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مقدمة
لقد فتحت زيارة أوباما تلك الباب على مصراعيه أمام
مجيع الشركات األمريكية لتسهيل التبادل التجاري مع ميامنار،
ورفع احلظر عن التعامل معها ،كما قامت الواليات املتحدة
بإسقاط الديون عن دولة بورما ،ومسحت لكربيات الشركات
التجارية األمريكية بالتبادل التجاري ،وفتحت الباب أمام
املستثمرين اﻷمريكيني لتدشني املزيد من امللفات التجارية
الضخمة ،وهو ما يعين مزي ًدا من اﻻنفتاح على ميامنار ،ومزي ًدا
من الدعم االقتصادي األمريكي للحكومة املركزية ،يف خطوة
اعتربها بعض احملللني مكافأة مليامنار على جرائمها وانتهاكاهتا
اجلسيمة حبق أقلية الروهينجيا.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله
وصحبه والتابعني بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد،،،
فإن اإلسالم دين ال يعرف التمييز بني البشر ،وال يقبل إهانة أحد على خلفية دينه
حكرا على أحد أو
أو قناعاته أو عنصره ،وإمنا دين يعلن أن الكرامة اإلنسانية ليست ً
على منط من الناس ،وإمنا هي ٌّ
مجيعا على اختالف أطيافهم
حق إهلي جعله هللا للبشر ً

اه ْم ِم َن
“ولََق ْد َك َّرْمنَا بَ َ
اه ْم فيِ الْ�بَِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَز�قْنَ ُ
نيِ آد َم َوحمََلْنَ ُ
وأدياهنم ،فقال سبحانهَ :
الطَّيِب ِ
اهم َعلَى َكثِ ٍري مِمَّن َخلَ ْقنَا �ت ْف ِ
ات َوفَ َّ
ضيلاً ” (اإلسراء.)70 :
َّ
َ
ْ
ضلْنَ ُ ْ
مجيعا من حيث
ودستور
نص
هذه اآلية اليت هي ٌّ
واضح مل يُسبَق يف املساواة بني البشر ً
ٌ
ٌ

كرامتهم ألصل خلقتهم.

وكأن هذه اآلية الكرمية مبثابة دعوة عامة ترفع شعار املساواة والكرامة اإلنسانية.
إننا من هذا املنطلق ننشر هذه الوريقات اليت نوثِّق فيها ما يفعله اآلخر بطائفة من
الناس جملرد اعتناقهم دينًا خيالف ما هم عليه ،والعامل كله يف تغافل عن حقوق تلك الطائفة
وعن قهرها ومعاناهتا ،فكما يقوم األزهر مبجاهبة ومواجهة داعش ذات الفكر املنحرف
واإلرهاب املتطرف وهم مجاعة من املسلمني ،فإنه كذلك يواجه العامل جبرائم بورما اليت
حجرا يف املياه الراكدة.
تَص ُدر عن غري املسلمني والعامل ال حيرك ساكنًا ،وال يلقي ً
alazharobserver/
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من أجل ذلك كان هذا التقرير الذي يوجه األنظار صوب هذا اإلقليم املضطهد يف
بورما ،على أمل أن يستجيب العامل ويرفع عنهم األمل ،ويأخذ على يد الظامل حىت يردَّه عن
ظلمه ،ويأخذ بيد املظلوم حىت َّ
يرد له مظامله.

نظرة عامة على دولة بورما
عرفت “بورما” يف املصادر التارخيية
واجلغرافية القدمية باسم “برمانيا” وتكتب
باحلروف

الالتينية”،”BIRMANIE

وهي إحدى دول جنوب شرق آسيا ويعدها
اجلغرافيون إحدى دول اهلند الصينية اليت تتألف
من أربعة دول :بورما وفيتنام والوس وكمبوديا.
والدول الثالث األخرية خضعت لالستعمار
الفرنسي ،أما بورما فقد احتلتها بريطانيا تدرجييًا

بعد حروب ثالثة بني عامي 1824و 1885م ويف عام 1947م نالت بورما استقالهلا.
وقد احتل اليابانيون بورما مث استعادها احللفاء منهم يف أثناء احلرب العاملية الثانية.
وتقع بورما على احلدود اليت تفصل بني احلضارات اهلندوسية والبوذية والكونفوشيوسية،
لذلك حتمل دول اجلوار واإلمرباطوريات األجنبية الضغينة لبورما لعدة قرون.1

1

أندرو ثلث ،ترجمة :سعيد إبراهيم“ ،مسلمو بورما إرهابيون أم ُمرهبون،
http://www.rna-press.com/data/itemfiles/2423858374be9748e874d9c3076f46cd.pdf
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واسم بورما الكامل كما تعرف به يف احملافل الدولية هو:
“اجلمهورية االشرتاكية البورمية املتحدة”.2
املوقعُّ :
حتد ميامنار الصني من الشمال الشرقي،
ُّ
وحتدها اهلند وبنغالديش من الشمال الغريب،

كاشني

ساغاينغ
منداالي

شان

تشني

وتشرتك حدود ميامنار مع كل من الوس
وتايلند ،أما حدودها اجلنوبية فسواحل تطل
على خليج البنغال واحمليط اهلندي .وميتد ذراع
من ميامنار حنو اجلنوب الشرقي يف شبه جزيرة
املاليو ،وتنحصر أرضها بني دائريت عشرة مشال
االستواء ومثانية وعشرين مشاال.
املساحة :تبلغ مساحة ميامنار  680ألف
كيلومرت مربع.

ناي يب تاو
كاياه

أراكان
مون
منطقة تناسرمي

خريطة توضح التقسيمات اإلدارية لدولة بورما

العاصمة :مدينة نايبيداو ،أو باإلجنليزية  ( )Nay Pyi Tawوتقع هذه املدينة يف
وسط البالد يف جنوب إقليم مانداالي ،وقد كانت عاصمتها السابقة يانغون أو رانغون.
الواليات :تنقسم ميامنار إىل سبع مناطق وسبع واليات ،هي :والية كاشني وكايا وكاين
وتشن ومون وراخينا وشان وإقليم ساجينج وتانينساري وباغو وماغاوي ومانداالي
ويانغون وآيياروادي.
2

محمد بن ناصر العبودي ،بورما الخبر ..والعيان ،
http://www.rna-press.com/data/itemfiles/736e7b74e855458853f6bf0fa267132f.pdf
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املناخ :مناخ بورما مداري يف املناطق الوسطى ،وشبه مداري يف املناطق الشمالية ،واستوائي
وشبه استوائي يف املناطق اجلنوبية.3
العملة :كيات ميامنار. 4
اللغة الرمسية :هي اللغة البورمية ،أما هلجة مسلمي “أراكان” “فهي “الروهنجيان” وهي
مؤلفة من كلمات وتعبريات من اللغة العربية والفارسية واألردية والبنغالية ،وهي ليست
مكتوبة حىت اآلن.
عمل السكان :الزراعة هى املهنة السائدة ،إذ يعمل  %70من سكان بورما يف الزراعة،
مث صيد األمساك ،باإلضافة إىل مهن أخرى ،مثل التجارة ،وقطع األخشاب ،واستخراج
املعادن ،وتعدُّ بورما من أغىن الدول يف إنتاج األحجار الكرمية. 5
عدد السكان :هناك تضارب يف أعداد السكان يف بورما “ميامنار” 6فمن جانب حكومة
بورما حتاول أن تقلل نسبة املسلمني ،ومن جانب املسلمني جند أهنم حياولون التأكيد على
السكان يبلغ ما يزيد عن ( )55مليون
أن أعدادهم كبرية ج ًدا يف بورما ،ولكن عدد ُّ
نسمة بالتقريب ،والتضارب الواضح يأيت يف نسبة املسلمني ببورما فالبعض يراها حوايل
http://mawdoo3.com
http://ar.thetimenow.com/myanmar

 3ما_هي_عاصمة_بورما
 4أخر تحديث أكتوبر 2014م.
 5محمد بن ناصر العبودي ،الخبر والعيان ص،10
http://www.rna-press.com/data/itemfiles/736e7b74e855458853f6bf0fa267132f.pdf
 6بعد انشاء “مجلس إعادة النظام وقانون الدولة” عام 1988م تغير اسم بورما رسميا من “الجمهورية االشتراكية التحاد
بورما” (والذي اعتمد بعد عام 1974م) إلى “اتحاد بورما” وهو االسم الذي اتخذته الدولة بعد نيل استقاللها من المملكة
المتحدة عام 1948م  .وفي 1989م غيرت الحكومة العسكرية اسم هذه الدولة مرة ثالثة إلى “اتحاد ميانمار” ،وفي نفس الوقت
تغيرت أسماء أماكن أخرى في البالد لتتطابق بصورة أكثر مع اللفظ البورمي األصلي .وبالرغم من موافقة األمم المتحدة
وسائر المنظمات الدولية على استعمال هذه األسماء الجديدة إال أن مجموعات حكومية ومعارضة التزمت باألسماء القديمة
للتعبير عن معارضتها للحكم العسكري في البالد الذي ينتهك حقوق االنسان ويرفض تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية
المنتخبة عام 1990م ،انظر :أندرو ثلث ،ترجمة :سعيد إبراهيم“ ،مسلمو بورما إرهابيون أم ُمرهبون” ،ص،11
http://www.rna-press.com/data/itemfiles/2423858374be9748e874d9c3076f46cd.pdf
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 %4من نسبة السكان تقريبًا ،وذلك حبسب تقرير “هيومن رايتس ووتش” ،والبعض يراها
بنسبة  %20من نسبة السكان حبدود  10مليون حسب منظمة تضامن الروهنجيا اليت
تدافع عن حقوق أبناء أراكان منذ 1938م ،غالبيتهم تقريبًا يف إقليم أراكان.7
يبلغ عدد سكان منطقة أراكان حوايل  5.5مليون ،ونسبة املسلمني فيها ،%90
ويعيش منهم مليونان داخل ميامنار ،أما اآلخرون فهاجروا إىل خارج البالد بسبب
االضطهاد الذي متارسه هذه الدولة ضدهم.8
خمتلف األعراق

الروهنجيا

خمتلف األعراق

الروهنجيا

%10

%20
%80
نسبة مسلمي الروهنجيا يف ميامنار

%90
نسبة مسلمي الروهنجيا يف أراكان احملتلة

 7تقرير هيومن رايتس ووتش عام ،2013
https://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259946
جنان بدر العنزي ،مسلمو ميانمار حقائق خلف الستار،
http://www.rna-press.com/data/itemfiles/57d637ca5de0ace5b13df769407ec301.pdf
http://badergateway.org/Reports/Rohingya.pdf
 8حملة مؤسسة بادر التعريفية بمأساة بورما،

alazharobserver/
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أراكان

بنجالديش

وهي كلمة مركبة من “أرا” و“كان” وتعين أرض العرب،

ميامنار (بورما)

إذ كانت أراكان دولة إسالمية مستقلة حرة يف جنوب شرق
آسيا ،استمرت يف الوجود عدة قرون قبل أن تحُ تل من
بورما عام 1784م فأصبحت بعد ذلك واحدة من 14

خليج البنغال

والية ومقاطعة الحتاد بورما.9

األجناس العرقية:
يتكون احتاد بورما من عرقيات كثرية ًّ
جدا تصل إىل أكثر من  140عرقًا ،وأمهها
من حيث الكثرة “البورمان” ،وأصلهم من التبت الصينية ،وهم قبائل شرسة وعقيدهتم
البوذية ،هاجروا إىل بورما يف القرن  16امليالدي ،واستولوا على البالد يف أواخر القرن
 18امليالدي وهم الطائفة احلاكمة.
ضا الـ” شان وكشني وكارين وشني وكايا وركهاين واملاغ” وينتشر اإلسالم
وهناك أي ً
بـ “الروهينجا” ،وهم الطَّائفة الثانية بعد
بني هذه اجلماعات ،واملسلمون يُعرفون يف بورما ّ
تعليما ومعرفتهم عن
“البورمان” ،ويُع ّد املسلمون من أفقر العرقيات يف ميامنار وأقلها ً
اإلسالم حمدودة.

