املقدمة:
احلمد هلل قاهر اجلبابرة  ..وقاصم القياصرة  ..وكاسر األكاسرة  ..ومدمّر املاغ
البوذيني األباطرة ..
والصالة والسالم على من ُبعث بالبشارة والنذارة  ..وأنقذ البشرية من البوار واخلسارة
 ..ولبّى نداء الضعفاء وأجاب أنني احليارى  ..وسلم تسليماً كثرياً

أما بعد:

فمنذ أسبوع وأكثر بدأ جرح إقليم أراكان بورما ينزف من جديد  ..وبدأت
مآسي املسلمني الروهنجيني املضطهدين تتجدد واليت ابتدأت منذ  06عاماً يف أرض
بورما على يد البوذيني املاغيني احلاقدين.
اجلماعة البوذية الدينية املتطرفة (املاغ) أذاقت املسلمني الويالت منذ عقود
طويلة وانتهكت احلرمات وأبادت شعباً كامالً وهجّرته قسريّاً من أرضه ودياره قبل ستّة
عقود مضت يف عام 2431هـ  ..وسط غيابٍ تامّ لإلعالم إال يف القليل النادر ..
وهاهم اليوم ُيعيدون الكرة من جديد حني أيقنوا أن العامل يف سبات عميق جتاه
قضية الروهنجيني  ،فقد ناقشت األمم املتحدة ومنظمة آسيان ومنظمة املؤمتر
اإلسالمي وغريها ملف األركانيني الروهنجيني منذ عقدين إال أن األمر على ما هو
عليه مل يتغيّر ومل يتبدل ،قبل ازداد سوءً!!
وال يزال اآلباء واألجداد يف بالد املهجر ينشدون األشعار ويبكون على آهات السنني
كلّما هبّ ذكر أراكان اجلرحية ..
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فهل سيسكت العامل اليوم كما سكت باألمس – وحنن يف زمن اإلعالم -
حيال ما حيصل للمسلمني هذه األيّام من أبشع صور القتل والتعذيب والتهجري وحرق
أحياء بأكملها على من فيها؟

حرق أحياء كاملة على من فيها من النساء واألطفال والعجزة  ..وإذا هربوا يطلقون
النار عليهم من قبل العسكر ..

إىل متى ستبقى "أراكان" سجناً ألهلها حماصرون داخلها و ُيمنعون فيها من التنقّل
بني القرى؟ إال بأوراق وأذونات مسبقة ...
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إىل متى ستبقى أراكان معزولةً عن العامل ومينع فيها حتى من دخول السيّاح
واإلعالميني ومينع فيها محل اجلوال والكامريا؟

أين الدميقراطية الكاذبة اليت يدّعيها القادة العسكريون يف ميامنار؟ يف ظلّ هذا
التطهري العرقي السافر للروهنجيني ووصفهم بأنهم دخالء! أمام مرأى ومسمع
منهم!!؟

مجعنا يف هذا التقرير ما استطعنا مجعه من الصور عن األحداث وأكثرها من مواقع
مجاعات البوذ (املاغ) أنفسهم وكلّها مسيّسة لصاحلهم  ..وقد أحكموا السيطرة
الكاملة على اإلعالم يف الداخل ..
وتقرأون تفصيالً عن املخططات الذي دبّرت إلبادة املسلمني الروهنجيني وتشاهدونها
بالصور ..
فأدركوهم أيّها العامل ففي كلّ يوم أسر تباد وأرواح تزهق وآالم تتسع!
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احلقيقة املغيبة للمأساة اجلديدة:
مع حلول الدميقراطية يف ميامنار بورما حصلت والية أراكان (ذات األغلبية املاغيّة)
على  36مقعداً يف الربملان ،أعطي منها  43مقعداً للبوذيني املاغني و 3مقاعد فقط للمسلمني
الروهنجيني هذا أوّالً  ..وثانياً رغم هذه املشاركة من املسلمني الروهنجيني مل تعرتف احلكومة
الدميقراطية اليت ما زالت يف قبضة العسكريني الفاشيني بالعرقية الروهنجيّة إىل اآلن رغم املطالبات
الدولية املستمرّة..
وقبل انفجار األزمة يوم اجلمعة 2344/7 /21هـ املوافق 1621/0/1م بأيّام أعلنت احلكومة
امليامنارية البورمية بأنّها ستمنح بطاقة املواطنة للروهنجيني يف أراكان  ..فكان هذا اإلعالن بالنسبة
للماغني صفعة على وجوههم  ..وهم يدركون متاماً معنى ذلك وتأثريها على نتائج التصويت – يف
ظلّ احلكومة اجلمهورية الوليدة – ويعرفون أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر يف انتشار اإلسالم يف
أراكان  ..حيث أنّ املاغني حيلمون بأن تكون أراكان منطقة خاصة بهم ال يسكنها غريهم ..
فبدؤوا ينظمون أمورهم وخيططون مسبقاً من الناحية اإلعالمية وجندوا لذلك عدداً من
الشباب من خارج بورما وبالتحديد يف روسيا  ..ثمّ بدأوا خيططون إلحداث أيّ فوضى يف صفوف
املسلمني ،يكون مربّراً هلم على أمرين:
-1

