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 اقرار المشرف

المسعلمٌن موقؾ المجتمع  العدولً فعً قضعٌة اشهد ان هذا البحث الموسوم )

( قععد جععرت تحععت اشععرافً فععً كلٌععة القععانون والعلععوم السٌاسععٌة / فععً بورمععا

علعوم ال جامعة دٌالى وهعو جعزء معن متطلبعات نٌعل شعهادة البكعالورٌوس فعً

 . السٌاسٌة
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 االهداء

 هذااهدي بحثً 

 حبٌب الحق وسٌد الخلؾ .... الى

 محمد ) صلى هللا علٌه واله وصحبه وسلم ( ...

 امام الوصل وخطٌب الفصل ....

 العادل بٌن خلؾ هللا فً حكمه ....

 موصل الحقوق الى اصحابها ....

 ومزكً االنفس من ادرنها ....

ارحمهما كما ربٌعانً  قال تعالى فٌهما " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب الى الذٌن

 صؽٌرا "

 الماس الذي ال ٌنكسر ... نب  العطاء الذي زرع االخالق بداخلً ...

 وعلمنً طرق االرتقاء ... الى ابً الطٌب الؽالً . 

 الزهرة التً التذبل ... نب  الحنان ... التً ساندتنً ووقفت الى جانبً ... 

 تعجز الكلمات عن وصفها ...حتى وصلت هذه المرحلة من الدراسة ... الى من 

 وتسكن امواج البحر لسماع اسمها ... الى امً الحبٌبة 

الذٌن رفعوا اٌات العلم والتعلٌم واخمعدوا راٌعات الجهعل والتجهعل العى اسعاتذتً االفاضعل ... الى 

 فاضل شاكر عبد الكرٌم د.أ.م.واخص بالذكر ... 

  هللا محمد رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم (اهدي هذا الجهد المتواض  الى كل من قال ال اله اال
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  تقدٌرشكر و

 

الحمد هلل رب الععالمٌن والصعالة والسعالم علعى خعاتم االنبٌعاء والمرسعلٌن وعلعى 

 اله الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه االبرار المٌامٌن .

وبعععد ... اتوجععه بجزٌععل شععكري وامتنععانً الععى المشععرؾ علععى البحععث الععدكتور 

( لمعا بذلعه معن جهعد ووقعت ومعا قدمعه لعً معن أ.م. شاكر فاضل عبعد الكعرٌمالفاضل )

وجعزاه رعاٌة وتوجٌهات واراء سدٌدة ومعاونة صادقة عبعر مسعٌرة البحعث وفقعه هللا 

 خٌراً .هللا 

واشععكر كععل مععن اسععتطاع ان ٌضععحً بجععزء مععن وقتععه الثمععٌن فععً ابععداء ارابععه 

 اؼناء البحث وتطوٌره . ومالحظاته وما قدموه من مساعدة ومشورة اسهمت فً

واخٌراً اسجل شكري الى كل من اسهم معن قرٌعب او بعٌعد  فعً تقعدٌم المسعاعدة 

 فً انجاز هذا العمل .

 اسال هللا ان ٌوفق الجمٌ  لما ٌحبه وٌرضاه

 

                                                                                                             

 الباحث
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 المقدمة

 

 

 أوال: أهمٌة البحث:

 البوذٌة بورما احتلته الذي أراكان إقلٌم فً مسلم مالٌٌن عشرةإن هنالك 

 اآلن حتى استشهد،  مرٌب دولً تعتٌم وسط إجرامٌة جماعٌة إلبادة اآلن ٌتعرضون

 مجاورة آسٌوٌة دول إلى الهروب إلى األلوؾ عشرات واضطر ألوؾ وجرح مبات

 فلن ، األخٌرة تكون ولن بورما فً الموحدٌن ضد األولى الحرب هً هذه ولٌست

 لهم وتخلوا ، دٌارهم من المسلمٌن كل ٌطردوا حتى بال هناك األوثان لعبدة ٌهدأ

 ومن هنا تبرز أهمٌة البحث واضحة جلٌة للعٌان. . المسلمة أراكان

 ثانٌاً: مشكلة البحث: 

إن مشكلة بحثنا هذا تكمن فً أن الؽلب المجتمعات العربٌة واألسالمٌة لم 

ٌصلهم من قضٌة المٌلمون فً بورما شًء، أو ؼٌر مهتمٌن أهتماماً ٌلٌق بقضٌة 

إنسانٌة ٌندت لها جبٌن البشرٌة، فحاولت جاهداً أن أنشر هذه القضٌة وأساهم ولو 

 بقدر مستطاعً ألبرازها للشارع العام. 