 9المرجع السابق،

10

http://badergateway.org/Reports/Rohingya.pdf
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نظرة تارخيية
وضمتها إىل حكومة اهلند الربيطانية
يف عام 1824م احتلت بريطانيا بورماّ ،
االستعمارية.10
ويف  1أبريل  1937انفصلت “بورما” عن اهلند نتيجة اقرتاع بشأن بقائها مع مستعمرة
اهلند أو استقالهلا لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة ،حيث كانت إحدى واليات اهلند
املتَّحدة تتألف من احتاد واليات هي :بورما وكارن وكابا وشان وكاشني وشن ،ويف 1940
“الرفاق الثَّالثون” بتكوين جيش االستقالل البورمي ،وهو قوة مسلحة
قامت ميليشيا ّ

معنيَّة بطرد االحتالل الربيطاين ،وقد َّ
“الرفاق الثّالثون” التَّدريب العسكري يف
تلقى قادته ّ
اليابان ،وعادوا مع الغزو الياباين يف العام 1941م ممَّا جعل “ميامنار” نقطة مواجهة خالل

احلرب العامليَّة الثَّانية بني بريطانيا واليابان ،ويف يوليو  ،1945عقب انتهاء احلرب العامليَّة
ٍ
َّ
الصراع َّ
الداخلي بني
كمستعمرة،
ضم بورما
الثَّانية لصاحل احللفاء أعادت بريطانيا َّ
حتىَّ إن ِّ
البورميني أنفسهم كان ينقسم بني ٍ
موال لـ “بريطانيا أو لليابان” ومعارض لكال التَّدخُّلني،
مثَّ نالت بورما استقالهلا سنة 1948م وانفصلت عن االستعمار الربيطاين.
َّ
من
ويف العام 1937م َّ
ضمت بريطانيا بورما مع “أراكان” -اليت كان يقطنها أغلبية َ
املسلمني-؛ ِّ
لتكون مستعمرًة مستقلَّةً عن حكومة اهلند الربيطانيَّة االستعماريَّة كباقي

مستعمراهتا يف اإلمرباطورية الَّيت ال تغيب عنها َّ
الشمس خالل احلقبة االستعماريَّة ،آنذاك،
ٍ
ملذحبة وحشيَّ ٍة
تعرض املسلمون
وعُرفت حبكومة “بورما الربيطانيَّة” .ويف العام 1942م َّ

 10

http://www.alukah.net/world_muslims/0/51903/#ixzz40EdreOGH
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كربى من قِبَل البوذيِّني “املاغ” بعد حصوهلم على األسلحة واإلمداد من قِبَل البوذيِّني
البورمان واملستعمرين الربيطانيِّني وغريهم ،راح ضحيتها أكثر من “مائة ألف مسلم”
وشردت اهلجمة َّ
من النِّساء ُّ
من
والشيوخ واألطفالَّ ،
الشرسة مئات اآلالف َ
أغلبهم َ
ِ
الس ِّن -الَّذين يذكرون مآسيها
املسلمني خارج الوطن ،وال يزال النَّاس
َّ
وخاصةً كبار ّحتىَّ اآلن من َّ
شدة قسوهتا وفظاعتها ،ويؤرخون هلا ،ورجحت بذلك كفة البوذيِّني “املاغ”،
وكانت سطوهتم مقدمة ملا تال ذلك من أحداث.

ويف العام 1947م قُ ْبيل استقالل بورما عُقد مؤمتر يف مدينة “بنغ لونغ” للتحضري
“الروهينجا” إلبعادهم
لالستقالل ،ودعيت إليه مجيع الفئات والعرقيَّات باستثناء املسلمني ّ
عن سري األحداث وتقرير مصريهم ،ويف  4يناير 1948م منحت بريطانيا االستقالل

لكل العرقيات االستقالل عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت
لـ “بورما” شريطة أن متنح ِّ

يف ذلك ،ولكن ما إن حصل “البورمان” على االستقالل حتىَّ نقضوا عهودهم ،حيث
الروهينجا والبوذيّني “املاغ”
استمرت يف احتالل أراكان دون رغبة سكاهنا من املسلمني ّ

مبمارسات ٍ
ٍ
بشعة َّ
وظل احلال على ما هو عليه من قه ٍر
ضا ،وقاموا
ضد املسلمنيَّ ،
أي ً
ٍ
ٍ
سوءا باالنقالب 1962 11بقيادة اجلنرال” نيوين” والذي
وتشريد وإبادة؛ ليزداد األمر ً
أعلن بورما دولة “اشرتاكية” وذكر علنًا أن اإلسالم هو العدو األول ،وترتب على ذلك
محلة ظاملة على املسلمني وتأميم أمالكهم وعقاراهتم بنسبة  %90يف أراكان وحدها ،بينما
مل يؤمم للبوذيني سوى .%10
 11تقرير وزارة األوقاف والشئون الدينية بفلسطين عن مسلمي ميانمار
http://www.palwakf.ps/irshad/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNu
unzXkRpKQN7UpjaTTTG
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كثريا حيث مل يعوضوا
وسحبت العملة النقدية من التدوال ،مما أضر بالتجار املسلمني ً

من قبل الدولة ،مث فرضت الثقافة البوذية والزواج من البوذيات ،وعدم لبس احلجاب
للبنات املسلمات ،والتسمي بأمساء بوذية ،وأمام هذا االضطهاد والتنكيل اضطر الكثريون
للهجرة القسرية من ديارهم وأمالكهم إىل دول العامل اإلسالمي ،وخباصة بنجالديش بعد
محالت عسكرية إجرامية على أراضيهم وأماكنهم ،والوضع مستمر حىت اآلن. 12

نظام احلكم يف ميامنار:
ساد احلكم العسكري يف بورما إىل وقت قريب ،حيث يطلق على اجمللس العسكري
الذي يتوىل شؤون البالد ويديرها اسم جملس الدولة للسالم والتنمية ،أما رئيس اجمللس
فهو نفسه رئيس الوزراء ،وهو نفسه وزير الدفاع يف الدولة ،ومت إلغاء أي مظهر من
مظاهر الدميقراطية يف دولة ميامنار إىل أن جاء العام 1990م الذي شهد انتخابات
وبناء على نتائج هذه االنتخابات استلم حزب الرابطة
ُوصفت بأنهّ ا متع ّددة األحزابً ،

ومت العمل من
الوطنية للدميقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي 13غالبية مقاعد الربملانّ .
العام 1999م على وضع دستور لبورما من أجل تسليم احلكم من اجمللس العسكري إىل
السلطة اجلديدة.

 12جنان بدر العنزي ،مسلمو ميانمار حقائق خلف الستار،ص،30
http://www.rna-press.com/data/itemfiles/57d637ca5de0ace5b13df769407ec301.pdf

 13معارضة وناشطة ديمقراطية في ميانمار ،نالت جائزة نوبل ،وخضعت لإلقامة الجبرية واالعتقال في بلدها لسنوات.
وتتزعم حاليا الرابطة الوطنية للديمقراطية في ميانمار .وهي ابنة أونغ سان الذي يوصف بأنه بطل استقالل بورما ،والذي
اغتيل عام  .1945ألقت أول كلمة علنية لها في أغسطس  1988طالبت فيها بتشكيل حكومة انتقالية لبلدها الخاضع لألحكام
العرفية مطالبة بإجراء انتخابات حرة ،ثم بادرت ومعارضون آخرون بتأسيس حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية .وحقق
حزبها في مايو /أيار  1990فوزا كبيرا بانتخابات تعددية ،لكن الحكومة العسكرية رفضت االعتراف بها.انظر:
http://www.aljazeera.net/news/international/2007/10/6
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أقيم استفتاء على الدستور عام 2008م ،وتغيرّ االسم إىل مجهوريّة احتاد ميامنار،

وأُقيمت االنتخابات يف البالد ،األمر الذي أوصل حزب التضامن والتنمية االحتادي
بأغلبيّة األصوات ،مع وجود اهتامات كبرية بتزوير االنتخابات ،فقد كان هذا احلزب حزبًا
مدعوما من قِبل العسكريني ،ومن هنا ظهر ما يعرف باحلكومة احملليّة ،واليت قامت بعدد
ً

من اإلصالحات السياسيّة يف اجلمهورية ،وإىل اآلن مل يزل النظام املعمول به يف بورما إىل
اليوم هو نظام احلكم اجلمهوري.14

الوضع السياسي
وللرتكيز على الوضع السياسي لبورما فنؤرخ له منذ عام 2012م حيث كان هذا
العام مبثابة التاريخ الفعلي لظهور أزمة مسلمي بورما للعلن.
بدأ االنتقال من احلكم العسكري إىل احلُكم املدين يف2011م،أمت الربملان الوطين

جملسا إقليميًا ووالئيًا العام األول من النشاط يف عام 2012م ،وهذا ألول
البورمي وً 14

مرة منذ انتهاء احلُكم العسكري .شغل جنراالت عسكريون سابقون أغلب املناصب
الوزارية ويشغل جنراالت حاليون بصفة دستورية مناصب وزراء الدفاع والداخلية وأمن
احلدود .ويشغل العديد من الضباط العسكريني السابقني مناصب مهمة يف حزب احتاد
التضامن والتنمية احلاكم املدعوم من اجليش ،وظل احلكم العسكري يف البالد إىل أن
تباطأ وانتكس منذ عام 2015م ،وذلك عندما أقر حزب احتاد التضامن والتنمية احلاكم
خسارته يف انتخابات نوفمرب 2015م ،وفوز املعارضة حزب الرابطة الوطنية للدميقراطية
بزعامة أونغ سان سو تشي مبقاعد كبرية مما يضمن هلا تشكيل احلكومة املقبلة .ومينع

14

ماهو نظام الحكم في بورما؟ 27( ،فبراير 2015م)،

14

http://mawdoo3.com
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الدستور سان سو تشي من رئاسة حزهبا رمسيا ،على الرغم من أهنا زعيمة احلزب ،ولكن
سان سو تشي تقول إن ذلك “لن مينعها من اختاذ مجيع القرارات املتعلقة باحلزب ”.ويف
هذه االنتخابات مل يُسمح ملئات اآلالف بالتصويت ،من بينهم مسلمو طائفة الروهينجا
الذين ال يُعرتف هبم كمواطنني يف ميامنار.15

وعلى صعيد آخر أفاد وف ٌد من جممع البحوث اإلسالمية يف “بورما” أثناء زيارته لـ 
“مرصد األزهر باللغات األجنبية” بتاريخ (2016/2/3م) أنه :مل يتم منع املسلمني من
التصويت ولكن ما حدث أن املسلمني امتنعوا عن التصويت إلسقاط احلزب العسكري
يف االنتخابات ،وبالنسبة لوالية أراكان فإن انتهاء صالحية بطاقات اهلوية البيضاء 16كان
هو سبب عدم متكنهم من التصويت.

األوضاع الدينية:
بورما دولة متعددة األديان ،والديانة الرمسية يف بورما هي البوذية .17وتشري اإلحصاءات
الرمسية أن نسبة البوذيني تبلغ  ،%89ونسبة املسلمني  ،%4وكذلك تبلغ نسبة املسيحيني
ضا ،وتبلغ نسبة أتباع الديانات الوضعية  ،%1وأتباع الديانات األخرى ،%2
 %4أي ً
وذلك حىت يونيو  18 .2015ولكن اإلحصاءات غري الرمسية تشري إىل أن نسبة املسلمني
 15زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي تفوز في االنتخابات  11 (،نوفمبر 2015م) ،
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/11/151111_myanmar_elections_kyi_win

 16بطاقات خصصتها الحكومة للمواطنين في والية أراكان غير بورمي األصل من بنجالديش أو ماليزيا أو غيرها من
الدول ،ويتم تجديدها بشكل دوري ،حيث يعتبرونهم ضيوفا ً على الدولة وليسوا مواطنين بها ،وجميع المسلمين في أركان
يحملونها حتى ال يكون لهم تواجد بالدولة وتشتد شوكتهم ،والحكومة تعطي الجنسية البورمية لجميع البوذيين حتى وإن كانت
أصولهم غير بورمية ،وهذه البطاقة ال تعطى إال للمسلمين فقط.
Main religions in Myanmar – Official website of tourism in Myanmar 17
http://www.myanmarjourneys.com/travel-guide/main-religions-in-myanmar.html
country comparison to the world (by religions) – CIA official website 18
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
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أكرب من ذلك وتصل  نسبتهم إىل  ،%20وقد أرجع مسلمو بورما ذلك (حسب ما أفاده
وفد بورما يف لقائه مبرصد األزهر) إىل أن احلكومة البورمية ال تريد اإلفصاح عن أن عدد
املسلمني كبريٌ يف بورما.19

دخول اإلسالم:
دخل اإلسالم إىل بورما عن طريق والية “أراكان “ يف عهد اخلليفة العباسي هارون
والرحالة العرب حىت أصبحت دولة
الرشيد يف القرن السابع امليالدي عن طريق التجار َّ
بدءا من
مستقلة حكمها  48مل ًكا
مسلما على التوايل ،وذلك ألكثر من ً 350
ً
عاما ً

1430م وحىت 1784م وانتشر اإلسالم يف كافة بقاع بورما ،ويوجد هبا العديد من
مشهور،
ومن املساجد واملدارس :مسجد “بدر املقام” يف أراكان وهو
ٌ
اآلثار اإلسالميةَ ،
وأيضا مسجد “سندي خان” الَّذي بين يف عام 1430م وغريها.