تغيري رأي احلكومة وموقفها جتاه املسلمني الروهنجيني حتى يصوروهم أمام الرأي

العام وأمام احلكومة أنهم إرهابيني ودخالء ،ويتوقف قرار االعرتاف بهم أو يتم تأجيله ..
-2

خلق فرصة إلبادة الشعب الروهنجي املسلم كامالً  ..مع غياب اإلعالم اخلارجي كلّيّاً،

وسيطرة املاغني على مقاليد األمور يف والية أراكان فاإلعالم والشرطة (وهم أصحاب الشارات
احلمراء) كلها حتت يد املاغني البوذيني  ..والديانة املشرتكة مع احلكومة سهلت هلم كلّ ما حيلو
هلم ضدّ املسلمني
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اندالع احلريق يف بيوت املسلمني أمام مرأى من الشرطة وال حيرك فيهم ساكناً

البداية املفربكة:
عمد املاغني يف بلدة تاس وجنوك البوذيّة اليت يندر وجود املسلمني فيها ،والواقعة يف الطريق
املؤدّي إىل العاصمة رانغون  ..برصد حتركات املسلمني ،فاجتهت قدراً حافلة تقلّ جمموعة من
العلماء والدعاة املسلمني  1منهم من عاصمة بورما "رانغون" و 1من عاصمة والية أراكان "إكياب -
سيتوي" وحني وصلوا إىل البلدة املذكورة نزلوا فيها ألخذ قسط من الراحة فهاجم عليهم جمموعة
من املاغيني البوذيني فهربوا باحلافلة فأدركتهم جمموعة كبرية بالدراجات النارية وأعادوهم ..
فوقعت املأساة واملذحبة البشعة هلم واجتمع على ضربهم وقتلهم قرابة الـ  466من املاغيني احلاقدين ..
يف صورة تنعدم عندها كلّ معاني اإلنسانيّة ..
ومن ال حظ الصور يدرك متاماً أنّ الدعاة هؤالء – رمحهم اهلل  -متّ ربط أيديهم وأرجلهم  ..ثمّ
انهال اجلميع بضربهم ضرباً مربحاً بالعصي على وجوههم ورؤوسهم  ..فال يدري إالّ اهلل كم عانوا
من األمل قبل أن خترج أرواحهم ..
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فال ترى إالّ وجوهاً حمتقنة بالدماء والنزيف الداخلي للدماغ والوجه واضح جدّاً.

