا ممتلكاتدده 

 . والقوا جثته في النهر بقرب مدينة منجدو
 :احتجاز بنات المسلمين في معسكر الجيش للفاحشة 

                                                        

 .هـ  1 شوال  ،9 1عدد / مجلة الرابطة(  )
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لقد تجاوزت القوات البورمية المتمركزة في منطقة أراكدان فدي ممارسدة الفاحشدة مدع بندات 

المسلمات الضعيفات عن حدود اإلنسانية حيد يستحي منهدا اإلنسدانية والشدعوب المتمدندةن 

بعض الفتيات من غرفة النوم فدي ظدالم الليدل فدي يدوم ( ناين ساون كاو)لقد اعتقلت القوات 

 بهم إلى معسكر الجنود بقرية دارغا الديل وقاموا بفعل الفاحشة وجاءوا 27/6/1993

معهددن أمددام أزواجهددن وأبنددائهن وأمددام حشددود مددن الجيددوش البورميددة واسددتمرت ممارسددة 

 .الفاحشة معهن حتى فقدن الوعي واحتجزوهن

 :وأسمائهن كالتالي 

 سنة( 25)عمرها    رابعة خاتون من قرية فرانفورو ( 1)

 سنة ( 22)عمرها            ية فرانفوروشفيقة من قر( 2)

 سنة ( 18) حكيمة بنت مبارك من قرية شرف الدين بيل عمرها ( 3)

 سنة ( 32)اميس خاتون بنت عمر حكيم من قرية فرانفورو     عمرها ( 4)

 سنة ( 24) عمرها          سنجيدة بنت ناصر من قرية فرانفورو( 5)

 سنة ( 22)عمرها   بالوكالي  سعيدة زوجة نور الدين من قرية( 6)

 

 :إجبار رجال الدين على السجود للضابط البوذي 
 

باعتقدال مددير المدرسدة اإلسدالمية وإمدام المسدجد ( ناين ساون كاو)قامت القوات      

بقرية كبر كالي بقرب مدينة بلدى بدإزار بتهمدة بنداء مبندى المسدجد ألداء الصدالة هنداك 

طهاد فدي معسدكر بلدى بدازار حتدى  فقدد الدوعي وأمدر وقامت بتعذيبده بدأنواع مدن االضد

الضددابط المسددئول بتعظيمدده بالسددجود لدده وإال القتددل بالرصدداص وأمددر بالسددجن لعشددر 

باعتقال إمام المسدجد فدي قريدة دوم بدائي ( ناىن ساون كاو)كما قامت القوات  .سنوات

القدوات  من مدينة بلى بازار بتهمة الزواج من فتاة مسلمة بدون حصول التصريح من

فجداءوا بهمدا إلدى المعسدكر ومارسدوا معهمدا أقصدي أندواع التعدذيب لديال ( نان سدان كدا)

ونهددارا عرايددا وأشددعلوا النددار علددى أعضددائهما الجنسددية خاصددة كمددا يجبرونهمددا علددى 

 .السجود تعظيما للضابط المسئول في المعسكر

 :اعتقال مواطن األبرياء المسلمة وتعذيبهم بالنار 

التددي شددكلت خاصددة ( ندداين سدداون كدداو)ت القددوات الخاصددة م قامدد21/1993 

لمتابعة ومالحقة المسلمين في أراكان ولها سلطة كاملة على المسلمين بددون مراعداة 

قددوانين الددبالد فددي تنفيددذ آيددة عمليددة إجراميددة ضددد هددؤالء األبريدداء وقددد أعلنددت القددوات 

اقهم وتدددمير فددي أراكددان بقددوانين خاصددة للمسددلمين لتضددييق خندد( ندداين سدداون كدداو)

 .اقتصادهم ومنع هويتهم اإلسالمية

( نداين سداون كداو)ومنها ممنوع الخروج من المدينة والقرية إال بتصريح مدن القدوات 

و بضمانات من الشخصديات البدارزة المواليدة للحكومدة إذا كدان المسدافة بينهمدا ثالثدة 

 .كيلو أو اكثر

 .اعتها للمسلمين في أراكانممنوع ممارسة التجارةن وصيد األسماكن وزر: ومنها 
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ممنوع ارتداء الحجاب للمسدلمات وإجبدارهن للعمدل مدع الجندود البورميدة فدي : ومنها 

 .المعسكرات

بعض سكان المنطقة بتهمة مخالفة القوانين ( ناين ساون كاو)لقد اعتقلت القوات      

 :الخاصة ومنهم 

 سنه  (35)وعمره  أبو الهاشم بن محمد حسين من قرية فرانفورو 

 سنة ( 31)وعمره   حبيب الرحمان نور احمد من قرية فرانفورو 

 سنة ( 35)وعمرها    ظهير احمد دودو مياه من قرية فرانفورو 

 .سنة( 32)وعمرها    أمير حسين يوسف من قرية فرانفورو 

 .سنة( 21)وعمرها    يوني احمد محمد حسين من قرية فرانفورو

 .سنة( 32) وعمرها  قرية فرانفورو بديع العالم بن محمد شفيع من 

 .سنة( 35)وعمرها   من قرية فرانفورو  بشير احمد بن سكندر 

 .سنة( 32) وعمرها  رحمة هللا بن فيتان علي من قرية شرفا الدين بيل

 .سنة(  31)وعمرها   عبدالحميد بن نور احمد من قرية هانسوراتا 

 .سنة(  51)مرها وع  نور علي بن كوال ميا من قرية دارغا الديل

 .سنة(  52)وعمرها    نور بن عبد الحكيم من قرية دارغا الديل 

 .سنة(  22)وعمره    محمد اكبر بن نور الحق من قرية دارفا الديل 

 .سنة( 31)وعمرها  شونا مياه علي بن محمد إسالم من قرية دارفا الديل 

 :محاوالت حكومة البورمية لتقليل سكان المسلمين في أراكان

منذ تولى الشيوعيين السلطة في بورما بقيدادة جندرال نيدو البدوذي المتعصدب فدي عدام 

م قدداموا بتخطدديط مدددروس إلخددالء منطقددة أراكددان مددن سددكانها األصددليين التددي 1962

أغلبها مدن المسدلمين وحداولوا مدرات عديددة بطدردهم إلدى بدالد أخدرى وتشدريدهم إلدى 

لخاصة لقتدل المسدلمين األبريداء بأيددي القدوات أنحاء العالم كما قاموا بإنشاء المذابح ا

الخاصددة كمددا قدداموا باعتقددال المسددلمين وتسددجينهم سددجناً مؤبدددا بتهمددة فاقددد الجنسددية 

البورمية وبعد الطرد والتطهير والقتل واإلعدام حاولوا تضدعيفهم اقتصداديا واجتماعيدا 

سدفر فدي داخدل وحاصروهم بمنع المواصالت مع العالم الخارجي وعدم السماح لهم بال

بورما والتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى وقاموا بإنشاء المستوطنات البوذية برعايدة 

الحكومة فدي المنداطق المسدلمةن ورغدم محداوالت الشديوعيين للتقليدل تعدداد المسدلمين 

فددي أراكددان مددازال عدددد المسددلمين أكبددر التجمددع وأكثددر سددكان المنطقددة عدددداً وفشددلت 

ف وذلدك بسدبب كثدرة التوليدد وتعددد الزوجدات وكثافدة النسدل الحكومة في حصول الهد

في المجتمع المسلم حيد يزيدد عدددهم سدنويا بمقابلدة البدوذيين وقدد وضدعت الحكومدة 

 .قوانين للحد من األسر المسلمة

  الخاصددة ( ندداين سدداون كدداو)منددع انعقدداد النكدداح والددزواج إال بالموافقددة مددن القددوات

 .ابط المسئول وفي معسكر الجيشوانعقاد حفلة الزواج أمام الض

  سنة للزوجة( 21)سنة للزوج و ( 25)منع الزواج إال بعد. 

 منع تعدد الزوجات منعا قاطعا ومنع توليد األطفال إال اثنين. 



 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  61  -

 

 

61 

التزام العريسة بأخذ إبرة منع الحمل وذلك مدن أطبداء مخصوصديين أنشدئت لدذا  

ويضدربون إبدرة مندع الحمدل  الغرض ويتجول األطباء باسدتمرار فدي منداطق المسدلمين

   .(1)بحيلة ومكر

  :قوات الشرطة تضرم النار في أحد األحياء المسلمة

م أضددرمت قددوات الشددرطة فددي مدينددة بوتهيدددوند 1996ديسددمبر عددام ( 21)فددي      

النار في أحد األحياء السكنية للمسلمين بعد شجار نشب بين الشرطة وأحد األشدخاص 

قامدت قدوات الشدرطة . سدتئجار أحدد أشدرطة الكاسديتالمددعو عبدد المجيدد بخصدوص ا

بإضددرام النددار فددي أول األمددر منددزل عبددد المجيددد وبعددد ذلددك امتدددت النددار إفددى مسدداكن 

الجوار وأتت على الحي بأكملهن وحينما كان القرويون المسلمون من القرى المجاورة 

دعو سديد أكبدر حاولوا إطفاء النار منعتهم قوات الشرطة وأطلقت النار على أحدهم الم

 .عاما( 52)ويبلد من العمر 

 
 :انتشار االضطهاد الديني في مونغدو 

م قددام راهبددان بوذيددان بمسدداعدة خمسددة مددن أفددراد 1996ديسددمبر عددام ( 11)فددي      

قدوات الشددرطة ومعهدم بعددض مدن البددوذيين المداغ بالددذهاب إلدى شددقدار بدارا وأخطددروا 

متلدك أرضدا تبلدد مسداحتها نحدو فددان فدي المدعو عبد الغفور بن زين العابدين الدذي ي

منطقة نداتمراوك وطلبدوا بدأنهم يحتداجون األرض إلقامدة ديدر عليهدا لمجتمدع البدوذيين 

إال أندده تددم ( نددا سددا كددا)المدداغ قددام صدداحب األرض برفددع دعددوى قضددائية لدددق منطقددة 

 .تحذيره بعدم عمل ذلك

ى مجلددس التبليددد م أخطددرت السددلطات الددرئيس القدديم علدد996نددوفمبر ( 21)وفددي      

بشددقدار بددارا مددن أجددل بندداء مجمددع تجدداري وأندده إذا لددم ينصدداع المجلددس إلددى أوامددر 

 .السلطات المحلية ففي هذه الحالة فسوف يسلمون المسجد إلى إدارة الحكومة

بالمقاطعددة بتقددديم النصددح (  SLORC)وقدام رئدديس مجلددس حفددظ النظددام والقددانون      

أنده ينبغدي مناقشدة األمدر مدع علمداء المسدلمين فدي والمشورة ألعضاء لجنة القيمدين ب

المنطقددة ويرفددع بعدددها القددرار لدده التخدداذ اإلجددراء المالئددم وفددي غضددون ذلددك اسددتغلت 

السددلطات النددزاع الطفيددف الددذي نشددب بددين أعضدداء لجنددة المدرسددة فددأمرت بددإغالق 

ر م ألجددل غيدد1996ديسددمبر ( 16)الجامعددة اإلسددالمية العالميددة فددي نددور هللا بددارا فددي 

مسمى على الدرغم مدن أن الجمعيدة وافقدت فيمدا بعدد بفدتح المدرسدة لكدن السدلطات لدم 

 .توافق على الطلب

فددي مدينددة بوتهيدددوند ( )18)رقددم  اعتقلددت وحدددة االسددتخبارات العسددكرية

عامدا مدن قريدة المبربيدل فدي ( 21)المدعو عبدالصابر بن كداال ميداه البدالد مدن العمدر 

ل هو في الحجدز لالسدتجوابن وبسدبب مدا القداه مدن م ومازا1996ديسمبر عام /  23

تعذيب لم يتحمل العذاب و توفى وسلم جثمانه فيما بعد إلى ذويدة بمشدرحة المستشدفى 

                                                        

 (.بورما)قسم النشر واألعالم لمنطقة تضامن الروهنجا أراكان :  إعداد (  )
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العدددام فدددي بوتهيددددوندن فدددي حدددين استشددداط الضدددابط المسدددئول بوحددددة االسدددتخبارات 

بمرافدددر سدددكة حديدددد بوتهيددددوند غضدددبا وأمدددر بإرسدددال رجالددده ( 18)العسدددكرية رقدددم 

أشددخاص ممددن شدديعوا جنددازة الفقيددد وأودعددوا فددي (7)ويدداء إلددى القريددة العتقددال األق

الحبس بنقطة الشرطة ويقدوم شخصدان مدن الشدرطة السدرية كدل ليلدة بمضدايقتهم فدي 

 . السجن

 (  SLORC)مجلس حفظ النظام والقانون 
  يعمل على تقويض الحركة المؤيدة للديمقراطية

ارضددة الحدائزة نوبدل للسددالم السديدة أونددد صدرح المجلدس العسددكري بدأن زعيمدة المع 

 .سان سوشي خائنة مع حكومات البلدان الغربية وسوف يعمل العسكر بتدميرها

م ذكددر معلقددو الصددحافة الددذين تهدديمن علدديهم الدولددة بددأن 1996ديسددمبر ( 17)ففددي 

هددو الفشددل ( البددورميين)مصددير كددل خددائن يحدداول تحدددي الدولددة أو معارضددة العسددكر 

معددروف أن محددرري التعليقددات الصددحافية فددي بورمددا هددم ضددباط الجدديش والتدددميرن وال

فلدم تقلدل المعارضدة مدن . ذوي الرتب العليا الذين يتبعون سياسة الحكومدة ويطبقونهدا

شددأن التهديدددات التددي أطلقهددا العسددكر خاصددة بعددد مددا تددم مهاجمددة زعيمددة المعارضددة 

بنداء علدى أوامدر مدن م من قبل مجموعة منظمدة 1996نوفمبر  9البورمية في تارين 

 .النظام الحاكم

فقام الطالب تحت رقابة الشرطة بانتفاضة فدي شدوارع العاصدمة رانجدون ومديندة      

ماندالي وكانت هذه االنتفاضة هي األكبر بعدد انتفاضدة الديمقراطيدة التدي كاندت حددثت 

ى م وفي ذلك األثناء انفجرت قنبلة في معبد كابداي فدي رانجدون أدت إلد1988في عام 

من وهدو المكدان الدذي 1996ديسدمبر  27آخرين في تدارين  8أشخاص وجرح  4قتل 

بزيارتدده لتأديددة (  SLORC)يقددوم فيدده كبددار مسددئولي مجلددس حفددظ النظددام والقددانون 

الشعائر الدينية حيد كان هناك اللواء تين آو هو ثالد شخصية في قيادة مجلس حفدظ 

وكدان نتيجددة . اعات فقددط مدن االنفجدارالنظدام والقدانون فدي زيدارة للمعبددد قبدل ثدالد سد

االنفجار الثاني الذي قام به اتحداد التنميدة التضدامني أن تدوفى أحدد رجدال األمدن وأحدد 

/ عمال الصليب األحمرن ومنذ ذلدك الحدين تدم تقييدد حركدات زعيمدة المعارضدة السديدة 

 .(1)أوند سان سوشي بعد إغالق المعاهد التعليمية إثر حوادد انفجارات القنابل
 

 الرهبان البوذيون يحرقون مساجد بورما 
        كتب علي عثمان وعمر المضواحي

مسجدا في عدد من المددن البورميدة وقداموا ( 21)أحرق الرهبان البوذيون في بورما 

" رانجدون"كشدف أحدد القيدادات اإلسدالمية فدي  .بنهب وحرق المصاحف التي بدداخلها

أن مسدلمي بورمدا يواجهدون اآلن محندة "  المسدلمون"العاصمة في اتصال هاتفي مع 

كبيرة وأن هناك هجمة مدبرة تجدري ضددهم فتحدرق مسداجدهم وتددمر ممتلكداتهم دون 

 .أن تتدخل السلطات لحياتهم

                                                        

 .1 ص/ أنصاف/ عن مجلة(  )
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وقال إن الهجمدة مسدتمرة وإن المسدلمين يحرسدون مسداجدهم إال أن الشدرطة تدأمرهم 

البدوذيين يقومددون بتدددمير بمغدادرة المكددان علدى أن تتددولى هددي الحمايدة فددإذا بالرهبددان 

" رانجدون " وأضاف أن القيادات اإلسدالمية فدي  .المسجد تحت سمع وبصر السلطات

التقت بعدد من سفراء الددول اإلسدالمية مدن بيدنهم سدفراء مصدر وإندونيسديا وماليزيدا 

وبنجالديش لممارسة ضغوط على الحكومة البورمية والحفداظ علدى سدالمة المسدلمين 

وحددول أسددباب اندددالع  .سددفر هددذه الجهددود عددن أي نتيجددة حتددى اآلنوممتلكدداتهم ولددم ت

أعمال العنف ضد المسلمين قدال إنهدم ال يسدتطيعون تحديدد المسدؤولية ولكدن الواضدح 

أن السلطات ال تتدخل بل توفر حماية للمهاجمين في كثير من االعتدداءات التدي وقعدت 

ا لحدرق ممتلكداتهم ومنهدا وأن هناك أحياء تقطنها أقلية من المسلمين وهؤالء تعرضدو

منددازل فددي أحددد أحيدداء العاصددمة وأردف أن الدددالئل تشددير إلددى أن المجلددس ( 7) تدددمير

العسددكري الحدداكم لهددذا الشددعب الطددائفي لتحويددل األنظددار عددن السددخط المتنددامي بددين 

التي اندلعت منها األحداد األخيرة وذلك عقب " مندالي " الرهبان البوذيين في مدينة 

راهبدددا مدددنهم بسددبب أزمدددة بدددين البدددوذيين والحكومددة ممدددا أدى إلدددى قيدددام ( 16) مقتددل

 .وأربع مدن أخرى" مندالي " السلطات بفرض حالة الطوار  في 

التددي هددي ثدداني اكبددر مدينددة فددي بورمددا جددرى قتددل وجددرح " مندددالي " وفددي مدينددة 

ها العشرات من المسلمين وتم تدمير ممتلكات ومباني يستخدمها المسلمون وتبلد قيمت

سدداغايند وبينمانددا وتونغددو " ماليددين الدددوالرات وامتدددت هجمددات البددوذيين إلددى مدددن 

 .وبرومي

تم فرض حظر التجول فدي وسدط المديندة كمدا أحدرق مسدجد فدي حدي " مولمين "وفي 

شمال شرق العاصمة رانجون وقع الهجدوم اإلرهدابي عقدب اجتمداع لمائدة بدوذي حدين 

لشدرطة البورميدة التدي اتخدذت إجدراءات أمنيدة قرروا بدء فعلتهم النكراء قبل وصدول ا

يدانكين " مشددة حول المنطقة المجاورة للمسجد وغيره من المساجد األخرى في حي 

وذكددر شددهود أن السددلطات اعتقلددت قرابددة المائددة راهددب بددوذي  ".تددانوي " وحددي " 

رشقوا بالحجارة مسجدا يصلي فيه أفراد طاقم سفارة إندونيسيا في رانجون وهذه هي 

المددرة األولددى التددي تتخددل فيهددا قددوى األمددن منددذ أن بدددأ الرهبددان هجمدداتهم فددي نهايددة 

 .(1)األسبوع ودمروا العديد من المساجد

 في احتجاج شديد اللهجة للمجلس في المانيا 
 ضد الشعب الروهنجي ".. لحقوق اإلنسان " ممارسات ال أخالقية وانتهاك 

 :واس  -بون 

ي المانيدا احتجاجداً شدديد اللهجددة علدى الممارسدات غيددر قددم المجلدس اإلسدالمي فدد     

" األخالقية وانتهاك حقوق اإلنسان ضد الشعب الروهنجدي بمنطقدة أراكدان فدي بورمدا 

وقالت وكالة األنباء اإلسدالمية أن رئديس المجلدس صدالح الددين الجعفدراوي " ماينمار

بورميددة لددم تلتددزم سددلم مددذكرة إلددى السددفير البددورمي فددي ألمانيددا توضددح أن الحكومددة ال

 .م1992باالتفاق الذي وقعته مع حكومة بنغالدش عام 

                                                        

 .م991 مارس  18وجريدة المسلمون / أنصاف/ عن مجلة(  )
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ويدنص االتفدداق علدى ضددرورة العددودة الفوريدة للمهدداجرين إلددى ديدارهم كمددا يددنص      

علددى أن تقددوم الحكومددة البورميددة بتعددويض المسددلمين عددن كددل مددا فقدددوه والسددماح 

ا وأن تصدددر الحكومددة لمسددلمي أراكددان بحريددة السددفر والتنقددل داخددل الددبالد وخارجهدد