وضم اإلقليم إىل
يف عام 1784م احتل أراكان امللك البوذي البورمي”بوداباي”َّ ،
يتعسف يف معاملة املسلمني؛ وامتألت
بورما؛ خوفًا من انتشار اإلسالم يف املنطقة ،فأخذ َّ
من اآلثار اإلسالميَّة
السجون هبم وقتل من قتل ،ورحل الكثريونَّ ،
ُّ
كثريا َ
ودمر “بوداباي” ً
من املساجد واملدارس ،وقتل الكثري من العلماء ُّ
والدعاة ،واستمر البوذيون البورميون
َ
يف اضطهاد املسلمني وهنب خرياهتم وتشجيع البوذيني “املاغ” على ذلك خالل فرتة

احتالهلم الَّيت استمرت  40سنة انتهت مبجيء االستعمار الربيطاين عام 1824م،
وضمها حلكومة اهلند.20

 19لقاء وفد بورما ،مرصد األزهر 3 ،فبراير .2016
 20تقرير مفصل عن ميانمار (بورما) مسلمو بورما ،اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد ،وزارة األوقاف والشئون الدينية
الفلسطينيةhttp://www.palwakf.ps/irshad/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jf،
xPKNuunzXkRpKQN7UpjaTTTG
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بداية األزمة:
وقد ورد يف تقرير (اضطهاد مسلمي الروهينجا) الصادر عن قسم اللغة األردية
مبرصد األزهر باللغات األجنبية يف أغسطس  2015م أنه يف عام  1937م استقلت
بورما عن حكومة اهلند الربيطانية وعرفت حبكومة بورما الربيطانية ،ومل يتوقف االضطهاد
بتلك الفرتة ،بل يشهد التاريخ على هجمة البوذيني “املاغ” الشرسة على املسلمني ،بعد
حصوهلم على أسلحة وإمداد من قبل البوذيني البورمان واملستعمرين الربيطانيني ،واليت
راح ضحيتها أكثر من 100ألف مسلم و ُش ِّرد مئات اآلالف خارج البالد.
مؤمترا للتحضري الستقالهلا ودعت إليه مجيع الفئات
يف عام  1947عقدت بورما ً

واألعراق عدا مسلمي الروهينجا.

ويف  4يناير 1948م ,منحت بريطانيا االستقالل لبورما شريطة أن متنح لكل العرقيات
االستقالل عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت يف ذلك ،ولكن هذا مل حيدث،واستمر
سوءا
احتالهلا لوالية “أراكان” ذات األغلبية املسلمة دون رغبة سكاهنا .وازداد األمر ً

بعد تويل اجليش احلكم يف بورما إثر االنقالب العسكري الذي قام به اجلنرال “نيوين”
عام 1962م.
ويف عام 1978م مت هتجري أكثر من  300,000مسلم إىل دولة بنغالديش اجملاورة
وتكرر األمر مرة أخرى عام  1992حيث هاجر حوايل  300,000مسلم مرة أخرى
إىل بنغالديش .أما من بقي من املسلمني يف بورما فتمارس يف حقه سياسة االستئصال
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بتحديد نسلهم ,فاملسلمة ممنوعة من الزواج قبل سن ال 25والرجل قبل ال.30

21

جتددت أحداث العنف واالعتداءات عام 2012م ،وكانت البداية عندما أقدم

جمموعة من البوذيِني املاغ على قتل عشرة ٍ
دعاة من املسلمني يف هجوم على سيارة كانوا
ّ
يستقلوهنا يف مدينة توجنو جنوب والية أراكان يف يونيو من نفس العام ،مربرين َّ
أن ذلك
كان ردًّا على اغتصاب امر ٍأة بوذيٍَّة ،واحلقيقة َّ
أن بعض البوذيِّني اغتالوا امرأة بوذيةً بغيًّا،

وطرحوا جثتها عند أحد املساجد ومن مثَّ اهتموا املسلمني بقتلها ،مثَّ توالت سلسلة
اعتداءات البوذيِّني على غالبية قرى املسلمني يف خمتلف األحياء واملناطق ،استخدموا
خالهلا أسلحة نارية بدعم من رجال األمن ُّ
والشرطة ،حيث َزَّودت قوات األمن يف أراكان

سرا بينما قامت حبظر املسلمني من حيازة أي سالح.
البوذيِّني باألسلحة البيضاء والبنادق ًّ

أوضاع املسلمني ومشاكلهم
ِ
ٍ
والسجن
منذ أكثر من نصف قرن واملسلمون يتعرضون للتَّشريد والتَّهجري والقتل ّ

وتوطني اآلخرين يف أراضيهم واغتصاب وهنب ممتلكاهتم وتقييد تنقالهتم .ويتم اضطهاد
املسلميـن يف “بورما” حتت ذريعة اإلرهاب اإلسالمي أو ما يطلق عليه إسالموفوبيا
 ،Islamophobiaفبعد تفجريات  11سبتمرب  2001اليت وقعت يف الواليات
املتحدة ،شهدت منطقة (بروم) غرب مدينة بيجو حوادث دموية ،فرض بعدها منع
التجول يف  10أكتوبر من نفس العامَّ ،أما يف البوادي والقرى فقد تدخل اجليش علنًا
ضد املسلمني وقام بإجبارهم على التحول إىل البوذية.

22

 21تقرير (اضطهاد مسلمي الروهينجا)  ،وحدة رصد اللغة األردية  ،مرصد األزهر باللغات األجنبية  ،أغسطس 2015
 22تقرير مفصل عن ميانمار (بورما) مسلمو بورما ،اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد ،وزارة األوقاف والشئون الدينية
الفلسطينيةhttp://www.palwakf.ps/irshad/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1j ،
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مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

ويف عامي  2012م و 2015م ،تصاعدت َّ
حدة التمييز والتهديدات ضد األقلية
املُسلمة وبدأت مظاهر تنامي نزعة قومية متطرفة يف بورما قادهتا “جلنة محاية ِ
العرق
ُ
اختصارا باسم “ما با ثا” ،جنحت
والدين” اليت يقودها راهب بوذي ،ويعرفها البورميون
ً

حركة “ما با ثا” يف دفع احلكومة إىل صياغة ومترير أربعة قوانني معروفة باسم “قوانني
محاية ِ
العرق والدين” :قانون احل ِّد من عدد السكان -الذي ُم ِّرر يف مايو -وقوانني زواج

وجدير
النساء البوذيات ،وتغيري الديانة ،والزواج مرة واحدة -الذي ُمرر يف أغسطس.-
ٌ
بالذكر ،أن تلك القوانني األربعة متييزية وتنتهك احلرية الدينية ،فقانون زواج البوذيات
على سبيل املثال ،يضع شروطًا خاصة للنساء البوذيات الاليت تزوجن – أو يرغنب
يف الزواج – من رجال غري بوذيني .كما تنصُّ على أفعال غري واضحة ضد البوذية
والتعرض لعقوبات
كأساس للطالق ،وخسارة حضانة األطفال واملُمتلكات الزوجية،
ُّ
جنائية محُ تملة ،باإلضافة إىل أهنا مت ّكن السلطات من احلد من عدد األطفال الذين ميكن

أن تُنجبهم األسر اليت تنتمي جلماعات ِعرقية بعينها.23

األوضاع يف والية أراكان
تقع منطقة “أراكان” إىل الغرب من “بورما” ،وقد كانت بني عامي 1430م  
و1783م مملكة مستقلة حتت حكم السالطني املسلمني ،قبل أن حتتلها اإلمرباطوريَّة
ٍ
الربمانيَّة يف عملية ٍّ
واسعة ،ومنذ  1825م خضعت للسيطرة الربيطانيَّة الَّيت انتهت
غزو
ببسط هيمنتها على كامل “بورما” احلاليَّة.وعمل االستعمار الربيطاين على ربط مجيع
fxPKNuunzXkRpKQN7UpjaTTTG
 23تقرير هيومان رايتس ووتش .2016
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286339
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مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

املناطق احملتلة حديثًا باإلمرباطورية اهلنديَّة (وبقي ذلك الوضع إىل عام 1937م) ،وخلق

خالفات بني األقليات وأتباع ال ِّديانات املختلفة .خالل هذه الفرتة استقر بعض البورميني

للسيطرة الربيطانيَّةَّ ،إما للعمل يف التِّجارة ،أو
واملسلمني يف خمتلف املناطق اخلاضعة َّ
يف وظائف تابعة للحكم الربيطاين ،وفتح هذا باب الطَّعن يف شرعيَّة وأصالة املواطنني
جزءا من البوذيني الَّذين تطلق عليهم تسمية “الراخني”.24
املسلمني ،وتضمُّ هذه الوالية ً
خالل هذه الفرتة كان يمُ َارس االضطهاد الطائفي ضد املسلمني ،ولكن األمر وصل إىل

ذروته عام 2012م ،حيث اندلع العنف الطائفي املميت يف والية أراكان يف شهر يونيو
من عام 2012مبني البوذيني األراكان والروهينجا املسلمني ،وهم أقلية بدون جنسية
تتعرض لالضطهاد ،ويقدر عددهم بنحو مليون نسمة .وأخفقت قوات األمن يف محاية
أي من الطرفني؛ مما أدى إىل نزوح حنو  100ألف نسمة ،مث تطور األمر إىل استهدافها
للروهينجا بالقتل والضرب واالعتقاالت اجلماعية واحلرق ،وإعاقة املساعدات اإلنسانية
عنهم وعن خميماهتم اليت تقع حول سيتوي عاصمة والية أراكان ،وذبح  10مسافرين
مسلمني يف تونغوب ،وهي واقعة من سلسلة وقائع سبقت اندالع أعمال العنف .وقد
بثَّت وسائل اإلعالم احلكومية بيانات حتريضية ضد الروهينجا واملسلمني فيما خيص
األحداث ،مما زاد من اشتعال حالة التمييز وخطاب الكراهية يف اإلعالم املطبوع وعلى
اإلنرتنت يف شىت أحناء البالد.
جمددا يف  9مناطق بالوالية البالغ
ويف أكتوبر من نفس العام اندلع العنف الطائفي ً
 24تقرير مفصل عن ميانمار (بورما) مسلمو بورما ،اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد ،وزارة األوقاف والشئون الدينية
الفلسطينيةhttp://www.palwakf.ps/irshad/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1j ،
fxPKNuunzXkRpKQN7UpjaTTTG
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مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

عدد مناطقها 17منطقة ،فأسفر ذلك عن عدد جمهول من القتلى واملصابني ،وتدمري قرى
كاملة للمسلمني ،ونزوح حنو  35ألف شخص آخرين ،وفرار العديد من النازحني إىل
املناطق احمليطة بسيتوي ،والذين تعرضوا النتهاكات مثل الضرب على يد أجهزة األمن.
كما احتجزت قوات األمن احمللية مئات الرجال والصبية الروهينجا–خاصة يف مشال والية
أراكان– ووضعتهم رهن االعتقال ومبعزل عن العامل اخلارجي دون توفري حقوق إجراءات
التقاضي السليمة ،ومن بني احملتجزين عاملون باألمم املتحدة وعاملون مبنظمات غري
حكومية دولية.
يبلغ تعداد الروهينجا يف بورما حنو املليون روهينجي ،ومت جتريدهم من جنسيتهم
يف عام 1982م بسبب قانون اجلنسية العنصري،وعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
إللغاء القانون بسبب تفشي التحيز ضد الروهينجا ،باإلضافة إىل تقييد احلكومة حقهم
يف حرية التنقل والتعليم والتوظيف .وقد اقرتح الرئيس ثني سني يف يوليو عام 2012
طرد الروهينجا من بورما إىل “دول أخرى”  25أو إىل خميمات تشرف عليها املفوضية
عضوا للتحقيق
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .وبعد ذلك عينّ جلنة من ً 27

يف أعمال العنف يف والية أراكان وللخروج بتوصيات ،والعجيب أن اللجنة مل تضم ممثالً

عن الروهينجا.26

25
26

تقرير مسلمو بورما :مدخل لتفعيل دور مصر إزاء األزمات اإلنسانية ،إيجيبت إندبندنت
http://www.egyptindependent.com/node/1973196
تقرير هيومان رايتس ووتش 2013
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286339

alazharobserver/

21

مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

الالجئون
يعيش حنو  30ألف الجئ من الروهينجا يف خميم رمسي يف بنجالدش ،و 200ألف
آخرين يف مستوطنات غري رمسية واملناطق احمليطة هبا .وقد أمرت السلطات البنجالدشية
ثالث منظمات للمساعدات إنسانية بوقف نشاطها اخلاص مبخيمات الجئي الروهينجا
وأعادت اآلالف من طاليب اللجوء الروهينجا إىل بورما يف عام .2012

27

تزايدت اهلجرة اجلماعية البحرية ملُسلمي الروهينجا على حنو كبري يف 2015م؛
حيث رحلت عائالت الروهينجا من بورما وبنجالديش يف قوارب هتريب ،يصطحبهم
أحيانًا أعدا ٌد كبريةٌ من العمال البنغاليني املُهاجرين .وتقدر األمم املتحدة عدد الذين
خاضوا الرحلة بنحو  94000شخص بني يناير  2014ومايو 2015م .ويف مايو
ٍ
شخص على منت القوارب ،بعد أن ُمنعوا من دخول
2015م ،ترك املُهربون حنو 5000
شخصا على األقل يف هذه احملنة .وبسبب
تايالند وماليزيا وإندونيسيا ،ومات منهم 70
ً

الضغوط اإلعالمية ،مسحت أخريا ماليزيا وإندونيسيا للقوارب بأن ترسو على أراضيها
مث أوقفتا الوافدين على الفور ،ومل تسمح تايالند رمسيًا برسو القوارب ،إال أن القوارب
وصلت إىل الشاطئ على أية حال ،وأوقفت السلطات َمن وصلوا إىل اليابسة ،ومن مث
ُسحبت القوارب اليت اعرتضتها سلطات بورما إىل مونغو يف والية أركان.

