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 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، نبينا محمد الصادق األمين، وعلى آله

  :وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

فإن ما يحصل اآلن للمسلمين الروهنجيين في أراكان من مذابح مروعة ومجازر بشعة، وحرق للبيوت، وهدم 

ا وهم أحياء، وحرق جثثهم والتمثيل بها؛ أمر يندى له الجبين، وتقشعر منه ا وكبار  للمساجد، وحرق للناس صغار  

 األب
 

 عن ضمير املسلم الصادق الذ  بببيعة حاله أنه يتللم مما يتللم دان، ويستنكره كل ضمير إنساني حي، فضال

ة، من الدول اإلسالمية واألجنبي منه أخوه في الدين والعقيدة، وتعالت ألجله أصوات املنظمات الحقوقية وكثير  

 ا واستنكار  بية األخرى؛ تنديد  ككندا وأمريكا والفلبين ونيوزيلندا وغيرها من البالد األجن
 
جله الوقفات مت أل ا، ونظ

االحتجاجية واملظاهرات التنديدية في دول عدة، كما صدرت بيانات وتصاريح شجب واستنكار من كثير من الهيئات 

والجهات الشرعية والحقوقية والسياسية، سواء كانت دولية أم محلية، وما زالت األصوات مستمرة في إنكار تلك 

 رائم التي ترتكبها حكومة بورما واملليشيات البوذية بحق مسلمي الروهنجيا؛ ورغم كل ذلك فإن هناك أصوات  الج

 
 
بدأت تقيم حملة منظمة ومرتبة للتشكيك في أمر قضية مسلمي أراكان وتشويه سمعتهم واتهامهم بلنهم  شاذة

ونه من الصور البشعة التي تبين املجازر كاذبون في ادعائهم أنهم مضبهدون من قبل حكومة بورما، وأن ما ينشر 

الحاصلة في أراكان هي في الحقيقة صور كاذبة مزيفة ليست لها عالقة بلراكان وال بالقضية الروهنجية، وهي إنما 

 
 
 !افتراء  ا و م كذب  زع  صور مقتسبة من أفالم، أو صور تشريح طبي للجثث، أو ترجع إلى بالد وشعوب أخرى؛ هكذا ت

الشاذة بهذه االفتراءات قد ظلموا أولئك املسلمين املضبهدين األبرياء، وخدعوا الجمهور وضللوهم وهذه األصوات 

أوا حكومة بورما الجائرة املجرمة  !عن الحقيقة، وبر 

ونحن في مركز الدراسات والتنمية الروهنجية بعد وقوفنا على هذه االفتراءات التي طالت هذه القضية العادلة، 

املظلوم املضبهد منذ عشرات السنين، وعلى هذا التضليل اإلعالمي املقصود للجمهور؛ رأينا وطالت هذا الشعب 

م علينا بيان الحقيقة فيما يخص هذا املوضوع وتفنيد هذه االفتراءات التي تصدرها تلك األصوات الشاذة حت  أنه ي  

 !يد تحقيقها من ورائهاوتنشرها في الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي؛ ألهداف خاصة تر 

إن هذه األصوات الشاذة ما هي إال عبارة عن أبواق لحكومة بورما والدول املوالية لها وشعوبها، وهي ال تقوم إال بما 

 علق بالروهنجياتقوم به الحكومة البورمية وإعالمها والبوذيون من نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تت

 .وقضيتهم وبلراكان

ا  وإن فتشت في لتي نشرها خبار الكاذبة اهائال من املعلومات املغلوطة واأل صفحات النت وفيس وبوك فإنك تجد كمًّ

البوذيون عبر حساباتهم الخاصة بغرض تضليل الناس عن الحقيقة وإخفاء جرائمهم عن العالم واملنظمات 

 .الحقوقية

https://www.facebook.com/1634920283209161


 (https://www.facebook.com/1634920283209161مع املركز: فيس بوك )للتواصل 

 (r.dirasat@gmail.comإيميل: ) - (rohing_research@تويتر: )

 

 

 

 7 من 2
 

 نين بعد أن احتل أراكان  وقضية الروهنجيا ليست وليدة اليوم، بل بدأت فصولها منذ مئات الس

هذه  م، واستمرت إلى يومنا هذا، ومعاناة الروهنجيا استمرت كل  4871بودابا  عام  البوذ    امللك  

هذه القرون، وإن كانت تشتد أحيانا وتخف أحيانا أخرى بحسب الخبط  الفترة البويلة وكل  

السياسية التي تتبعها حكومة بورما، وأكثر األحداث الكبيرة التي نراها بين فترة وأخرى هي أحداث 

مفتعلة من قبل حكومة بورما؛ تفتعلها لتحقيق أهداف سياسية معينة من ورائها، مثل أحداث عام 

 .ها الحكومة باختالق قصة مقتل فتاة بوذية من قبل بعض املسلمينم؛ حيث افتعلت2142

  
 
بها إال مغرض أو جاهل بالتاريخ والواقع أو مغفل، والقضية الروهنجية هذه قضية حقيقية، ال ينكرها وال يكذ

قارير تواألدلة التي تبين حقيقتها كثيرة ال تعد وال تحص ى، وهي تحتو  على نصوص تاريخية، وتصاريح إعالمية، و 