البورمية بطاقات تجنس للمسلمين فدور عدودتهم إلدى بالدهدم وتعدويض المسدلمين عدن 

 . استخدامهم قسراً عماالً لبناء السدود والطرق

وهدذا ( ماينمدار)وقال إن الشعب الروهنجي يريد االستقالل وعدم البقاء في اتحداد      

اإلسالمي في ألمانيا بالسماح للجنة  ما ترفضه السلطة الحاكمة وقد طلب وفد المجلس

تقصي الحقائق من ممثل من المجلدس اإلسدالمي العدالمي وممثدل مدن منظمدة المدؤتمر 

 .(1)اإلسالمي وممثل عن البرلمان األوربي وممثل عن منظمة حقوق اإلنسان

 هـ1417من ربيع األول ( 23)األربعاء 
 مسجدا في بورما وتعاظم التوتر الديني ( 18) تدمير 

 :م 1997مارس  22مراسلنا من رانغون  

فددي أوسدداط مدينددة مندددالي التددي هددي ثدداني أكبددر مدينددة فددي بورمددا جددرى قتددل وجددرح  

العشدرات مدن المسددلمين وتدم تددمير ممتلكددات ومبداني مسدتخدمة فددي خدمدة المسددلمين 

تعددود ملكيتهددا للمسددلمين وتبلددد قيمتهددا ماليددين الدددوالرات فددي شددغب طددائفي بقيددادة 

ن رجال الدين البوذيين ومن الواضح أنه خططت ومهدت الطريدق لهدم آلدة متعصبين م

 (. slorc)مجلس حفظ النظام والقانون 

لقددد أقددام أعضدداء وعناصددر مددن مجلددس حفددظ النظددام والقددانون فددي منظمددات سددرية  

م 1997مددارس ( 15)متنكددرين ومختفددين بإثددارة الشددغب ضددد المسددلمين فددي تددارين 

الرعب التي شدنت ضدد مسدتوطنات المسدلمين فدتم تددمير وأطلقوا العنان لمواجهة من 

مسجدين بارزين وجرى تسويتها باألرض في حدين تدم تددمير سدتة عشدر مسدجدا آخدر 

 .ومؤخراً تم تدمير مسجد سندهي خان

(SINDHIKHAN  ) ( 611)األثددري بواسددطة سددلطات واليددة أراكددانن وكددان بنددى قبددل

 .كيلو متراً من أكياب( 91) التي تبعد(  MROHAUNG)عام في مدينة مروهونج 

وعلى الرغم من أن التقارير المتضاربة مازالت ترد من األحياء المخالفة بالنسدبة      

ألسددباب الشددغب إال أن الدددالئل تشددير وتؤكددد بددأن المجلددس العسددكري الحدداكم هددو الددذي 

خطط لهذا الشغب الطائفي لتحويل األنظار عن السخط المتندامي بدين النسداك البدوذيين 

نتيجدة أزمدة ( 16)في مديندة منددالي عقدب مقتدل النسداك حدديثي العهدد البدالد عدددهم 

وعلددى (. SLORC)بواسددطة مجلددس حفددظ النظددام والقددانون ( مهددا ميددا مددوني)تمثددال 

فدي مديندة منددالي وفدي ( 144)الرغم من أن السلطات قد فرضت تطبيق القانون رقم 

إال أن الشددغب قددد انتشددر وتوسددع  أربددع مدددن أخددرى بمددا فيهددا أكيدداب فددي واليددة أراكددان

 . نطاقه

لقد درجت الحكومات المتعاقبة للمجالس العسكرية الحاكمة في خلق قضية وجعدل      

المسلمين هم كبش الفداء لها متى واجهوا نزاع وخالف شدديدين مدن جمداهير الشدعب 

                                                        

 /أنصاف/ عن مجلة(  )
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م بتوزيدع المنشدورات التدي 1996الغاضبة وقد حاولوا عمل نفس الشيء فدي أكتدوبر 

 .ؤدي وتبدأ الشرارة الفتعال وإثارة الشغب في بورمات

إن منظمة تضامن الروهنجيدا تشدجب وتسدتنكر بشددة الجدرائم البشدعة التدي تحداك      

ضددد المسدددلمين عبددر بورمدددا وتحدددريض السددلطات العسدددكرية وحددد جمدددوع الطوائدددف 

 .البوذية لشن هجماتهم على المسلمين

ضامن الروهنجيا أن حدد المجتمع الددولي ففي هذا الوقت الحرج ترغب منظمة ت     

المحدددب للسدددالم وخاصدددة الددددول األعضددداء فدددي منظمدددة المدددؤتمر اإلسدددالمي التخددداذ 

اإلجراءات العاجلدة لحمايدة أرواح وممتلكدات ودور العبدادة المملوكدة لفقليدة المسدلمة 

فددي بورمددا وممارسددة الضددغط علددى النظددام البددورمي الحتددرام قدسددية األديددان وحقددوق 

تقوم السلطات البورمية بمنع النساء المسلمات مدن ارتدداء الحجدابن  .مين هناكالمسل

وتجبرهن على تعاطي حبوب منع الحمدل بهددف الحدد مدن نسدل المسدلمين كمدا أجبدروا 

العديد منهن على الزواج مدن أفدراد قدوات األمدن البوذيدة بينمدا أجبدر عددد مدنهن علدى 

يتعرضددددون فيهددددا لالغتصدددداب العدددديش فددددي مخيمددددات أقيمددددت بواسددددطة قددددوات األمددددن 

 .(1)واإلهانة

 :المسدددلمون الروهجيدددا يموتددددون جوعددداً بسدددبب المجاعددددة االصدددطناعية فدددي أراكددددان

المسلمون الروهنجيا من أراكان بقضون حياتهم اليومية في هذا العصر الحديد وبدين 

 .العالم اإلنساني المتحضر في شقارة وبؤس شديدين

إلى معسكر (( أراكان))قد حولت ( SLORC)مية الطغمة الحاكمة العسكرية البور     

ال يسمح للمسلمين الروهنجية التحرك والتنقل حتى من قريدة إلدى أخدرى . اعتقال كبير

دون تصريح مسبق من قبل السلطات البورمية فضالً عن إذن وصولهم من مكدان إلدى 

 .عاصمة بورما رانغون بحثاً عن أسباب العيش أو سبله

ي التنقل والحركة خلق عوائق ضخمة على مكاسبهم اليومية حتدى تقييد حريتهم ف     

مدددنعهم عدددن حصدددول وجبتدددين يوميددداً معظدددم الروهنجيدددا يمارسدددون أعمدددال الزراعدددة 

ويعتمدون على محاصيلهم الزراعيدةن لكدن القدوات العسدكرية البورميدة فدي أراكدان قدد 

ن غيدر فرضت على هذه المحاصيل الزراعية ضرائب ضخمة وتملكت علدى معظمهدا مد

كمدددا منعددت القدددوات العسدددكرية . أي تددردد ومدددن ثددم هربتهدددا إلددى دول مجددداورة أخددرى

. المواطنين الروهنجيا عن استيراد أي نوع من المواد الغذائية من الخارج إلى أراكان

وبسبب العجز االصطناعي للمواد الغذائيدة الدذي قدد خلقتده الطغمدة الحاكمدة العسدكرية 

 .الروهنجيا يواجهون مجاعة وبموت أطفالم من الجوعفي أراكان لقد بدأ المسلمون 

هي منطقة أغلبيدة سدكانها هدم مسدلمونن وهدي جدزءاً مهمدالً مدن بورمدا بكدل : أراكان 

. معنددى واعتبددارن فددال يوجددد هندداك مطلقدداً أي تقدددم أو تطددور حتددى فددي البنيددة األساسددية

 .اليومية وبهذا السبب معظم الروهنجيا يواجهون أنواع من المشاكل في حياتهم

ال تددوفر إال نسددبة (  SLORC)سددلطات مجلددس حفددظ النظددام والقددانون فددي بورمددا      

ضئيلة جداً من المرافق الطبية في أراكانن وهكذا أطفال الروهنجيا يموتون بسبب قلدة 

                                                        

 أنصاف/ عن مجلة(  )
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العالج والرعاية الصحية وذلك أيضداً كخطدوة شدريرة مدن قبدل النظدام الحداكم البدورمي 

 . لروهنجيا بدم باردلقتل الجيل الجديد من ا

المسلمون الروهنجيا متخلفون جددا عدن التسدهيالت الجديددة بسدبب حرمدانهم مدن      

تسدددهيالت الكهربددداء ووسدددائل االتصددداالت والمواصدددالت والمرافدددق األخدددرىن لدددذا هدددم 

 .مضطرون لقضاء حياة األدغال والغابات في هذا العالم المتحضر

ألخدوة المسدلمين أشخاصداً وجماعدات وهيئدات نحن نريد أن نوجده الندداءات إلدى ا     

من العالم اإلسالمي للزيارة إلى داخل أراكان لتقييم الوضع هناك واتخاذ الالزم إلغاثدة 

: د . هددؤالء المسددلمين الددذين يعددانون مجاعددة اصددطناعية ويواجهددون موتدداً قبددل األوان

 .(1)محمد يونس

 دور اليهود في حرب مسلمي بورما  
 تعمل لصالح الصهيونية العالمية   الشيوعية البوذية

 
والحقيقة أن عدداً قلديال جددا مدن أعضداء المكتدب السياسدي السدوفيتي يدرون لالسدالم  

أحددد أعضدداء حددزب " أشددرف رداجددابوف " أهميددة أمددا الغالبيددة فددال تعيددره أي اهتمددامن 

طاجكستان والذي ينتمي إلى أسرة مسلمة يعتبدر اإلسدالم مدن بقايدا اإلقطداعن وهدو فدي 

وكثيدرا .. هذا يذكر بمقولة لينين الشهيرة بأن الطريق إلى برلين ولندن تم مدن الشدرق

اللينينيدة " على قيام حركة فعالة ونشطة تجعل من الماركسية " رادجابوف " ما ركز 

ويبدددو أن الشددديوعيين الدددذين . القددوة األيديولوجيدددة الرئيسددية فدددي العددالم اإلسدددالمي" 

ي االتحداد السدوفيتي هدم أكثدر الدذين يحداربون اإلسدالم ينتمون إلدى عدائالت إسدالمية فد

الشديوعين التدي " قدر غيدز " سكرتيرة حزب " ناصرو الهي فينا " هناك ومن هؤالء 

أعلنت بأن اإلسالم عدو الشيوعيةن تتعدى خطورته الليبرالية البورجوازيةن ولعل هدذه 

ريجنيدددف عدددام الددددعوات التحريضدددية والمعاديدددة لالسدددالمن هدددي األسددداس الدددذي دفدددع ب

. م إلرسال الجيش األحمدر إلدى أفغانسدتان ليكدون رأس حربدة تنشدر الماركسدية1979

حيددر " أو " كيددار البيدف ." اللينينية في إيران وباكسدتان وصدوال إلدى الميداه الدافئدة

الذي كان السكرتير العدام للحدزب الشديوعي فدي أذربيجدان وهدو مسدلم عدارض " علي 

ارضددته وقتددذاك بددأن اإلسددالم يمددر فددي نهضددة جديدددة هددذه الدددعوات بشدددة مبددررا مع

. من الخطدأ معارضدته ألنده سيصديح قدوة جبدارة فدي المسدتقبل القريدب. وصحوة هائلة

وال يخفددي بدأن الشديوعية العالميددة تددار بأيدددي نوهدذه هدي الخطددط الشديوعية العالميدة 

 .خفية من الصهيونية العالمية

" بروتوكدول حكمداء صدهيون " لصدهيونية لذا نتصفح مداذا تقدول البروتوكدوالت ا     

؟ من الخطة الصهيونية الكبرى للسيطرة علدى العدالم عدن طريدق ..والمطالع الشيوعية

هدم كل ما فيه من قوىن التي اكتشفت مخطوطاتها وذاع سرها المرة األول في أواخر 

بروتوكددوالت حكمدداء " القددرن التاسددع عشددر المدديالدين وهددي الخطددة المشددهورة باسددم 

 ".ون صهي
                                                        

 أنصاف/ عن مجلة(  )
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ولنتصدددفح مدددا جددداء فدددي بعدددض . ومدددا جددداء فدددي البروتوكدددوالت هدددو أسدددرار اليهدددود  

يجب أن ننظر إلى أولئك السدكارى الدذين : جاء في البروتوكول األول : البروتوكوالت 

أن . إن الحريددة أتاحددت لهددم هددذا اإلفددراط واإلدمددان. قددد تبلدددت أذهددانهم بفعددل الخمددر

حددت تدأثير الخمددرن كمددا أن الشدباب قددد أنتابدده الشدعور عنددد المسدديحيين أضدحى متبلدددا ت

العنددة النغماسدده فددي الفسددق المبكددر الددذي دفعدده إليدده أعواننددا مددن المدرسددين والخدددم 

والمربيددات الالتددي يعملددن فددي بيددوت األثريدداء والمددوظفين والنسدداء الالتددي يعملددن فددي 

وجداء . أماكن اللهون ونساء المجتمع المزعومان اللدواتي يقلددهن فدي الفسدق والتدرف

لقد كنا أول من صاح في الشعب فيما مضى بالحرية واإلخاء والمساواة : " فيه أيضا 

تلك الكلمات التي راح الجهلة في أنحاء المعمورة يرددونهدا بعدد ذلدك دون تفكيدر أو " 

أجندب إلدى صدفوفنا مدن كافدة إرجداء " بالحرية والمساواة واإلخاء " أن نداءنا . وعي

. أفواجدا بأكملهدا لدم تلبدد أن حملدت لواءندا فدي حماسدة وغيدرهالعالمن وبفضل أعواننا 

وكانت هذه الكلمات في ذلك الوقدت تسدر إلدى الرخداء السدائد لددى المسديحيين وتحطدم 

وأدى ذلددك . سددلمهم وعددزيمتهم ووحدددتهم عاملددة بددذلك علددى تقددويض الدددعائم الدوليددة

 .العمل إلى انتصارنا

ر اليهددود فددإنهم ال يسددتفيدون مددن تجددارب أمددا غيدد: وجدداء فددي البروتوكددول الثدداني      

التارين التي تمر بهم ولكنهم يتمسكون بنظريات روتينية دون تفكيدر فدي النتدائج التدي 

قد يسفر عنها هذا المسلكن لذلك فنحن ال نعير غير اليهود أية أهمية فليلهدوا مدا طداب 

. متدع سدالفة لهم اللهو حتى ينقضي الوقتن وليعيشوا على أمل ملذات جديدة أو ذكرى

وليعتقدوا أن هذه القوانين النظريدة التدي أوحيندا بهدا إلديهم ذات أهميدة قصدوىن فبهدذا 

يجدب أن ال . االعتقاد الدذي تؤكدده صدحافتنا نزيدد مدن ثقدتهم العميداء فدي هدذه القدوانين

يكددون هندداك اعتقدداد فددي أن مناهجنددا كلمددات جوفدداء فددنحن الددذين هيأنددا لنجدداح دارون 

م يفتنا تأثير اآلثار السيئة التي تركتها هدذه النظريدات فدي أذهدان وماركس ونيتشهن ول

 .غير اليهود

ولكددي نغددرس الطددامعين إلددى القددوة بددأن يسدديئوا " وجدداء فددي البروتوكددول الثالددد      

وقدد شدجعنا كدل مشدروع ن وضعنا القوى كل واحدة منها ضد غيرهان استعمال حقوقهم

األحدزاب وجعلندا السدلطة هددف كدل طمدوح  في هذا االتجاهن ووضعنا أسلحة في أيد كل

إلددى الرفعددة ونحددن علددى الدددوام نتبنددى الشدديوعيةن ونحتضددنها متظدداهرين بأننددا نسدداعد 

العمال طوعان لمبدأ األخوة والمصلحة العامة لالنسانيةن وهذا مدا تبشدر بده الماسدونية 

ا االجتماعيددة ونحددن نحكددم الطوائددف باسددتغالل مشدداعر الحسددد والبغضدداء التددي يؤججهدد

الضيق والفقرن وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدا كل من يصدوننا عن 

 ".سبيلنا 

 : وجاء في البرتوكول الرابع  

أن لفظ الحرية يجعل المجتمع في صراع مع جميدع القدوى بدل مدع قدوة الطبيعدة "      

ي علدددى أن الحريدددة قدددد ال تنطدددوي علدددى أي ضدددررن وقدددد توجدددد فددد. وقدددوة هللا نفسدددها

الحكومددات وفددي الددبالد دون أن تسددر إلددى رخدداء الشددعب وذلددك إذا قامددت علددى الدددين 

والخوف من هللا واإلخاء بين النداس المجدرد مدن فكدرة المسداواة التدي تتعدارض تمامدا 
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مع قوانين الخليقدةن تلدك القدوانين التدي نصدت علدى الخضدوعن والشدعب باعتناقده هدذه 

يعدديش فددي سددالم ويسددلم للعنايددة اإللهيددة العقيدددة سددوف يخضددع لوصدداية رجددال الدددين و

السائدة علدى األرضن ومدن ثدم يتحدتم عليندا أن نندزع مدن أذهدان المسديحيين فكدرة هللا 

 ". واالستعاضة عنها باألرقام الحسابية والمطالب المادية 

 :وجاء في البروتوكول الخامس      

تمامدا فنسدمعه مدن  ولكي نطمئن إلى الرأي العام يجدب بداد  ذي بددء أن نربكده"      

كددل جانددب وبشددتى الوسددائل أراء متناقضددةن فيدددركون حينئددذ أن أقددوم سددبيل هددو أن ال 

والسر الثاني المدالزم لنجداح حكومتندا يقدوم . يكون لهم أي رأي في الشؤون السياسية

على مضاعفة األخطاء التي ترتكب والعادات والعواطف والقوانين الوضعية في الدبالد 

ا التفكيدر سدليما وسدط تلدك الفوضدى وسدوف تسداعدنا تلدك السياسدة لدرجة يتعذر معهد

كذلك علدى بدد الفرقدة بدين جميدع األحدزاب وعلدى حدل الجماعدات القويدة وعلدى تثبديط 

 ".عزيمة كل عمل فردي يمكن أن يعرقل مشروعاتنا 

ولنتصفح بعض البروتوكوالت لمعرفة المزيد عما بداخلها من أسرار كذا في هدذه      

 والت ؟البروتوك

يجب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصدناعة والتجدارة : من أهم ما جاء فيها      

ولكددي ن وعلددى المضدداربة بخاصددة فددي الدددور الرئيسددي لهددا أن تعمددل كمعدداون للصددناعة

. نعمددل مددا فددي وسددعنا ونسدداعد المضدداربات" غيددر اليهددود " نخددرب صددناعة األميددين 

 .قبل سنشجع حب الترف المطلق الذي نشرناه من

 :البروتوكول السادس   

أن ضدددخامة الجددديشن وزيدددادة القدددوة البوليسدددية ضدددروريتان إلتمدددام الخطدددط "  

السابقة الذكر وأنه لضروري لنا كي نبلد ذلك أن ال يكون إلى جوانبنا فدي كدل األقطدار 

ن شددر بعددد إال طبقددة صددعاليك ضددخمةن وكددذلك جدديش كثيددر وبددوليس مخلددص ألغراضددنا

ت يجدب علينددا أن ننطدوي علددى كثيدر مدن الدددهاء والخبدد خددالل ولكدي نصدل إلددى الغايدا

يجدب عليندا أن نكدون مسدتعدين لمقابلدة كدل معارضدة بدإعالن . المفاوضات واالتفاقيات

الحرب على جانب ما يجاورنا من بالد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقوف في طريقندا 

علينا أن نجيب علدى ذلدك  ولكن إذا غدر هؤالء الجيران فقرروا االتحاد ضدنا فالواجب

 .بخلق حرب عالمية

ال يتيسر إسناد المناصدب الرئيسدية : " وقد جاء في البروتوكول الثامن ما يلي  

لدذلك فإنندا سنسدند المناصدب المهمدة إلدى أنداس مدن . في الحكومة إلى إخوانندا اليهدود

كدن ذوي السمعة السديئة حتدى تنشدأ بيدنهم وبدين الشدعب هدوة سدحيقة أو إلدى أنداس يم

محاكمتهم والزج بهم في السجون إذا مدا حدالوا دون تنفيدذ أوامرندا والغدرض مدن هدذا 

 ".هو إرغامهم على الدفاع عن مصالحنا حتى النفس األخير

 : وجاء في البروتوكول التاسع 

ولكددن نحطددم التنظيمددات التددي أقامهددا غيددر اليهددود عدداجال فإننددا قددد دعمناهددا "  

ا فقد كاندت األجهدزة تسدير فدي الماضدي بنظدام صدارم بخبرتنا وأمسكنا بأطراف أجهزتن

ولكددن عددادلن فأحللنددا محلدده نظامددا متحددررا غيددر منددتظمن ووضددعنا يدددنا علددى التشددريعن 
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وعلى المنداورات االنتخابيدةن وتحكمندا فدي إدارة الصدحافة وفدي نمدو الحريدة الفرديدةن 

 .ة الحرةواالهم من ذلك كله إشرافنا على التعليم وهو المعدل الرئيسي للحيا

الحريدة والمسداواة "أن الكلمدات التحرريدة لشدعارنا الماسدوني هدي " وأيضا جاء      

سددوف ال تبدددل كلمددات شددعارنان بددل نصددوغها معبددرة ببسدداطة عددن فكددرةن " واإلخدداء 