وقد فقئت أعينهم وكسرت مجامجهم وخرجت أخماخههم  ..وسحبت ألسنتهم اليت كانت
توحّد اهلل وتشهد بالشهادتني ..
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 التربير الساذج للمذحبة:
وحتّى يثريوا املاغيني الفتنة وخيلقوا موقفاً للتربير لفعلهم الشنيع ادّعوا أنّهم فعلوا ذلك
انتقامًا ملقتل فتاة بوذيّة زعموا أن أحد املسلمني اغتصابها وقتلها  ..وروّجوها بهذه الصورة:

وأنّهم اشتبهوا بهؤالء الدعاة على أنّهم هم من فعلوا ذلك! أو كان قتلهم هلم ردّة فعل وانتقام
من املسلمني من أجلها ..
فمن ستنطلي عليه هذه األضحوكة؟
علماً بأنّ حادثة الفتاة  -إن صدقوا فيها  -فقد حصلت يف بلدة  -كما سبق  -يندر
فيها وجود املسلمون ..
وهؤالء الدعاة ليسوا أصالً من تلك البلدة وإنّما كانوا مارّين منها وكانواعائدون من جولة
دعوية  ..وقبل ذلك فإنهم مواطنني أصليني ومن العاصمة رانغون! وليسوا من مقاطعات أراكان أو
راخني كما يطلقونها! ويتكلمون لغة املاغ بطالقة وهم كبار يف السنّ وقد عالهم الشيب وغطّى
وجوههم اللحى  ..ولكنّه عذر أقبح من ذنب!! وليس بعد الكفر ذنب!
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 موقف احلكومة:
كان موقف احلكومة لألسف خمجالً ومتواطئاً مع البوذيني ضدّ املسلمني  ..حيث قامت
بالقبض على  4من املسلمني بدعوى االشتباه بهم يف قضية الفتاة ..
وتركوا الـ  466الذين شاركوا يف قتل هؤالء األبرياء ..ولكنها سياسة التلفيق والكيل مبكيالني
احلقائق واحلقوق!
والسؤال الذي يطرح هنا أين احرتام املاغيني البوذيني للحكومة وإجراءاتها مع قضيّة الفتاة؟
أم أن مسألة االنضباط بالقوة العسكريّة هي ضد املسلمني فقط ،والبوذيون ُيرتكون ليفعلوا ما بدا
هلم؟
فمن الواضح جدّاً أنّها دعوى تروجييّة إلحداث الفوضى وإبادة املسلمني مبباركة من احلكومة!
واإلبادة اليت حصلت بعد ذلك يف إكياب تؤكّد أنّ القضيّة ليست قضيّة فتاة وإمنا هي محلة منظمة
للتطهري العرقي وإعادة ما حصل قبل ستة عقود ..
وإالّ كيف يفسّر العامل ترك القتلة الـ  ، 466ثمّ الزحف املنظم حلرق قرى بأكملها كما
سيأتي وأمام الشرطة البوذية وكلهم من املاغيني؟؟!

 تطورات القضيّة:
ففي يوم اجلمعة املوافق 2344 /7 /21هـ املوافق 1621 /0 / 1م  ..أحاط اجليش جبوامع
املسلمني حتسّباً أليّ عملية مظاهرات وشغب يف أراكان وبالتحديد يف (مانغدو)  ..ومنعوا املصلني من
اخلروج دفعةً واحدة  ..وقبل أن نكمل ما حدث!
نضع القارئ يف قلب احلقيقة الغائبة كي يشاهد الواقع املكتّم إعالميّاً بعينه وهو أن يعلم أنّ
هذه املمارسات التعسّفيّة وكبت احلريّات ووأد احلياة الكرمية ميارس فقط ضدّ (مسلمي روهنجيا)
فقط يف أراكان  ..فهم يف سجن طبيعيّ معزول عن العامل اخلارجي  ..أمّا املسلمني خارج أراكان
وأكثرهم ليسوا من العرقيّة (الروهنجيّة) فهم من البورمان واملاغ واهلنود ،فهم يعيشون بكامل احلريّة
وهلم كامل احلقوق وخاصة سكان العاصمة ..
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ونضع القارئ اآلن أمام هذه الصورة اليت جتسّد هذه احلقيقة  ..فهذه مظاهرات للمسلمني
متزامنة يف نفس اليوم والوقت ،وبعد صالة اجلمعة يف عاصمة ميامنار "رانغون" بعد خروج املصلني من
اجلامع  ..وتالحظ فيه ممارستهم للمظاهرات السلميّة بكلّ حريّة  ..وكلّ من زار بورما زار العاصمة
ورأى احلريّة الدينيّة فيظنّ أنّ عهد االضطهاد والتطهري العرقي انتهى  ..ولو مكّن له دخول أراكان
والتغلغل يف مدنها وقراها لدهش بالواقع املغيّب ..
تظهر صورة املسجد اجلامع يف رانغون واملتظاهرون أمامه!