ملنظمات حقوقية، وأخبار صحافية، وصور ومقاطع فيديو ملتقبة من أرض الحدث، وشهود عيان؛ وكل ذلك 

موجود في ببون كتب التاريخ واملجالت ومواقع الشبكة العنكبوتية وفي السجالت املعتمدة. وبوجود كل هذه األدلة 

ر علومات املغلوطة التي ينشرها البوذيون، وعلى الصو املتنوعة فإن تلك األصوات الشاذة لم تقع عينها إال على امل

التي ينشرها خبل بعض املتعاطفين من املسلمين وغيرهم دون أن يتلكدوا صحة نسبتها إلى القضية الروهنجية، 

 !وربما ينشرها البوذيون أنفسهم بغرض تشويه صورة القضية لدى الجمهور 

حيحة باسمها، وهي ليست لها يد فيها؟ وما ذنبها إن نشر وما ذنب القضية الروهنجية إن انتشرت صور غير ص

األعداء صورا غير حقيقية منسوبة إليها لتحقيق أغراضهم الخاصة وهي ليس لها أ  عالقة بها ال من قريب وال من 

 بعيد؟

 إن انتشار صور غير حقيقية باسم القضية الروهنجية ال ي  
 

يدعي  ا على أنها قضية مزورة وغير حقيقية كمعد دليال

 املغرضون، بل قد ي  
 

 على أن شهرتها الواسعة جعلت الناس غير قادرين على التفريق بين ما يتعلق بها وما ال عد دليال

 .يتعلق بها من الصور واألخبار

وسنعرض اآلن هنا بعض األدلة الدامغة على إثبات حقيقة هذه القضية، وعلى إببال ما يدعيه تلك األصوات 

 .عض األدلة ألن املقام ليس مقام إحصاء وال استيعابالشاذة، ونكتفي بب

:

 :ه(4144األول: مقتبسات مما كتبه الشيخ محمد ناصر العبود  في كتابه )بورما.. الخبر والعيان سنة النشر 

مذابح م؛ حيث تعرض املسلمون لل4871(: "وقد احتل امللك البوذ  بورديابا أركان عام 22قال العبود  )ص-4

 ا...".بابع البوذ  مكانهوطمس املعالم اإلسالمية باملنبقة وإحالل ال

(: "وعقب حصول أركان على الحكم الداخلي تعرض املسلمون فيها للمذابح على يد 28وقال العبود  )ص-2

كز ملرام تحت رعاية الحزب الحاكم، وتم هدم الكثير من املساجد واملدارس وأراض ي الوقف وا4298البورميين عام 

الدينية. ويقال إنه قد بلغ عدد ضحايا املذابح التي قام بها البوذيون خمسين ألفا من الروهنجيين سقبوا على مرأى 

 ".4212وتلييد الزعماء البورماويين واملاغ عام 

https://www.facebook.com/1634920283209161


 (https://www.facebook.com/1634920283209161مع املركز: فيس بوك )للتواصل 

 (r.dirasat@gmail.comإيميل: ) - (rohing_research@تويتر: )

 

 

 

 7 من 3
 

م: لجل إلى بنغالديش أكثر من 4287(: "التدفق الجماعي لالجئين عام 94وقال العبود  )ص-9

طنين الروهنجيين بعد أن أرغمتهم أعمال القمع واالضبهاد والتعذيب على ألف من املوا 251

 ...".الهروب من وطنهم

م، ونجم عن هذه املذبحة 4712(: "تعرض أهل روهنجيا للمذابح في سنة 52وقال العبود  )ص-1

تدمير أكثر من أربعمائة قرية للمسلمين وقتل ساكنيها، ولقد بلغ عدد الالجئين الذين سجلوا 

 .."..بلغ عددهم ثمانين ألفا -ماءهم في معسكر صاحب نجار بمنبقة "دينا جبور" ببنغالديشأس

 :الثاني: تقرير لألمم املتحدة بعنوان: "األمم املتحدة تبد  القلق بشلن أوضاع الروهينجا" وراببه

http://www.un.org/arabic/news/story.asp… 

الثالث: خبر في موقع روس ي، وعنوانه: )تحقيق دولي في اضبهاد األقلية املسلمة في ميانمار(، وورد فيه: "وأدانت 

السيدة لي الحملة ووصفتها بلنها "غير مقبولة"، ودعت إلى التحقيق في التجاوزات بحق املدنيين على الرغم من نفي 

 .الجيش لذلك بشدة

وقالت املبعوثة الدولية: "لقد أثبتت األشهر القليلة املاضية أنه يجب على املجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة 

 ".وضع حقوق اإلنسان هناك

كن ممثلة األمم املتحدة تعرضت خالل زياراتها السابقة لتظاهرات وتهديدات بسبب انتقاداتها ملعاملة أقلية ول

الروهينغا في ميانمار؛ حيث غالبية السكان من البوذيين، على سبيل املثال وصفها الراهب البوذ  املتشدد ويراثو 

 .ء"باملومس"؛ النتقادها قوانين تبخس حقوق األقليات والنسا

وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذ ، واضبهادا ألقلية الروهينغا التي تعتبرها األمم املتحدة األقلية 

األكثر تعرضا لالضبهاد في العالم. وتعتبر سلبات ميانمار مسلمي الروهينغا بمثابة األجانب، وتفرض عليهم القيود 

 http://cutt.us/tAMUx :راببهصحية والتعليم"، و لرعاية الفي التنقل، وال يمكنهم الحصول على ا