حق الحريةن وواجب المساواة وفكرة اإلخداء وبهدا سنمسدك الثدور مدن : وسوف نقول 

 قيقة األمر كل القوى الحاكمة إال قواتنا قرنيه وحينئذ نكون قد دمرنا في الح

أننددا . أن لنددا طموحددا ال يحدددن شددرها ال يشددبع ونقمددة ال تددرحم وبغضدداء ال تحددس"      

مصدر بعيد المددى وأنندا نسدخر فدي خددماتنا أناسدا مدن جميدع المدذاهب واألحدزاب مدن 

تحدت  ولقد وضعناهم جميعا. رجال يرغبون في إعادة الملكياتن اشتراكيين وشيوعيين

السرج وكل واحد منهم على طريقته الخاصدة ينسدف مدا بقدى مدن السدلطة ويحداول أن 

يجب أن نظل متصلين بالطوائف اتصاال مستمران هدو أن ال . يحطم كل القوانين القائمة

لقدد " يكون اتصاال شخصيان فهو على أي حال اتصال من خدالل أشدد إخوانندا إخالصدا 

د وجعلندداه فاسدددا متعففددا بمددا علمندداه مددن مبدداد  خدددعنا الجيددل الناشددر مددن غيددر اليهددو

 ".ونظريات معروف لدينا زيفها التام ولكننا نحن أنفسنا الملقنون بها 

 : وجاء البروتوكول العاشر      

توزيدع السدلطة وحريدة الكدالمن وحريدة الصدحافة والعقيددة وحقدوق تكدوين الهيئدداتن " 

" المساكن ومسدألة فدرض الضدرائب والمساواة في نظر القانونن وحرمة الممتلكات و

لقددد اعتددداد أن يصددغوا إلينددا نحددن الدددذين نعطدديهم المددال لقدداء سدددمعهم " فكددرة سددرية 

 .وطاعتهم

أخلعددوهمن وأعطددوهم حاكمددا عالميددا واحددد يسددتطيع أن يوحدددنا ويمحددق كددل "  

حاكمددا . أسدباب الخددالفن وهددي الحدددود والقوميددات واألديدان والددديون الدوليددة ونحوهددا

يمنحنا السالم والراحة اللذين ال يمكن أن يوجددا فدي ظدل حكومدة رؤسدائنا  يستطيع أن

 "وملوكنا وممثلينا 

" وهكدذا ألقيدت الضدوء علدى بعدض البرتوكددوالت أي علدي أهدم مدا ورد فدي كتدداب      

لكدددي أبدددين للقدددار  فكدددرة و نبدددذة قصددديرة الن شدددرح " بروتوكدددول حكمددداء صدددهيون 

فحات عديددة إليفداء حقهدا بالشدرح وبالقددر بروتوكوالت حكماء صهيون يحتاج إلى ص

وكل ما أو جزته من أجل أن أكشف المؤامرات الشيوعية اليهودية ومبادئهدا . المعقول

التي تؤدي إلى إفساد العالم وانحالله إلخضاعه كله لمصلحة اليهدود ولسديطرتهم دون 

 .سائر البشر

يهددود مددن السدديطرة علددى وهكددذا لددديهم خطددة لتدددمير العددالم واسددتعباده ليددتمكن ال     

 .العالم

ال يخلددو قطددر فددي العددالم مددن صددنائع اليهددود بددين هددذه الطوائددف المددذكورة هنددا      

كالشيوعيةن االشتراكيةن الرأسماليةن الماسونيةن الفاشيةن وكل هذه وليددة الصدهيونية 

يجري في روسيا الشيوعية وبلدان أخرى كالصين وبورما . تصل من أجلها بدعم منها

الكتلدددة الشدددرقية مدددن أوروبدددا مندددذ فتدددرة طويلدددة وحتدددى اآلن ممدددا يددددل علدددى أن  ودول

سياسددتها تسدددير حسدددب خطدددة بروتوكددوالت حكمددداء صدددهيونن وأن سياسدددتها يهوديدددة 
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 .خالصة

وهكذا لقد نجح الشيوعيون اليهود أخيرا في النفوذ إلى الصين وبورما على أيدي      

الددذين يخدددمون الشدديوعية اليهوديددة وكالئهددم مددن الصددينيين والبددورميين وغيددرهم مددن 

العالمية وشرعوا يبسطون سلطاتهم عالنية بالعنف والخديعة على آسيا إلدى جاندب مدا 

 .استحوذوا عليه من األقطار األوربية

وال يوجد قطر في العالم لم تتسرب إليه الشيوعية اليهوديةن مستغلة ضيق الناس      

م أعلدددى مدددنهم لهدددذا فالشددديوعية وجهلهدددمن ومثيدددرة حسددددهمن وبغضدددهم علدددى مدددن هددد

المدعومة بسياسة اليهود تحاول التخلص من األديدان األخدرى عدن طريدق اإلكثدار مدن 

 .القلق والتعذيب واألعمال الوحشية البربرية الالإنسانية والالأخالقية

وال ننسى هنا مدا فعلتده الشديوعية البورميدة البوذيدة الفاشدية فدي بورمدا بمسدلمي      

الددوا يعملددون فقددد ارتكبددوا بحقهددم أبشددع الجددرائم الوحشددية التددي ال يمكددن أراكدان ومددا ز

 .وصفها من بشاعتهان إنها أفعال أعوان الشيوعية العالمية

 .(1)وهكذا تتغلغل سموم الشيوعية إلى دول كثيرة من العالم     

 موقف المنظمات والهيئات الدولية من هذه المسألة 
 :ة البورمية النتهاكات حقوق اإلنسانمنظمة العفو الدولية تدين الحكوم

في تقريرها الذي نشرته في لندن في السابع  من أكتوبر أدانت منظمة العفو الدولية 

الحكومة البورمية بسبب االنتهاكات المستمرة والمنظمة لحقوق اإلنسان وجاء في 

واسعة التقرير إن الجيش البورمي أوجد حالة من الرعب والفزع الشديد بانتهاكاته ال

لحقوق اإلنسان فهناك المئات من الخصوم السياسيين ال زالوا خلف القضبان بينما 

يتعرض زعماء االقليات على وجه الخصوص للتعذيب الشديد واالعتقال الغير محدد 

بزمن ومحاكمتهم تكون صورية في أغلب األحيان حسبما ذكر التقرير الذي أضاف 

من السجناء السياسيين خالل الثماني عشرة  أيضا أنه حتى الذين تم اإلفراج عنهم

شخص يتعرضون للمالحقة ( 2111)سنة الماضية والذين يقدر عددهم بحوالي 

المستمرة من قبل الشرطة وحركتهم ال زالت مقيدة وأضاف تقرير منظمة العفو 

في مثل هذا الجو المرعب والهلع الذي أوجدته السلطات " الدولية أيضا قوله 

يعد أحد يجرؤ على التحدد أو المعارضة ال نه يعلم أن هذه السلطات لن البورمية لم 

وشجب التقرير أيضا أقدام السلطات البورمية على تعذيب " تتردد في اعتقاله 

السجناء حتى الموتن وذكر أنه توفى داخل الزنازين بسبب التعذيب ماال يقل عن 

حدد عنهم تقرير منظمة العفو سبعة سجناء ومعا تجدر اإلشارة إليه أن معظم الذين ت

الدولية هم من المسلمين الذين يعتبرون الهدف الرئيسي في وجه حملة البورميين 

البوذيين وتقوم الحكومة البورمية بإجبار المسلمين والنصارى على العمل ساعات 

طويلة في القطاعات الحكومية دون إعطائهم أية أجرة بينما يعتبر القتل واالغتصاب 

ب من األمور الروتينيةن التقرير أضاف أن القوات البورمية تجبر القرويين بما والتعذي

فيهم األطفال والنساء على العمل معهم كخدم وحمالين وكثير منهم يموت بسبب 
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اإلعياء الشديد بينما يقتل البقية على أيدي الجنود بعد انتهاء مهمتهم ونقل تقرير 

سنة يستخدمها الجنود البورميون ( 16)مرها منظمة العفو الدولية عن فتاة مسلمة ع

إن عمليات االغتصاب منظمة وال تستطيع أية فتاة رفض : للترفيه عن أنفسهم قولها

أوامر العسكر عندما يطلبونها للنوم معهم ووصفت معاملتهم للفتيات المسلمات بأنها 

ل خالية من كل معاني اإلنسانية حيد يغتصبونهن بعنف ويعاملوهن كما تعام

 .(1)الحيوانات

 

 :تقرير لمنظمة حقوق اإلنسان يؤكد 

 بورما شكلت قوات خاصة الضطهاد المسلمين  

 .”الشرق األوسط " واشنطن 

شجب تقرير لمنظمة اإلنسان استمرار النظام العسكري في بورما انتهاك حقوق      

ألغلبية اإلنسان ضد شعبه في كل المناطق خاصة في منطقة أراكان التي يسكن فيها ا

المسلمة وأشار إلى النظام العسكري البورمي أدخل إلى السجن عددا كبيرا األشخاص 

دون أن يتمكنوا من مارسة حقهم للدفاع عن أنفسهم وقد نفذت لهم عقوبات اإلعدام 

أو السجن المؤبد بدون أحكام قضائية وأكد التقرير أن القوات البورمية في أراكان 

ات التطهير العرقي في هذه المنطقة وإتمامها بممارسة تتحمل المسئولية في عملي

 .االعتداءات ضد المدنيين

( نان سان كا)وشكلت حكومة بورما قوات خاصة باسم قوة الدفاع عن الحدود      

المكونة من رجال المخابرات السرية وفرق الجيش االنتحارية ورجال الجوازات 

ة عملية بدون أي أمر رسمي من جهة ورجال الشرطة ولها سلطة كاملة في تنفيذ أي

عليان وتقدر ما تشاء من اإلعدام والسجن والقتل بالرصاص إذا رأت ذلك مناسبا 

لصالح البالد بدون القضاء في المحكمة وال يسمح ألحد أن يشتكي شد هذه القوة 

مهما كان األمر ضد قوانين البالد أو القضاء وأن هذه القوات متمركزة في داخل 

من شهر مارس المنصرم وقد نفذت هذه القوة منذ البداية مئات العمليات أراكان 

 .المختلفة ضد المواطنين المسلمين األبرياء

وهي قوة خصوصية للدفاع عن الحدود باعتقال شاب ( نان سان كا)فقد قامت قوة      

مسلم أسمه سعيد األمين بن سعيد عالم من سكان حي فرانفورون وعذب يومين 

في معسكر الجيش الواقع في نفس الحي بشتى أنواع العذاب ثم حول إلى  متتاليين

يوما بأساليب وحشية ومنها الحرق ( 12)معسكر بالوكسالي وفيه اضطهد لمدة 

وصب الماء الساخن على الرأس وصدمة الكهرباءن ومن ثم حول إلى معسكر 

يتصور أن يظل  فرانفورو ألنه لم يمت رغم محاوالت متكررة على تعذيبه بأنواع لم

معها حياً وفي اليوم التالي في الساعة الثامنة ليالً قتلوه بعشرات الرصاص وبعد يوم 

طلب أبوه إلى المعسكر وأخذ منه إقراراً من أوراق بيضاء بأن ولده مات بموت 
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 .طبيعي

لمعسكر فرانفورو الشاب المسلم ( نان سان كا)وأعتقل رئيس القوة الخصوصية      

د عثمان من سكان فرانفورو وحوله إلى معسكر بالوكهالي واضطهد فيه المسمى محم

 .بأنواع مختلفة لفترة عشرة أيام بدون أية جريمة ارتكبها

سنة والشاب أيمان ( 22)كما اعتقلوا الشاب المسلم المدعو علي أحمد عمره      

ب سنة والشاب أيو( 25)سنة والشاب نور الدين العالم عمره ( 18)حسين عمره 

سنة من ساكني قرية راميوبيل من مضافات منجدو وعذبوا في ( 21)خان عمره 

معسكر بالوكهالي على أساس أن لديهم صالت مع منظمات جهادية ضد حكومة 

 .بورما وحتى اآلن ال يعرف أحد مصيرهم

ولقد تمكنت حكومة بنجالديش من إعادة بعض المسلمين الرونغيين إلى أراكان      

ا اتفقت حكومة بنجالديش وحكومة بورما على أن يعود بعض المسلمين بعدم( بورما)

إلى منازلهم وممتلكاتهم ولما رجعوا إلى ديارهم لم يسمح لهم بالدخول بل اعتقلوا 

نساءهم وأطفالهم في السجون وحولوا الرجال إلى معسكر العمل اإلجباري في إصالح 

 .الطرق والعمل في بناء المعسكر للجيش

ال يسمح للمواطن المسلم في أراكان بالتنقل من مدينة إلى مدينة ومن قرية كما      

وحصول ( نان سان كا)إلى قرية أخرى بدون حصول رخصة من القوات الخصوصية 

هذه الرخصة من هذه القوات معقدة جدا وال يمكن حصولها إال بشروط متنوعة كما ال 

ور العاصمة رنجونن ولقد تأثر يمكن حصولها لرجل عادي كما ال يمكن ال حد أن يز

الشعب بهذا األمر تأثرا صعبان لقد تبدلت كل قرية وكل مدينة إلى سجن منحصر وبهذا 

انتشرت المجاعة والفقر في أراكان حيد لم يتوفر في كل قرية ما يلزم لها من 

 .الحاجات في المأكل والمشرب

ن يواجهون خطر المجاعة وقد جاءت األنباء تؤكد بأن أغلب المسلمين في أراكا     

 .كالصومال

وقد حاولت الحكومة العنصرية البورمية أن تفصل المسلمين عن التجارة في      

األسواق المركزية بالمدينة مرارا لقد أحرقت أسواق المسلمين ودكاكينهم في مدينة 

أكياب وفي مدينة منجدو ألن بعض المسلمين يشتغلون هناك بنشاط في التجارة كما 

ت الحكومة استيراد بضائع تجارية من مدينة إلى مدينة للمسلمين وأن من يريد منع

التجارة يلزم عليه أن يستورد باسم البوذيينن كما يعرف الجميع أن هذا األمر يؤدي 

 .إلى أن يصير البوذيين مالكاً ألموال المسلمين
 
 

 :جهود رابطة العالم اإلسالمي 
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العالم اإلسالمي بالقضية البورمية في المذكرة التدي قددمتها  اهتمت األمانة العامة لرابطة     

إلددى المددؤتمر السددابع لددوزراء خارجيددة الدددول اإلسددالمية المنعقدددة فددي اسددطنبول سددنة 

 : هـ وتضمنت المذكرة ما يلي  1396

مطالبددة حكومددة بورمددا بوقددف جميددع إجددراءات القمددع واإلرهدداب والتعدددي علددى  -1

 .مساجد والمدارس اإلسالميةالمسلمين ومنشآتهم الدينية كال

العمل على مستوى الدول اإلسالمية لتحسين أحوال المسلمين في بورما ورفدع   -2

حتدى يتمكندوا مدن . الحيف عنهم بكل السبل المتاحدة ومسداعدتهم ماديداً ومعنويداً 

 .ترسين الكيان اإلسالمي في بالدهم

على أداء مناسك السعي لدى الحكومة البورمية لفتح الباب للمسلمين القادرين   -3

 .الحج ومعاملتهم معاملة متساوية مع بقية فئات المواطنين

إمداد أبناء المسلمين البورميين بالمنح الدراسية في الجامعدات إلسدالمية ألجدل   -4

تخرج طلبة بورميين باللغة العربية ومتمكنين من تعاليم اإلسدالم ليقومدوا بنشدر 

 .الدعوة في بالدهم

التددي لهددا عالقددات سياسددية مددع بورمددا ببددذل مسدداعيهم  مطالبددة الدددول اإلسددالمية -5

الحميدددة لتحسددين أوضدداع المسددلمين المعيشددية واالجتماعيددة وضددمان حقددوقهم 

 .(1)كمواطنين

هذا وما زالت األمانة العامة للرابطة تواصل تقديم ما تستطيع من مساعدة      

وف التي تحيط لفخوة المسلمين البورماويين في نطاق اإلمكانات المتوفرة والظر

 .(2)بالمسلمين في بورما داخل بالدهم

 بيان رابطة العالم اإلسالمي عن قضية المسلمين ف بورما 

تابعت األمانة لرابطة العالم اإلسالمي بكل قلق ما تناقلته وكاالت األنباء العالمية      

 من قيام الحكومة البورمية مدعمة بقواتها المسلحة بعملية طرد جماعي لعشرات

اآلالف من رعاياها المسلمين بما فيهم نساؤهم وأطفالهم األبرياء األمر الذي قد 

 .عرضهم إلى المآسي والتشرد والضياع

إن هذه األعمال الالإنسدانية ليسدت جديددة علدى الحكومدة العنصدرية الباغضدة فقدد      

 دأبددت منددذ توليهددا السددلطة علددى تصددفية الوجددود اإلسددالمي بالتعدداون مددع قددوى البغددي

 :العالمية وذلك باتخاذ مختلف اإلجراءات التعسفية المجحفة اآلتية 

منع المسلمين من أداء فريضة الحج وعدم السماع للمدواطنين المسدلمين مدن أداة  -1

 .صالة الجمعة

 .إحراق الكثير من المساجد وهدمها ومنع بناء مساجد جديدة -2

 .إلغاء الدراسة اإلسالمية في المدارس والكليات -3

 .كتب والنشرات والمجالت اإلسالميةمصادرة ال -4
                                                        

 .96محمد بن ناصر العمودي، ص/ الخبر والعيان/ بورما(  )

 .96محمد بن ناصر العمودي، ص/ الخبر والعيان/ بورما( 1)
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القيددام بحمددالت إرهابيددة إلخددراج المسددلمين مددن ديددنهم وقددد حددول مددا يزيددد علددى  -5

 .ألف مسلم إلى البوذية عنوة وقهرا( 125)

 .مصادرة البيوت والعقارات الموقوفة للمساجد والمدارس اإلسالمية -6

 .المطهرة سن قوانين وأنظمة لتغيير المسلمين من القرآن الكريم والسنة -7

باإلضافة إلى اإلجراءات التي هي غاية في القسوة والظلم ضد أكثر من مليونين      

ونصف مليون من المسلمين البورميين الذين يعانون ابشع أنواع اإلرهاب 

 .واالضطهاد

ورابطة العالم اإلسالمي التي تتمثل فيها الشعوب اإلسالمية في العالم تضدامنا مدع      

المسلمين المضطهدين قدد دأبدت مندذ بدايدة بدروز قضديتهم علدى مناقشدة  هؤالء األخوة

كددل خلفياتهددا وجوانبهددا وإبعادهددا بواسددطة مجلسددها التأسيسددي فددي دوراتدده السددنوية 

السدابقة محاولدة منهدا لرفددع الحيدف والظلدم عدن هددؤالء األخدوة فدي الددين والعقيدددة أو 

 .التخفيف من آالمهم

دات ماديددة للمعاهددد والمؤسسددات اإلسددالمية دعمددا فقددد قددرر المجلددس تقددديم مسدداع     

لنشاطها في مجال نشر الثقافة والتعليمن وقرر إرسال مجموعة من المصاحف والكتدب 

اإلسدالمية ولكدن كدل هدذه المسدداعدات لدم يدتم إيصدالها إلددى المسدلمين فدي بورمدا نظددرا 

 .للعراقيل التي وضعتها الحكومة البورمية للحيلولة دون وصولها

مدا حاولدت رابطدة العدالم اإلسدالمي بندداء علدى قدرار مجلسدها التأسيسدي االتصددال ك     

المباشر مع الرئيس البورمي وقامدت بعدرض هدذه القضدية علدى األمدم المتحددة ولجندة 

حقوق اإلنسان وعلى الددول اإلسدالمية ذات العالقدة ببورمدا ولكدن كدل هدذه الجهدود لدم 

كومدة البورميدة وتماديهدا فدي إجراءاتهدا تثمر عن أية نتدائج إيجابيدة نظدرا لتصدلب الح

 .التعسفية

أمام هدذا التحددي السدافر الدذي اتخذتده  الحكومدة البورميدة ضدد الشدعوب والددول      

( السددنغال)اإلسددالمية عشددية انعقدداد مددؤتمر وزراء الخارجيددة اإلسددالمية التاسددع بدددكار 

حكومات العالم إلى  وتجاهلها للقرار الذي أصدره المؤتمر في دورته الثامنة حيد دعا

 .االحترام الكامل للحقوق المشروعة لالقليات والجاليات اإلسالمية في بالدها

أمام هذا التحددي السدافر وهدذا التمدادي فدي اضدطهاد إخوانندا فدي العقيددة ال يمندع      

األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي سوى مناشدة كافة للشدعوب اإلسدالمية بمختلدف 

 .إلى األعراب عن استنكار الشديد للحكومة البورمية على أعمالها التعسفية تنظيماتها

كما أنها تناشد جميع الدول اإلسالمية إعادة النظر فدي عالقتهدا مدع هدذه الحكومدة      

 .والعمل على مقاطعتها مقاطعة كاملة ومعاملتها كدولة عنصرية واستعمارية غاشمة

 كلمة اإلسالم والمسلمين وفق هللا الجميع لما فيه رفع      

 األمين العام محمد علي الحركان                                           

 .(1)هـ1398جمادى األولى ( 29) مكة المكرمة في
 

                                                        