 : أهداف البحث:ثالثاً 

ٌهدؾ بحثً المتواض  هذا فً إعطاء القضٌة البورمٌة إهتماماً وعلى جمٌ  

األصعدة للمحاولة فً الوقوؾ م  األخوة المسلمون جنباً إلى جنب، وإخراج 

 قضٌتهم إلى الشارع الدولً .

 رابعاً: منهجٌة البحث:

ً قضٌة ومما تقدم جاء بحثً هذا والموسوم بـ)موقؾ المجتم  الدولً ف

المسلمٌن فً بورما( وقد قسمت بحثً هذا الى ثالث مباحث، حٌث درسنا فً 

البنٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة، ودرسنا فً المبحث الثانً واق  المبحث األول 

المسلمٌن فً بورما وإتنهاكات حقوق اإلنسان، وجاء المبحث الثالث واألخٌر لٌدرس 

ما، وأختتمت بحثً المتواض  هذا بام الموقؾ الدولً من قضٌة المسلمٌن فً بور

 النتابج والتوصٌات .
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 خامساً: هٌكلٌة البحث:

 االٌة

 االهداء

 وامتنان شكر

 المشرؾ اقرار

 المحتوٌات قابمة

 المقدمة

 والسٌاسٌة االجتماعٌة البنٌة/  االول المبحث

 الدٌنً والتعدد اإلجتماعٌة البنٌة: األول المطلب

 السٌاسٌة البنٌة: الثانً المطلب

  األنسان حقوق وإنتهاكات بورما فً المسلمٌن واقع/  الثانً المبحث

 فً للمسلمٌن واألقتصادي والسٌاسً والدٌنً األجتماعً الواق : األول المطلب

 بورما

 بورما فً المسلم اإلنسان حقوق إنتهاكات: الثانً المطلب

 بورما فً المسلمٌن قضٌة من الدولً الموقف/  الثالث المبحث

 الدولٌة المنظمات موقؾ: األول المطلب

 اإلسالمٌة الدول موقؾ: الثانً المطلب

 الخاتمة

 المصادر

 

 

 الباحث
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 المبحث األول: البنٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة

 بورما، فً المسلمٌن إلخوانهم ٌحدث الذي من شًٌبا ٌعلمون ال العالم مسلمو

 النظم أسوأ من ٌعانون ،فعالة إعالم وسابل ٌملكون وال ، علٌهم للتضٌٌق نظرا

 الطؽٌان أن إال البقعة هذه فً عرٌق وجودهم أن ورؼم عقود، منذ بطشا العسكرٌة

 ومن وٌهّجرون، ٌقتلون، ٌابس، وال أخضر لهم ٌدع لم عقود خمسة منذ الماركسً

 حتى االستبصال بل واالضطهاد العسؾ القى شعب ترابه، على العٌش منهم رضً

 .باقٌة لهم تبقى ال

 

 ًالمطلب األول: البنٌة االجتماعٌة والتعدد الدٌن 

 المطلب الثانً: البنٌة السٌاسٌة 
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 الدٌنً والتعدد االجتماعٌة البنٌة: األول المطلب