ظل حنو  140000شخص -أغلبهم من مسلمي الروهينجا -نازحني داخليا يف
معسكرات بوالية أراكان ،خيضعون لقيود صارمة على التنقل واحلصول على اخلدمات
27

تقرير هيومان رايتس ووتش 2013
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286339
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مرصد األزهر

األساسية .رغم حتسن وصول الوكاالت اإلنسانية إىل املُعسكرات إىل حد ما يف 2015
والسماح بإغاثة صحية وخدمات تعليمية ،إال أن الوضع مازال ُمرتديًا .و�تَُع ُد األوضاع

السيئة يف املُعسكرات واخلوف من جتدد العنف ضد الروهينجا من الدوافع القوية للهجرة
البحرية اجلماعية .ويف اجلانب اإلجيايب ،ساعدت احلكومة حنو  10آالف نازح داخلي
يف 2015م ،كما ساعدهتم يف إعادة بناء منازل يف املناطق اليت نزحوا منها يف .2012
ظل حنو  110ألف الجئ من الفارين من بورما خالل عقود من احلرب األهلية،
يقيمون يف ُ 9معسكرات يف مشال غرب تايلند .وواصلت مفوضية األمم املتحدة لالجئني،

واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية ،واحلكومة التايالندية ُمناقشة خطة للعودة
الطوعية ألعداد من هذه اجملموعات .واستمر الالجئون يف اإلعراب عن قلقهم بشأن
نظرا
املُسامهات غري الكافية يف الرتتيب لعودهتم والوضع األمين غري املُطمئن يف بورماً ،

النتشار األلغام األرضية يف بعض املناطق اليت قد يعودون إليها.28

ماذا عن الالجئني من الروهينجا؟
بسبب املعاناة الكبرية اليت تعرض هلا مسملو الروهينجا
فقد قامت هجرات مجاعية كان أكربها يف العام 1978
و1991؛ حيث هاجر معظم الروهنجيني إىل بنجالديش
من خالل النهر الفاصل أو السياج احلدودي ،إضافة إىل دول أخرى
مثل :السعودية ،وباكستان ،وماليزيا ،وليبيا ،وتايالند ،واإلمارات العربية املتحدة.
28

تقرير هيومان رايتس ووتش 2016
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286339
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مرصد األزهر

بشكل عام تعصب تقدير عدد الالجئني الروهنجيني بسبب وجود عدد كبري من
خميمات الالجئنب الغري مسجلة.
وتشري التقديرات إىل كون عدد الالجئني األراكانيني يف بنجالديش بنحو

 200.000إىل 400.000

ويف تايالند؛ حيث تعترب السلطات التايالندية أهنم مهاجرون غري شرعيني ،فيبلغ
عددهم حوايل  20.000شخص.
ووف ًقا الحتاد حدود تايالند  -بورما ،وهو جمموعة من املنظمات اإلنسانية الدولية
العاملة على طول احلدود البالغة  1.800كيلومرت ،يعيش حنو 142.000
الجئ بورمي يف تسعة خميمات تديرها احلكومة.
أما يف ماليزيا فتقدر جلنة محاية حقوق عمال بورما ومقرها كواالملبور عدد املهاجرين
من ميامنار املسجلني وغري املسجلني يف ماليزيا حبوايل ( 500.000إيرين)

أما يف السعودية فيقدر عددهم بنحو 500.000
ويف باكستان بنحو 350.000
انفوجرافيك يوضح أعداد الالجئني منذ بداية األزمة وحىت عام .2014
29

29

األسئلة العشرة حول قضية المسلمين الروهينجا ،ساسة بوست ،مارس 2014
http://www.sasapost.com/myanmar-rohingya/
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وضع املرأة
سلطت صحيفة نيويورك تاميز الضوء على معاناة نساء الروهينجا املسلمات يف ميامنار،
مما يدفعهن للفرار إىل الدول اجملاورة(ماليزيا وإندونيسيا) ليقعن ضحية لعصابات اهلجرة
غري الشرعية .وتقول الصحيفة األمريكية إن أولئك النساء اهلاربات من العنف يف بالدهن
يأملن أن يصلن إىل بر األمان يف ماليزيا ،لكنهن جيدن أنفسهن جمربين على الزواج من
رجال يكربوهنن بسنوات عديدة حىت يفلنت من عصابات التهريب ،ومن بني أولئك امرأة
شابة مل تستطع عائلتها حتمل دفع  1260دوالرا للمهربني الذين جلأت إليهم لتهريبها
إىل ماليزيا ،حىت قام شخص غريب بعرض دفع األموال مقابل الزواج منها .وتقول
ي ألبلغهم ،مث قالوا :إذا كنت ترغبني
“شاهدة يونس” ( 22عاما)“ :اتصلت بوال َد َّ
بالزواج فسيكون ذلك أفضل للعائلة كلها” ،ومن مثَّ اضطرت الشابة لقبول العرض.
وهذه الشابة هي واحدة من مئات الشابات والفتيات املسلمات الالئي هربن من ميامنار،
ليضطررن لبيع أنفسهن لرجال من الروهينجا يعيشون يف ماليزيا ،كثم ٍن للهروب من
العنف والفقر يف بالدهن .وتقول الصحيفة على الرغم من قبول بعض نساء الروهينجا
هذه الزجيات للهروب من السجن أو األسوأ على أيدي املهربني ،فإن بعضهن يتم
خداعهن أو تزوجيهن حتت التهديد.
وحبسب املفوضية السامية لشئون الالجئني ،التابعة لألمم املتحدة ،فإن موجة من املهاجرين
عرب البحر من بنجالديش وميامنار ،هذا العام ،تسببت يف زيادة أعداد اخلطف والزجيات
املدبرة دون موافقة النساء ،حيث يدفع رجال أموالاً لعصابات التهريب مقابل الزواج من
alazharobserver/
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مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

أولئك النساء”.وقال “ماثيو مسيث” ،املدير التنفيذي ملنظمة “فورتيفاى رايتس” ،اجلماعة
احلقوقية يف بانكوك اليت تراقب الالجئني الروهينجا“ :مئات ،إن مل يكن آالف ،النساء
والفتيات يتم بيعهن أو إخضاعهن لزجيات مرتبة عرب ممرات التهريب منذ 2012م”.
ويضيف أن بالنسبة لبعض العائالت ،فإهنا حتمية باعتبارها آلية للبقاء.
وتقول يونس ،الىت تعيش مع زوجها البالغ  38عاما و 17آخرين من الروهينجا ،يف
جزيرة بينانج يف ماليزيا ،إهنا اضطرت لقبول هذا الزواج ،ألن عائلتها مل تستطع دفع املال
للمهربني إلطالق سراحها .وأضافت“ :كنا وغريي خنشى من االغتصاب ،لذا كان من
األفضل أن أتزوج من رجل من طائفيت” .وتقول شريفة شاكريه ،الجئة من الروهينجا يف
كواالملبور وتقدم املشورة لالجئني الذين يعاد توطينهم ،إن العديد من النساء احملتجزات
زوجا سر ًيعا ،قد يتم بيعهن للعمل يف جتارة اجلنس يف
لدى املهربني خيشني إذا مل جيدن ً

تايالند أو اهلند .كما رفض الربملان مترير “قانون العنف ضد املرأة” الشامل؛ والذي كان
من شأنه تعزيز محاية حقوق النساء.30

االنتخابات
أُجريت االنتخابات الربملانية على الصعيد الوطين يف  8نوفمرب  ،2015مبُشاركة 91
حزبًا ومئات املُرشحني املُستقلني ،تنافسوا على أكثر من  1100مقعد .فازت الرابطة

بأغلبية املقاعد يف كال اجمللسني الربملانيني واجملالس اإلقليمية والقومية ،بأكثر من 85

باملئة من املقاعد .وافتقرت “اللجنة العليا لالنتخابات” إىل االستقاللية واحليادية يف
Rohingya Council calls for Rohingya ‘genocide’ inquiry – Muslim News 30
http://muslimnews.co.uk/news/south-east-asia/rohingya-council-calls-for-rohingya-genocideinquiry/

26

observer.azhar.eg

مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

الفرتة السابقة لالنتخابات .وقال رئيسها مر ًارا إنه يتمىن فوز “حزب احتاد التضامن
والتنمية” احلاكم ،املدعوم من القوات املُسلحة .أصدرت اللجنة ذاهتا توجيهات حتظر
على األحزاب السياسية انتقاد اجليش يف األحاديث السياسية اليت تبثها وسائل اإلعالم
اليت تسيطر عليها الدولة .ومت رفض طلبات أكثر من  % 50من املُرشحني املُسلمني إذ مل
تنطبق عليهم شروط الرتشح ،جراء التغريات اليت طرأت على قوانني األحزاب السياسية،
وإنفاذ قانون اجلنسية التعسفي عام 1982م ،ومن بينهم عضوا الربملان احلايل عن احلزب
حزيب الرابطة والتضامن من أي ُمرشح
احلاكم ،ومها من مسلمي الروهينجا .خلت قوائم ّ

ُمسلم يف أي مكان يف بورما ،ومل حيصل أي مواطن ُمسلم على أصوات تؤهله لدخول

الربملان يف البالد .وقد أدى إلغاء بطاقات اهلوية املؤقتة (املعروفة بالبطاقات البيضاء) إىل
حرمان أكثر من  800000شخص من التصويت كان قد سمُ ح هلم من قبل بالتصويت
يف االستفتاء على الدستور يف  2008م ويف انتخابات 2010م ،والكثري منهم من
الروهينجا يف والية أراكان.
رغم هذا القصور اجلسيم ،اتسمت احلملة االنتخابية اليت استمرت شهرين باحلرية على
حنو مفاجئ ،ومل تصدر سوى تقارير قليلة عن إكراه ،أو عُنف ،أو مخُ الفات .وتنافست
األحزاب يف سالم يف مجيع أحناء البالد ،دون قيود ملحوظة على حرية التعبري أو وسائل
اإلعالم.
جرى االقرتاع بشفافية ،يف حضور أعداد كبرية من املُراقبني احملليني والدوليني ،وأشرفت
األحزاب السياسية على فرز األصوات .تصرفت جلنة االنتخابات مبهنية أثناء فرتة الفرز،
alazharobserver/
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وأصدرت تقارير يومية بتحديثات النتائج.31
كما جاء يف تقرير (منع املسلمني من التصويت يف انتخابات ميامنار) الصادر عن قسم
اللغة األردية مبرصد األزهر باللغات األجنبية يف يناير  ،2016أن مئات البوذيني قد
ضا لتمرير قانون يسمح للسكان املؤقتني
خرجوا يف مظاهرات احتجاجية يف ميامنار رف ً
“الذين حيملون أوراق إقامة بيضاء” بالتصويت يف االنتخابات.وبدأت االشتباكات يف
إقليم راكني ،لتتحول بعد ذلك إىل هجمات دينية تنتشر يف مجيع أحناء البالد وقدم
اجمللس العسكري  -الذي حكم البالد يف وقت سابق -ما يعرف بالورقة البيضاء عام
2012م لتسمح للروهينجا واألقليات األخرى بالتصويت يف االنتخابات العامة ،وتعلي ًقا
على ذلك قالت وكالة  BBCاإلخبارية أن خطوة إلغاء حقوق التصويت مفاجأة غري
متوقعة ،خاصة أن رئيس الوزراء سني هو من أقنع الربملان يف األساس مبنحهم هذا احلق.
ويأيت هذا القرار وف ًقا للوكالة بعد ساعات فقط من املظاهرات االحتجاجية اليت انطلقت
يف ياجنون ،حيث رفض احملتجون ما رأوا أنه قانون يسمح بدمج غري املواطنني يف البالد.
وقد صرح”شني ثومانا”- ،ويعد أحد الرهبان والذي شارك يف االحتجاجات”: -حاملو
البطاقات البيضاء ليسوا مواطنني ،وغري املواطنني ال حيق هلم التصويت يف انتخابات أي
بلد آخر ،إهنا جمرد حيلة من السياسيني للحصول على األصوات”.واملعلوم أن الرهبان
البوذيني يتقدمون الصفوف األوىل لالحتجاجات ضد املسلمني ،ومن بينهم الراهب
وجه انتقادات الذعة إىل املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل
الكبري آشني وراثو ،والذي َّ
بورما يانغي يل.