 :الرابع: شجب بابا الفاتيكان الضبهاد مسلمي الروهينجا في بورما. ورابط الخبر

http://www.albawabhnews.com/2685726 

م املتحدة لشؤون الالجئين اليوم الخامس: خبر في موقع األمم املتحدة، وفيه "أعربت املفوضية السامية لألم

الجمعة عن بالغ قلقها إزاء سالمة ورفاه املدنيين في الجزء الشمالي من والية راخين، ميانمار، في أعقاب التصعيد 

 …http://www.un.org/arabic/news/story.asp :األخير للعنف"، ورابط الخبر

السادس: خبر في موقع األمم املتحدة بعنوان )اليونيسف تدعو إلى إنهاء انتهاكات حقوق األطفال في ميانمار(، وفيه: 

مليون طفل متلثر بالعنف في  2.2رير صادر عن منظمة اليونيسف إلى تحسين الوصول اإلنساني لنحو "دعا تق

 :ميانمار، وإنهاء االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق األطفال"، ورابط الخبر

http://www.un.org/arabic/news/story.asp… 

https://www.facebook.com/1634920283209161
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Farabic%2Fnews%2Fstory.asp%3FNewsID%3D29389%23.WbNC8POGNdh&h=ATPfSBRBkDRgAG2Z0ZEcVNdXY_t8vHPBzJJ7ZMonp_dAzVtzqK21UqnE3ptZWOpBHd5ayEYIf4Q8Rw5jgMO5IWnKQ-KCGlqbRpB7ywE5W5fQ3TeSZ4D4syFkpkDe6NUpizabVn8468d-jyuyB-fnA0kXeMTjxq4F5sxn-7T7OA2DujPvhWAsHr55Fbhpwv6_HM8IGSwUF5KblZFKr9eUImS41dfA2__hJmCoFKxF9alaEbQkjk2gcd1YV_ZTgAnBeM8i2iFa4mFLQlrOUKxmrBP-jjoxFrpCnOGdQ8U5xFOOsw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcutt.us%2FtAMUx&h=ATN6vk3kxMWz7264GOIBMJ79tsI3WnG66FMZcWmqSLPvdL1GLof6dkRQK1KFT89pcOe1qLjQubFU2ByyHlRJM9ajrg4vAyQTO62hmodO4kkOvL6hqL__7pZfFkpKRi8QhMql6fsUFehsV1RvPWpA9CT3ZlUVcq4SQiG9XUXtn88736xC5rNzkbnosk3oGedqGWU9zSjV1duyAmrUGMuJjuQEiC-fieNmIyxZligNaORE-g0TudBOpl_NAFFJM6G3vJev0UB7F8Bn0PgQ-XhOtJjmiUDIUKG2rO1nSIpgUBCsug
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.albawabhnews.com%2F2685726&h=ATPYf5Dp3iVil03vqQsC3Du5jNw75SYHn4vexSPV7w5wxLeEGp-5yOulTjXO_pIP8vUMm1XjabixsfCXJvYE_5hWgpjgFokz5jxr6vGVmV_pnqT1UnTEcK8_aM4cfFdvBC_UUWY9ZVEUZ27EWV695cF_6slng8Ddzb8sqpy5UyBH3sSH8SUWaCZWFXrX6mWBIt9taGEGpNnLaGZARlqADVfte6Zt1MArdDPpA30XNWsxVUqPCeWxlADyiijPaDJSaauJrgTlYE9Ik8v1b9D-jHPnoCoh16QY0vyuRVIPUAAiPA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Farabic%2Fnews%2Fstory.asp%3FNewsID%3D27572%23.WbNGIPOGNdh&h=ATM6B9q3qKv7ajm6ec9rHf1lTtbUvLylTj-qvJUydXS9-DzbgKrPegt7q8aIIP0-GbSsjUoHGSroxkrZo__8fubIEmWoC83aFST--z2gTXmZi0HZ3ioZVZJIeWae8t_bcaCc2nszTmsl7-W_2-i7FlEcYrqBJk8HjleEIo-zrC4MMC_Ta8jfUcUZxjDL-9ARO3qddMv6-7i4NAfapzrXfoiQGxlbAZ7oPCOStKCqx3OG1MzezTXBq3P3NqdpL9NwcRPi9RXIQ0j46zkVjIM2zyR_m3YpKZKoXvsGJOQRwipBSw
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=28821#.WbNHDvOGNdi
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السابع: خبر في موقع األمم املتحدة بعنوان )األمم املتحدة: زيادة عدد املشردين داخليا نتيجة 

للعنف البائفي في ميانمار(، وفيه: "أكدت املفوضية العليا لشؤون الالجئين أن عدد املشردين 

نف البائفي الذ  يعصف بوالية راخين في ميانمار داخليا في ميانمار يواصل االرتفاع نتيجة للع

منذ نحو أربعة أشهر. ووفقا لبيان املفوضية فعلى الرغم من مظاهر الهدوء إال أنه هدوء هش، 

إذ ال يزال سكان والية راخين محرومين من الذهاب إلى العمل والوصول إلى األسواق والحصول 