 .11، ص91 عدد / مجلة المجتمع(  )
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  :المجتمع الدولي يندد بما يتعرض له المسلمون في بورما      

سددلمة فددي بورمددا والتددي مازالددت مشدداعر المسددلمين تددئن لمددا ألمددت بدده باألقليددة الم     

أخددذت فددي النددزوح إلددى بددنغالدبش وبعددد أن تعرضددت أللددوان الددبطش والتنكيددل علددى يددد 

السلطات فدي بورمدا ومدازال المجتمدع الددولي ينددد بالمجدازر البشدعة التدي ترتكدب فدي 

 .حق المسلمين في هذا البلد الذي يحكمه نظام عسكري دموي

العددام الماضددي عندددما صددعد الجدديش  وكانددت هجددرة مسددلمي بورمددا بدددأت أواخددر     

عملياتدده ضدددهم فددي إقلدديم أراكددان الغربددي وال زال الالجئددون يتدددفقون إلددى بددنغالديش 

ألدددف وتتددوافر التقدددارير مدددن ( 181)بأعددداد متزايددددة ووصددل عدددددهم حتدددى اآلن إلددى 

الالجئددين عددن أعمددال القتددل واالغتصدداب والتعددذيب وإحددراق المسدداكن التددي يقددوم بهددا 

مي ضد األقلية المسلمة وكانت منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تضم أكثدر الجيش البور

دولة قد أدانت بورما لما تقوم به من حاالت القمدع واالضدطهاد التدي تشدنها ( 46)من 

ضد المسلمين األبرياء وأرسلت بعثة إلى بنغالديش لدراسة حاجتهدا مدن مدواد اإلغاثدة  

باتخدداذ موقدف موحددد مددن ( آسديان)سدديا كمدا طالبددت ماليزيدا رابطددة دول جندوب شددرق أ

 .حكومة رانغون فيما يخص هذه القضية

كمددا ناشدددت المفوضددية العليددا لشددؤون الالجئددين التابعددة لفمددم المتحدددة المجتمددع      

مليددون دوالر أمريكددي إلددى الالجئددين ( 2755)الدددولي تقددديم مسدداعدات طارئددة قيمتهددا 

 .هاية الشهر القادمألف مع ن( 311)الذين تقول إن عددهم قد بلد 

ومددن جانددب آخددر فددان بورمددا تواجدده ثددورة مسددلمي أراكددان التددي تسددكن المندداطق      

المتاخمدددة لتايلنددددي التدددي أعلندددت قلقهدددا إزاء وصدددول القتدددال إلدددى المنددداطق الحدوديدددة 

وحذرت قوات بورما من فوق حددودها أثنداء تعقيبهدا الثدوارن وهدذا إلدى جاندب الضدغط 

 .معاملتها لفقلية المسلمة في أراكانالدولي المتزايد بسبب 

وقد أعلن فدي بدانكوك أن سدالح الجدو التايلنددي تلقدى أوامدر بداعتراض أي طدائرة      

 .بورمية تنتهك المجال الجوي للبالد وأثناء مطاردة ثوار الكارن

عنصدر علدى ( 211)ويقال بأن المدفعية التايلندية فتحت نيرانها إلجبار قوة تضم      

بعدما عبرت الحدود لاللتفاف على قاعدة رئيسية لمجاهدي أراكدان ويعتقدد أن  التراجع

 .عشرة جنود بورميين قتلوا نتيجة القصف التايلندي

شخصدددا مدددن مجاهددددي أراكدددان قدددد قتلدددوا فدددي معركدددة ( 111)وجددددير بالدددذكر أن      

لتل للسيطرة على تل استراتيجي قرب مانريالو وكانت القوات البورمية استولت على ا

 .م1989في هجوم شنته عام 

وأن مجاهدي أراكان هم أقوى جماعة من عشرة أقليات عرقية تقاتل رانغدون مدن      

م 1948أجدددل الحصدددول علدددى الحكدددم الدددذاتي مندددذ اسدددتقالل بورمدددا عدددن بريطانيدددا فدددي 

والغريب في األمر هو لماذا يدفع المسلمون ضريبة االضطرابات االجتماعيدة  فدي هدذا 

لم يعرف السالم منذ استقالله وأنه طال سفك دماء المسلمين فيه مثلما طال البلد الذي 
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أال فنسارع إلدى إنقداذ الدذين أخرجدوا مدن ديدارهم . سكان المسلمين في كل أنحاء العالم

 .(1)وأونوا لمجرد كونهم مسلمين

 :العمل بالسخرة

 :تقرير الهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان 

السخرة في بورما بشكل شدامل مدن قبدل اللجندة الخاصدة لقد جرى بحد العمل ب 

وقدددد . التددابع لفمدددم المتحددددةن وهيئدددة مراقبدددة حقددوق اإلنسدددان ووكالدددة العفدددو الدوليدددة

استنكرت لجنة العمل الدولية الحكومة البورمية الستخدامها العمالة المدنية بدون أجر 

ا العمل بالسخرة في أراكدان في مشاريع البنية التحتية و مشاريع التنمية في البالدن أم

 (.نا سا كا)مصحوب باإلساءة البدنية من قبل الجيش أو قوات الحدود اإلدارية 

وفي حين أن والية أراكان منطقة غير نامية في بورمدا وأن العسدكر يرغبدون فدي      

إنشاء شبكة طرق وسدكك حديديدة تدربط بدنجالديش إلدى رانجدون والعمدل علدى تشدجيع 

قليم فهناك أعمال بنية تحتية كثيدرة تحتداج إلدى إنجازهدان وفدي الحقيقدة السياحة في اإل

ميدل مدن الطدرقن وباإلضدافة إلدى إنشداء الطدرق ( 1211)هناك خطط لشق ما يقدر بـ 

ندا سدا )فعلى الروهنجيا بناء وتشييد مئات من الثكنات الجديددة لقدوة اإلدارة الحدوديدة 

 .ودائما ما يكون ذلك بدون أجر( كا 

ن المفوضددية العليددا لفمددم المتحدددة تسددتنكر العمددل بالسددخرة حيددد تظددل مشددكلة إ     

للعائدين ولبقية سكان شمال أراكدانن ولكنهدا تقدول بدأن العمدل بالسدخرة يسدود فدي كدل 

أنحداء الدبالد ال يمكدن اعتبداره كممارسدة إضدطهادية وبالتدالي ال يمكدن أن ولدد الخدوف 

لدق بالجنسدية والعضدوية فدي الجماعدة من االضطهاد على أساس عرقين ودينين ومتع

 .االجتماعية

إن التقارير الواردة من داخل والية أراكان تفيد بأن متوسط عدد األيام التي يعمدل      

حوالي أسدبوع واحدد فدي الشدهر ( يوليو –ديسمبر )فيها الروهنجيا في موسم الجفاف 

يومية فإن العمدل يميدل فبالنسبة للعمالة ال. وفي بعض األحيان عشرة أيام أو أسبوعين

بأن يكون موسميان ومدع سدوء الحدظ فدإن موسدم الجفداف وهدو الوقدت األكثدر ازدحامدا 

م اندددلعت 1996وفددي مددارس . بالمشدداريع اإلنشددائية فإندده تقددل فيدده األعمددال الزراعيددة

فدي شدمال ( نا سدا كدا)المناوشات بين تحالف الروهنجيا الوطني وقوة الحدود اإلدارية 

بإرسال المزيد من ( SLORC)ى إلى قيام مجلس حفظ النظام والقانون مونغدو الذي أد

قوات الجيش والعتادن فإن جميع هذه القوات كانت بحاجة إلى حمالين لحمل اإلمدادات 

 .فإن العبء صب على الروهنجيا

 ملكية األراضي والضرائب التعسفية       

أن يكددون لهددم الحددق  األرض فددي بورمددا مملوكددة للحكومددة ويمكددن للمسددتأجرين     

استخدام هذا الحق حيدد يمكدن توريثده ألبندائهمن ولكدن األرض المحدددة لزراعدة األرز 

التي تشكل األرض المزروعة في بورمان فدال يمكدن بيدع أو اسدتئجار هدذا الحدق كمدا ال 

يسددمح اسدددتخدام هدددذا الحدددق للمددواطنين بالمرافقدددة والمدددواطنين بدددالتجنس والمقيمدددين 
                                                        

 .6 ، ص991عدد / مجلة المجتمع(  )
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 176)وفدي الحيداة العمليدة وكمدا ذكدر بدأعاله فدإن نصدف عددد . ياالخارجين والروهنج

على األقل من الالجئين الذين جرى مقابلتهم من قبدل المفوضدية العليدا لفمدم المتحددة (

ومدع ذلدك فإنده . م أبرزوا مستندات تثبت هذه الحقدوق1992لشئون الالجئين في عام 

ك أي سدبيل قدانوني للروهنجيدا حين طبق القانون المعتاد في معظم القدرى لدم يكدن هندا

 .لتقديم االحتجاج على فقدان أراضيهم أو لحصول حق استخدام الحقوق من جديد

بعد اإلعادة تمكن معظم الروهنجيا من اسدتعادة أراضديهم التدي كاندت مملوكدة لهدم      

 .من قبل وذلك بعد أداء المبلد الرشوة إلى رئيس المجلس المحلي

رض فعلددى المسدتأجر دفددع ضدريبة للحكومددةن وتددفع الضددريبة ولكثدرة اسدتخدام األ     

في صورة نسبة مئويدة أو حصدة مدن المحصدول الدذي ينبغدي علدى المدزارع بيعده إلدى 

الحكومة بسعر تحددهن ومدع ذلدك فدإن واليدة أراكدان تدتم حسداب ضدريبية األرز كنسدبة 

 .األرض مئوية من فدان األرض الموجود بحوزة المزارع وليس على أساس ما تنتجه

تانجددان ( 12)م كانددت ضددريبة األرض 1996فددي واليددة أراكددان فددي شددهر فبرايددر      

من األرز على الفدان الواحدن وفدي ( كيلو جراما( 16)والتانج الواحد يساوي حوالي )

فبرايددر فددإن سددعر الحكومددة لددفرز الددذي كددان تدفعدده الحكومددة للمددزارعين كددان خمسددة 

مقارنددًة بسددعر السددوق فددإن قيمددة التددانج الواحددد فددي وسددبعون كياتدداً للنتددائج الواحددد و

وكان يجب دفع المبلد بغض النظر عن نوعية األرض أو إنتداج . كيات( 351)السوق 

تانجاً هي حوالي ربع ( 12)بالنسبة للمزارع المتوسط فإن . األرز في أي موسم معين

طق محصددوله فمددن الواضددح أن المحصددول يمكددن قددد يختلددف بصددورة كبيددرة فددي المنددا

م ضددرب إعصددار شدددمال أراكددان مدددمراً معظدددم 1995ندددوفمبر ( 25)ففددي . المختلفددة

محاصيل األرز قبل موعدد الحصداد ونتيجدة ذلدك فقدد الكثيدر مدن المدزارعين الروهنجيدا 

فدي شدهر فبرايدر ( ندا سدا كدا)رغم ذلك جداءت قدوات الحددود اإلداريدة . محاصيلهم كلياً 

ففي مقابلة أجرتهدا الهيئدة . ومة منهم وفي شهر الحصاد تطلب فيه حصة الحك1996

آسديا مدع أحدد مدن المسدلمين الروهنجيدا الدذي وصدل / الدولية لمراقبة حقوق اإلنسدان 

إلى كوكس بازار لمحاولة الحصول على دعم مادي من أقربائه في الخارج ليتسنى لده 

 فإنه يأتي هناك عبر نهدر نداف ليدوم واحدد وكلفدة ذلدك. دفع الضريبة  المفروضة عليه

 1524)تاكدا ( 11)في الجانب  البورمي وحدوالي ( دوالر أمريكي 8545)كيات ( 51)

 ( دوالر أمريكي

للوصددول إلددى بددنجالديش وصددرح أيضدداً بأندده دائمدداً مددا يقددوم بهددذه الرحلددة مددن أجددل 

 . الحصول على الخضراوات التي تقل أسعارها بصورة كبيرة في بنجالديش

رض الروهنجيا إلى أشكال أخرى من الضدرائب وباإلضافة إلى ضريبة األرض يتع     

من ويبددو أن كدل أندواع األعمدال مفدروض عليهدا الضدرائب وحتدى إنده 1992منذ عام 

على كل أسرة في شمال أراكان يجب أن تددفع ضدريبة الفلفدل الحدار بغدض النظدر عمدا 

إذا كدددانوا يزرعدددون الفلفدددل الحدددار أم الن وكدددان نتيجدددة ذلدددك أن أجبدددر الكثيدددرون مدددن 

كيات للكيلدوجرام الواحدد ( 511)وهنجيا على شراء الفلفل الحار من السوق بسعر الر

 .كيات فقط(111)بسعر الحكومة المحدد  بـ ( نا سا كا)وبيعه إلى اإلدارة الحدودية 
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م صرحوا إلدى الهيئدة الدوليدة 1996الالجئون الذين وصلوا إلى بنجالديش في فبراير 

كان عليهم أن يدفعوا ُجعدالً عندد ذهدابهم إلدى النهدر  آسيا بأنه/ لمراقبة حقوق اإلنسان 

لصدديد األسددماك وعنددد مددا يروحددون إلددى الجبددال والغابددات لقطددع األخشدداب والخيددزرانن 

وهددذه الرسددومات تطبددق فقددط علددى المسددلمين الروهنجيددان كمددا تفددرض الضددرائب علددى 

رة زعمداء نظافة الطرق والشوارع عند زيا: أنواع وأقسام عديدة مختلفة أخرى أيضاً 

للمنطقدة ولبنداء المددارس والعيدادات الطبيدة (  SLORC)مجلس حفظ النظدام والقدانون 

 (. BUDDHIST PAGODAS)وحتى لتجديد وترميم المعابد البوذية 

وزيادة على الصعوبات التي يواجهوها جميع الروهنجيدا نسدبة التضدخم فدي أراكدان التدي      

الجئددين مددن بددنجالديشن ففددي شددهر يندداير ارتفعددت بشددكل منددتظم خددالل عمليددة عددودة ال

فدي حدين ارتفعدت أسدعار أندواع الطعددام %( 31)م ازدادت أسدعار األرز  بواقدع 1996

 .األخرى بضعف هذه النسبة

 الترحيل القسري 

مهمدا كدان للروهنجيددا مدن مسددتندات للمطالبدة بحقدوقهم فددي اسدتخدام األرض فددإذا      

ترحيدل ( ندا  سدا كدا)ت قدوة الحددود اإلداريدة ذلك ال يعني وال يسداوي شديئا إذا مدا قدرر

فكددان علددى  –عاصددمة أراكدان  –أكيداب ( سدديتوي)مددثالً فدي قضددية . األفدراد مددن قدراهم

الكثيرين من الروهنجيا والمسلمين اآلخرين من المناطق المختلفة من أراكان االنتقدال 

بدأن مجلدس وبسكب الوقود على اإلشاعات التدي تقدول . قسراً إلى مونغدو وبوتهيدوند

يندوي بداحتواء الروهنجيدا فدي هداتين المددينتين إلدى (  SLORC)حفدظ النظدام والقدانون 

 .األبد

وطبقاً لمقرر اللجندة الخاصدة فدي بورمدا فدي تقريدره الدذي رفعده فدي شدهر فبرايدر      

أسرة مسلمة مدن قريدة نيجدا ليدت ( 511) م بأن حوالي1994م وتقرير يوليو 1995

(NGA LET  )تم نقلهم بالقوارب من  –الواقعة شرق مروك " مين بيا " نة بمنطقة مدي

م تم إجبار كافدة السدكان 1996وفي مارس ومايو . ))إلى مدينتي مونغدو وبوتهيدوند

للتحرك من األماكن حول المعابد البوذية القديمدة كخطدة مدن قبدل مجلدس  –من مروك 

فإندده بددين شددهر (( احةلتطهيددر الددبالد وتشددجيع السددي(  SLORC)حفددظ النظددام والقددانون 

قروي مسلم مدن أربدع ( 1511)م تم ترحيل أكثر من 1995م وفبراير 1994نوفمبر 

م تددم ترحيددل 1994قددرى مددن نفددس المدينددة إلددى مدينددة بوتهيدددوند وفددي أواخددر عددام 

أو إلددى مونغدددون وفددي  –أسددرة مددن مددروك ( 351)و" مددين بيددا " أسددرة مددن ( 151)

مسددلم مددن قؤسددة بايددك دي ( 3111)دد م تددم إصدددار األمددر بتحددرك عدد1995مددارس 

(PIKE THEE ) ن وفي بعض األحيان يتم الترحيل من أجل تأمين المواقع إلنشاء مدزارع

 . الروبيان المملوكة للجيش

" م قامت الحكومة بإنشاء ما يسمى بـ 1988القرى النموذجية منذ عام  

الريكهاين في مونغدو وبوتهيدوند حتى يتسنى تشجيع أسر " القرى النموذجية 

فقد . قرية من هذا النوع( 12)م كانت هناك 1995لالستقرار في هذه المدنن ففي 
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/ أفادت مصادر من داخل والية أراكان بأن الهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان 

م وبموجب هذه المقابلة ُصرح للهيئة 1996آسيا كانت أجرت مقابلة معهم في فبراير 

النموذجية هي إعادة ترسين قرى الريكهاين فيها والتي بأن الغاية من هذه القرى 

من كما قابلت الهيئة الدولية 1941كانت موجودة قبل االضطرابات العرقية في عام 

لمراقبة حقوق اإلنسان القرويين من الريكهاين الذين انتقلوا من أماكن مختلفة في 

يوت جاهزةن فلم بنجالديش إلى هذه القرى النموذجية حيد منحت لهم األراضي وب

 .يذكر هؤالء بأن األراضي ُصودرت من المسلمين دون منحهم أي تعويضات

بهدذه ( البدوذيين)فأخذ األراضي من المسلمين الروهانجيا ومنحهدا إلدى الريكهداين      

لدذلك فددإن المفوضدية العليدا لشدئون الالجئدين ناقشدت هددذا . الطريقدة خلدق تدوتراً شدديداُ 

 . زية حيد أن ذلك قد يعيق عملية اإلعادة برمتهااألمر مع الحكومة المرك
 

 :       حرية الحركة والتنقل
تصنيف جميع الروهنجيا كسكان أجانب يصبح واضحاً عندما يقوم المرء ببحد     

وإنه مهما . حق حرية التنقلن وذلك حسب إفادة وزير الداخلية التي وضحت سالفاً 

بشأن حقوق المواطنين بالمرافقة أو م 1982كانت أحكام قانون المواطنة لعام 

وفيما يبدو . المواطنين بالتجنس فليس هناك حرية لتنقل المسلمين في والية أراكان

إن حرية الحركة تتواجد فقط خارج أراكان وفي بنجالديشن حتى إن الحركة أو التنقل 

من ثم فإن . داخل أراكان أو من أجزاء أخرى من بورما محظور على المسلمين

وهنجيا الذين يرغبون في التحرك إلى خارج قراهم يجب عليهم أن يتقدموا بطلب الر

إلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها بإحالة الطلب إلى أقرب قاعدة لقوة الحدود 

وهنا يجب أن توافق على الطلب كل من إدارة الهجرة والقوى ( نا سا كا)اإلدارية 

وفي بعض . خبارات العسكرية والجماركالبشرية والشرطة وشرطة الشغب واالست

ساعة للذهاب إلى القرى المجاورة وفي األحول ( 12)األحيان تمنح التصاريح لمدة 

االستثنائية فقد يسمح للمسلمين بقضاء الليل كله أو المبيت خارج قراهم وللسفر إلى 

فإن ( سيتوي)مسافة بعيدة مثل مونغدو أو بوتهيدوندن أو إلى عاصمة الوالية أكياب 

والذي يكلف إلى شراء ( عاصمة بورما)هذا من المستحيالت وإن السفر إلى رانجون 

 . تذكرة الطائرة فإن ذلك أيضاً من المستحيالت
 

  الخاتمة -
الهجرة الجماعية أو الطرد من بورما إلى )لتفادي وقوع أي أحداد من قبيل      

ة المسلمة ببورمان ذلك بحماية مطلوب بذل الجهود لمنح آمان وافر لفقلي( بنجالديش

حقوقهم اإلنسانية وتحسين أوضاعهم القانونية واالجتماعية ومنحهم فرصاً للتحسين 

ففي حين أن المفوضية العليا لفمم المتحدة لشئون . واإلنتاج من الناحية االقتصادية

اتها الالجئين تتوجه باإلبالغ عن هذه األمور فيجب على بلد المنشأ أن تباشر مسئولي

 . النهائية
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ومع ذلك فإن فدي بلدد . إن الهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان تتفق مع البيان أعاله