31

تقرير هيومان رايتس ووتش 2016
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286339
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وقد خرج مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،زيد رعد احلسني ببيان حيذر
فيه من أن ميامنار “تسري يف االجتاه اخلاطئ ،وأهنا حباجة ماسة للعودة إىل املسار الصحيح،
وذلك يف عام يعترب حامسًا لتحول البالد الدميقراطي وملصاحلة طويلة األجل”.كما أفادت
الوكالة أن رئيس البالد كان قد أصدر يف  11من فرباير إخطاراً يعلن فيه انتهاء صالحية
أساسا
“البطاقات البيضاء” املؤقتة بنهاية مارس .ويشار إىل أن هذا البطاقات حتملها ً
األقليات العرقية اليت ال حتمل جنسية مبوجب قانون اجلنسية التمييزي لعام 1982م.
ويبدو أن هذا القرار كان يهدف أساساً إىل منع أصحاب “البطاقة البيضاء” – وأغلبيتهم
من أقلية الروهينجا املسلمة يف ميامنار  -من أن يصبحوا مؤهلني للتصويت يف االستفتاء
على الدستور القادم ورمبا يف االنتخابات العامة يف وقت الحق من هذا العام.
رغم أن حزب الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية بزعامة أونج سان سو تشي قد
أقر إسقاط املسلمني من قائمة املرشحني بسبب الضغوط من إحدى مجاعات الرهبان
البوذيني .وقد فاز يف هذه االنتخابات ووصل إىل سدة احلكم.كما أن سو تشي السجينة
السياسية السابقة ،والفائزة جبائزة نوبل للسالم عام  1991بفضل نضاهلا من أجل
التغيري السلمي ،واملدافعة عن الدميقراطية واحلريات وحقوق اإلنسان يف بالدها ،مل
تعلق أب ًدا عن اضطهاد املسلمني يف بالدها ،بل حىت جتاهلت احلديث عن معاناهتم يف
محلتها االنتخابية.وادَّعت يف مقابلة تلفزيونية هلا أن احلكومة اليت سيشكلها حزهبا “حتمي
املسلمني ،وأن الذين يدعون إىل الكراهية جيب أن يحُ اكموا” .وتابعت زعيمة املعارضة أن
“التحيز والكراهية لن خيتفيا بسهولة من اجملتمع ..أثق يف أن الغالبية العظمى من الناس
حيبون السالم ،وال يريدون العيش يف كراهية وخوف”.
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ممارسات قمعية للحكومة البورية قبيل االنتخابات الربملانية
منع تصويت مسلمي منع ترشح أعضاء إلغاء االنتخابات اعتقال نشطاء ومدونني
ال��روه��ن��ج��ي��ا بحجة من املسلمني من يف املناطق النائية م��ؤس��دس��ن للدميقراطية
أنهم ليسوا مواطنين مج��ي��ع ال��ع��رق��ي��ات اليت تشهد صراع ومستخدمي الفيس بوك

موقف األمم املتحدة من االنتخابات الربملانية 2015م ومنع
األقليات مبن فيهم املسلمني من التصويت فيها:
تناول التقرير أيضاً اخلرب الذي نشرته الصفحة الرمسية ملنظمة األمم املتحدة،والذي
يتحدث فيه عن بيان منسوب إىل األمني العام هنأ فيه شعب ميامنار على املشاركة
السلمية والنبيلة واحلماسية يف االنتخابات التارخيية اليت جرت يف الثامن من نوفمرب،
كبريا يف التحول الدميقراطي يف البالد .
َّ
ورحب هبذا األمر باعتباره ً
إجنازا ً
ويف بيان منسوب للمتحدث باسم األمني العام ،أشار األمني العام إىل شجاعة ورؤية
الرئيس ثني شني وقيادته يف عملية اإلصالح اليت ساعدت على حتقيق التقدم يف املرحلة
احلامسة .وأثىن األمني العام على مفوضية االنتخابات واألحزاب السياسية واملراقبني احملليني
والدوليني وغريهم ،الذين سامهوا بال كلل يف إجناح هذه االنتخابات .وأشار اخلرب إىل أن
كبريا من الناخبني من األقليات ،والسيما
األمني العام يف بيانه يدرك لألسف أن ً
عددا ً
الروهينجا ،قد حرموا من حقهم يف التصويت ومت استبعاد بعضهم من الرتشيح.32

 32تقرير (منع المسلمين من التصويت في انتخابات ميانمار) – وحدة رصد اللغة األردية – مرصد األزهر باللغات
األجنبية – يناير.2016
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اجلهود الدولية
 .1دول اجلوار:
تناول تقرير (اضطهاد مسلمي الروهينجا) الصادر عن مرصد األزهر جهود دول
اجلوار جتاه أزمة مسلمي بورما خاصة مسلمي الروهينجا ،وأهم ما ورد هو:

 -بنجالديش:تقع بنجالديش يف غرب بورما ،وقد استقبلت مسلمي الروهينجا ولكنها ال تعتربهم
مواطنني بنغال ،وهم يعانون هناك من أوضاع صعبة للغاية بسبب حمدودية املساعدات
اإلنسانية املقدمة إليهم .يوجد يف بنغالديش أكثر من  200ألف الجئ من عرق
الروهينجا ،وف ًقا لوكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني،منهم  30ألفا فقط لديهم أوراق
رمسية يعيشون يف اثنني من املخيمات احلكومية البنغالية َّ
ميتدان داخل حدود ميامنار مسافة
 2كيلومرت ،بينما تعيش الغالبية العظمى يف مستوطنات وخميمات غري موثَّقة أو مسجلة،
أوضاعا إنسانية قاسية تصفها منظمة “أطباء بال حدود” بأهنا “يرثى هلا ،إذ
وهم يعانون
ً
ال ترتقي ملستوى معيشة البشر” ،حيث تتفشى األمراض واألوبئة واجلوع،كما تتعرض
النساء لالغتصاب يف ظل غياب أي نوع من احلماية القانونية.
وكان وزير اخلارجية البنغايل قد أعلن يف يونيو  2012أن بالده لن تفتح حدوها
ِّ
للفارين من موجات العنف الطائفي يف ميامنار على الرغم من طلب وكالة غوث األمم
املتحدة بقاء احلدود مفتوحة ،وذلك ألسباب اقتصادية وختوف السلطات البنغالية من
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أن يقوم هؤالء الالجئون بأعمال عنف ضد األقلية البوذية يف البالد.
واجلدير بالذكر أن بنغالديش تعدُّ واحدة من أكرب الدول كثافة سكانية وحمدودية يف
فرص العمل والصراع على املوارد ،ويضطر الالجئون غري املسجلني إىل مزاولة أنشطة
غري قانونية من أجل البقاء.....البقاء فقط ال غري.

 -باكستان:أما باكستان فقد وردت أنباء عن خروج املئات من نشطاء حقوق اإلنسان للتنديد مبا
حيدث يف ميامنار ،كما قرر رئيس الوزراء “نواز شريف”  بتقدمي مساعدات غذائية بقيمة
يوما للتضامن
 5مليون دوالر بواسطة صندوق األغذية العاملي ،وأعلنت يوم  12يونيو ً

مع مسلمي الروهينجا .أما عن اجلماعات اإلسالمية يف باكستان فلم تكتف بالشجب
والتنديد ،وإمنا أعلن املتحدث باسم مجاعة األحرار احملظورة “إحسان هللا إحسان” أن
مسلحي باكستان حيثون على إشهار السيوف وإعالن احلرب يف ميامنار ،وأهنم سيمدوهنم
باألسلحة والتدريب الالزم.

 -اهلند:أما عن اهلند فقد اهتمت مؤسسات اجملتمع املدين املسلمة وغري املسلمة   هبذه
القضية ،وقام وف ٌد من جملس عموم اهلند اإلسالمي بقيادة  “مفيت عطاء الرمحن قامسي”
بزيارة مدينة “على جره” وأوصلوا معونات ألسر الروهينجا املقيمة مبنطقة “تركمان
جيت” ،ويقيم عدد كبري منهم يف عدة مناطق مثل حيدر أباد وفريد أباد ،وقد أكدوا هلم
أهنم سيعملون على توفري سبل التعليم ألبنائهم يف املدارس؛ ألن معظم هؤالء املسلمني
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يعملون يف أعمال البناء والنظافة؛ مما سيؤثر على مستقبل األجيال القادمة منهم أيضا.33

املنظمات العاملية
أعربت بعض اجلهات عن خماوفها إزاء أزمة املسلمني الروهينجا يف بورما ،من ذلك
ما حدث خالل زيارات من وزير خارجية تركيا ،ووفد رفيع املستوى من منظمة التعاون
اإلسالمي ،وقد توصل الوفد يف سبتمرب إىل اتفاق مع احلكومة البورمية إىل فتح مكتب
للمنظمة يف بورما لتيسري توصيل املساعدات اإلنسانية يف والية أراكان .لكن فسخ
الرئيس ثني سني االتفاق يف أكتوبر إثر عدة مظاهرات يف سيتوي ومانداالي وراجنون
بقيادة رهبان بوذيني ضد الروهينجا ،عارضوا تدخل منظمة التعاون اإلسالمي يف القضية.

جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة:
مرر جملس حقوق اإلنسان قر ًارا يُدين اضطهاد الروهينجا واألقليات األخرى يف
َّ
بورما ،ويطالب احلكومة بضمان محاية حقوق اإلنسان لكافة اجلماعات.وقام االحتاد
األورويب برعاية قرارات بورما يف “جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة” ،ويف
اجلمعية العامة يف .2015

33

تقرير (اضطهاد مسلمي الروهينجا)  ،وحدة رصد اللغة األردية  ،مرصد األزهر باللغات األجنبية  ،أغسطس .2015
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(انفوجرافيك يوضح أهم القرارات اليت اختذهتا األمم املتحدة جتاه قضية الروهينجا)

34

34

األسئلة العشرة حول قضية المسلمين الروهينجا ،ساسة بوست ،مارس 2014
http://www.sasapost.com/myanmar-rohingya/
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جلنة احلريات الدينية التابعة لوزارة اخلارجية األمريكية:
أشار تقرير جلنة احلريات الدينية التابع لوزارة اخلارجية األمريكية الصادر يف سبتمرب
2014م إىل أن مسلمي بورما يتعرضون الضطهاد ديين تعسفي؛ فاحلكومة هي اليت حتدد
عدد املسلمني الذين بإمكاهنم االجتماع سويًا سواء أثناء ممارسة الشعائر الدينية أو يف
االحتفاالت الدينية ويف التعليم”.