 :تعليم"، ورابط الخبرعلى اإلمدادات الغذائية والخدمات الصحية وال

http://www.un.org/arabic/news/story.asp… 

 :ببهاالثامن: تقرير مراسل ميداني بعنون )مراسل بي بي س ي في راخين: قرية مسلمي الروهينجا التي تحترق(، ور 

http://www.bbc.com/arabic/world-41189638 

ما، ورابط لهجمات البوذيين على املسلمين في بور  -ين في التبتالزعيم الروحي للبوذي–التاسع: استنكار الداال  الما 

 :الخبر بالصوت والصورة

https://www.youtube.com/watch?v=Tfg83StEunc&feature=youtu.be 

العاشر: خبر حث الداال  الما لسو تش ي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار حاليا، وعنونه )الداال  الما يحث سو 

 :تش ي على مساعدة الروهينغيا(، ورابط الخبر

https://www.skynewsarabia.com/web/article/748619/ 

ت ، وورد في الخبر: "انتقدالحاد  عشر: خبر إدانة جمعية بوذية لالنتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهنجيا

جمعية بوذية، اليوم األربعاء، انتهاكات حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، وقالت إنها "ال تتوافق مع أ  من 

 ".الديانات

رئيس فرع جمعية "نيتشيرين شوشو" البوذية اليابانية في  ي حديث أدلى به "سوهاد  سندجاجا"جاء ذلك ف

حيث قال إنه "كبوذ ؛ ال أوافق على ما يتعرض له مسلمو الروهنغيا. ما شاهدناه ال إندونيسيا لوسائل إعالم، 

 https://alwafd.org/article/1626680 :وراببهوافق مع أ  من الديانات"، يت

 :الثاني عشر: رواية شهود من املضبهدين الذين نزحوا إلى حدود بنغالديش فرارا بلرواحهم من جحيم البوذيين

http://cutt.us/0j3Rq 

الثالث عشر: رسالة كبير أساقفة جنوب إفريقيا الحائز لجائزة نوبل "ديزموند توتو" إلى سو تش ي زعيمة ميانمار 

 :بخصوص العنف الذ  تمارسه حكومة بورما ضد الروهنجيا

https://twitter.com/lesterkk/status/905826437118271490 

https://www.egyptwindow.net/International_Ne…/…/Default.aspx 

https://www.facebook.com/1634920283209161
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=17313#.WbNH1POGNdg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fworld-41189638&h=ATNRlWlwbJYI8vni2xnIud35nxFXbc3-S20BthXS4A7PoBJ1qisnhmBpBQya--4o3TzYxKr0gyZ4JeKD8Ls5Ud1qZYDe8H8dHgkqKXwKu47c1Rm4B_dsJMj2BmQgjBJSmJGwfvCxaArIbbSfBeomABYADGoYV6eNSrClj27-vPK8ivk5B8W9_heorl0EIA7rAZ7mKACXPinir0y4BIFlcmNmlwTPJzg61-J3AmilUQddmz7bSENE_dyPTX2kGUCGxe4QY7dcwnlxVjIEHT8b0YsanptHH-12q4WgMseQu-WQ0A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTfg83StEunc%26feature%3Dyoutu.be&h=ATPIrigt0c06-elnXYR5QhZpEDia0hU5MoNMkEJNvePsV7sMqyX2KaZvDWoY8antnp1bd3YuIizymJuCWjYsz-BoUGZ8qiH-f9T5mN-g5YwScBE5wFtbEseslM0J7Xz4BWWSFYyh-NuTJt9XfCamVXnAF6y_2zUW07tZGuXKAXm3mzikek_45F20V2Wwi5654nf4j3s3SVyy_cb9SsdFbJCXa4MyK2O5zKB-MqEe8TjL4V4_afh2KWQwohOexeWuxHXpit7rWpyITrW17GRyDiz7sfu3IVjsVTmo06tbe3Bv-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fweb%2Farticle%2F748619%2F&h=ATOSgK181ztqTlqBSKb2FBe0aQrhMb-s1BjICr0oaCienTBhNc9GmAK_-LlyhaXqM9DaJvn1g7XwPRX4mInmVuQrVDK6ytaw8eOZ569KRJEzJ5wkwbRddt3OA7E7QA43ZVSYZJVKhDae7KZ0XPpIJX8h01HvcFQWgjELvhw-eg2_3jWHSmLcQS79n9Dke1UKDY6AGy9_khRL9rKYkxYnmtf779zKhxqJ3MEWVtwXrKyeyF8gdTnYIFtJP1dJyros0uzv4PJLmTxvBuT49TxUOOQOP5wa0tQwao9bDMgK6bd7BA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falwafd.org%2Farticle%2F1626680&h=ATOMQ-lyND0L8h8_9ERQzBvmlTpgQvOE1pzuVRdUnJzLgXmJ0rZgpDXj1D_8oEHffKGKPdzcDwH8SvvH5o79KbIRv6ZfYj3pzI83AsClcJlg2h9OJXANl8lnF4Sdk2Xl0adv_pNFMexkVvslaEdb3RZAfialXdSdW-LwIQxg7g6q6KmqP3Um9bOKN-NwNvzcFHZb33jBQG7T-IkosXbd-v7lfyj0nOLWN7SSQOvkVtLHq6TfdjtvigoiFhvGOG8O-0wDNJvqgaYdUthxA8nOeadI5iCfn5Twz2g4dHiyjeJjaQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcutt.us%2F0j3Rq&h=ATNOS0nR-BhyNHc2mjdZLzxTvS1j3r6gSPBsXkXazTbTiMlSyEyuAmNcNE-ZKKE86IEWemtmgyT_5Z2VrkfFIeFxCIsrGH1BXkuVaxYWZuejcx9JI0M37PLy8Bvp5BwIpThBfphwC0HNthAEMooncQFW-0eYMgPRMDkJOr4S0ACLhVGvF3WENksc0aYUzd39LbU9jpmJ9ZX3_1au3A1vWLGM-TG5FSWUMroIfc1dIdzGAMfvDoK-Utqr2Vl-O6s_fe8xomwftkyVl_xHUji3mj6mCDAx2NJiLUb_AuhdO_mWKQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flesterkk%2Fstatus%2F905826437118271490&h=ATPPShDZC4gv36XdnkSOy1CfI6DJgJdCpfPLCpKjJqNjpzIoswUuELo_nTnxJygm2x4--ZVcp6iaIA1phdTxnziCkadUA5HHyCg2A3GRu7w1S9niEhKns_DQx62D_TDKjEHK6gZvjQO9LZOh7WRn_rt6GKVjkCTspyzwJJofzxbazXh8w2LFq1dZMLu16WO5iB5RZRXHN7w1Un1fsaAp76FrxLQ4AUaJkAKVVV2S1lR0UY_G6DZdCyRcfEOLTY9i9HsnbHbeMQE4qd5g8-llPyjtVmCgpM7cJKquEfq4rcPvqQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.egyptwindow.net%2FInternational_News%2F43450%2FDefault.aspx&h=ATOnNPQyJfsuSyRvJIipP7SWUzZM5Q2P-s3xvlasbjz0Md_ghwLu40IjDnDt809oECr6ck4cf9tUUYGNJ3O3LOBM1UzwloHXn7z9ColYnX__G19G9eY4jXgX9EFhhrBTYDzKpD1hgh0203pK31aCmaYyMVfw_DFo55MZUuOVLPVODzijl3n1NABcRYr2_znK722JiIYND-EnQWkpEnAzjOAJF8y4xL8rYmshUacLaDmr9dlXrpzQ5-jp8Zh4lYHt_s4zrB7DaxYo9ZP-I9jKGYNNsiOTjvFVJs6SCjYJXvwyDA
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الرابع عشر: خبر إدانة منظمة التعاون اإلسالمي ملمارسات حكومة بورما، وفيه: )في بيان 