مثل بورما التي لديها سجل مروع في انتهاكات لحقدوق اإلنسدان والتدي أصدبحت محدط 

أنظار ونقد فالعالم فإن المفوضية العليا لفمدم المتحددة لشدئون الالجئدين قدد فشدلت فدي 

لياتها والحمايددة المتوقعددة منهددا لحفددظ وحمايددة االقليددات  المضددطهدة فددي أداء مسددئو

 –م 1976)سدنة الماضدية (  31)وقد أظهرت الحكومة البورمية مرتين خدالل . البالد

 .بأنها ال تريد الروهنجيا وأنها تقبلهم فقط كسكان أجانب( م1991

والعدودة التطوعيدة " ندة المتي" فإن التوكيدات الجديددة للمفوضدية العليدا بدالحلول      

كحدل أفضدل فإندده هدو جددزء مدن محداوالت المفوضددية العليدان وحسددب مالحظدات اللجنددة 

 :م فقد تم تعريف الوقاية بالحماية في بلد المنشأ 1992التنفيذية لعام 

فبلغة األنشطة المحددة التي ينبغي على مكتب المفوضية العليا التعهد به في مناطق " 

بأن اإلندذار المبكدر ودبلوماسدية الوقايدةن وتشدجيع حقدوق اإلنسدانن الحماية  فقد أُتفق 

والتنمية االقتصادية واالجتماعيدة وحمايدة األفدراد الدذين تدم نقلهدم داخليداً هدي جميعهدا 

 . "مبادرات محددة ومالئمة للمفوضية العليا لفمم المتحدة لشئون الالجئين

آسيا ُتقر عن موافقتها على التحركدات / إن الهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان      

التددي تقددوم بهددا المفوضددية العليددا لفمددم المتحدددة لشددئون الالجئددين للعمددل نحددو وقايددة 

ولقدد قمندا . الالجئين من التدفق إلى الخارج وذلدك عدن طريدق تشدجيع حقدوق اإلنسدان

 .بطلب رد تنسيقي بتناول أزمة حقوق اإلنسان في بورما

أن الهيئدة الدوليدة لمراقبدة حقدوق اإلنسدان ترحدب بدالجهود  وفي الختامن في حدين     

عدن العدودة " التي تبذلها المفوضية العليدا لفمدم المتحددة للتعريدف فدي كتيبهدا الجديدد 

وعددن الشددروط التددي بموجبهددا يمكددن اعتبددار أن عمليددة اإلعددادة طواعيددةن " التطوعيددة 

ية اإلعدادة لكدن يبددو أن ومتى وكيف ستكون المفوضية العليا تشارك في مثل هذه عمل

لدذا مطلدوب سياسدة تنسديق تتضدمن كافدة . مثل هذه الشروط ليست مالئمدة للروهنجيدا

وكاالت األمم المتحدة التي تعمل في بورما والسكرتير لفمم المتحدة والحكومدات التدي 

لها تأثير لصيانة موقف ضد العودة غيدر التطوعيدة لالجئدين ومندع تددفق المزيدد مدنهم 

 .   (1)لى تحسين وضع حقوق اإلنسان في بورما بصورة أكثر عموميةوالعمل ع
 

 ( أ)الـــــذيـــل 

                                                        

 . 1إلى  11من ص. آسيا/ لمراقبة حقوق اإلنسان تقرير للهيئة الدولية(  )
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 م 1991الروهنجيا واالنتخابات العامة لعام  

م يسمح لكافة المواطنين والمواطنين 1989بموجب قانون االنتخابات لعام      

بات كما ال بالمرافقة بالتجنس للتصويت واكنه ال يسمح لهم بالترشيح في االنتخا

إذ سماح الروهنجيا للمساهمة في االنتخابات . يسمح للساكن األجنبي بالتصويت

وفي الحقيقة فإن الروهنجيا لم (. كمواطنين)الوطنية كان بمثابة اعتراف الروهنجيا 

ُيسمح لهم فقط بالتصويت في االنتخابات الوطنية بل ُسمح لهم بتشكيل األحزاب 

فقد تم تشكيل حزبين . م1991بات شهر مايو من عام السياسية أيضاً خالل انتخا

ُيو  . سياسيينن حزب رابطة الطالب والشباب لتنمية م 

(STUDENTS AND YOUTHLEAGUE FOR THE MAYU DEVELOPMENT .) 

 والحزب الديمقراطي الوطني لحقوق اإلنسان 

(NATIONAL DEMOCRATIC PARTY FOR HUMAN RIGHTS (NDPHR) .) 

لم يكن مسموحاً باستعمال اسم الروهنجيا في عنوان الحزب السياسي  وفي حين     

فإنه ُسمح للحزب الديمقراطي الوطني لحقوق اإلنسان إلصدار ُكتيب باللغة البورمية 

 :ُيدعى

/ أغسدددطس ( 31)وذلدددك فدددي " تدددارين مدددوجز : واليدددة أراكدددان وشدددعب الروهنجيدددا " 

فإنده (  NDPHR)لحقدوق اإلنسدان م وطبقاً لمصادر الحزب الدديمقراطي الدوطني 1991

 . بعد شهرين تم إلغاء طباعة هذا الكتاب

فقددد كددان تددم حلدده سددابقا فددي ( NDPHR)إن الحددزب الددديمقراطي لحقددوق اإلنسددان      

بأنده تدم (  SLORC)وقد ادعى مجلس حفظ النظدام والقدانون . م1991أغسطس ( 19)

آسديا لدم تكدن فدي موقدف / نسدان ذلك طواعيةن إال أن الهيئة الدولية لمراقبة حقدوق اإل

تصديق بذلك  وعلى صعيد آخر اثندان مدن أربعدة أعضداء الحدزب الدديمقراطي الدوطني 

/ لحقددوق اإلنسددان المنتخبددين للبرلمددان البددورمي والممثلددين لمدينددة مونغدددون السدديد 

وقدد . م1992فضل أحمدن فقد تم اعتقالهما في شهر يونيو من عدام / إبراهيم والسيد 

 NLD)أحمد بأنه ساهم مع محمد إلياسن منظم الحزب الوطني للديمقراطية ُطعن فضل 

وأذيدق االثندان . في زرع القنابل في مدينة مونغدو من قبل منظمة تضامن الروهنجيا( 

بشتى أنواع العذاب والتنكيل مما أدى ذلك إلى موت محمد إلياسن كما تم سدجن السديد 

 .سراحه إبراهيم لمدة سنتين وبعد ذلك تم إطالق/ 

م لم تحترم الحكومة نتدائج هدذه االنتخابدات وقامدت بتشدكيل 1993وفي يناير عام      

وآندذاك كدان هنداك . مؤتمر وطنين عبارة عدن هيئدة تقدوم بكتابدة مبداد  لدسدتور جديدد

سبعة أحدزاب سياسدية فقدط تبقدت مدن السدبع والعشدرين حزبداً التدي فدازت بمقاعدد فدي 
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د مددن كددل واليددة أراكددان ممثددل واحددد فقددط فددي المددؤتمر االنتخابدداتن وحاليدداً هندداك يوجدد

منظمدة كدامي للتضدامن )المنتخب عن الحزب العرقدي ( أوسان ثان أونج)الوطنين هو 

: صددوت فقددط ( 15ن 811)فددي االنتخابددات بددـ ( أوسددان ثددا أونددج)لقددد فدداز (. الددوطني

 .                   (1)في المائة من تعداد سكان والية أراكان( 157)وبالتالي فإنه يمثل أقل من 
 

 دائرة الهجرة والقوى البشرية  
 Nine – 6)عاماً الذين حصلوا على بطاقدات هويدة ( 18)إجمالي عدد األفراد فوق      

a  ) م1992من ديسمبر ( 11)حتى . 

المقاطعة أو         
 الوالية 

إجمالي تعداد 
 السكان 

األفراد الذين بحوزتهم 
 نسبة  Nine – 2بطاقات 

 % التعداد 

البطاقات الجديدة 
الممنوحة نسبة الطلبات 

% 

/ المتبقي 
 المرفوض 

 كاتشين
151835836 2975462  

      36 % 

3825116   

   36% 

155346              

  825651 2145711 كاريني / كاياه 

38% 

815985        

99% 

662 

   2785347 152615139 كارين/ كايين 

22% 

2765215    

  99% 

25132 

   1915945 4215111 شين

45% 

1885435      

98% 

35111 

  251525344 456565139 ساجاينج

46% 

159255422  

89% 

2265622 

       4115856 151255369 تناسريم

35 % 

3975217   

99% 

35649 

   251945481 454175673 بيجو/ باجو 

49% 

251745874   

95% 

1155615 

  157385541 358825916 ماغوي 

45% 

156535277   

95% 

855163 

 445517 %   99  257485352 %  51    257525869 555415541 ماندالي 

  8115672 251655314 مون

39% 

7765621     

 97% 

255151 

  8455569 253845615 أركان/ ريكهاين 

35% 

6185618  

73% 

2265991 

    256525968 457935868 رانجون/ يانجون 

55% 

255385969    

99% 

1145112 

 335132 152525429     153255961 452515924 شان

                                                        

 . 1إلى  11من ص. آسيا/ تقرير للهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان(  )
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31% 93% 

    351245477 558455891 إيراودي

52% 

257525211   

91% 

2725276 

   1858755741 4159425994 المجموع

45% 

1757165722  

93 % 

151735119 

 آسيا / لهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان  

هي هيئة غير حكومية أنشئت في عام : الهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان      

م لمراقبة وتشجيع نظام حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً في أفريقيا وآسيا 1978

وهي تدعم . والشرق األوسط واألمريكيين ومن بينها الموقعون لمعاهدة هلسنكي

وإنها ال تقبل التمويالت . اء العالمبواسطة مساهمات األشخاص والمؤسسات من أنح

  -: وهيئتها تتشكل من . الحكومية المباشرة أو غير المباشرة

 المدير التنفيذي    كينيد رود/ السيد 

 مديرة البرنامج    سينتيا براؤن / السيد 

 مدير الشئون القانونية  هولي جي بير كالتر / السيد 

 لمالية واإلدارية مدير الشئون ا  بابرا جوليلمو / السيد 

 مدير المنشورات   بوبرت كيمزي / السيد 

 المستشار الخاص   جيري البر / السيد 

 مدير المكتب   لوت ليثت براسيل / السيد 

 االستشاري العام    جون مينديز / السيد 

 مديرة االتصاالت   سوسان أوز نوسي / السيد 

 القنصل    جيميرا رون / السيدة

 مندوبة األمم المتحدة   ويشلر  جوانا/ السيدة 

 رئيس مجلس اإلدارة  روبرت ال بيؤنستاين / السيد 

 .(1)نائية الرئيس  آريان دبليو دي ويند/ السيد 

م لمراقبة والعمل على ترويج وتشدجيع نظدام 1958ولقد أنشر قس آسيا في عام      

سدديدني / و السديد حقدوق اإلنسدان المعتدرف بهدا دوليداً فدي آسديان ومدديرها التنفيدذي هد

رويدن مدونرو هدو / مايك جندر سيكين مدير مكتدب واشدنطون والسديد / جونز والسيد 

 .مدير مكتب هونج كونج

 

 

 

 

 

 

                                                        

 . 1إلى  11آسيا، ص/ تقرير للهيئة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان(  )
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 الهيئات والمنظـمــات التربوية والدعوية 
  في صفوف المسلمين الروهنجيين

 : الوجود اإلسالمي المعاصر 

بت وجود رغم وقوعه تحت نظام اشتراكي ال يزال اإلسالم والحمد ر في بورما يث     

خددانق وليسددت محنددة بورمددا وقفدداً علددى المسددلمين وحدددهم الشددعب البددورمي بمختلددف 

طوائفه وأجناس يود الخالص والخروج من هذا الحبس فالعاصمة رانقون يقارب عدد 

سكانها أربعدة ماليدين نسدمة يعديش فيهدا مدا يقدرب مدن ثمانمائدة ألدف مسدلم موزعدون 

 .أحيائها وبخاصة األحياء الكبيرة والهامةعلى مختلف 

م جدداء 1962بمقارنددة حالددة المسددلمين قبددل االنقددالب العسددكري الددذي حدددد عددام      

كان فدي الحكومدة الوطنيدة التدي " ني ون " بحكومة عسكرية متعصبة بقيادة الجنرال 

الرازق ثالثة وزراء ومدنهم السديد عبدد" يونو " حكمت بورما ما بعد االستقالل بقيادة 

 .وهو من الوزراء المؤثرون فيها

أما بالنسبة اآلن فليس فيه حتى وزير واحدد مدع أن الحكومدة تعلدن أن نسدبة عددد      

( 3)إنهدم : وأحياناً تنزل بها عن ذلك قلديالً فتقدول %(  11)المسلمين في بورما تبلد 

أن نسبتهم ال مليوناً من مجموع السكان أما المسلمون فإنه يؤكدون ( 35)ماليين من 

 %(.  12) تقل عن

وداللة قوة الوجود اإلسالمي في العاصمة يمثلها بجانب الثمانمائة ألف مسلم مدن      

المراكددز والهيئددات اإلسددالمية ومددن أهمهددا المنطقددات األساسددية للعمددل اإلسددالمي وهددي 

 المساجد والمدارس الدينية وبخاصة مدارس القرآن الكريم ففي العاصمة وحدها مائدة

لتحفديظ القدرآن الكدريم " ُكتداب " مسجد ومدرستان ثانويتان وثمانون مدرسة ابتدائية 

مركدز النسداء " وثالثة مستشفيات ومركز إلعداد الفتاة المسدلمة دينيداً وثقافيداً يسدمى 

ودار لرعايدة األيتدام كدذلك توجدد دار لرعايدة الضدعفاء والمعمدرين ملحقدة " اإلسالمي 

 . بمسجد العزيزية

مسددجداً عدددد المدددارس الدينيددة وتحفدديظ القددرآن الكددريم ( 2335)عدددد المسدداجد و     

 .     مدرسة وهي ما بين العاصمة رانتون ومدينة ماندلي 1289
 

  : الندوة العالمية للشباب اإلسالمي
WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH   

 المشاريع اإلغاثة في أراكان المحتلة 

ين خاصدة فدي بدنغالديش وباكسدتان ال يخفدي علديكم مدا وفي أوسداط الالجئدين البرمداوي

يعانيه الشعب الروهنجيا المسلم إذ يمر بأزمدة شدديدة لدم يعهدد لهدا مثيدلن فهدم يعدانون 

مددن القهددر والظلددم واالضددطهادن وفددي كددل يددوم يتعرضددون أللددوان التعددذيب والتنكيددل 
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ل وهدددم الهجمددي مددن قتددل وحددرق لفحيدداء وانتهدداك لحرمددات النسدداء وتشددريد لفطفددا

الممتلكدددات وإحدددراق للمندددازل والمددددارس األهليدددة اإلسدددالمية وألدددوان أخدددرى وهدددذه 

الممارسات الوحشية التي يرتكبها الجيش البورمي في أراكدان المحتلدة ال تقصدر علدى 

 .نوع واحد تشمل كافة وسائل القهر والتعذيب

 {وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا بار العزيز الحميد } 

بورمدددا العسدددكرية بإتبددداع األسددداليب العديددددة الخبيثدددة لطمدددس الهويدددة  وقامدددت حكومدددة

اإلسدالمية فددي أراكددان ومنهددا اإلباحددة والفسداد بددين الشددباب المسددلم والحصددار الثقددافي 

وغير ذلك إنهم محتاجون إلى المساندة والعون من إخدوانهم المسدلمينن وهنداك بعدض 

مسددداعدة إخوانندددا المسدددلمين  المشددداريع اإلغاثيدددة والتعليميدددة التدددي يدددتم مدددن خاللهدددا

المحتاجين في أراكان المحتلة وفي أوساط الالجئدين البرمداويين خاصدة فدي بدنغالديش 

 .وفي باكستان
 

 مشروع كفالة اليتيم 
 (أنا وكافل اليتيم في الجنة)                       

بلدد عددد قامت القوات البورمية بأبشع أنواع الظلم والتعدذيب والقتدل والتشدريدن و     

ألفين  يتيماً وهم يفترشون األرض ويلتحفون السماءن حيدد ال غدذاء ( 2111)األيتام 

 .وال كساء وال دواء

 .فكن أنت لهم أخا اإلسالم كي تفوز بصحة سيد األنام صلى هللا عليه وسلم  

 يتيم هذا العام ( 211)  يستهدف هذا المشروع كفالة 

 لاير سعودي ( 1351)  والتكلفة السنوية لليتيم الواحد 

 لاير سعودي ( 2715111)  (=  1351×  211) المجموع

 :مشروع كفالة أسر المتضررين والشهداء

م 97أسدددرة فقيدددرة والشدددهداء خدددالل عدددام  311يسدددتهدف المشدددروع إلدددى كفالدددة      

 .واألسرة تشمل على أرملة وأيتام فقدوا والدهم

 لاير سعودي ( 3111)    وتكلفة أسرة واحدة 

 لاير سعودي( 9115111) = ( 3111×  311)األسرة   عدد

 : مشروع إغاثة عاجلة للمحتاجين

ويركددز هددذا البرنددامج اهتمامدده علددى توزيددع المددواد الغذائيددة واألدويددة والبطدداطين      

 .والماليين وترميم البيوت المحروقة على أيدي القوات البورمية

 

 

 ـــــــــــــ
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 8سوره البروج ايه(1)

 4998كتاب الفالق 11البخاري صحيح( 2)

 

 

ويتم تنفيذ المشروع إن شداء هللا تعدالى فدي أوسداط الالجئدين البرمدايين فدي بدنغالديش 

مددن نانكنصددوري وكددوكس بددازار وتيكندداف وشدداه فرجيددب وفددي داخددل أراكددان المحتلددة 

 .الحدودية من منغدو وبلي بازار بوسيدند وراسيدند

 ف لاير سعودي أل( 3115111= )والميزانية المقترحة  
 

 :مشروع إفطار الصائم وكسوة العيد

وهي برامج تتم في مواسم الخير ليسدتفيد منهدا فقدراء المسدلمين فيشدعرون بعدزة      

انتمائهم لالسالم وحدب إخوانه عليهمن فالمتصدق له الثدواب مدن هللا تعدالى والمحتداج 

 .يستفيد

رمضان المبارك فدي أوسداط الالجئدين وإن شاء هللا تعالى يتم تنفيذ البرنامج خالل      

 .البورماويين في بنغالديشن وفي داخل أراكان المحتلة

 لاير سعودي ( 5)  وتكلفة إفطار الصائم  

 لاير سعودي  ( 3115111)  والميزانية المقترحة  
 

 :مشروع األضاحي

 والهدف من هذا البرنامج إحياء سنة األضداحي لددى النداس وإدخدال السدرور إلدى     

قلددوب المسدداكين والمحتدداجين فددي عيددد األضدداحي وتقددديم األضدداحي لفسددر التددي فقدددت 

 . عائلتها في أوساط الالجئين البرماويين في بنغالديش وفي داخل أراكان المحتلة

 لاير سعودي   (211)  تكلفة األضحية لعدد خروف واحد 

 لاير سعودي ( 1515111)    والميزانية المقترحة 
 

 :يع االغاثيةتكلفة المشار

 لاير سعودي ( 2715111)   كفالة األيتام -1

 لاير سعودي ( 9115111)  كفالة أسر المتضررين -2

 لاير سعودي ( 3115111)   إغاثة عاجلة -3

 لاير سعودي ( 3115111)  إفطار صائم وكسوة العيد-4

 لاير سعودي ( 1515111)    األضاحي -5

  يلاير سعود( 19215111)     
 
 

 :إلسالمية األهلية في داخل أراكان المحتلة وخارجها دعم المدارس ا

من المعلون أن حكومة بورما العسكرية قامت بحصار ثقافي للمسدلمين لطمدس  

الهويدددة اإلسدددالمية ونشدددر الرذيلدددة بدددين الشدددباب والتضدددييق علدددى أبنددداء المسدددلمين 
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دارس وحرمانهم من تطبيق أحكام الشريعة اإلسالميةن فهناك حاجة ماسة إلى دعم المد

اإلسددالمية التددي تدددرس فيهددا العلددوم اإلسددالمية واللغددة العربيددة باإلضددافة إلددى العلددوم 

العصددرية والهدددف مددن هددذا المشددروع تعلدديم األطفددال الدددين اإلسددالمي واللغددة العربيددة 

والمحافظة على المسلمين من أصحاب األفكار المنحرفة والضالةن وتربية جيدل صدالح 

مددارس  7ويستهدف المشروع دعدم . ن ومحاربة الفساديحمل هذا الدين ويحافظ عليه

إسالمية إن شاء هللا تعالى التي تخدم المسلمينن ولكنها تفتقر إلدى اإلمكانيدات الالزمدة 