كان عدد«  مٌانمار» بورما فً  و ، نسمة ملٌون خمس وخمسون عن ٌزٌد السُّ

كان مجموع من % 15 عن تقل ال البالػ البلد هذا فً المسلمٌن نسبة  فً نصفُهم السُّ

 ( .1) المسلمة األؼلبٌة ذي أراكان إقلٌم

كٌب حٌث من بورما سكان وٌختلؾ  العناصر تعدد بسبب واللؽوي العرقً الترَّ

 هؤالء على وٌطلق البورمانٌةَّ  اللؽة سكانها أؼلب وٌتحدث للبالد، المكونة

ٌنٌةَّ  التّبت من وأصلهم« البورمان»  هً وعقٌدتهم شرسة، قبابل وهم الصِّ

 ( .2)البوذٌةَّ 

 استولوا ثم المٌالدي عشر الساَّدس القرن فً«  بورما» المنطقة إلى هاجروا

  .(3)الحاكمة الطاَّبفة وهم المٌالدي عشر الثاَّمن القرن أواخر فً البالد على

كان باقًوٌتحدث  دة، لؽات السُّ دة الجماعات بٌن ومن متعدِّ  جماعات المتعدِّ

 وجماعات بورما أراكان مرتفعات من الجنوبً القسم فً وٌعٌشون أراكان،

 .(4)الكاشٌن

 الكثرة حٌث من وأهمها عرًقا، 140 من أكثر إلى بورما فً العرقٌات تبلػ

«  والماغ وركهاٌن وكاٌا وشٌن وكارٌن وكشٌن الشان» أًٌضا وهناك «البورمان»

 ،«الّروهٌنؽا»بـ بورما فً ٌعرفون والمسلمون الجماعات، هذه بٌن اإلسالم وٌنتشر

 البالد فً الجالٌات أفقر من المسلمون وٌعد ،« البورمان» بعد الثانٌة الطاَّبفة وهم

 .(5)تعلٌماً  وأقلها

 عددٌةَّ  كثافة توجد حٌث نسمة ملٌون 5.5 فٌسكنها«  أراكان» منطقة أماَّ 

 وإن اإلقلٌم، سكان من%  70 ٌمثلون مسلم مالٌٌن 4 إلى عددها ٌصل للمسلمٌن

مٌةَّ  الر اإلحصاءات كانت  .(6)العدد هذا فً المسلمٌن تنصؾ ال سَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12، ص2015مأساة بورما، المركز الفلسطٌنً للدراسات، رام هللا، ـ 1

 . 24، ص 2016مركز المعرفة للدراسات العلمٌة واألمنٌة، أرٌحا، بورما،  ـ2

 . 174، ص 2009، دار صادر، بٌروت، 2د. صالح معتز، بورما ماضٌها ـ حاضرها ـ مستقبلها ، ط ـ3

 . 15ـ  13، المصدر السابق، ص المركز الفلسطٌنً ـ4

 . 88ـ  86، ص 2012، دار المعرفة، األسكندرٌة، 2مهند كاظم العلً، بورما، ط ـ5

 . 175ـ د. صالح معتز، المصدر السابق، ص 6
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ً   بلد   وبورما راعة، على أهلها أرباع ثالثة ٌعٌش زراع راعة وٌعمل الزِّ  بالزِّ

 (.1)  العاملة ةَّ  القو من%  43

 عن وٌفٌض سكانها، لمعظم األساسً الؽذاء وهو األرز، حاصالتها وأبرز

ر حاجتها  بٌن األرز تصدٌر فً اَّبعة الر المكانة وتحتل كبٌرة، كمٌات منه وتصدِّ

 ( .2)  العالم دول

رة جانب إلى ٌزرع و ، الز والبذور الذُّ تٌةَّ كر وقصب المطاط ثم ٌَّ  والشاَّي، السُّ

 الخشب ٌعدُّ  ولهذا البالد مساحة، نصؾ على تزٌد واسعة مساحة الؽابات وتشؽل

  ( .3) صادراتها أهم من الجٌد

اص مثل المعادن بعض جانب إلى هذا  حٌث والبترول، واألنتٌمون الرصَّ

ول سلك فً البالد دخلت ، مخزون   بها التًَّ الدُّ  ً  على «مٌانمار» ووقعت كما نفط

ٌنٌةَّ  الحكومة من قروض  ( .4) النِّفطٌةَّ  مواردها عن للتنَّقٌب الصِّ

كة ووقّعت ٌنٌةَّ  الوطنٌةَّ  الشرَّ  م  اإلنتاج فً للمشاركة عقوًدا للبترول الصِّ

 والؽاز الخام النِّفط استكشاؾ مشروعات تؽطً« مٌانمار» فً الطاَّقة وزارة

 قامت فقد للبالد، الؽربً اَّحل الس من بالقرب المٌاه عمٌقة مناطق ثالث فً الطبٌَّعً

كة ٌنٌةَّ  الوطنٌةَّ  الشرَّ  فً والؽاز النِّفط الستخراج جدوت بدراسة للبترول الصِّ