ها دأبت منذ  للمنظمة، قالت على املبالبة بإيقاف هذه الجرائم، وواظبت على  2141األخيرة إن 

 .تحذير حكومة ميانمار، وانتقدت تدمير املنازل وقتل املدنيين األبرياء وإهانة املسلمين

 األمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمين، االتحاد األوروبي واألمم املتحدة لت
 
رك حوحث

ف من معاناة شعب الروهينغا الذ  يتعرض لالضبهاد في ميانمار  .أكبر، ونادى العثيمين التخاذ إجراءات تخف 

 :ودعا العثيمين إلى اتخاذ خبوات حاسمة تنهي األزمة القائمة في والية راخين". ورابط الخبر

http://cutt.us/BbkbW 

الخامس عشر: خبر إدانة شيخ األزهر ملجازر حكومة بورما ضد مسلمي الروهنجيا بعنوان )شيح األزهر: سنقود 

 :خبرتحركات إنسانية عربيا وإسالميا ودوليا لوقف املجازر بميانمار(، ورابط ال

http://cutt.us/LP7b8 

رقة رغم تالسادس عشر: تقرير متلفز في قناة الجزيرة بعد دخول مراسلها داخل أراكان، وفيه مشاهد املنازل املح

  :طمس البوذيين كل األدلة قبل دخول املراسل، والرابط

https://www.youtube.com/watch?v=b3bxANkV7FU 

 :السابع عشر: مقبع مرئي نشره اإلعالمي محمد سرحان، وفيه بعض صور ملساة الروهنجيا، رابط املقبع

https://www.youtube.com/watch?v=ng0JIGQMr5g 

 ل املهجرين من الروهنجيا،الثامن عشر: تقرير مرئي نشرته القناة التاسعة، وفيه صور احتراق البيوت وأحوا

 https://www.youtube.com/watch?v=lM50Kdb2mvs :راببهو 

 ورما ضد مسلمياستنكار الرئيس أردوغان ملجازر حكومة ب التركية، وفيه trt التاسع عشر: مقبع مرئي نشرته قناة

 https://www.youtube.com/watch?v=1Xx9AJnuDww راببه:الروهنجيا، و 

؛ حيث قالت: 2148العشرون: تصريح أمينة أردوغان بعد زيارتها ملخيمات الالجئين الروهنجيين في األزمة الحالية 

ق املرء وجود وحشية كتلك التي يتعرض لها مسلمو الروهنجيا"، رابط خبر التصريح املرئي  :"ال يمكن أن يصد 

https://www.youtube.com/watch?v=cYpQjCTfzqk 

العنف  التدخل الدولي لوقفالحاد  والعشرون: خبر قناة اإلخبارية السعودية املرئي، وفيه: األمم املتحدة تبالب ب