ال حظ املتظاهرين يف رانغون وهم حيملون صور الدعاة املقتولني ..
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الحظ الصحافة احمللية والعاملية وهي متارس دورها الطبيعي مع املتظاهرين!

وهذه صور مظاهرات البوذيني وهي حتمل عبارات التطهري العرقي ورمي املسلمني باإلرهاب
ووصفهم بالدخالء واملطالبة بإخراجهم من أراكان

الحظ الالفتة يف الصورة السابقة خلف املتظاهرين
00

أمّا املظاهرات يف داخل أراكان يوم اندالع الثورة وبالتحديد يف (مانغدوا) ذات
األغلبيّة الروهنجيّة املسلمة فقد أحاطت الشرطة البوذيّة مجيع اجلوامع ومنعت
خروج الناس إالّ على شكل دفعات ..
وأثناء خروجهم قاموا الرهبان البوذيني املاغ برمي احلجارة على املسلمني حتى أصيب
عدد منهم ..

فثار املسلمون وقاموا بردة فعل وقد احتقنت النفوس على قتل الدعاة العشرة
وضياع حقوقهم طيلة العقود املاضية  ..فقاموا بأعمال شغب ،وهذه الفرصة اليت كان
ينتظرها "املاغ" لريدّوا عليها بإبادة شعب طال ختطيطهم هلا ..
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وبعدها تدخّل اجليش والتزم املسلمون بالتهدئة ورجعوا ملنازهلم  ..ومتّ فرض
حظر التجوّل على الطرفني ..

 وحانت الفرصة أمام املاغ البوذيني مبباركة واقعيّة من احلكومة:
فتمّت حماصرة أحياء الروهنجيني املسلمني حصاراً حمكماً من قبل الشرطة
البوذية املاغيّة  ..وهناك مقاطع كثرية تصور هذا الواقع يف اليوتيوب.
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ويف املقابل ترك احلبل على الغارب للماغ البوذيني يعيثون يف األرض الفساد
ويزحفون على قرى ومنازل املسلمني بالسواطري والسيوف والسكاكني  ..فبدأت محلة
اإلبادة املنظمة ضدّ املسلمني ..

حتّى كبار السن والنساء خرجن لقتل املسلمني ..

وهذه عجوز بوذيّة حتمل الساطور يف يدها ..
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أمّا املسلمون العزّل فكلّ ما كان حيملونه عند ثورتهم بعد اجلمعة جمرّد
عصيّ وأخشاب لدى بعضهم ..

صور فظيعة من قتل األطفال واملسلمني وتقطيعهم بالسكاكني
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وهكذا بدأ القتل يف املسلمني وحرق أحياء وقرى كاملة للمسلمني مبرأى من
الشرطة املاغية البوذية وأمام صمت احلكومة اليت اكتفت ببعض النداءات لتهدئة
الوضع ..
جمموعة من املاغني ومن بينهم رهبان متمركزون خارج قرية مسلمة حتضرياً للهجوم عليها

أحد املاغني البوذيني عائد بعد حرق منازل للمسلمني  ..ويف يده مقالع معروف
لديهم يقذفون بها النار على بيوت القش للمسلمني من بعيد  ..وعلى عاتقه الفأس ..

وهذه صورة واضحة لبوذي حاقد يف يده مقالع حلرق املنازل ويف األخرى سالح
لذبح املسلمني  ..وهو ينظر إلجرامه بعد حرق منازل املسلمني  ..فأين حظر التجول؟
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وهؤالء جمموعة من اجملرمني حرقوا حيّاً بأكمله  ..وتالحظ يف يد أحدهم املقالع

وهؤالء جمموعة من البوذيني يهدمون ما تبقّى من سور املنزل احملرتق حتى ال يعود
املسلمون مرة أخرى ملنازهلم ..