 ( .5)«مٌانمار»

ٌنٌةَّ  الهند بلدان إحدت  .مالٌزٌاو آسٌا شرق جنوب «مٌانمار بورما» تق  الصِّ

ها ٌن، الشمال من وٌحدُّ ق ومن   البنؽال، خلٌج الجنوب ومن الصِّ ٌن الشرَّ  الصِّ

 المسلمٌن أؼلبٌة وٌسكن وبنجالدٌش، البنؽال خلٌج الؽرب ومن تاٌالند، وجمهورٌة

ً   حد   بورما أجزاء باقً عن وٌفصله لبورما، الؽربً الجنوب أراكان إقلٌم فً  طبٌع

 .( 6)الهمالٌا جبال من الممتدةَّ « ٌوما أراكان» جبال سلسلة هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89ـ مهند كاظم العلً، المصدر السابق، ص 1

 . 25ـ مركز المعرفة للدراسات العلمٌة واألمنٌة، المصدر السابق، ص 2

 . 90ـ  89 ص السابق، صدرالم العلً، كاظم مهند ـ3

 . 179ـ  176 ص السابق، المصدر معتز، صالح. د ـ4

 . 90ـ مهند كاظم العلً، المصدر السابق، ص 5

 . 26دراسات العلمٌة واألمنٌة، المصدر السابق، ص لل المعرفة مركزـ 6
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 ،«شٌن» وهضبة« أراكان» جبال حٌث الؽرب من بورما المرتفعاتُ  تحدُّ 

ق فً أرضها وترتف  ، هضبة توجد حٌث والوس تاٌالند نحو الشرَّ  وأهم الّتوابٌةَّ

ي «اٌراوادي» أنهارها ال من البالد وسط فً ٌجري الذَّ  وسط فً الجنوب إلى الشمَّ

، أرض   قٌة، الش حدودها قرب« سلوٌن» نهر من وقسم سهلٌةَّ  المناخٌةَّ  وأحوالها رَّ

ال فً الحرارة حدةَّ  وتقلُّ  الموسمً، النِّظام تحت تتدرج  فحار   الجنوب أماَّ  الشمَّ

ٌاح وتسوق رطب   ٌؾ فً فتتساقط أمطارها الؽربٌةَّ  الجنوبٌةَّ  الموسمٌةَّ  الرِّ  الصِّ

، مٌل 261.000 من بأكثر مساحتها رَّ  وتقد .وفٌرة   بكمٌات    إقلٌم مساحة وتقدرَّ  مرب َّ

 ( .1)مرب َّ  مٌل 20.000 قرابة أراكان
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 . 89ـ مهند كاظم العلً، المصدر السابق، ص 1

 



 
 

12 

 السٌاسٌة البنٌة: الثانً المطلب

 وشان وكابا وكارن بورما: وهً ، والٌات إتحاد من تتألؾ الهند كانت لقد

 بشأن اقتراع نتٌجة الهند عن «بورما» انفصلت 1937 أبرٌل 1 فً وشن، وكاشٌن

 . (1)منفصلة برٌطانٌة مستعمرة لتكون استقاللها أو الهند مستعمرة م  بقابها

ثٌن الّرفاق» مٌلٌشٌا قامت 1940 فً  هو و البورمً االستقالل جٌش «الثالَّ

 . (2)البالد من البرٌطانً االحتالل بطرد ةَّ  معنً مسلحة قوة

رٌب «الّثالثون الّرفاق» قادته تلقىَّ  وقد   م  عادوا و الٌابان، فً العسكري التدَّ