  :ضد مسلمي الروهينجا، ورابط الخبر

https://www.youtube.com/watch?v=hJLpbE7eQ1U&feature=share 

الثاني والعشرون: خبر انتقاد منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبريبانيا لوقوفها في صف حكومة بورما وسكوتها عن 

االنتهاكات التي ترتكبها في أراكان، وفيه: "لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "بريبانيا تنساق وراء رئيسة 

في ميانمار أونغ سان سو تش ي، دون أن تلتفت إلى االنتهاكات الفظيعة التي يرتكبها جيش ميانمار ضد الحكومة 

 http://cutt.us/bSigU :مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان غربي البالد"، ورابط الخبر

https://www.facebook.com/1634920283209161
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcutt.us%2FBbkbW&h=ATNRLhEu06FocYgjwn4qdRqKntkHt4orwzKEfjIEY5YNScbMCFUTsZ9JuFxHqA8ZqYIyNjWki6eFnSm3W2Cc03L1esSRdtSJ_k0rWUX7E6zGSflHgZPctdMeum4CyDvoMeJONadRiE9K_MVIb6MCLsC0F1JNSATWi5PdSXcFot4s7Lv1PnZQ7FQJG7tZmRiD0tMvgLYVQcDoKEKQbEp_L0nV5ql32SCuTVW_SzALe02vV0sI9MCVRGooDipS1B5ki-FqXt-gDOQVH75zby2JctAAP-QaxDKHO1WQZuj_VQywCA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcutt.us%2FLP7b8&h=ATNDdAsXaZIrhupHLGk4tdlIT6_eOyLna8NcAADbaF3tDbtLZLMfyD-zXAVXZHiafr3UZ6m5UX3pXK0_K9xhK9Dkt70Lx6zw-Bi9d6xjVMVEGJb_7ZYF3v3XD9P-oQ0jBn8bZPxAJM-v5K-0LyQLgbRFJvfx-6_Nemb_e6HNA3EmAByMqXDOIiGb9_zLoYn_tdt3eecSz7jyf7hSWoQ3yGJpBSiIsFmfejWdHw3rsNr8arpDMY1Li25saI_ojFLox3ycwtGvyU48lrg3WJwaHU_j2nX6bicN16Z1NgV1DwXVNA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db3bxANkV7FU&h=ATMW5fGgnA0ChycwTKoh3fWVCEgD8p0Wf-4SfM9OZsLitPGoo7wjnUEnkjELw7C57l3-ARIXEjYY5UxGDPn3WbpZQ3_iniEx78kjGmBlKL5VMtE4YtSGa_AkWj9N4q016iDdXdlpNNL6DDu_mHXEAj4tbmoDRd9z3JPHLYI-RXo3D3202YOVLKxaukCGc3QRbyiqiaowOgua9fj4pyYTDwL5t5si64VIX-ezb0wu7sLA0GCjq2mYu-hRR8rb2x62E0gAcmgGUIb4q-hJdlFzjTrsT2-Ap_a_GZAOvRPTAIjNcg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dng0JIGQMr5g&h=ATOo15e9QL-QUfGU0krBJ5tryWJ5So9N0HBnwT6G3dTID3k8whk21smBTOF4oXPbU_1DC-pbzehh-YbEkCKAHXCXlAQ3wgzeER3AXgOHBbHOsON7Kpn9NI7sqRmOBMJkg7rMmKeEEbR_KsxKDBADGSMC-4UUGdNiwUtOWlOzq12UyY3V4NZ-Nw1kR_APka5Gm92NYEqd6xRZx7IL92CUuluSj2t3RLZm93UtROF9J0kx-x0Rd44_3uFyuMLNdKHvdA8eNwCX2FE5-0hxNGcVoxFhynO9sYz0ye4GXxngpxCNfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlM50Kdb2mvs&h=ATOGSGGPbCiOUfnq5BCiLTIDBr5sEcKNHyMUg1cLSJJFEZBL5nV5Ovn_WAFXOFszvAGrHFfm6QJjEVVquhIva1d2VvPV1bpAowS2KUAiel_O0WzN6jhQmXy7dXWBEqe3sJm3gCDsHvhJ2S2M-5kPPRPxPBkrP5lj_jDQTqOYVhgix14dazThRmlyxG8XKje9a8fMNP3uEs59-9QqAJoiT1-gvK_SuAnje9i9MVT5HhT5qY5cKIaIbqWN1yMbkZsoJVhis5PASE3-OeIL7TSG0K2hq9Ax5Wg2Ai8M3ZmutXnB6g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Xx9AJnuDww&h=ATPN6qLk0qvZdyLjlKT9V9HY18gRj_7nKAxWLhdYn7HdafaJwbGWMm3f23uSf7w4aQSV0KVNlfMebIAEd7sH1bNe25ywaT88--8JNQZXVU1LV4E_7Nz8Ay7jJg0_KIsllrfEimRLEp8QQqCkuVLFjCG6s5k5psqOh6iA_e_-BDgtqijQAHKIFsx4q6fmDzmSAPl5IHKpEVIrjsTkAqlr70nhcCsHpS9Os0Dza2nnvyzHFmyvdcjBYAaXgkLoNfssDjyyZrePe-4i1mKByu-DL2uIXUeVwCeTzsVPM-ZLp20yuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcYpQjCTfzqk&h=ATPyWptQ0M6Li6A2njpdyCdsMdZ-yb9GsZsfPSjseIntQ_Pzc9QVBrzLfo6pM-Hk-NAOTJeLABzs3e2ElTQuSDw1BznwVo40nE0qNZbTcUkBno0P1KDKH5SWRnppFf_dpZPQbQ2AmXBoU_A3UW7PV-1Co2zz6-GZMJ0duBP2ZHybOrts5x8_NCAUwrnB3Z1JukWi20_nanVpzOCDNKPaEG9Cdg36HeJyfHvhnATHQBUXpNU0UhMhH8DC42VIFNyn-USLgBxYOFRaHvLie4ZvERNmaQ3o88q_9aat_IYQK91i9w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhJLpbE7eQ1U%26feature%3Dshare&h=ATO1U1oti5meHluFv4XLdYXqpwr9SG2kePt_1yhfbI4w2un64oy6anC-ZmGUk6UqWRe8ArSXt9SrjaLDU-O4aTXLdI1iGLNq5RAwBOlm88wncSLWpe7LNoCK-VuEF1HEgG7Lttq_R8AYVZ0e6Qd2SrNFFO6eUaJGlHWaNk9rYs9v7bPz4tWPQCCUyagxmru2jzb66iW_flBIS81H-hgFOpE7PttB0ENl2zesDYeFWArfKj3GTWbQHm9CHSkFUSgtDUy3pi_ifT6KrCofQCp3TJ7-WAyIxFiZcEGiix-GGTQLiA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcutt.us%2FbSigU&h=ATOV0R3cP20vusRsmZqLpSVnsxuFHm79vLUCVKYrAqkHo7ccdlu477ZUefS_TtF7-yW41mDd9XtXiytz5Aoo-mIc4fxNwp6BxTtaEB9RZ2SUS2RRKHif0G0I-BBR-oUMnaAOxtpRQqyoiFOPQXwRCQlHqiE5UARyzxvmNt0iBto36rXF6owh8iJj_qkym0XhKSMCmfumr41TBVd5yzN2XGg7SSt-Ra6TvnzeIno7lSMCdXz5bgKwukzi4p1BjgrRh2hn-ccuHPzrKPig8THUMz-ad_eanwlzzjLcUM1zA98XLg
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الثالث والعشرون: خبر عن قلق أمريكا حيال أزمة الروهنجيا في أراكان ومبالبتها حكومة بورما 