 .األداء مهمتها وذلك لجميع المراحل التعليمية

 طالباً ( 111)  1  معهد العلمي إلعداد الدعاة -1

 طالباً ( 811)  4   المدارس المتوسطة -2

 طالباً ( 511)  2   ارس االبتدائية المد-3

 :والميزانية التقديرية

 لاير سعودي 2215111 معهد علمي إلعداد الدعاة -1

 لاير سعودي 2155111   مدارس متوسطة -2

 لاير سعودي    715111   مدارس ابتدائية  -3

 لاير سعودي  4955111   المجموع الكلي 
 

 :مشروع كفالة الطالب 

إلدى تسدهيل سدبيل ‘على شدئون الطدالب المسدلمينن ويسدتهدف  يركز هذا البرنامج     

التحصددديل العلمدددي ويشدددجعهم علدددى مواصدددلة التعلددديم مدددن أجدددل مسدددتقبل أفضدددل لهدددم 

ولمجددتمعهم ويهدددف البرنددامج إلددى تقددديم العددون لكددل طالددب محتدداج وهددو علددى مقاعددد 

 .الدراسة

ه والماجسددتير والبرندامج يركدز علدى الطددالب الدذين يدرسدون فددي مراحدل الددكتورا     

 .والبكالوريوس والثانوية في العلوم والطب والعلوم اإلسالمية

 .طالب( 51)والمشروع يستهدف كفالة 

 لاير سعودي 1211=    التكلفة لطالب واحد لمدة عام -1

 لاير سعودي  615111=  1211×  51طالب     ( 51)المجموع -2
 

 : مشروع كفالة المعلمين

معلدم فدي المددارس والمعاهدد اإلسدالمية ( 15)عالى تعيين سوف يتم أن شاء هللا ت     

السدتمرارها فددي إدارة واجبهدان وذلددك فددي أوسداط الالجئددين البرمداويين فددي بددنجالديش 

 .وفي داخل أراكان المحتلة

 لاير سعودي  311   تكلفة المعلم الواحد شهرياً 

 لاير سعودي  3611   تكلفة المعلم الواحد سنوياً 

 لاير سعودي  545111  =  3611×  15 معلم  15وتكلفة 

 :مشروع كفالة الدعاة
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هذا البرنامج يعني بكفالة الدعاة العاملين في مجال الدعوة إلدى هللا لنشدر اإلسدالم      

وتعلدديم أبندداء المسددلمين أمددور ديددنهم ونبددذ الخرافددات واالنحرافدداتن وسددوف يددتم كفالددة 

 .من الدعاة إن شاء هللا تعالى( 25)

 لاير سعودي     311   شهرية للواحد التكلفة ال

 لاير سعودي    3611   التكلفة السنوية للواحد 

 لاير سعودي    915111 =  3611×  25داعية   ( 25) تكلفة
 

 :مشروع كفالة البرامج الدعوية والتربوية

تشددددمل هددددذه األنشددددطة إقامددددة المخيمددددات الشددددبابية والطالبيددددة وكددددذلك الندددددوات      

 .لدورات التدريبيةن والهدف إقامة خمسة مخيماتوالمؤتمرات وا

 لاير سعودي   55111مشارك ( 51)تكلفة المخيم الواحد لمدة أسبوع 

 لاير سعودي  255111   = تكلفة خمسة مخيمات 

 مشروع بناء وترميم المساجد 

 {إنما يعمر مساجد هللا من آمن بار واليوم اآلخر } قال هللا تعالى      

فيهددا . مصددادر النددورن ومحطددات الرحمددات: ونجددوم األرض : د بيددوت هللا المسدداج     

منهدددا تنطلدددق الددددعواتن وفيهدددا دروس العلدددوم والمدددواعظن ويوجدددد . تقدددام الصدددلوات

 .الرحمان ويقرأ القرآن

ويركدددز هدددذا البرندددامج علدددى إنشددداء المسددداجد وترميمهدددا فدددي أوسددداط الالجئدددين      

 .وكذلك داخل أراكان المحتلة البرماويين على حدود بورما وبنغالديش

وهدددف المشددروع هددو إيجدداد مسددجد للمسددلمين يددؤدون فيدده عبدداداتهم وتلقددي العلددوم 

 .الشرعية وتوحيد المسلمين وجمعهم على الخير واإليمان

 .مصلي( 51)إلى ( 41)مصلي والمسجد الصغير ( 311)والمسجد المتوسط يسع 

لاير ( 515111) متوسط الميزانية التقديرية لبناء المسجد الواحد ال 

 سعودي 

 لاير سعودي  1115111 =   515111×  2عدد المساجد  

وسددوف يددتم إنشدداء المسدداجد فددي نانكنصددوري وغددرز ونيددة مددن قددرى الالجئددين      

 .البرماويين على حدود بورما وبنغالديش

 لاير سعودي( 215111)الميزانية التقديرية لبناء المسجد الواحد الصغير  

 لاير سعودي  1115111=  215111×  5اجد  عدد المس

سوف يتم إنشاء المساجد الصغيرة في دولوزيري وكوالسي وليمون سوري على      

 .حدود بورما وبنغالديش وفي جنوب منغدو وشمال منغدو في داخل أراكان المحتلة

لاير سدددعودي عددددد (  55111)الميزانيدددة التقديريدددة لتدددرميم المسدددجد الواحدددد  

 لاير سعودي  515111=55111×   11المساجد  
 

 :تكلفة المشاريع التعليمية والدعوية 

 لاير سعودي  4955111=  دعم المدارس-1

 لاير سعودي    615111=   كلفة الطالب -2
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 لاير سعودي     545111=   كفالة المعلمين -3

 لاير سعودي     915111=   كفالة الدعاة -4

 لاير سعودي  255111=  (المخيمات)البرامج التربوية -5

 لاير سعودي  2115111=   بناء المساجد -6

 لاير سعودي     515111=   ترميم المساجد-7

   لاير سعودي 9745111=   المجموع الكلي 

 ـــــــــــــــ

   18سوره التوبه ايه(1)

  
 

 :تكلفة المشاريع

 لاير سعودي 2715111=    كفالة األيتام -1

  سعوديلاير 9115111=   كفالة أسر المتضررين -2

 لاير سعودي 3115111=    إغاثة عاجلة -3

 لاير سعودي 3115111=  إفطار الصائم وكسوة العيد-4

 لاير سعودي 515111=     األضاحي-5

 لاير سعودي 4955111=    دعم المدارس -6

 لاير سعودي   615111=    كفالة طالب -7

 لاير سعودي   545111=    كفالة المعلمين -8

 لاير سعودي   915111=    كفالة الدعاة-9

 لاير سعودي    255111=  (المخيمات)البرامج التربوية -11

 لاير سعودي 2115111=    بناء المساجد -11

 لاير سعودي   515111=    ترميم المساجد -12

 لاير سعودي  28945111=    المجموع الكلي 

ب .ص(4641669ت ) النددددددددوة العالميدددددددة للشدددددددباب اإلسدددددددالمي الريددددددداض  

 (.11443) الرمز( 11845)
 

 :الشارقة -أراكان  -لجنة بورما 
 .مشاريع األعمال الخيرية

 أخي المسلم وأختي المسلمة      

إن البددوذيين الطغدداة دمددروا الددبالد وهدددموا المسدداجد والمدددارس الدينيددة والبيددوت      

والمقدسات وقتلوا وانتهكوا أعراض النساء واغتصدبوا األمدوال والممتلكدات ممدا دفدع 

إلددى الهجددرة الجماعيددة المتكددررة إلددى ( بورمددا)سددلمين فددي إقلدديم أراكددان إخددوانكم الم

مختلدددف دول العدددالم حيدددد يواجهدددون أنواعدددا مدددن المشددداكل السياسدددية واالجتماعيدددة 

وال زال أكثدر مدن مليدون ونصدف المليدون مسدلم روهنجيدا مدن . والمعيشية والتعليميدة

هم فدي سدبيل تخفيدف أراكان قابعين خارج أرض وطدنهم وينتظدرون إلدى مدن يسداعدون

 .معاناتهم وحل قضيتهم
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بجمعية األعمال الخيريدة بالشدارقة تددعوكم أن تمددوا يدد العدون ( أراكان)لجنة بورما  

ومدا تنفقدوا مدن شدر فدي }. والمساعدة إلى إخدوانكم فدي العقيددة بمدا تجدود بده أنفسدكم

 (61)آيه  سوره األنفال.صدق هللا العظيم{ سبيل هللا يوف إليكم وانتم ال تظلمون 

 أبواب الخير       

 : المشاريع التعليمية والدعوية : أوالً 

 درهم شهريا   311  ................كفالة معلم وداعية-1

 درهم شهريا   111      ..................  دعم طالب فقير-2

 درهم شهريا  55111  .تشغيل وإدارة مدرسة عربية إسالمية-3

 درهم شهريا  515111  .ولبناء مدرسة للبنات من خمس فص-4

 درهم شهريا  35111 .تشغيل إدارة مركز لتحفيظ القرآن الكريم-5

 بناء مسجد للمهاجرين على حدود بورما وبنجالديش-6

 .درهم شهريا 255111: مصلى( 151)من الخشب والبامبو والزنك يتسع لــ )    

 .ادرهم شهري 515111:مصلى (111)بناء مسجد من الخرسانة يتسع لــ -7

 .درهم شهريا   55111 ....إقامة مكتبة إسالمية صغيرة-8

 ( نسخة واحدة)درهم شهريا   51.كتاب ديني/ توزيع المصحف الشريف -9
 

 :الخدمات االجتماعية : ثانيا 

 درهم شهريا        151 ..............كفالة يتيم لشهر واحد-1

 درهم شهريا         211  ......كفالة أرملة لشهر واحد-2

 درهم شهريا         251  .............كفالة أسرة فقيرة-3

 درهم شهريا         511 .....تنصيب مضخة لمياه الشرب-4

 درهم شهريا  1115111 (يتيما 51يتسع لـ )بناء دار األيتام -5

 درهم شهريا      55111 (للشهر الواحد)تشغيل إدارة لفيتام -6

 :الرعاية الصحية : ثالثا 

 درهم شهريا    135111      ...............طبيةتشغيل عيادة -1

 درهم شهريا   151115111بناء إدارة مستشفى جديد مع كافة التسهيالت الحديثة  

 :تمليك وسائل اإلنتاج األسرة الفقيرة : رابعا 

 درهم شهريا         511   .قيمة ماكينة الخياطة-1

 درهم شهريا        311  .قيمة شبكة لصيد األسماك-2

 درهم شهريا     15111  .قيمة عربة ركشة الهوائية-3
 

 :المشاريع الموسمية : خامسا 

 درهم يوميا            5  (.للفرد الواحد)إفطار الصائم -1

 درهم          31  (.للطفل الواحد)كسوة العيد -2

 درهم         251   (.الغنم: )األضحى -3
 

 : ورنا في حساب رقم تودع التبرعات باسم جمعية األعمال الخيرية ب
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 حساب التبرعات العامة )بنك دبي اإلسالمي (  01- 5835259 - 520 - 01)

   (بورما)الجمعية اإلسالمية لتطوير التعليم والثقافة أراكان 
 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  وبعد 

( بورمدا)أفيد سعادتكم بدأن كثيدراً مدن إخدوانكم المسدلمين الدروهنجيين فدي أراكدان      

يواجهددون أنواعدداً مددن العددذاب والتشددريد واإلعدددام مددن قبددل حكومددة بورمددا العسددكرية 

البوذيةن كإلغاء جنسيتهم وحرمانهم من السفر والتنقل داخدل الدبالد فضدالً عدن البلددان 

األخدددرىن وإجبدددارهم علدددى األعمدددال القسدددريةن ومصدددادرة أراضددديهم ونهدددب أمدددوالهمن 

قامة العقبات والعوائق أمام تعليم أبناء المسدلمين فدي وانتهاك حرماتهم باإلضافة إلى إ

المدارس الحكومية وكلياتهان مما اضطر اثنين مليون مسلم تقريباً للهجرة إلى البلددان 

اإلسددالمية المجدداورةن وأكثددر هددؤالء المهدداجرين يعيشددون فددي بددنجالديش فددي ظددروف 

سدهولة التعلديمن ممدا  قاسية للغايةن ويعانون من جهل وأمية في العلم الشرعين وعددم

 .أدى إلى تخلف الشعب الروهنجي بكامله في التعليم والثقافة والتربية والتكنولوجيا

فنظددراً لهددذه الظددروف وتلددك األسددباب أنشددئت الجمعيددة اإلسددالمية لتطددوير التعلدديم      

من والتدي تعمدل لتطدوير التعلديم فدي جميدع 1996في عدام ( بورما)والثقافة في أراكان 

اتن إلعداد الدعاة والقادة اإلسالميين في أوساط الالجئين البورميين في بلدان المستوي

 .مختلفةن وخاصة في بنغالديشن وكذلك في داخل أراكان

كما تهتم الجمعية بتغيير المنهج السائد وتبديله بمنهج جديد متطورن علدى أسداس      

ء وتددرميم المسدداجد عقيدددة السددلف الصددالحن باإلضددافة إلددى األعمددال الخيريددة مددن بنددا

تكددوين : والمدددارسن ومسدداعدة الفقددراءن وتوزيددع الكتددب الدراسدديةن ومددن أهددم أهددداها 

لغددة القدرآن الكدريم والسددنة العالميدة ولغدة أهددل الجندة ووسديلة وحيدددة ن اللغدة العربيدة 

ولغتددة لسددائر الشددعب الروهنجددي المسددلم فددي األيددام ن لمعرفددة القددرآن بجميددع أحكامدده 

 .ن لغة المسلمين في كل بقاع األرض لغة واحدةالمقبلة لكي تكو

فالرجاء من إخواننا المسلمين من أهل الخير التعاون مدع هدذه الجمعيدةن أو كفالدة      

 .أحد مشاريع هذه الجمعية

وهللا يجدزيكم عندا وعدن جميدع . وهللا في عون العبدد مدا كدان العبدد فدي عدون أخيده     

 .المسلمين المنكوبين خير الجزاء

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أخوكم في العقيدة وا 

 سليم هللا ناظر حسين / األستاذ 

 (       بورما)رئيس الجمعية اإلسالمية لتطوير التعليم والثقافة أراكان                    

 (بورما)الجمعية اإلسالمية لتطوير التعليم والثقافة أراكان  

 /الموافق   /التارين 

 معية اإلسالمية لتطوير التعليم والثقافة أهداف الج

 (بورما)أراكان      
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نشددر الدددعوة والعقيدددة الصددحيحة بددين الشددعب الروهنجيددا فددي داخددل أراكددان وبددين -1

 .الالجئين الروهنجيا في بالد مختلفة

تطددوير التعلدديم والثقافددة اإلسددالمية فيمددا بددين الشددعب الروهنجيددا فددي داخددل أراكددان -2

 .وخارجه

 .العربية وترويجها بين الشعب الروهنجياتدريس اللغة -3

 .إنشاء مدارس إسالمية نموذجية للبنين والبنات-4

تشدجيع المددارس التقليديدة األهليدة علددى تطدوير المنداهج الدراسدية وفدق مقتضدديات -5

 .عصر الحاضر

 .تأهيل المعلمين والدعاة-6

 .مساعدة الطالب المحتاجين في تسديد رسومات المدارس-7

 .سالمية وتوزيع الكتب الدينية والدراسية بين الطالب والمدارسإقامة المكتبات اإل-8

 .ابتعاد الطالب المتفوقين للدراسة العليا إلى الجامعات اإلسالمية في الخارج-9

 .كفالة الطلبة المحتاجين-11

 .طباعة الكتب الدينية وترجمتها-11

 .تدريب الطلبة وتأهيلهم على استخدام الكمبيوتر-12

 بنغالديش  -شيتاغوند  815 :ب . ص: عنوان المراسالت  
G.P.O.BOX ; 805 CHTTTAGONG , BANGLADESG ,  

 م 1997الميزانية السنوية اإلجمالية للجمعية لعام 

التكلفة الشهرية  البيان م

 بالدوالر

التكلفة الشهرية 

 بالدوالر 

مصاريف تشغيل معهد خالد بن الوليد اإلسدالمي  1

 (بنغالديش)إلعداد الدعاة بدكا

45733 585511 

مصدداريف تشدددغيل مدرسدددة عبدددد هللا بدددن عبددداس  2

اإلسدددالمية بكدددوكس بدددازار علدددى حددددود بورمدددا 

 .وبنغالديش

35175 175711 

( رضددددي هللا عنهددددا)ميزانيددددة لمدرسددددة عائشددددة  3

 .بكوكس بازار على حدود بورما وبنغالديش

15531 265361 

 -ميزانية إلقامة دورة الكمبيوتر في المعهد دكدا  4

 .بنغالديش

351 155511 

مصاريف إلقامة الدورة التدريبية الشرعية على  5

العقائد والتوحيدد واللغدة العربيدة فالسدنة مدرتين 

 ( 51)عدد الطالب 

 15511 

دوالر تقريبدا  51كفالة الدعاةن راتب كدل داعيدة  6

 ( داعية 25)

15351 155111 
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مكافددآت الطددالب الالجئددين البرمدداويين وعددددهم  7

 طالبا ( 41)

511 65111 

تسددددديد رسددددوم المدددددارس والجامعددددات عددددددهم  8

 طالب ( 41)

 811 

مسداعدة مقطوعددة للمددارس اإلسددالمية الخيريددة  9

 ( بورما)في داخل أراكان 

 255111 

 1665361 115428  المجموع الكلي               

 الحسابات كلها بالدوالر األمريكي                أخوكم في هللا : ملحوظة 

 سليم هللا ناظر حسين / األستاذ                            

 رئيس الجمعية اإلسالمية لتطوير التعليم والثقافة                   

  :(بورما)أراكان 
 

 .وهللا في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه...  أختي المسلمة..أخي المسلم

ت شدداركوا فددي دعدم نشدداطات الدددعوة هدذه أبددواب الخيدر مفتوحددة أمامددك فدأختر مددا شدئ

: فبأوسدداط الالجئددين البرمدداونيين فددي بددنغالديش وكددذلك فددي داخددل أراكددان قددال تعددالى 

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لوال أخر تني إلى أجدل }

 11سوره المنافقون ايه{قريب فأصدق وأكن من الصالحين 

 ( بورما)التعليم والثقافة أراكان  الجمعية اإلسالمية لتطوير

 بنغالديش  -مقرها شيتاغوند 

 رقم الحساب لدى بنغالديش باللغة اإلنجليزية المذكورة فقط 

ISLAMIC EDUCATION & CULTURE DEVLOPMENT ASSOCATION (IECDA) 
ALARAFAH ISLAMI BANK A CNO - 34002188 

CORPORATE BRANCH MOTHIJHEEL - DHAKA BANGLADESH  
 بنغالديش  -معهد خالد بن الوليد اإلسالمي إلعداد الدعاة بدكا 

 رقم الحساب باللغة اإلنجليزية المذكورة 
Mahad khaled Bin WalidAI Arafah Islami Bank 

A C No - 3400297 Corporate Branch  
Motijheel - Dhaka , Bangladesh  
 بورما وبنغالديش  مدرسة عبد هللا ين عباس اإلسالمية على حدود

 رقم الحساب باللغة اإلنجليزية فقط 
Madrasah Bin Abbas Islamia AI Arafah Islami Bank  

A C No - 34002171 Corporate Branch 
Motijheel - Dhaka , Bangladesh  

 .شيتاغوند بنغالديش  805ب . ص: عنوان المراسالت 

G P O BOX No 805 Chitagong Bangladesh. 