 الحرب خالل مواجهة نقطة «مٌانمار» جعل مماَّ  م 1941 العام فً الٌابانً الؽزو

 .( 3)والٌابان برٌطانٌا بٌن الثاَّنٌة العالمٌةَّ 

 أعادت الحلفاء لصالح الثاَّنٌة العالمٌةَّ  الحرب انتهاء عقب ، 1945 ٌولٌو وفً

راع أن حتىَّ  كمستعمرة ، بورما ضم برٌطانٌا  أنفسهم البورمٌٌن بٌن اَّخلً الد الصِّ

لٌن، لكال ومعارض للٌابان أو لبرٌطانٌا موال   بٌن ٌنقسم كان خُّ  بورما نالت ثم التدَّ

 .  (4)البرٌطانً االستعمار عن وانفصلت،  م 1948 استقاللهاسنة

ٌُّون العسكرٌون استولى  م، 1962 عام وفً  بعد بورما فً الحكم على الفاش

ي ال العسكري االنقالب  الفاشً الشٌُّوعً المعسكر بدعم  «نٌوٌن» الجنرال به قام ذَّ

ٌن  .(5)وروسٌا الصِّ

م باسم مجلس الدولة 1997وكان هذا المجلس العسكري ٌعرؾ حتى عام 

القانون والنظام، وقد ألؽى األنقالبٌون السلطة التشرٌعٌة وؼٌرها من ألستعادة 

 . (6)المؤسسات الوطنٌة الحكومٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 176د. صالح معتز، المصدر السابق، ص  ـ1

 . 27مركز المعرفة للدراسات العلمٌة واألمنٌة، المصدر السابق، ص  ـ2

ـ  17، ص 2014، الدار السودانٌة للكتب، الخرطوم، 2محمد أحمد الجعلً، بورما والسٌاسة البرٌطانٌة، ط ـ3

18 . 

 . 69ـ  64، ص 2012، دار المعرفة، بٌروت، 4، طفابز عبد هللا األمٌن، الساٌسة الدولٌة تجاه بورما ـ4

 . 19محمد أحمد الجعلً، المصدر السابق، ص  ـ5

 . 69ـ فابز عبد هللا األمٌن، المصدر السابق، ص 6
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م أجرٌت أنتخابات متعددة األحزاب، نال فٌها الحزب 1990وفً العام 

مقاعد، ؼٌر أن أؼلبٌة ال  «حزب الرابطة الوطنٌة للدٌمقراطٌة»الربٌسً المعارض 

الحكومة العسكرٌة أوضحت أنها لن تسمح بإنتقال السلطة حتى ٌتم وض  دستور 

م لوض  1993منذ عام جدٌد، وبدأت جمٌ  الفعالٌات السٌاسٌة إجتماعات متواصلة 

 ( .1م )2008ماٌو  10دستور جدٌد، وأجري اإلستفتاء علٌه فً 

بموجب الدستور الجدٌد، م أجرت بورما أول أنتخابات عامة 2010وفً العام 

المدعوم من جهة العسكرٌٌن بأؼلبٌة   «حزب التضامن والتنمٌة األتحادي»فاز فٌها 

 .( 2)% 77% من األصوات من نسبة مشاركة بلؽت 80

 الثانً، تشرٌن/نوفمبر 8 فً الوطنً الصعٌد على البرلمانٌة االنتخابات جرت

 1100 من أكثر على تنافسوا الُمستقلٌن، الُمرشحٌن ومبات حزبا 91 بُمشاركة

 والمجالس  البرلمانٌٌن المجلسٌن كال فً المقاعد بأؼلبٌة الرابطة فازت. مقعدا

 العلٌا اللجنة" افتقرت .المقاعد من بالمبة 85 من بأكثر والقومٌة، اإلقلٌمٌة

 مرارا ربٌسها قال. لالنتخابات السابقة الفترة فً والحٌاد االستقاللٌة إلى" لالنتخابات