بالسماح بدخول املساعدات إلى الروهنجيا، وفيه: "وقالت هذير نويرت الناطقة باسم وزارة 

تحدة تبد  بالغ قلقها حيال الوضع املقلق في إقليم الواليات امل»الخارجية للصحفيين: إن 

 راببه:، و «اخين في شمال شرق بورمار 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1188189 

https://www.eremnews.com/news/world/981910 

، االرابع والعشرون: جريدة األمة الكويتية نشرت مقبعا مرئيا، وفيه آثار الدمار وتعذيب نساء مسلمي الروهنجي

 :وراببه

https://www.youtube.com/watch?v=URlygcQXnSE 

الخامس والعشرون: بيان راببة علماء املسلمين بعنوان )بيان بشلن ما يتعرض له املسلمون الروهينجا في إقليم 

 :أراكان من مجازر بشعة(، ورابط البيان

http://www.muslimsc.com/bayanat/1433-2017-09-07-13-54-35 

السادس والعشرون: بيان لوزارة الخارجية اليمنية وفيه: "دانت الجمهورية اليمنية بلشد العبارات ملا يتعرض له 

، واملتشددين من العامة"هينجيا في ميانمار من قبل بعض القوات مسلمو والية راخين املعروفون بلقلية الرو 

 راببه:و 

http://1aletihad.com/news/9777 

لعشرون: خبر قلق نيوزلندا حيال أزمة أراكان، وفيه: "وأعرب الوزير عن قلق حكومة نيوزيلندا من السابع وا

 http://www.elfagr.org/2742098 :وراببهنسانية في اقليم أراكان"، أحداث العنف واألزمات اإل

الثامن والعشرون: خبر إدانة مصر ملجازر حكومة بورما، وفيه: "أدانت مصر أمس أعمال العنف التي يتعرض لها 

بات في السلمسلمو الروهينجا فى ميانمار، والتي أدت إلى مقتل ونزوح اآلالف. وطالبت وزارة الخارجية في بيان 

 :اببهر الزمة ملسلمي الروهينجا"، و ميانمار باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة؛ لوقف هذا العنف وتوفير الحماية ال

http://cutt.us/Mgyy8 

حش ي رام و التاسع والعشرون: خبر إدانة مفتي الجمهورية اللبنانية دريان بعنوان )دريان: ما يجر  في بورما إج

 https://aliwaa.com.lb/?p=108806 راببه:وإبادة عنصرية(، و 

معة الدول العربية، وفيه )استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم األربعاء، االنتهاكات الثالثون: خبر إدانة جا

 راببه:لى مدار األيام املاضية(، و املستمرة وأحداث العنف ضد مسلمي بورما ع

https://www.eremnews.com/news/world/979468 

الواحد والثالثون: خبر عن صورة الدمار الحاصل في أراكان التقبت من األقمار الصناعية نشرته منظمة "هيومن 