وهذه جمموعة صور ألحياء بأكملها حترتق وال ترى يف الصورة أحد من املسلمني
املتجولني حيث فرض عليهم حظر التجوّل  ..ويف املقابل ترى الشرطة املاغية
والبوذيني املاغيني الغوغائيني ..
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حي بأكمله احرتق وهجّر أهله ..

أسرة مسلمة تقف على ركام منزهلا بعدما حرق البوذيّون له ..
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ما ذنب املسلمني يف أكياب /سيتوي:
إكياب أو سيتوي امسها احلالي هي عاصمة أراكان  ..وهي مدينة بعيدة عن جتمع
املسلمني مثل :مانغدو وراثيدونغ وغريها ..
وإن كانت القضّية قضيّة شغب يف (مانغدو) فما بال املسلمني املساملني يف أكياب ذات
األغلبية البوذية من املاغني حترق أحيائهم بالكامل؟!
هذا األمر ال خيفى على كلّ حصيف وعاقل أنّ املسألة هي تطهري عرقيّ وإبادة مجاعيّة
للروهنجيني املسلمني ..
استغلّ البوذيون املاغيون فرض حظر التجول يف املناطق ذات األغلبية املسلمة ..
وضمنوا عدم استطاعة زحفهم جتاه عاصمة أراكان إكياب ..
فقاموا حبرق أحيائهم بالكامل  ..وتالحظ يف الصورة جمموعة الغوغائيني ..

الحظ األحياء حترتق مبرأى من الشرطة املاغيني (أصحاب ربطات العنق احلمراء) ويف
اليسار جمموعة من الغوغائيني فأين حظر التجول املفرض على اجلميع ؟؟!
09

منازل حترتق ..

هذه القرية احرتقت بالكامل وهذه بداية احلريق ..
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وهذه قرية كاملة حترتق على أهلها وتالحظ يف الصورة جمموعة من العاصابات
املاغيّة احلاقدين الذين نفذوا هذه اجلرمية  ...وليس من بني بينهم أي أطفال ونساء
حتى يدرك الناظر أنّهم ليسوا من الفارين ..

وهؤالء جمموعة أيضاً من العصابات البوذية يراقبون الوضع من بعيد بعد جرميتهم ..
وتراهم يف مجيع الصور غري مبالني أو يظهر عليهم الفزع والتوتر ولو كانت منازهلم
هلرعوا  ..وهم معروفون بسراويلهم القصرية املشجّرة – خالف املسلمني الذين يرتدون
الفوطة أو املعوز كلباس أهل اليمن -

الحظ الشرطة املاغية البوذية  ..وعدم مباالتهم باملنازل اليت حترتق أمام ناظريهم ..
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جثث حمرتقة ألطفال وال حول وال قوة إالّ باهلل ..

 بدأ التهجري والنزوح اجلماعي للمسلمني من إكياب ومانغدو:
وبعد أن احرتقت منازل املسلمني بدأوا يهيمون على وجوههم يف كلّ مكان  ..بأجساد
عارية وال يغطّي أجساد نسائهم وأطفاهلم إالّ اخلرق البالية ...
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تهجري وطرد مجاعي ودفع املسلمني يف عرض البحر على سفن متهالكة وبال طعام وال شراب ..

وهكذا بدأت رحلة اجملهول على قوارب املوت  ..مسلمّني أمرهم إىل اهلل ..
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وقد علت أصواتهم باالستغاثة واإللتجاء من اهلل  ..وحبت أصواتهم وأصوات أطفاهلم ونسائهم
بالبكاء.

ويف النهاية هذا هو مصري أكثر املهاجرين وخاصة من إكياب والواصلني إىل الدول املتامخة ..
بني احلياة واملوت والكثري منهم قد فارق احلياة ..

هذا هو التقرير األوّلي لألوضاع املأساويّة ضدّ املسلمني يف أراكان  ..وما خفي أعظم ..
وسيليه عدّة تقارير تباعاً حول املستجدات الساخنة ..
فاللهم انصر إخواننا يف أراكان وكن معهم فأنت العامل حباهلم  ..فال ربّ هلم سواك
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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