رابطة العامل اإلسالمي:
ناشدت رابطة العامل اإلسالمي حكومة بورما وقف محالت االضطهاد الظاملة اليت
يرتكبها البوذيون املتطرفون يف أراكان ،اليت يعيش فيها املسلمون الروهنجيون ،وأدانت
واستنكرت إهدار حقوق املسلمني واضطهادهم وطردهم من بالدهم ،كما طالبت دول
جملس التعاون اخلليجي مد يد العون لبنغالديش لتتمكن من إيواء املسلمني الفارين إليها
من بورما.35

منظمة التعاون اإلسالمي:
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي جتدد القمع وانتهاك حقوق اإلنسان ملسلمي
الروهينجا يف ميامنار ،مضيفة أن مواطين ميامنار من مسلمي الروهينجيا يتعرضون على
مدى العقود الثالثة املاضية النتهاكات جسمية حلقوق اإلنسان ترتكبها قوات أمن
ميامنار ،ومشلت التطهري العرقي والتقتيل واالغتصاب والتهجري ،36كما أرسلت منظمة
 35بيان رابطة العالم اإلسالمي بشأن اضطهاد المسلمين الروهنجيين في بورما /http://www.themwl.org/web
http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=7025&ref=2894&lan=ar&x_key=%D8%A8%D9 36
%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
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التعاون الدويل وف ًدا إىل بورما لالطالع على حقيقة وضع املسلمني هناك والتحقيق يف
مذابح وانتهاكات “تُتهم السلطات بارتكاهبا يف حق الروهينجيا .37كما أرسلت املبعوث
اخلاص لألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي مليامنار ،تان سري سيد حامد البار إلجراء
مباحثات يف الواليات املتحدة حلشد الدعم لقضية الروهينجيا كما  دعا االجتماع دولة
ميامنار لاللتزام بالقانون الدويل ومعاهدات حقوق اإلنسان واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة
ضا الختاذ اإلجراءات الالزمة
إليقاف العنف ضد مسلمي الروهينجا ،كما دعا احلكومة أي ً
الستعادة الوئام اجملتمعي وبث روح السالم ،من خالل عقد مفاوضات وفرض عمليات
صلح بني مجيع قطاعات جمتمع ميامنار.38

منظمة أطباء بال حدود:
أشار تقرير منظمة أطباء بال حدود عن وضع املسلمني هناك يف بورماأهنم  مـن أكثر
األقليات عرضة خلطر االنقراض ،كما أن القيود احلكومية تعيق بشدة توفري الرعاية
الصحية يف والية أراكان يف ميامنار.39

منظمة العفو الدولية:
أدانت منظمة العفو الدولية تفاقم الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان يف ميامنار،
 37وفد من منظمة التعاون ٕاالسالمي زار ميانمار واطلع على حقيقة وضع مسلمي الروهينجيا
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2012/9/12/
 OIC Contact Group on Myanmar adopts plan of action on Rohingya38
Muslims – International Islamic news – 1/10/2015
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=100195#
 39منظمة أطباء بال حدود :القيود الحكومية تعيق بشدة توفير الرعاية الصحية في والية أراكان في ميانمار ،أطباء بال
حدود29/5/2013 ،
http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/government-restrictions-severely-impacting-access-to-healthcare-in-rakhine-state-myanmar-msf.html
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وسياسة القمع بال هوادة ،وعرقلة عمليات املساعدة على إنقاذ األرواح من خالل
تقاعس احلكومة يف فتح احلدود أمام باب اإلغاثة مما يؤدي إىل زيادة الوفيات واملعاناة.40

األمم املتحدة:
اضطهادا
أقر مسئولو األمم املتحدة بأن األقلية املسلمة يف بورما هي أكثر األقليات
ً
يف العامل.
وقد أكدت صحيفة اجلارديان الربيطانية عام  2014أن األمم املتحدة أعربت عن
خماوفها العميقة إزاء عدم تضمني سكان الروهينجيا املسلمني يف التعداد الذي جيري
يف البالد ،وأوضحت األمم املتحدة أهنا تلقت تأكيدات من احلكومة بتحديد االنتماء
العرقي لكل مواطن يف بورما ،ومع ذلك ،وحبسب الصحيفة ،فإن املتحدث باسم الرئاسة
أعلن أن أي شخص يدعي أنه مسلم روهينجي لن يدرج يف التعداد.
ويبدو أن النظام احلاكم يف بورما خارج قائمة األنظمة احلاكمة املنبوذة دوليّاً وغري

ِ
لي من أي جهة ،فقد َّ
هدد رئيس وزراء والية أراكان يف أواخر عام
خاضع ألي ضغط ف ْع ّ

2014م ،بإيقاف دخول كافة املساعدات اإلنسانية الدولية عن مسلمي الروهينجيا يف
حال استخدام مصطلح “الروهينجا” من قبل مقدمي تلك املساعدات ،وقال يف مؤمتر
صحفي “ :سنحاول إثبات أن الروهينجيا مل يكونوا موجودين عرب التاريخ يف الوالية “
مشريا إىل أن عمليتني لتدقيق املواطنة ستنفذان يف والية أراكان بدايةً من عام ،2015
ً
بإشراف من دائرة اهلجرة.
40

تقارير منظمة العفو الدولية عن ميانمار
https://www.amnesty.org/ar/search/?q=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
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منظمات حقوقية مكتوفة األيدي:

مرصد األزهر

ظل العامل يشاهد يف صمت حرب اإلبادة والتطهري العرقي اليت يتعرض هلا الروهينجا.
إذ اكتفت الكثري من الدول الغربية بعبارات االستنكار والتنديد مبا حيصل ملسلمي بورما.
فيما أصدرت منظمات حقوق اإلنسان تقارير تكشف عمق التطهري العرقي وحرب
اإلبادة ،وكذا القتل الوحشي والتهجري القسري واالغتصاب ،وكل التصرفات الالإنسانية
اليت تُشن ضد أقلية مسلمة.
وكشف تقرير ملنظمة «هيومن رايتس ووتش» تواطؤ نظام هذه الدولة اآلسيوية مع
شن عمليات التطهري العرقي والقتل الوحشي واإلبادة اجلماعية
عصابات البوذيني يف ّ
والتهجري القسري واغتصاب الفتيات املسلمات .فيما صنف تقرير لألمم املتحدة مسلمي
ضا لالضطهاد يف العامل .ووقف التقرير األممي عند أهم
الروهينجا بأهنم األقلية األكثر تعر ً
احلقائق اليت يغض العامل الطرف عنها ،خصوصا تلك املتعلقة بإحراق ٍ
عدد كب ٍري من قرى
ً

املسلمني .ورصد التقرير عمليات احلرق عرب األقمار الصناعية .وكشف التقرير ذاته أن
احلكومة املركزية مل تتحرك بأي شكل ملعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات أو لوقف التطهري
قسرا ،وهو ما يكشف تواطؤ الدولة على الروهينجا .وقد
العرقي حبق املسلمني املهجرين ً
أماطت املنظمة ذاهتا اللثام عن أربعة مواقع ملقابر مجاعية يف والية أراكان املسلمة ،قالت

إن السلطات أقامتها لطمس معامل اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبت يف حق الروهينجا.

ختاذل أمريكي:
خصوصا من
يف ظل تطهري بورما من املسلمني ،اهنالت عليها اهلبات واملنح الدولية،
ً
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اجلانب األمريكي ،الراعي الرمسي حلقوق اإلنسان ،حيث تواصلت التسويات السياسية
واالقتصادية معها من قبل الدول الكربى .ذلك أن رئيس ميامنار ثني سني زار أمريكا،
وتعترب زيارته هذه أول زيارة لرئيس بورمي منذ العام  ،1966بعد أن قام الرئيس
األمريكي باراك أوباما بزيارة مليامنار.
ورغم أن جمموعة من املنظمات الدولية كشفت تورط احلكومة البورمية يف ٍ
عدد من
اجلرائم العرقية البشعة حبق الروهينجا ،فإن ذلك مل مينع أوباما من زيارة بورما ،وفتح أفق
التعاون والعالقات الثنائية التجارية واالقتصادية والسياسية بني البلدين .وقد اكتفى
الرئيس األمريكي خالل زيارته هذه بإشارة خاطفة فقط إىل الروهينجا ،حيث طالب يف
خطاب ألقاه يف إحدى اجلامعات امليامنارية مبنح أقلية الروهينجا حقوقهم املدنية.
وقد فتحت زيارة أوباما تلك الباب على مصراعيه أمام مجيع الشركات األمريكية
لتسهيل التبادل التجاري مع ميامنار ،ورفع احلظر عن التعامل معها .كما قامت الواليات
املتحدة بإسقاط الديون عن دولة بورما ،ومسحت لكربيات الشركات التجارية األمريكية
بالتبادل التجاري ،وفتحت الباب أمام املستثمرين اﻷمريكيني لتدشني املزيد من امللفات
التجارية الضخمة ،وهو ما يعين مزي ًدا من اﻻنفتاح على ميامنار ،ومزي ًدا من الدعم
االقتصادي األمريكي للحكومة املركزية ،يف خطوة اعتربها بعض احملللني مكافأة مليامنار
على جرائمها وانتهاكاهتا اجلسيمة حبق أقلية الروهينجا.
فيما حتدثت جمموعة من وسائل اإلعالم األمريكية عن أن زيارة أوباما تأيت يف سياق
حتفيز احلكومة احلالية ودفعها حنو الدميقراطية ،رغم أن كل املؤشرات كانت تفيد بأن
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وراء الزيارة أهدافًا أخرى كانت يف مقدمتها املصاحل التجارية مع بلد حيتضن ثروات
طبيعية هائلة ،إضافة إىل مزامحة التبادل التجاري الكبري القائم بني ميامنار وبني حليفتيها
الصني واهلند ،فكانت أنظار أوباما مصوبة أكثر على تلك املصاحل ،وليس على ما حيصل
اضطهادا ،حسب األمم املتحدة.
للمسلمني يف بلد حيتضن أكثر أقليات العامل
ً
هذا املوقف الذي اختذته الواليات املتحدة أثار خيبة أمل الكثري من احملللني السياسيني،
وإن كان الرئيس األمريكي انتقد فيما بعد سياسة القمع اليت متارسها السلطات البورمية
على األقليات املسلمة .إذ صرح أوباما حني زيارته ملاليزيا ،جارة بورما ،أن احلماية
الكاملة حلقوق األقلية املسلمة يف ميامنار غائبة ،كما حذر من أن بورما لن تنجح إذا
مت قمع املسلمني ،وأضاف أن هناك أقلية مسلمة يف ميامنار ظلت تتعرض لالزدراء
واالحتقار من قبل أطياف الشعب البورمي.
تصريح أوباما هذا قوبل بنفي سريع من قبل املتحدث باسم الرئاسة البورمية ييهتوت،
الذي أنكر أن يكون املسلمون مضطهدين ،ورفض انتقادات الرئيس األمريكي ،وقال:
“ليس هناك متييز ضد املسلمني يف بورما ،وﻻ يوجد متييز تقره الدولة ضد املسلمني”.
وقد زادت وترية االنتقادات األمريكية نسبيًا ضد حكومة ميامنار من قبل الكونغرس

األمريكي بعد موافقة جملس النواب األمريكي على مشروع قرار يدعو ميامنار إىل «إهناء
االضطهاد وسوء املعاملة اليت يتعرض هلا الروهينجا ،واحرتام حقوق مجيع األقليات اليت
تعيش يف البالد» .وكان مشروع القرار هذا قد تقدم به جيم ماكغفرن ،عضو جملس
النواب الدميقراطي عن والية ماساتشوستس ،وقد قُبل يف جلنة العالقات اخلارجية يف
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جملس النواب ،ومن مثَّ وافقت عليه اجلمعية العمومية للمجلس بعد تصويت النواب
عليه.
ورغم تلك االنتقادات ،اليت تظل بسيطة يف جمملها ،فإن تعاطي اإلدارة األمريكية
مع ملف حقوق الروهينجا يظل حمفوفًا بكثري من التكهنات ،وعلى رأسها رعاية أمريكا
ملصاحلها االقتصادية وغضها الطرف إىل حد ما عن االنتهاكات البورمية الصارخة ،علها
تفوز بشيء من كعكة ميامنار االقتصادية.

اجمللس الروهينجي األوريب:
أكد اجمللس الروهنجي األورويب دعمه لتقارير تشري إىل تورط كل من احلكومة واجليش
والشرطة يف ماينمار يف جرمية اإلبادة اجلماعية املرتكبة حبق األقلية املسلمة بالبالد.