 رايتس ووتش"، وفيه: "قال فيل روبرتسون نائب مدير قسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش": "تظهر هذه الصور 

https://www.facebook.com/1634920283209161
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.almasryalyoum.com%2Fnews%2Fdetails%2F1188189&h=ATNS2Ch_GRxxEsQeQ08MFPlC7G203X66Fkyuf4kj-Mbpjtog0WIkW8l8DHpjbt-p9jHfmyA2dgoEFZKciaeIwB-5bkdblRr54VuV_WFgx0LGQZ0Gms5-7Y0L_68wHQ8LR2cGiXdsD9AhQpqM54Z84Q8BRer8kJfQqQrbwwMIM0omkbjIEa-hG04FPbh3T3LS43Y5miyKJ387kfMZtmvKluEGHUTf4GQR2RuIROE9wVBWsPPnjvGBSFiK7WgU1l9EPH6Evn4hCgkwiiu_sl9P60WuDlAmRSjGc-bDnScE4QwodFRYx1DK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eremnews.com%2Fnews%2Fworld%2F981910&h=ATMy_yz7ss3QcL4esS0bjRp7j-BQDTLPt6Nbg0h7cwF9F6iaxKMFpv164mOptVu0eVj3vQQo_igIwV9jetGzxOSUxKxjs76eCbY-2pd7qcbJDVp1REylxfxTBDQVpjswD8jE2vMb4ivhyd4XQ-kK7WlW5Fni-8lUGNtqzW0uti3EIktQqrkIxdygIrrPvIHo0J_gAOqNILWiVrgorPxMy42TJefHU1rrBKAQVZmqL1reotsxbM5c5PXdyGSDe4cUepZNporZA3Yp7JGcYoia24iVi9b_Y___egjOIDJNXde1LA
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لمة، وتثير مخاوف جدية من أن يكون الجديدة عبر األقمار الصناعية الدمار الكامل لقرية مس

عتقد في البداية. ومع ذلك ليس  مستوى الدمار في والية راخين الشمالية أسوأ بكثير مما كان ي 

موقعا حددنا تعرضها للحريق. ثمة حاجة إلى مراقبين  48هذا سوى موقع واحد فقط من أصل 

 راببه:شف على وجه السرعة عما يجر "، و مستقلين للك

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/06/308542 

الثاني والثالثون: خبر إدانة اململكة العربية السعودية لالنتهاكات الحاصلة في أراكان، وفيه: "أدانت اململكة العربية 

السعودية انتهاكات حقوق املسلمين الروهينغا وحرق مساجدهم، وتواصلت اململكة مع األمين العام لألمم املتحدة، 

 .املتحدةونتج عن التواصل إدانة فورية من قبل األمم 

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية البيان التالي: "ملا تمثله اململكة كقلب العالم اإلسالمي وتستشعر آمال وآالم 

 :وراببهالروهينغا وحرق مساجدهم"، املسلمين فقد دعت إلى طرح قرار يدين انتهاكات حقوق املسلمين 

http://cutt.us/dzVRX 

الثالث والثالثون: خبر إدانة البرملان الكويتي، وفيه: )استنكر نواب في مجلس األمة )البرملان( الكويتي، مساء األربعاء، 

، داعين ”جرائم إبادة جماعية“مو الروهينغا بإقليم أراكان في ميانمار من تجاه ما يتعرض له مسل” الصمت الدولي“

 :وراببهجسر جو  لنقل املساعدات"، إلى قبع العالقات مع ميانمار، وفتح 

https://www.eremnews.com/news/world/980435 

واألدلة غير ما ذكرناه كثيرة جدا، وليس هذا موضع بسبها كلها، ويكفي الباحث عن الحق بعض ما ذكرنا من 

ل التشكيك في مصداقية األدلة، وأما الذ  له دوافع خفية وأغراض وأهداف خاصة يريد الوصول إليها من خال

 .القضية الروهنجية فإنه لن تنفعه مئات األدلة واإلثباتات، ومثله ال نملك أمامه إال الدعاء له بالهداية

ومركز الدراسات والتنمية الروهنجية في ختام هذا البيان يدعو إلى التثبت والتلكد قبل نشر أ  صورة للقضية 

نشر من ذلك ش يء منسوبا إلى القضية وهو في الحقيقة ليس له أ  الروهنجية أو مقبع مرئي أو معلومة؛ ل ئال ي 

 ا من قبل بعض املتعاطفين الذين نشروا من غير تثبت؛ إذ إن مثل هذا الخبل في النشرعالقة بها كما حصل سابق  

هو و  قد يشكك في مصداقية القضية وفي أصحابها والساعين لنصرتها ويشوه سمعتهم، ويحير املتعاطفين معهم،

 .ما ينتظره بعض املغرضين ويسعى إليه ألهداف وأغراض خاصة خفية

أن ينصر إخواننا املسلمين املضبهدين في أراكان، وأن ينتقم لهم من البوذيين املجرمين  -سبحانه وتعالى-نسلل هللا 

حوا أبناءهم وأحرقوا جثثهم، واغتصبوا نساءهم، ود لوهم وذب  مروا ديارهم الذين أذاقوهم سوء العذاب، وقت 

 .وقراهم، وهدموا مساجدهم ومدراسهم؛ إنه عزيز ذو انتقام

 ه4197-42-47السبت 
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