 من المدعوم الحاكم،( التضامن" )والتنمٌة التضامن اتحاد حزب" فوز ٌتمنى إنه

 السٌاسٌة األحزاب على تحظر توجٌهات ذاتها اللجنة أصدرت. الُمسلحة القوات

 علٌها تسٌطر التً اإلعالم وسابل تبثها التً السٌاسٌة األحادٌث فً الجٌش انتقاد

 .( 3)الدولة

 تنطبق لم إذ الُمسلمٌن الُمرشحٌن من بالمبة 50 من أكثر طلبات رفضتكما و 

 السٌاسٌة، األحزاب قوانٌن على طرأت التً التؽٌرات جراء الترشح، شروط علٌهم

 عن الحالً البرلمان عضوا بٌنهم ومن ،1982 عام التعسفً الجنسٌة قانون وإنفاذ

ًّ  قوابم خلت. الروهٌنؽٌا مسلمً من وهما الحاكم، الحزب  والتضامن الرابطة حزب

 على ُمسلم مواطن أي ٌحصل ولم بورما، فً مكان أي فً ُمسلم ُمرشح أي من

 .( 4)البالد فً البرلمان لدخول تؤهله أصوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 177د. صالح معتز، المصدر السابق، ص  ـ1

 .  69فابز عبد هللا األمٌن، المصدر السابق، ص  ـ2

 . 19محمد أحمد الجعلً، المصدر السابق، ص  ـ3

 . 70ـ  69ـ فابز عبد هللا األمٌن، المصدر السابق، ص 4
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 حرمان إلى( البٌضاء بالبطاقات المعروفة) المؤقتة الهوٌة بطاقات إلؽاء أدت

 فً بالتصوٌت قبل من لهم ُسمح. التصوٌت من شخصا 800000 من أكثر

 من منهم والكثٌر ،2010 انتخابات وفً 2008 فً الدستور على االستفتاء

 .( 1)أراكان والٌة فً الروهٌنؽٌا

 شهرٌن استمرت التً االنتخابٌة الحملة اتسمت الجسٌم، القصور هذا رؼم

 أو ُعنؾ، أو إكراه، عن قلٌلة تقارٌر سوت تصدر ولم مفاجا، نحو على بالحرٌة

 على ملحوظة قٌود دون البالد، أنحاء جمٌ  فً سالم فً األحزاب تنافست. ُمخالفات

 كبٌرة أعداد حضور فً بشفافٌة، االقتراع جرت. اإلعالم وسابل أو التعبٌر حرٌة

. األصوات فرز على السٌاسٌة األحزاب وأشرفت والدولٌٌن، المحلٌٌن الُمراقبٌن من

 ٌومٌة تقارٌر وأصدرت الفرز، فترة  أثناء بمهنٌة االنتخابات لجنة تصرفت

 .( 2)النتابج بتحدٌثات

 ُمطالبات رؼم البورمٌة، الُمسلحة القوات رفضت، الدستوروأما من ناحٌة 

 فً 2008 دستور على تعدٌالت أي إجراء السٌاسٌة، واألحزاب الِعرقٌة األقلٌات

 من بالمبة 25 الدستور ٌُخصص. تموز/وٌولٌو حزٌران،/ٌونٌو فً الوطنً البرلمان

 البرلمان أعضاء من بالمبة 75 تصوٌت وٌتطلب الُمسلحة، للقوات البرلمان مقاعد

 .(3)مؤثر اعتراض حق الُمسلحة القوات وٌمنح الدستورٌة، التعدٌالت على للموافقة

 الشروط بشأن( و) 59 المادة بتؽٌٌر اقتراح المرفوضة التعدٌالت بٌن من

 الترشح من سوكً سان أونػ الُمعارضة زعٌمة تمن  والتً للرباسة، المؤهلة

 ُمقترحة تؽٌٌرات رفضت كما. أجنبٌة جنسٌة على حصلوا أطفاال لدٌها ألن للمنصب

 ربٌس 14 اختٌار فً الحق الربٌس ٌمنحان اللذٌن ،262و 261 المادتٌن على

 الوطنٌة التشرٌعٌة المجالس من بدال بورما، فً وإقلٌم والٌة 15 لـ وزراء

 .( 4)واإلقلٌمٌة
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 . 89ـ مهند كاظم العلً، المصدر السابق، ص 1

 . 25ألمنٌة، المصدر السابق، ص ـ مركز المعرفة للدراسات العلمٌة وا2

 . 90ـ  89 ص السابق، المصدر العلً، كاظم مهند ـ3

 . 179ـ  176 ص السابق، المصدر معتز، صالح. د ـ4
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 المبحث الثانً: واقع المسلمٌن فً بورما