منظمات حقوقية أخرى:
َّ
أعدت منظمات حقوقية يف تايالند تقر ًيرا حيمل أدلة دامغة ترقى جلرائم إبادة مجاعية

من قبل سلطات بورما ضد أقلية الروهينجا املسلمة ،مطالبة جملس األمن الدويل بتشكيل
جلنة حتقيق .ووف ًقا لوكالة األنباء اإلسبانية “إيف” ،فيؤكد التقرير الذي أعدته كلية احلقوق
جبامعة “يايل” ومنظمة “فورتيفاي” حلقوق اإلنسان ،ارتكاب جرائم عنصرية واضطهاد
منظم من قبل سلطات بورما هبدف القضاء على األقلية املسلمة جزئيًا أو بشكل

كلي .وأوضح التقرير الذي خضع لـثالثة أعوام من التحقيق جبانب وثائق من احلكومة
واألمم املتحدة وشهود عيان ،أن “الروهينجا” يعيشون يف ظروف مهيأة لتدمريهم ،وأن
اجلرائم اليت ارتكبت ضد أفراد منهم ومجاعات ترقى إىل جرائم إبادة عنصرية .كما
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أدانت التحقيقات جرائم من قبل اجليش والشرطة اليت تسببت يف حاالت قتل وأضرار
مادية ونفسية لألقلية املسلمة ،وفرض إجراءات هتدف للخالص منهم .وكان من بني
تلك اإلجراءات إغالق املعاهد الدينية ،ومنع الرتخيص إلقامة مساجد بعد هدمها،
وكذلك غلق املذابح ملنع ذبح األبقار حبجة خمالفة التعاليم البوذية ،كما ترفض السلطات
االعرتاف هبم أو منحهم اجلنسية.41

معاناة بدعم حكومي:
ومن جانب آخر ،صرحت قائدة املعارضة يف ميامنار “أونغ سان سو كي” يف
مؤمتر صحفي يوم اخلميس بأنه ال ينبغي املبالغة بشأن حمنة واضطهاد األقلية املسلمة
“الروهنجا” .وعندما ُسئلت عن ارتكاب عمليات اإلبادة اجلماعية حبق الروهنجا ،الذين

يَقطُن معظمهم يف والية راخني الساحلية ،أوضحت أنه ال جيب املبالغة بشأن املشاكل
الصغرية ،إال أهنا تراجعت يف وقت الحق موضحة أهنا ليست مشكلة صغرية .ومن ناحية
أخرى ،فقد رفضت مر ًارا وتكر ًارا اإلدالء بأي شيء يتعلق مبحنة الروهينجا ،الذين يفرون
من العنف والتمييز العنصري .وقد أدى هذا النزوح إىل أزمة دولية ،وجعلت اآلالف
يقعون كفريسة لعمليات االجتار بالبشر .وأضافت أهنا لن تتخذ أي قرار مبفردها حول
مسألة تعديل قانون  ،1982الذي حيرم العديد من املسلمني من حق اجلنسية األسرتالية.
وعلى الرغم من الشواهد الواضحة على انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الروهينجي،
فإن جريان بورما مستمرون يف جتاهل معاناة هذا الشعب ،واألمم املتحدة تلعب دور
Rohingya Council calls for Rohingya ‘genocide’ inquiry – Muslim News 41
http://muslimnews.co.uk/news/south-east-asia/rohingya-council-calls-for-rohingya-genocideinquiry/

42

observer.azhar.eg

مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

املتفرج .وال نكون مبالغني إذا قلنا إن موقف اجملتمع الدويل من مأساة املسلمني يف بورما
هو موقف هزيل وال يتناسب مع حجم املأساة .فرغم التقارير والتصرحيات الصادرة عن
املؤسسات واملنظمات الدولية بصدد انتهاكات حقوق اإلنسان يف بورما ،إال أن القرارات
اليت تتخذ بصدد محالت التطهري العرقي ملسلمي الروهينجيا ال تتجاوز الشجب والتنديد،
ولكن تظل قيمة تلك التقارير يف أهنا تلقي الضوء على حجم املأساة.

 .2الدول األخرى:
زادت مجيع الدول املاحنة الكربى -مبا يف ذلك دول االحتاد األوريب وأسرتاليا واململكة
املتحدة واليابان -من املساعدات والدعم اإلمنائي إىل بورما يف عام 2014م .وزاد
ضا من منحه لبورما يف عام 2014م.
البنك الدويل وبنك التنمية اآلسيوي أي ً
وقد عقدت اللجنة الكويتية ملساعدة إقليم أراكان يف ميامنار “بورما” اجتماعها األول
برئاسة النائب حممد هايف املطريي ،وأصدرت بيانًا جاء فيه “نطالب املسلمني ومجيع
أحرار العامل مبساعدة املشردين والالجئني واحملاصرين اآلن يف إقليم أراكان يف مجهورية
ميامنار االحتادية (بورما).

 .3األزهر الشريف:
حبث د .عباس شومان ،وكيل األزهر ،مع وفد مدرسة تعليم الدين بوالية أراكان
مبيامنار ،دعم التعاون املشرتك ،من خالل دعم املدرسة باملناهج والكتب األزهرية وقبول
طالب من املدرسة الستكمال دراستهم باألزهر الشريف ،وذلك يف سبتمرب من العام
املاضي.
alazharobserver/
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مرصد األزهر

وأكد خالل اللقاء ،على توجيهات اإلمام األكرب أ.د /أمحد الطيب ،شيخ األزهر،
مبساعدة ومساندة مسلمي بورما ودعم قضيتهم يف مواجهة االضطهاد والقمع الذي
يتعرضون له ،ووعد بدراسة كل طلبات مدرسة تعليم والعمل على تلبيتها ودعمها ،ضم
الوفد عددا من األئمة املشاركني يف الدورة التدريبية اليت ينظمها األزهر الشريف ألئمة
العامل اإلسالمي واليت تضم ألول مرة أئمة من مينامار.
ويف فرباير  2016التقى فضيلة أ.د /عباس شومان ،وكيل األزهر ،بوفد من أئمة
بورما (ميامنار) املشاركني يف الدورة التدريبية ألئمة العامل اإلسالمي ،اليت تقيمها اللجنة
العليا للدعوة اإلسالمية باألزهر الشريف ،وأطلع األئمة وكيل األزهر على ما حيدث يف
الساحة البورمية من اضطهاد للمسلمني وارتكاب أفظع أنواع اجلرائم الالإنسانية ضد
النساء واألطفال ،مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به األزهر الشريف جتاه
املسلمني يف بورما ،مثمنني مساندة فضيلة اإلمام األكرب أ.د /أمحد الطيب شيخ األزهر
الدائمة لقضيتهم.
وقال وكيل األزهر إن مسلمي بورما يعانون أشد املعاناة ويتحملون ما ال يتحمله بشر
من اعتداءات وحشية يندى هلا اجلبني ،مطالبًا دول العامل املتحضر بضرورة العمل على

إعطاء مسلمي بورما حقوقهم ،وأكد وكيل األزهر أن األزهر الشريف يتضامن تضامنا
كامال مع مسلمي بورما ويندد بكل صور القمع الوحشية اليت يتعرض هلا من ينتمي إىل
الدين اإلسالمي هناك ،مؤكدا أن األزهر يقدم كل الدعم هلم حيت ينالوا حريتهم اإلنسانية
والعقدية ليتمكنوا من احلياة يف أمان وسالم.
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كما ورد خرب على موقع وكالة أنباء الروهينجا بتاريخ  14فرباير  2016ذُكر فيه أن
الدكتور أمحد الطيب ،شيخ األزهر الشريف ،يستعد خالل األيام القليلة القادمة لزيارة
بورما ،حيث طلب تقر ًيرا عن أوضاع املسلمني يف بورما .وينتظر شيخ األزهر موافقة
اجلهات املعنية لرتتيب زيارة ،ويتم دراسة األمر .ويرغب شيخ األزهر يف الوقوف على
أرض الواقع فيما حيدث يف الساحة البورمية من اضطهاد للمسلمني وارتكاب أفظع أنواع
اجلرائم الالإنسانية ضد النساء واألطفال.

ملحق
أحداث العنف اليت وقعت خالل شهري يونيو ويوليو :2012
كان مجيع الضَّحايا يف هذه األحداث من املسلمني خاصة األطفال والنِّساء ُّ
والشيوخ،

ٍ
ٍ
وال يقل عدد القتلى عن  10آالف نسمة ما بني ٍ
ومفقود ،وميت حتت
وحمروق
مقتول
السجون يف مجيع املناطق.
التَّعذيب يف ُّ

أحداث منطقة سيتوي (أكياب):
يبلغ إمجايل عدد قرى املسلمني فيها اثنتان وعشرون ( )22قرية ،أحرقت ودمرت
منها مثاين عشرة ( )18قرية ،وأربعة آالف ومخسمائة منزل ( ،)4500وبقيت أربع قرى،
وبلغ عدد القتلى املسلمني يف كامل هذه املنطقة ما يزيد عن تسعة آالف ()9000
ٍ
وحمروق .وأبرز األحداث اليت وقعت:
شخص مابني قتيل
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	.1حرق قرية زيال فارا (بايسيك) ،حيث أغلق البوذيُّون أبواب املنازل وأضرموا النَّار،
واحرتق  500شخص ومات منهم  300شخص.
.2

تدمري وختريب قرية روئاجنيا فارا (زي غونغ مويل) ،وقتل فيها  400شخص.

.3

حرق مسجد شفيع كومباين ومجيع منازل املسلمني حوله يف قرية بوخار فارا.

.4

حرق نصف قرية فولتون (فلوتونغ) مع مسجدها ومدرستها.

.5

حرق ثلثي قرية نازيرفارا  ،وأحرق وقتل ( )3600شخص.

.6

شخصا.
حرق قرية هازميّا فارا وقُتل وأُحرق ()850
ً

.7

قرية واليس فارا أُحرق منها مائتا ( )200منزل مبا فيها مسجدها ومدرستها.

.8

قرية فوران فارا أُحرق فيها مسجد وعدد من املنازل وقُتل َّ
عدة أشخاص.

.9

شخصا.
قرية سان تويل أُحرقت كاملةً ،وقتل ()640
ً

 .10قرية بائاسورا أُحرق منها مائتا ( )200بيت مع مسجدها وقُتل وأُحرق كثريون.
 .11قرية ئامال فارا (كودين روا) أُحرق منها مسجد ومدرستها الكبرية والبيوت اجملاورة
هلما.
 .12قرية ديايت زو وقرية شوي بيا أُحرق منهما ( )700شخص.
 .13قرية كودو بانغا أحرقت كاملة.
 .14قرية روئاكوم فارا أحرق منها مائة بيت.

46

observer.azhar.eg

مرصـد األزهــر بالـلـغـات األجـنـبـيــة  -مسلمو بورما
مرصد األزهر

 .15قرية ها ّدي خوال (كيت روا) أحرق جزء منها.
 .16قرية سامان غارا أحرقت كاملةً وفيها ( )460بيتًا وقتل كثريون.
 .17قرية خاران شونغ أحرقت مع مسجدها ومدرستها وقتل كثريون.
شخصا.
 .18قرية ديروم فارا أحرق منها ( )200بيت مع مسجدها وقتل ()669
ً
 .19قرية سي ّدا سوموين جبوارخوشاي فارا أُحرق منها عشرة بيوت.
 .20قرية مولوي فارا أحرق منها بيت.
 .21قرية ميوتوجي أُحرق منها ( )850بيتًا وأُحرق كثريون.
 .22قرية ليسي أُحرق منها مخسون بيتًا وقُتل شخص واحد.
 .23قرية تامبوي أحرق منها ( )25بيتًا.
 .24يف  25يونيو  2012اعتقل رجال األمن حنو ( )700شخص ومحلوهم يف
حافالت إىل ٍ
مكان ٍ
جمهول.
السوق
السلطات كافَّة متاجر املسلمني الكائنة يف ُّ
 .25يف  29يونيو 2012م صادرت ُّ
الكبري (كومباين بازار).
 .26يف  29يونيو 2012م أصدر البوذيُّون التَّعميم إىل أهل قرية خوشاي فارا بإخالئها
واخلروج منها ،وهي إحدى القرى األربع املتبقيَّة دون إحر ٍ
اق يف مدينة سيتوي
(أكياب) ،فخرج منها معظمهم تائهني وبقي اآلخرون ال يدرون أين يتجهون
alazharobserver/
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أخيرجون؟ أم يواجهون مصري اإلحراق والقتل؟!.

أحداث منطقة كيوكتو:
 .1قرية سا نشي فارا أُحرق منها مائة ومخسون بيتًا ( )150مع مسجدها.
  .2قرية أفوك أُحرق منها مخسون ( )50بيتًا وقتل البعض وفقد مخسة وعشرون ()25
شخصا.
ً
 .3بلدة رامري أُحرق منها مائة ومخسون ( )150بيتًا للمسلمني.
 .4قرية ليسون كوك أُحرق منها عشرون ( )20بيتًا.
  .5قرية سيغاغونغ أُحرق منها تسعون ( )90بيتًا وقُتل أربعة ( )4أشخاص وفُقد مائة
شخصا.
ومخسة عشر ()115
ً
  .6بلدة فاتّري كيلاّ قرية مورو فيها مقربة للمسلمني هدمها البوذيّون ليبنوا عليها مرافق
هلم.