 



 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  93  -

 

 

93 

  تزكيات الهيئات والشخصيات اإلسالمية للجمعية
نائددب رئدديس مجلددس الشددورى بالمملكددة العربيددة  -عبددد هللا عمددر نصدديف / الدددكتور-1

 .السعودية

األمدين العدام للنددوة العالميدة للشدباب اإلسددالمي  -مدانع بدن حمداد الجهندي / الددكتور-2

 .بالرياض
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مدددا زالدددت الحكومدددة البوذيدددة الشددديوعية تمدددارس كافدددة أسددداليب القهدددر والظلدددم  

واإلرهدداب ضددد مسددلمي أراكددان وتهدددف الحكومددة مددن اتخدداذ هددذه الوسددائل استئصددال 

لوجود اإلسالمي الذي بدأ يتنامى بصورة كبيدرة هنداك وقدد وضدعت الحكومدة الملحددة ا

خطة طويلة المدى نحو الوجود المسلم فدي أراكدان وبددأت فدي تنفيدذ هدذه الخطدة التدي 

يتضمن أول بنودهان فرض الحصار االقتصادي والتجاري على أراكدان وإتبداع سياسدة 

العناصددر الشددبابية الفعالددةن واعتقالهددا التجويددع ضددد المسددلمين وإلقدداء القددبض علددى 

وإبادتهددا داخددل السددجنن وقددال مصدددر إسددالمي فددي أراكددان أن الحكومددة الشدديوعية فددي 

بورما تقوم بتنفيذ هذا المخطط اإلجرامي منذ فترة طويلدةن أال أنهدا لدن يسدمح لهدا فدي 

عدام الوقت الحاضر بالقيام بحملة إجرامية أخرى شدبيهة بالحملدة التدي قامدت بهدا فدي 

ألدددف مسدددلم إلدددى الددددول ( 311)م والتدددي أبدددادت فيهدددا آالف المسدددلمين وشدددرد 1987

المجددداورة وقدددال المصددددر أن هددددف الحكومدددة الشددديوعية تفريدددد أراكدددان مدددن الوجدددود 

والمعددروف أن اإلسددالم دخددل أراكددان فددي القددرن الثدداني الهجددري فددي عهددد  .اإلسددالمي

ا عددة قدرون كاملدة كاندت أراكدان الخليفة العباسي هارون الرشيد وحكم المسلمون فيه

فيها ذات سيادة مستقلة وكان لده ثقافتهدا اإلسدالمية وحضدارتها الخاصدة بهدان إلدى أن 

م  وحددداولوا القضددداء علدددى الوجدددود 1784احتلهدددا البوذيدددون البورميدددون فدددي عدددام  

. اإلسددالمي بشددتى الطددرق والممارسددات اإلجراميددة وال زالددت هددذه األعمددال مسددتمرة 

المسلم في أراكان بخطة مضادة للخطة اإلجرامية التي تنفذها الحكومدة ويقوم الشباب 

الملحددددة فدددي بورمدددان وذلدددك لتقويدددة الوجدددود اإلسدددالمي هنددداك والحفددداظ علدددى الهويدددة 

اإلسدددالمية لشدددعب أراكدددانن وتعتمدددد خطدددة الشدددباب المسدددلم علدددى تنظددديم المحاضدددرات 

كددريم وذلددك لتقويددة والمخيمددات والندددوات وفددتح المسدداجد ومدددارس تحفدديظ القددرآن ال

وكدان آخدر عمددل قدام بده الشددباب  .أواصدر األخدوة اإلسدالمية بددين أبنداء الشدعب الواحددد

المسلم المخيم التربوي السنوي الذي نظمه اتحاد الطالب المسلمين في أراكان والدذي 

أقيم داخل حدود المدينة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب اإلسالمي وقد استمر هدذا 

 .ثالثة أيامالمخيم 

وتميددز المخدديم التربددوي هددذا العددام بوجددود عدددد كبيددر مددن الشخصدديات اإلسددالمية      

وباإلضددافة . البدارزة التددي حضدرت مشدداركة فدي المخدديم كمحاضدرين وبدداحثين ومدربين

إلددى مشدداركة مجموعددة مددن الطددالب الروهنيجددا الددذين يدرسددون فددي جامعددات المملكددة 

 .إلسالمية األخرى من أبناءأراكانالعربية السعودية وجامعات الدول ا
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وكان هدف المخيم تربية الطالب المشاركين تربية إسالمية سليمة وتدريبهم علدى      

مع هذه األساليب والظدروف الخاصدة بالمنطقدة واعتمدد المخديم خطدط . أساليب الدعوة

إسدددالمية هددددفها القيدددام بحملدددة واسدددعة للقضددداء علدددى األميدددة المتفشدددية فدددي المنطقدددة 

 .تخلف ونشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة وإعداد القادة واإلداريين من أبناء بورماوال

ومددن أهددم المحاضددرات التددي ألقيددت فددي المخدديم محاضددرة الصددحوة اإلسددالمية فددي      

أراكددان للدددكتور محمددد يددونس رئدديس منظمددة تضددامن الروهانجيددا أراكددان ومحاضددرة 

الحددل الوحيددد " وثالثددة بعنددوان "  أراكددان ماضدديها وحاضددرها ومسددتقبلها" بعنددوان 

وأجمددع الحاضددرون فددي المخدديم علددى أن الطريددق الوحيددد " ألوضدداع أراكددان الراهنددة 

 .لتحرير شعب أراكان من االحتالل والتسلط البورمي هو الجهاد

واتحدداد الطددالب المسددلمين فددي أراكددان يضددم أكثددر مددن ألفددي طالددب مددن مختلددف      

لثانوية والمعاهد والمؤسسدات والمراكدز التعليميدة وهدو المراحل التعليمية الجامعية وا

الممثل الوحيد للطالب المسلمين في الروهنجيا وقدد تأسدس هدذا االتحداد تحدت إشدراف 

لمواجهدة األوضداع المؤلمدة " منظمة تضدامن الروهنجيدا أراكدان " الحركة اإلسالمية 

مي صدددحيح فددي أراكددان لتوجيدده الطددالب المسددلمين جيدددل المسددتقبل نحددو وعددي إسددال

 .وتربيتهم على أسس إسالمية نقية وصقل مواهبهم القيادية

ولالتحدداد خطددط وبددرامج فددي المجدداالت التربويددة والدعويددة والتعليميددة والثقافيددة      

واالجتماعية والخيرية ويسدتعين لتحقيدق ذلدك بجميدع الوسدائل واألسداليب المتبعدة فدي 

ستان والمملكة العربية السدعودية مختلف فروعه ووحداته في أراكان وبنجالديش وباك

حيد أقام االتحاد مخيمات تربوية إسدالمية علدى مسدتوى المددارس والجامعدات وعلدى 

 .(1)المستوى اإلقليمي العالمي االتحاد مخيمات تربوية على مستوى كبير

  نداء عاجل جدا من مكتب إغاثة مسلمي بورما بالشارقة
لسالم على خاتم األنبياء والمرسدلين وعلدى آلده الحمد ر رب العالمين والصالة وا     

  -: وبعد .. وصحبه أجمعين

إن العاصفة المدمرة التي جرت بسرعة أكثر مدن .. وأختي المسلمة.. أخي المسلم     

م قدد اجتاحدت معظدم منداطق كدوكس 1994/  5/  2كيلو مترا فدي سداعة فدي ( 251)

خيمدات المهداجرين مدن أراكدان بازار وتيكناف في جنوب بنجالديش حيد تقدع معظدم م

 .باإلضافة إلى مناطق الكثافة السكانية للمسلمين من شمال أراكان( بورما)

                                                        

 .1   عدد / الدعوى(  )
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 211) وحسب التقارير األولدى قدد مدات مدن هدذه األعاصدير والعواصدف أكثدر مدن     

) بجروحن ومعظم بيوتهم ومالجدئهم باإلضدافة إلدى( 2111)مهاجر وأصيب أكثر من (

مخيمددا قددد انهدددمت كليددا وضدداعت كددل مددا لددديهم مددن ( 19 )مخيمددا مددن مجمددوع( 18

فمعظمهددم يعيشددون اآلن فددي العددراء حيددد ال غددذاء كدداف لهددم وال . مسددتلزمات الحيدداة

كساء وال غطاء وبسبب قلة الغذاء ومياه غير صالحة للشرب يخشى تفشدي األمدراض 

 .الوبائية مثل الكوليرا ومرض اإلسهال

مددل إلددى مددن ينقددذهم مددن الضددياع وهددذه المحددن فهددؤالء يتطلعددون بكددل رجدداء وأ     

مثددل : " فانطالقددا مددن مبدددأ األخددوة وقددول الرسددول عليدده الصددالة والسددالم . القاسددية

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

تجد به  أن تبادروا بما... نناشدكم إخواني وأخواتي" له سائر الجسد بالحمى والسهر 

أنفسكم من خير في سبيل تخفيف آالم إخوانكم المنكوبين وإنقاذهم من المحن وأجدركم 

 .على هللا

 ....إن هللا ال يضيع أجر المحسنين

 المتطلبات الفورية والعاجلة 

 .مواد البناء -2    .الخيام -1

 .األدوية -4   .المواد الغذائية -3

 .زمات األخرى للحياةالنقود لشراء المستل -6    .المالبس -5

 مخلصكم في هللا        

 (إكرام هللا)                                   

 (المدير المساعد للمكتب)                             

 المركز الثقافي اإلسالمي 

 : كتب فريد الهاشمي 

مركددز " حدين طالبنددا بإنشدداء مركددز ثقددافي إسددالمي لمسددلمي أراكددان تحددت اسددم  

وطلبندا تشدكيل مجلدس أمنداء لهدذا المركدز وقدد اخترندا مدن " راكان الثقافي اإلسالمي أ

خيرة رجاالت العلم والمعرفة وأصحاب الكفداءات العلميدة والمشدهود لهدم فدي مجداالت 

الرعاية االجتماعية والدعوة إلى هللا ومن الممكن انضمام من له خبرة أكيدة في سبيل 

إلدى هللا وبداب المركدز سديكون مفتوحدا ألهدل الخيدر مدن خدمة العلم والمعرفة والدعوة 

مسدلموا أراكدان بحاجدة ماسدة إلدى مثدل هدذا . أجل المسداهمة فدي هدذا الصدرح الشدامن

المركز اإلسالمي في وقتنا الحاضدر بالدذات ليكدون كجهدة ثقافيدة واحددة يجمعهدم تحدت 

التحداد كلمدتهم فدي لتوحيدد صدفوفهم و" ال إله إال هللا محمد رسدول هللا " راية اإلسالم 

المهجددر مددن أجددل التددرابط بددين الالجئددين المنتشددرين فددي مختلددف بلدددان العددالم العربيددة 
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واإلسالمية واألجنبية الهاربين من ظلم واضطهاد وسدحق المسدلمين فدي دولدة أراكدان 

اإلسالمية المحتلة مدن قبدل البدورميين والبدوذيين المتعصدبين للبوذيدة والحاقددين علدى 

 . لمين وخاصة مسلمي أراكاناإلسالم والمس

مسدلمو أراكدان ينتمدون إلدى العروبدة ولكدن أغلدبهم ال يعرفدون العربيدة أال أنهدم  

يدرسون الثقافة العربية واإلسالمية بطدرق ذاتيدة لدم يتمكندوا مدن التغلدب علدى مشداكل 

التعلدديم لظددروف وألسددباب سياسددية واجتماعيددة واقتصددادية لددذلك تفشددت األميددة بشددكل 

 .هجرن وقد انتشر الجهل واألمية بين أوساط هذا المجتمع اإلسالميمخيف في الم

لهدددذا أملندددا بدددأن اإلسدددالم هدددو طريقندددا الوحيدددد إلدددى العدددزة والكرامدددة والعدالدددة  

االجتماعيدة ومدن هددذا المنطلدق اإلسددالمي ندود تحقيدق أهددداف سدامية فددي سدبيل الخيددر 

على إقامة هذا المركز الدذي اإلنساني ومن أجل هذا كله وبعد االعتماد على هللا عزمنا 

علدى أن يكدون المركدز الرئيسدي فدي دولدة " مركز أراكان الثقافي اإلسالمي " سميناه 

اإلمارات العربية المتحدة ألنها منطقة تتوسط بين أمداكن تواجدد مسدلمي أراكدان يتبعده 

 .فروع في أماكن تواجدهم

الدبالغ الكويتيدة  وعلى جهات االختصاص والمعنيين لهذا األمر االتصدال بمجلدة 

لدراسة الفكرة المطروحة التخاذ الخطوات النهائية لهذا المشدروع اإلنسداني إذا وافدق 

كل المعنيين باألمر مستمدين العدزم والتوفيدق مدن هللا تعدالى إلتمدام نشدر هدذه الرسدالة 

الخيددرة االجتماعيددة وذلددك خدمددة لمسددلمي أراكددان ألنهددم يحتدداجون إلددى رعايددة خاصددة 

فهم حيد يعيشون كالجئين ومهداجرين ومشدردين فدي أنحداء العدالم وألن مراعاة لظرو

 .أبنائهم محرومون من نعمة التعليم

اعتصدموا بحبدل }إنهم بحاجة إلى وحدة الترابط والتعاون االجتماعي قال تعالى  

وأبندداء مسددلمي أراكددان بحاجددة ماسددة إلددى رعايددة وعطددف  (1){هللا جميعددا وال تفرقددوا 

م تربية إسالمية صالحة مشبعة بالعلم والمعرفدة وبالثقافدة العربيدة وعمل فعلي لتربيته

. ويعرفوا قضيتهم ليددافعوا عدن حقدوقهم المسدلوبة. واإلسالمية ليعرفوا دينهم ودنياهم

وسالح ذلك هو العلم والمعرفة وبدون ذلك ال يمكن شرح قضاياهم المصيرية لذا رأينا 

وإنساني في حدد ذاتده وهدو القيدام برعايدة من واجبنا اإلسالمي أن نقوم بعمل إسالمي 

أبناء مسلمي أراكان وتقديم ما يحتاجونه من دعدم مدادي ومعندوي وذلدك مدن المنطلدق  

اإلسالمي والترابط االجتماعي بما يتيسر لهم من معونة الحكومات العربية واإلسالمية 

خدوانهم ومعونات المحسنين ومحبدي الخيدر الدذين يقددرون نعمدة هللا ويقددرون حاجدة إ

فكلنددا مسددلمون إذا . المسددلمين الددذين يددربطهم بربدداط العقيدددة اإلسددالمية دمددا وأصددالة

وان هدذه أمدتكم أمدة }:تغافلنا عن هذا األمرن فاإلسالم يقرر وحدة المسلمين قدال تعدالي

كلكددم ألدم : )اآليددة وقددال الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم  (2){واحدددة وأنددا ربكددم فدداتقون

                                                        

   6 سوره العمران آيه ( )

  11سوره المومنون آيه (1)
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كدل مسدلم علدى المسدلم حدرام : )وقدال أيضدا. رواه مسلم وأبدو داود (1) (وآدم من تراب

 .رواه الشيخان(2) (دمه وماله وعرضه

وسيكون هذا المركز صرحا شدامخا مدن أجدل الددعوة إلدى هللا ومدن أجدل نصدرة  

ومدن أجددل تبليدد رسددالة الددعوة المحمديددةن ولتعلديم المسددلمين . قضدية مسدلمي أراكددان

: ومن أهداف هذا المركز في المجداالت التعليميدة . ودنياهمأمور دينهم بما ينفع دينهم 

رعاية أبناء مسدلمي أراكدان حتدى يتمكندوا مدن تحصديل العلدم والمعرفدة بأسدس علميدة 

وتربوية وصحيحة عن طريق المدارس التي سدتلحق بهدذا المركدز ويمكدن عدن طريدق 

نهايدة المرحلدة  هذه المدارس تحصيل مراحل التعليم بدءا من المرحلدة االبتدائيدة حتدى

وأمددا . الثانويددة بقسددميها العلمددي واألدبددي ومراحددل العلددوم الشددرعية والعلددوم القرآنيددة

الدراسددة  العاديددة يمكددن تزويددد الدارسددين بعلددوم القددرآن الكددريم والدراسددات العربيددة 

 .واإلسالمية حتى يكونوا ملمين بالعلوم الشرعية والعربية مع الثقافات األخرى

هددتم هددذه المدددارس عددن طريددق المركددز فددي شددؤون الرعايددة ومددن الممكددن أن ت 

وتقديم الخدمات لطالبهدا ومسداعدتهم بتدوفير المدنح الدراسدية فدي الجامعدات المختلفدة 

الموجودة في البالد العربية واإلسالمية ولتوفير المنح الدراسية عن طريدق المنظمدات 

ن حتى يتمكن خريج هذه والهيئات والمؤسسات التي تقدم منحا دراسية ألبناء المسلمي

المدددارس مددن مواصددلة دراسدداته الجامعيددة والدراسددات العليددا لنيددل درجتددي الماجسددتير 

والدكتوراه في مختلدف التخصصدات فدي شدتى العلدوم والمعرفدة ليكدون هدؤالء عنصدرا 

فعاال في العالم اإلسالمي ليقددموا خددمات إنسدانية للمجتمعدات اإلسدالمية بصدفة عامدة 

 .اصةومجتمعهم بصفة خ

 :صرخة استغاثة من طلبة أراكان
ال يخفى على من يهتم بأمور المسلمين أن شعب الروهنجيا المسلم المضطهد فدي      

أراكان المحتلة مازال يقضدي حياتده تحدت ظدروف قاسدية واضدطهاد متواصدل مدن قبدل 

حكومة بورما البوذيدة العسدكرية مندذ عشدرات السدنين فنتيجدة ذلدك اضدطر كثيدر مدنهم 

ك الددبالد الحبيبددة لحفددظ ديددنهم وعقيدددتهم الصددحيحة السددمحةن ويعيشددون فددي إلددى تددر

مختلف البالد حياة بائسةن معظمهم من الطدالب والعلمداء ألن الحكومدة تفدرض علديهم 

العوائدق وال تتديح لهدم أي فرصددة تعليميدة ناهيدك عدن السددماح لهدم بالسدفر إلدى خددارج 

مجتمعددات المسددلمين ألنهددا تعلددم  الددبالد لطلددب العلددم وذلددك ليسددود الجهددل واألميددة فددي

بدددالجزم أن المسدددلمين لدددو أتيحدددت لهدددم أي فرصدددة تعليميدددة فسددديكون ذلدددك مدددن أعظدددم 

التحدددديات لهدددا فهدددؤالء الطدددالب الدددذين يعيشدددون فدددي مختلدددف األقطدددار اإلسدددالمية ال 

يستطيعون مواصلة دراساتهم العليا بسبب عدم سهولة االلتحاق بالجامعدات فدي العدالم 

فقنا هللا فالتحقنا بالجامعة اإلسالمية شيتاغوند وبعدض الجامعدات فدي ونحن منهم قد و

بددنجالديش لكددن الظددروف الماليددة ال تسدداعدنا علددى مواصددلة الدراسددات كمددا أن الكتددب 

 .اإلسالمية غير متوافرة لدينا حسب المتطلبات
                                                        

  رواه مسلم وآبو داود( )

 رواه الشيخان( 1)
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 فنوجه نداءنا العاجل عبر مجلة المجتمدع إلدى جميدع إخوانندا المسدلمين فدي العدالم     

 .ليقوموا بحل مشاكلنا وسد حاجاتنان ومساعدتنا في حياتنا التعليمية

 إبراهيم عتيق بالجامع اإلسالميةن شيتاجونج                    

 القسم العربي " الصموت " مدير التحرير لمجلة                  

C/O,G,P,O,BOX : 805. CHTTTACONG , 
BANGOADESH 

VOICE is Asouvenir : READ and HELP TO PUBLISH 
(1) 

    

 فـــتاوى شــــرعية لصالح مسلمي بورما 

عبددهللا بددن جبددرين يجدواز دفددع الزكدداة إلخوانندا المسددلمين فددي / فتدوى لفضدديلة الشددين 

 .بورما

 .الحمد ر وحده وصلى هللا وسلم على من ال بني بعده محمد وآله وصحبه

مدن قبدل القدوات البورميدة علدى األخدوان وبعد ففي هذا الزمدان ظهدر االعتدداء والظلدم 

الصالحين هناك من أهل العقيدة السلفية فشرد منهم مئات األلوف وقدد أصدبح وأمسدى 

أولئك المشردون في غير مستقر وال مدأوى وقدد لجدأ أكثدرهم إلدى أراكدان وكثيدر مدنهم 

ينتظدرون فدي معسدكرات الالجئدين وبدنغالديش وال شدك أن مثدل هدذا الجمدع الكبيدر مددن 

هددل السددنة يحددب أن يكونددوا محددل اهتمددام إخددوانهم المسددلمين فددي كددل مكددان وأن علددى أ

الجميع أن يرحموهم وينفقوا عليهم فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس مدنهم وقدد مثدل 

النبي صلى هللا عليه وسلم المسلمين جميعاً بالبنيان يشد بعضه بعضا وقدال أيضداً مثدل 

اطفهم كمثدل الجسدد الواحدد إذا اشدتكى منده عضدو المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعد

فالمسددلم يتددألم لمددا يصدديب إخواندده الددذين . تددداعى لدده سددائر الجسددد بالسددهر والحمددى

يشدداركونه المعتقددد والعمددل ويحددرص علددى أن يخفددف مددن آالمهددم ويمددد لهددم يددد الصددلة 

مهمددا اسددتطاع وحيددد أنهددم فددي غايددة مددن الفقددر والفاقددة والحاجددة الماسددة إلددى المأكددل 

والملبس والمسكن فإني أرى استحقاقهم للزكاة ونقلها إليهم ولو من مكان بعيد فالنقل 

يجددوز لمددن اشددتدت حاجتدده ممددن اتصددف كهددؤالء بددالفقر والمسددكنة والغربددة والفاقددة 

فالصدقة فديهم يرجدى أن تكدون مضداعفة وأن يقبلهدا هللا ممدن تبدرع بهدا لمدا فيهدا مدن 

مدن كدرب الددنيا فدرج هللا عنده كربدة مدن كدرب فمن فرج عن مسلم كربدة )إزالة الشدة 

يدوم القيامددة ومددن يسدر علددى معسددر يسدر هللا عليدده فددي الددنيا واآلخددرة وهللا فددي عددون 

وقد قامت الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بتشدكيل ( العبد ما كان العبد في عون أخيه

                                                        

 .م998 /18/1/هـ9 1 ربيه اآلخر  6   عدد / المجتمع(  )
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هم لجندددة شدددباب مسدددلمي بورمدددا لتقدددوم بدددبعض الواجدددب فعلدددى المسدددلمين أن يسددداعدو

بواسدطة النددوة أو غيرهدا لسدد حاجدات إخدوانهم هنداك وتخفيدف معانداتهم وهللا يجددزي 

المتصدقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وصدلى هللا علدى محمدد 

 .وآله وصحبه وسلم

 عضو اإلفتاء////// كتبه عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرين  

       

 ملخص األوضــاع في بــورما
 
 :لخص مأساة مسلمي بورما م

لقددد تحولددت معاندداة المسددلمين الروهانجيددا إلددى اتجدداه جديددد بعددد إجددراء قددانون  

م بموجدددب هدددذا القدددانون المزعدددوم قدددد تقدددرر أن 1982الجنسدددية البدددورمي فدددي عدددام 

الروهانجيدددا أجاندددب فدددي نفدددس بلددددهم وشدددعب ال وطدددن ويمندددع هدددذا القدددانون الشدددعب 

ارسدة أعمدال التجدارة وتقلدد الوظدائف االقتصدادية الروهانجيا عدن تملدك العقدارات ومم

 .في الجيش والحكومة

 :ويمكن ذكر قائمة بعض هذه الجرائم البشعة ضد المسلمين 
 
 :المجازر والتغذيب واالعتقاالت -أ 

تقدوم قدوات الحكومدة البورميدة البوذيدة بدين وقدت آلخدر بحمالتهدا القمعيدة ضددد  

 .ثير منهم بدون أي ذنب أو جريمةالمسلمين الروهينجيا في أراكان يقتل ك

وعدد المئات واأللوف يعتقلون على تهم باطلة ويعرضونهم ألشد أنواع العذاب  

 .واإلجراءات التعسفية الالإنسانية

 :مصادرة األوقات األراضي الزراعية والحجز على ذخائر األغذية -ب 

ة بحيدد تقوم الحكومة بفرض ضرائب باهظة على منتوجات المسلمين الزراعيد 

ال يقدددر المسددلمون علددى دفعهددا فالسددلطات الحكوميددة البوذيددة تددأتي بيددوت المسددلمين 

وتنددزع قددوت عيشددهم االحتياطيددة أيضدداً وتحجددز علددى أراضدديهم بتهمددة عدددم تحقيددق 

بمطالددب الحكومددة وبجاندددب هددذا إلغدداء العملدددة النقديددة فددي حدددين تواجدددها فددي أيددددي 

 .المسلمين

 :إقامة مستوطنات بوذية جديدة -ج 

إلخالل ميزان سكان أراكان وتحويل المسلمين الورهنجيا فيها إلى األقلية قامت  

الحكومددة البوذيددة إلددى إسددكان مسددتوطنات بوذيددة جديدددة فددي كددل مكددان علددى أراضددي 

فقددام هددؤالء المسددتوطنون البددوذيين فددي تأييددد السددلطات البوذيددة . المسددلمين المغتصددبة

 .سة أعمال النهب في مناطق المسلمينوإشراكها بإثارة الفتنة الطائفية وممار

 :إقامة الحواجز والعراقيل أمام النشاطات التجارية واالقتصادية -د 
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تقددوم السددلطات البوذيددة بمنددع المسددلمين عددن جميددع أنددواع النشدداطات التجاريددة  

واالقتصادية حتى التجارة البسيطة في معظم سدود توليد الربيان واألسماك التي كانت 

نهددر ندداف وفددي حيددازة المسددلمين فقددد تددم االسددتيالء عليهددا مددن قبددل تقددع علددى مصددب 

 .الحكومة البوذية البورمية

 :األعمال القسرية والنهب واالغتياالت -هـ 

فكثيدراً مدا يمسدك المسدلمون األعمدال القسدرية ويجبدرون علدى العمدل بددون أي  

بورمية قدوات تعويض وللفترة الطويلة وكم منهم يقتلون على أيدي القوات المسلحة ال

 .األمن الحدودية أثناء هذه األعمال والخدمات اإلجبارية

 :انتهاك حرمات النساء -و 

انتهدداك حرمددات النسدداء وأعراضددهن صددار مددن القددوات البورميددة البوذيددة أمددراً  

 .عادياً 

فرجال الجيش األمن الحدودية البورمية والمشاغبون البوذيون يطوفدون بالليدل  

بيددوتهم ويقومدددون بالعمليدددات اإلرهابيددة وانتهددداك حرمدددات  قددرى المسدددلمين ويددددخلون

 .النساء وأعراضهن بقوة األسلحة

وال تعتبددر هددذه االعتددداءات الشددنيعة البشددعة شدديئاً مددن الجددرائم لدددى السددلطات  

البوذيددة لددذا ال يوجددد أي نددوع مددن العقدداب أو الجددزاء لمرتكددب مثددل هددذه الجددرائم فددي 

يرفعددون شدددكاوي هددذه األحددداد والجدددرائم  أراكددان بددل يقددبض علدددى المسددلمين الددذين

 .ويودعون في المعتقالت إلى أجل غير معلوم

 :إثارة االضطرابات لقتل المسلمين -ز 

كثيراً ما تنفجر االضطرابات العنيفة الدامية في مختلف أنحاء أراكان بدين وقدت  

ارة وآخر يقوم بإثارة هذه االضطرابات أعداء اإلسالم والمسلمين حسدب تعلميدات وإشد

الحكومدددة البوذيدددة وفدددق المخططدددات المددددبرة المدروسدددة ونتيجدددة يقتدددل خدددالل هدددذه 

 .االضطرابات مئات المسلمين الروهنجانيا وتنهب بيوتهم وأموالهم
 
 :انتهاك حرمة مقدسات المسلمين والكتب الدينية -م 

كثير من المساجد والمدارس الدينيدة فدي أراكدان تدم تددميرها وإحراقهدا وكثيدرة  

وعدددد مددن مقددابر المسددلمين وأوقددافهم قددد حولددت إلددى حظددائر . قددد تددم اقفالهدداأخددرى 

 .الخنازير والمراحيض العامة

 .والكتب الدينية المصاحف على وجه الخصوص تحرق أو تستعمل كالمهمالت 

 :فرض القيود على الحج واألضاحي -ط 

منع قد فرض القيود الكثيرة على شئون المسلمين الدينية وعلى وجه الخوص ي 

 .المسلمون من أداء فريضة الحج واألضاحي

 :االضطهاد الحالي* 

لقدددد أصدددبح مسدددلموا بورمدددا وخاصدددة الروهدددانجين ضدددحايا للتفرقدددة العنصدددرية  

والتعصب الذي يسود الدولة والهدف من وجود قدوات مناهضدة للمسدلمين فدي أراكدان 

دون معده مناصداً هو جعل حياة الروهنجين غير محتملة بل وسيئة إلى الحد الذي ال يج
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من مغادرة البالد بعد أن هبط مسدتواهم االجتمداعي واالقتصدادي وتعرضدوا لالضدطهاد 

 .الديني والتعسف السياسي والكثيرون من الموطنين لضغوط فيها

 :من الناحية االجتماعية* 

محظور على مسلمي الروهانجيدا السدعي الموحدد لتحقيدق أهددافهم االجتماعيدة   -1

 .ة جميع أنشطة ومنظمات الروهانجيا االجتماعيةبل لقد حظرت الحكوم

تواصل القوات المناهضدة للمسدلمين بدذل جهودهدا المسدتمرة إلشداعة الخدالف   -2

 .بين صفوف المسلمين

تشددوه وسددائل اإلعددالم الخاضددعة إلشددراف الحكومددة صددورة المسددلمين بطريقددة   -3

 .قبيحة تجعل اآلخرين ينظرون إليها في ازدراء وكراهية

" المددداق"البورمدددايون وهيئدددات التنفيدددذ القضدددائي وسدددفاحو  يطدددوف الجندددود  -4

البددوذيين بأنحدداء القددرى المسددلمة حيددد يقومددون بددإذالل كبددار السددن وضددرب 

 .الشباب المسلم ودخول المنازل وسلب الممتلكات

غير مسموح للمسلمين باالنتقال من مكان آلخر أو من مركز شدرطة إلدى آخدر    -5

 .عليه سهالً إال بتصريح وهذا أمر ليس الحصول 

 :من الناحية السياسية* 

غيددر مسددموح للمسددلمين الروهددانجين بتكددوين أي جانددب سياسددي خدداص بهددم   -1

 .لالهتمام بمصالحهم

ال يتمتددع الروهددانجين باالنتخدداب أو التعيددين فددي البرلمددان الددذي ال يوجددد بددين   -2

 .أعضائه أي واحد منهم الذي يناهز خمسمائة

ات الدفاع كما أنهم يعانون التفرقة العنصرية ال يتم تجنيد الروهانجين في خدم  -3

 .في مجال الخدمة الحديثة وال يتمتعون بأي مناصب سياسية

ال يتمتدددع الروهدددانجين بالمسددداواة مدددع البدددورميين أمدددام القدددانون حيدددد تلتقدددي   -4

المحددداكم وهيئدددات التنفيدددذ القضدددائي بتوجيهدددات مدددن السدددلطات المسدددئولة قبدددل 

 .التصرف في شئونهم

هانجين مهاجرين غير شدرعيين يتعرضدون لعمليدات مسدلحة دوريدة يعتبر الرو  -5

 .باسم التحقيق ويعانون القمع مما يضطرهم للهجرة

 .من الناحية االقتصادية* 

تصادر أراضي المسلمين استناداً إلى أسس واهيدة حيدد تقدام مكانهدا مسدتوطنات   -1

 .غير إسالمية

 .سبب مقبول مصادرة قوارب صيد السمك المملوكة للمسلمين دون -2

 .فرض ضرائب عالية على األراضي الزراعية للروهنجيا -3

 .يتعرض الباعة المتجولون للضرائب والسب من المرتزقة -4

 .من الناحية الدينية* 

غيددر مسددموح للمسددلمين الددروهنجين باالنتقددال مددن مكددان إلددى آخددر لممارسددة   -1

 .أنشطة الدعوة
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خصصددة لددددفن المسدددلمين تصددادر الحكومدددة ممتلكددات واألوقددداف والمقدددابر الم  -2

 .لتوزعها على غير المسلمين من أبناء الشعب

يتعدددرض كبدددار رجدددال الددددين لالمتهدددان والضدددرب وإرغدددامهم علدددى العمدددل فدددي   -3

 .معسكرات االعتقال

يدخل الجنود المساجد والمدارس وهم يلبسون أحذيتهم وقد يحملدون زجاجدات   -4

 .الخمر

 .صوتغير مسموح اآلذان للصالة باستخدام مكبرات ال  -5

غيدر مسدموح لفشدخاص بدأداء فريضدة الحدج باسدتثناء قلدة مدن األفدراد الدذين   -6

 .تعرفهم الحكومة وترضى عن سلوكهم

 :متطلبات عاجلة لمسلمي بورما

يطلبون من الحكومات اإلسالمية طرح القضية ورفعها إلدى المحافدل والهيئدات   -1

اريددددة الدوليددددة والضددددغط علددددى الحكومددددة البورميددددة مددددع قطددددع العالقددددات التج

 .واالقتصادية والسياسية معها حتى تتم لهم الحرية وحقوق المواطنين

على العلماء ورجال الفكدر واإلعدالم أن يدزوروا منطقدة أراكدان ويبيندوا حقيقدة   -2

وضعهم ومشاكلهم ومتطلباتهم أمام العالم ألن وكالة األنباء الدولية تميدل حيدد 

 .ة من بحروأما ما نسمع عن أراكان فهي قطر. تميل المصلحة

علددى أهددل الخيددر والمحسددنين والمنظمددات الخيريددة جددزاهم هللا خيددراً أن يزيدددوا  -3

دعدم المنظمدة ماديداً ومعنويداً ويتعداونون معهدا إلكمدال مسديرتها الخيدرة وتنفيدذ 

   :مشروعاتها اإلنمائية وعندها مشاريع جديدة اآلن وهي

    .مشروع مساعدات المجاهدين وكفالة أسرهم*  

مساعدة المهاجر عندد المغدادرة حتدى يدتم لهدم االسدتقرار فدي مشروع *  

         .منازلهم

مشدددروع تدددرميم المسددداجد والمددددارس المخربدددة للمهددداجرين العائددددين *  

وهللا في عون العبد ما كدان العبدد : )صلى هللا عليه وسلم يقول    والرسول 

ن آبدو سدن(.أخيه ومن كدان فدي حاجدة أخيده كدان هللا فدي حاجتده   في عون 

 4946داود كتاب األدب 

يأمل مسلمو بورما من حكومة بنغالديش أن تلعدب دوراً هامداً باعتبارهدا دولدة   -1

إسالمية مجاورة في الضغط على حكومة بورما للتعديل مدن سياسدتها المتعلقدة 

 .بمسلمي بورما

يأمل المسدلمون أن يدزور بالدهدم قدادة المسدلمين وزعمدائهم ليدروا مدا يالقدون   -2

وسددفروءها فددي " بورمددا"نون مددن اضددطهاد وغالبدداً مددا تكددون الدولددة ومددا يعددا

الخارج ال تسمح بإعطائهم التأشيرات الالزمة إذا علمدوا النوايدا الحقيقيدة لهدذه 

 .الزيارة كما فعلوا مع السيد تنكو عبدالرحمن رئيس وزراء ماليزيا السابق

 

 وجهات نظر حول مأساة بورما
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 .التي تربطنا بمسلمي بورما فالمسؤلية علينا كبيرة انطالقاً من األخوة اإلسالمية

بالنسبة لحكومات العالم اإلسالمي عليهم مسؤولية الضغط على حكومة بورما   -1

حتددى تكددف عددن هددذه التفرقددة العنصددرية واإلبددادة الجماعيددة لهددؤالء المسددلمين 

 .الذين ولدوا في بورما

الت والّكداب وغيدرهم دور العلماء والخطباء والمفكرين وأقالم الصدحف والمجد  -2

أن يحركوا قضية المسلمين في بورما فإن لم يقدم هدؤالء بمدا أوجدب هللا علديهم 

 .فمن يتحرك بالساحة

دور التجدددار المسدددلمين فدددي دعدددم قضدددية المسدددلمين فدددي بورمدددا مدددن الزكددداة   -3

       . المفروضة أو صدقة التطوع

بدل تدزده ما نقصت صدقة من مال بدل تدزده : )قال صلى هللا عليه وسلم  

ويتثمل ذلك في مساعدة المهداجرين فدي بدنغالديش  صحيح البخاري(.بل تزده

وكفالددددة األيتددددام واألرامددددل وبندددداء المسدددداجد والمدددددارس والمالجددددر والمراكددددز 

 .الصحيةن وتوفير الماء ونحو ذلك

وألمداكن المهداجرين وتكثديفهم ن دور الددعاة إلدى هللا تعدالى فدي السدفر لبورمدا   -4

إلى هللا فهم بأمس الحاجة إلى التوعية فدي ديدنهم علمداً أنهدم للدروس والدعوة 

 .لم يفروا إال من جل الدين

وفدددي ن دور المنظمددات والجمعيدددات الخيريدددة فدددي القيددام بالواجدددب فدددي بورمدددا   -5

صفوف المهاجرين في بنغالديش ذلدك أنهدم بدأمس الحاجدة إلدى األكدل والشدرب 

المراكز الصحية وغيدر ذلدك واللباس والسكن والمدارس والمساجد والمالجر و

 .من متطلبات الحياة

دور الجامعات في عالمنا اإلسالمي بفتح المجال لشباب بورما من المسدلمين للمدنح   -6

وضدددرورة فدددتح المددددارس والمراكدددز ن الدراسدددية فدددي سدددائر التخصصدددات العلميدددة 

ي والمعاهد في تجمعاتهم التي هاجروا إليها فهذا من أفضل ما يقدم للشعب المسلم ف

 .بورما

 .وجهة نظر إلخواننا مسلمي بورما 

كتب عليكم }قال تعالى : ضرورة االستمرار في رفع راية الجهاد في سبيل هللا تعالى  -1

إن }: وقدال تعدالى  (1){القتال وهو كدره لكدم وعسدى أن تكرهدوا شديئاً وهدو خيدر لكدم

 (.1){تنصروا هللا ينصركم

                                                        

 1 1سوره البقره ايه(  )
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  .لفرقة والخالفأهمية الوحدة واالجتماع ورص الصفوف وترك ا  -2

سددوره العمددران آيدده .{واعتصددموا بحبددل هللا جميعدداً وال تفرقددوا}: قددال تعددالى  

 .وترك التحزب إال لصالح الدين اإلسالمي.        113

العمل على تثبيت التوحيد الخالص الصحيح في نفوس المسلمين البورميين والعمل   -3

منحرفددة عددن خددط العقيدددة علددى محاربددة البدددع والخرافددات والشددركات والصددوفيات ال

اإلسالمية الصافية إذ من المعلوم أن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهده 

  .رسوله محمد صلى هللا عليه وسلمموافقاً لمراده ومراد 

فال بدد مدن محاربدة الشدرك الدذي قدد يكدون سدبباً فدي تدأخر النصدرن وقدد يكدون سدبباً  -4

إذ أن أمددر الشددرك عظدديم قددال . كفددار علددى المسددلمينلعقوبددة مددن هللا تعددالى بتسددلط ال

إن }: وقدال تعدالى. (2){لئن أشركت ليحدبطن عملدك ولتكدونن مدن الخاسدرين}: تعالى

إن }: وقددال تعددالى . (3){هللا ال يغفددر أن يشددرك بدده ويغفددر مددا دون ذلددك لمددن يشدداء

فعليدددده البددددد أن تقددددوم منظمددددة     .(4){الشرك لظلم عظيم

ة والدددعاة إلددى هللا بفعددل األسددباب لتوعيددة الندداس عددن خطددورة األراكددانيين اإلسددالمي

الشرك وضرره على الفرد والجماعة كذلك محاربة بعض العادات والتقاليد المخالفدة 

للشددرع اإلسددالمي وتطهيددر الصددفوف عددن هددذه االنحرافددات كددالطواف علددى القبددور 

يداء المولدد والتمسح بهان وتعليق التمائم على الصدور ونحو ذلك مدن نحدو بدعدة إح

 .الشريفن وليلة اإلسراء والمعراج فكلها بدع ليس لها مستند شرعي

تكوين لجان إعالمية مهمتها التعريف بقضدية المسدلمين فدي بورمدان تسدتعمل شدتى   -5

وسائل اإلعالم من نحو شريط الكاسيت والفيديو المرئي وإصدار الكتيبات والنشرات 

والترجمدددة لسددائر اللغددات لتحريدددك  اإلعالميددة وإصدددار مجلدددة أسددبوعية أو شددهرية

المحافددل كددذلك الزيددارات الميدانيددة مددن قبددل وفددودهم لشددرح القضددية فددي . القضددية

والمنتدددديات والكتابدددة للصدددحف والجرائدددد والمجدددالت واإلذاعدددات للشدددرح عدددن 

 .قضيتهم بسائر اللغات المتعددة

 

 

 الخـــاتمــــــة
 قلب إيمان وإسالمإن كان في ال     لمثل هذا يذوب القلب من كبٍد 

لو كان هؤالء المشردون عن بالدهم المعذبون تحت سدمع العدالم وبصدره 

مددن أهددل الديانددة اليهوديددة أو النصددرانية  لمددا قعدددت جهددات المنظمددات 

الدوليةن ومجلس األمدن والفاتيكدانن ومجلدس الكندائس العدالمين وحقدوق 

لقتاليدة اإلنسان وحتدى الحيدوان ولدو تحركدت الطدائرات وتحركدت السدفن ا

                                                                                                                                                              

 . 1سوره محمد ايه    ( )

 11سوره الزمرة آيه  ( 1)

 18سوره النساء آيه (  )

   سوره لقمان آيه ( 1)
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أما أن الذي يقتل ويشرد في بورما من قبدل البدوذيين والشديوعيين سدبعة 

ماليين من أهل الديانة اإلسالمية فاألمر برد وسالم وهدذا جدزاهم إذ كيدف 

ال يخضعون لحكومتهم البوذيدة ولدو ظلمدتهم ول  سدفكت دمداءهم ونهبدت 

 .أرزاقهم بسبب معتقدهم

الكفدار قضدية للمسدلمين فدالكفر فعلى العموم لديس لندا مدن أمدل أن ينصدر 

 .ملة واحدة

وإنما األمل بار ثم بمليدار مسدلم أن يمددوا يدد العدون والمسداعدة كدل بمدا 

 .يستطيعه نصرة ر ولدينه وإلخوانه المضطهدين

{وتعددداونوا علدددى البدددر والتقدددوى}: قدددال تعدددالى
(1)

إنمدددا }: وقدددال تعدددالى. 

{المؤمنون اخوة
(2)

انصدر أخداك ظالمداً أو ) :وقال صلى هللا عليده وسدلم . 

(مظلوماً 
 (3)

. 

والمسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه والمؤمن للمدؤمن كالبنيدان يشدد 

(بعضه بعضا
 (4)

. 

وصدددلى هللا علددددى محمددددد وآلدددده                                    

 .وصحبه وسلم

         

 

 فهد العصيمي /د                                                       
          

 

                                                        

   1سوره المائده ايه( )

(1 ) 

  صحيح البخاري ( )

  صحيح البخاري (1)