شخصا وقتل
  .7قرية ليسي أُحرق منها مخسون ( )50بيتًا وفُقد أحد عشر ()11
ً
شخص واحد.

 .8قرية تامبوي أُحرق منها مخسة وعشرون ( )25بيتا وفُقد شخصان.
  .9مسم البوذيون برك املياه واآلبار يف قرى املسلمني يف بلدة رامري،وقد مات الكثري
بشرب املاء املسمم قبل العلم بذلك.
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أحداث منطقة راسي دونغ:
 .1مدينة راسي دونغ قُتل فيها شخصان.
 .2قرية كودوشونغ أُحرق منها مثانون ( )80بيتًا وقُتل الكثري.
 .3قرية سوئوفارانغ أُحرق منها مائة ومخسون ( )150بيتًا.
  .4قرية ئانوك فارانغ أُحرق منها مائة ومخسون ( )150بيتًا ،واعتقلت قوات األمن
للمسلمني،وزجت هبم يف مدرسة هبا ومنعت عنهم الطَّعام َّ
والشراب وكسرت
صبيانًا
ّ
بالرصاص.
أيديهم وأرجلهم وعندما حاول أحد املسلمني تقدمي املاء هلم قتلوه َّ

 .5قرية موزاي أُحرق منها مائة ( )100بيت.
 .6قرية سريا فارانغ أُحرق منها مائة ومخسون ( )150بيتًا مع مسجدها وقتل كثريون.

أحداث منطقة بوسي دونج:
  .1قرية ساميال أحرق معظمها ونزح منها أناس إىل قرية سندي فارانغ فاعتقلهم اجليش.
 .2قرية زادي فارانغ أحرقت كاملةً.
 .3مدينة بوسي دونغ قتل فيها َّ
عدة أشخاص.
 .4قرية الوا دونغ قتل فيها َّ
عدة أشخاص.
بالرصاص.
 .5قرية علي أكرب فارا قُتل فيها شخص رميًا َّ
السلطة يف هذه املنطقة (بوسي دونغ)،
  .6مت فرض حظر الت ُّ
َّجول على املسلمني من قبل ُّ
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وأما
جوعاَّ ،
ومينع حتىَّ اخلروج من البيت لقضاء احلاجات األساسيَّة فيموت الكثري ً
البوذيُّون فال حظر عليهم وال قيود.
  .7اعتقل اجليش يف  29يونيو 2012م مخسة شبان وساقهم إىل اجلبال مثَّ انقطع
خربهم.

أحداث منطقة مونغدو:
  .1بدأت األحداث فيها بقتل شاب مسلم يف مدينة مونغدو مثَّ توالت فيها أحداث
القتل ،حيث قُتِ َل فيها عشرة علماء وعُلِ َقت جثَّة أحد املشايخ على َّ
الشارع منكسة

الرأس ،وقُ ِط َعت رؤوس عدد من طالب العلم َّ
الشرعي.
َّ
هاجا فارا.
 .2مت إحراق معظم قرية ّ

  .3مت إحراق نصف قرية خائارى فارا(ميومانكويا) وقتل فيها سبعة أشخاص داخل
الصالة .كما أُجريت فيها العديد من حاالت
املسجد باإلضافة إىل اإلمام أثناء أداء َّ
االعتقال واليت ال تزال مستمرة من قِبَل اجليش.

 .4مت تدمري بعض بيوت قرية ئانيت فارا باإلضافة إىل قتل عدد من األشخاص.
  .5هدم بعض جدران اجلامع الكبري يف مدينة مونغدو ،وجدران مسجد قرية خاندا فارا،
باإلضافة إىل وقوع ضرر جزئي بقرية با ّكونا وقرية خادير بيل.
عنصرا من عناصر
  .6يف  14يونيو 2012م يف مدينة مونغدو ،اقتاد مخسة عشر
ً
اجليش فتاة مسلمة إىل ٍ
مكان ٍ
جمهول ومل يعرف بعد أنباء عن مصريها.
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هن.
عددا من الفتيات وقطعوا ثُديّ َّ
 .7ويف ئارو ّشوفارا ،اغتصب عناصر القوات ً
  .8ويف قرية نور هللا فارا ،اغتصب أفراد من البوذيِّني واجليش فتيات مسلمات يف مخسة
بيوت وفُِق َد عشرة أشخاص.

  .9ويف  15يونيو 2012م ،منعت السلطات املسلمني من إقامة صالة اجلمعة يف
مساجد مونغدو.
شخصا وقتل املدعو باسا ميان.
 .10ويف قرية ساير كومبو ،مت اعتقال مخسة وعشرين
ً
شخصا.
 .11ويف قرية كونّا فارا ،مت اعتقال عشرين
ً
شخصا.
 .12ويف قرية ال مبا كونا ،قُتِ َل مخسة أشخاص واعتُ ِق َل مخسة عشر
ً
 .13قرية كيالي دونغ  ،قُتِ َل ثالثة أشخاص وأُح ِر َق بيت.
بالرصاص.
 .14قرية خايندا فارا :ذُبِ َح أربعة أشخاص وقُتِ َل مخسة آخرين َّ
 .15قرية مريهللا ،ذُبِ َح ثالثة أشخاص وقُتِ َل مثانية آخرين.
 .16قرية مييور تيك ،مت إحراق قرية مع مساجدها وكتاتيبها وقتل بعض األفراد.
 .17قرية هايت بازار ،قُتِ َل ثالثة أشخاص.
 .18قرية خائانري فارا ،مت قتل سبعة أشخاص.
 .19قرية مانغاال ،مت إحراق مسجد.
 .20حاصر البوذيِّون مبناصرة اجليش كالً من قرية سومو نيا وخاديربيل وخوري تويل.
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 .21قام البوذيُّون بذبح املسلمني وإلقاء رؤوسهم يف َّ
الشوارع وأخذ أجسادهم وإلباسها
زى كهاهنم ،معلنني بعد ذلك أنهَّ ا جثث كهاهنم ويتهمون املسلمني بذحبهم .كما

يقومون بالتقاط صور لسيدات بوذيات مرتديات الزى اإلسالمي وحيملن األسلحة،
واهتاما
وكذلك مع الرجال ،ومن مث يبثوهنا يف وسائل اإلعالم
َّ
تضليلاً للرأي العام ً

للمسلمني باالعتداء عليهم بالتواطؤ مع إعالم َّ
الدولة البورميَّة.

 .22مت شن محلة اعتقاالت ألعيان املسلمني وهنب ممتلكاهتم من قبل قوات احلكومة
بالتواطؤ مع البوذيِّني .ومن بني َمن مت اعتقاهلم يف  28يونيو ُّ
الدكتور نور احل ّق،
ُّ
والدكتور جنم ال ِّدين ،والسيد /حسني ،والسيد /فياض ،وامي يب فضل ،وسيقوا إىل
ٍ
مكان ٍ
جمهول.

 .23قامت قوات األمن حبملة تفتيش للبيوت ومصادرة املصنوعات احلديديَّة كاملدية
واملغرفة.
 .24قامت عناصر اجليش مبدامهة بيوت املسلمني ،حيث يلقي بعضهم القبض على
ِ
من ِّ
الرجال يدامهه البعض
ِّ
السجن ،حتىَّ إذا خال البيت َ
رب البيت ويقتادونه إىل ّ

اآلخر منهم مع إخواهنم البوذيِّني لينهبوا األموال ويغتصبوا النِّساء ،فحني �يَُع َذب

ِ
السجن إىل حني يتم اإلفراج عنه مقابل مبالغ طائلة
ربُّ البيت املقبوض عليه يف ّ
تصل إىل مليون ونصف مليون عملة بورميَّة ،وإال يلقى حتفه.

 .25يف مكان يسمى (12ميل) ،أنشأت قوات األمن سجونًا جديدةً لألسرى املسلمني،
�يَُز ُّجون فيها يف غرف ضيقة ،يذوقون فيها شتىَّ ألوان العذاب.
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 .26يتم إلزام املسلمني يوميًّا بتقدمي َّ
طعاما ملركز اجليش
عدة أبقار مع مستلزمات طبخها ً
ُّ
والشرطة.

 .27قرية سايندا فارا ،حاصر رجال اجليش تلك القرية للهجوم يف  27يونيو ،والحقوا
عددا كبريا منهم قتيلاً أثناء فرارهم هاربني.
أهلها َّ
بالرصاص وأردوا ً
لكن سلطاهتا ردهتم إىل
 .28حاول جمموعة من املنكوبني الفرار بالقوارب إىل بنجالدش َّ
بورما ،وشددت التَّدابري على حدودها مع بورما للحول دون تدفق الالجئني.
شخصا من املنكوبني إىل أراضي بنجالديش
 .29يف  21يونيو احلايل ،تسلل مائة وسبعون
ً
فسلمتهم سلطاهتا إىل قوات بورما يف مونغدو فأعدمتهم عن بكرة أبيهم بالطَّلقات

النَّاريَّة.
 .30يف يوم 29يونيو 2012م ،بينما كانت أرملة عائدة من مونغدو متجهة إىل قريتها
سيندي فارانغ ،بعد عالج بنتها البكر املريضة مصطحبة طفلها ،ومعهم تصريح
الت ُّ
السيارة ،ومل خيلوا
َّنقل ،وعند مرورهم على الثَّكنة أنزهلم عناصر اجليش من َّ
سبيلهم إال بعد اغتصاب األم وابنتها املريضة َّ
ملدة ستَّة أيام ،وسلب ما كان حبوزهتم
من املبالغ واملصوغات
 .31كثَّف اجليش محلة أسر أطفال املسلمني ،واقتحم اجليش بيوت املسلمني يف قرية
نور هللا فارا وقبض يف َّأول وهلة على عشرين طفلاً وطفلةً ،مثَّ واصل وقبض على
عاما ،مع َّ
شد رقاهبم
مائيت طفل وطفلة أعمارهم ترتاوح مابني أحد عشر واثين عشر ً

باحلبال وسحبهم سحب اجليف.
alazharobserver/
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 .32مسم البوذيون برك املياه واآلبار يف قرى املسلمني يف منطقة مونغدو ،مما أودى حبياة
الكثري بشرب املاء املسمم قبل العلم بذلك.
شخصا وأحرق حلاهم فور القبض عليهم،
 .33قرية مغين فارا ،اعتقل اجليش عشرين
ً
شخصا آخرين حبيث استدعى اجليش ثلة من البوذيِّني وأمرهم
وذبح أربعة عشر
ً

بذبح هؤالء األربعة عشر أمامه.

 .34يف  4يوليو 2012م ،اقتحم بعض عناصر اجليش بيتًا وسحبوا منه فتاة إىل حظرية
األبقار حيث اغتصبوها مثَّ قطعوا ثديها وتركوها على األرض ومنعوا الناس من
إسعافها.

مدينة ياجنون:
مدينة ياجنون عاصمة بورما (السابقة) أحسن مدن البالد أمنًا وسالمةً مل يسمع فيها
أعمال العنف غري ما حدث من رشق بعض املساجد باحلجارة مثل مسجد كوكاين بويل
يف شارع فوياالن ،وحماولة إحراق البعض اآلخر.
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ملحق الصور
 .1أحداث عام :2012
صور من هجرات الروهنجيني عرب النهر 2012م
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 .2أحداث عام :2013
حرق منازل املسلمني يف بلدة “كانتبالو” مبقاطعة “ساجينغ” يف وسط بورما 25
أغسطس . 2013
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اعتداءات البوذيني على مسلمي بلدة الشيو  28مايو .2013
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صور من خميمات الالجئني الروهنجيني يف بنجالديش وأراكان
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أماكن إبادة الروهينجا وقراهم من األقمار الصناعية عام .2012

46

هذا الكتاب...
‘‘وعلى الرغم من الشواهد الواضحة على انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الروهينجي،
فإن جريان بورما مستمرون يف جتاهل معاناة هذا الشعب ،واألمم املتحدة تلعب دور
املتفرج.
وال نكون مبالغني إذا قلنا إن موقف اجملتمع الدويل من مأساة املسلمني يف بورما هو
موقف هزيل وال يتناسب مع حجم املأساة ،فرغم التقارير والتصرحيات الصادرة عن
املؤسسات واملنظمات الدولية بصدد انتهاكات حقوق اإلنسان يف بورما إال أن القرارات
اليت تتخذ بصدد محالت التطهري العرقي ملسلمي الروهينجيا ال تتجاوز الشجب والتنديد،
ولكن تظل قيمة تلك التقارير يف أهنا تلقي الضوء على حجم املأساة’’.
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