 وأنتهاكات حقوق اإلنسان

 هذه تحوٌه بما إنسانٌة كارثة وهً محنة كبٌرة، تشكل قضٌة بورما مسلمو

 ٌتؽنى بالحرٌة الذي الدولً المجتم  حق فً عظٌمة وجرٌمة، المعانً كل من الكلمة

 داخل معٌنة فبة أو بشري جنس إبادة تعتبر وال اإلنسان، وحقوق والدٌمقراطٌة

ا شأًنا بورما ًٌ  فً الجمٌ  وعناٌة اهتمام ٌستدعً بل بورما وحدها، ٌخص داخل

 األطفال ٌصرخون و والنساء الرجال من بورما فً المستضعفون فهؤالء العالم؛

 أن العالم فً المسلمٌن وٌناشدون، وشعوًبا حكومات اإلسالمٌة باألمة وٌستنصرون

 .الوحشٌة اإلجرامٌة العدوانٌة العملٌات مواجهة بورما فً مسلمً بجانب ٌقفوا

  ًالمطلب األول: الواقع االجتماعً والدٌنً والسٌاس

 واإلقتصادي للمسلمٌن فً بورما

 المطلب الثانً: إنتهاكات حقوق اإلنسان المسلم فً بورما 
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 واإلقتصادي والسٌاسً والدٌنً االجتماعً الواقع: األول المطلب

 بورما فً للمسلمٌن

 أوالً: الواقع األجتماعً والدٌنً:

لقد تعرض المسلمون ومازالوا فً بورما وخصوصاً أراكان لسلسلة ال تنتهً 

ٌذهب ضحٌتها األرواح والممتلكات، ولم تتخذ أٌة إجراءات من أعمال الشؽب الذي 

 ( .1من قبل السلطات المنٌة لحماٌة المسلمٌن )

ولقد تنوعت األشكال واألسالٌب التً ٌتخذها البورماوٌون ضد المسلمٌن 

ومنها: ٌطوؾ الجنود البورماوٌون وهٌبات التنفٌذ القضابً وسفاحو )الماغ( 

سلمة وٌقومون بإذالل كبار السن وضرب الشباب ودخول البوذٌٌن بأنحاء القرت الم

المنازل وسلب الممتلكات، كما وٌتم إرؼام المسلمٌن على تقدٌم األرز والدواجن 

والماعز وحطب النار ومواد البناء بالمجان طوال العام الى الجنود وهٌبات التنفٌذ 

م بإحداث تؽٌٌرات القانونٌة، وأما على الصعٌد السكانً فإن الحكومة ما زالت تقو

ملموسة فً التركٌبة السكانٌة لمناطق المسلمٌن، فال توجد أٌة قرٌة أو منطقة إال 

 ( .2وأنشأت فٌها منازل للمستوطنٌن البوذٌٌن سلمتهم السلطة فٌها)

 فً أحد باستضافةومن األشكال التً ٌتخذها البورماوٌون هو عدم السماح لهم 

، بإذن   إال أقارب أو أشقاء كانوا ولو بٌوتهم ا، منًعا فٌمن  المبٌت اَّ  وأم مسبق   باّتً

 هو البالد من طرده أو اعتقاله أو منزله بهدم ٌعاقب ربما كبرت جرٌمةً  وٌعتبر

 ( .3وأسرته )

لٌم مواصلة من حرمانهم من المسلمٌن أبناء وٌعانً كما  الكلٌات فً التعَّ

 عند ٌعتقل ثم ومن القرٌة، سجالت من قٌده ٌُطوت للخارج ٌذهب ومن والجامعات،

جون ؼٌاهب فً به وٌرمى عودته،  .( 4)السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2013الكتب العلمٌة، بٌروت، ، دار 2سعود كابلً، مسلمو بورما .. ضحاٌا الجؽرافٌة السٌاسٌة، طـ 1

421 . 

 . 164، ص 1991مكة المكرمة،  دار األثر، ،1محمد بن ناصر العبودي، بورما الخبر والعٌان، ط ـ2

 . 91مهند كاظم العلً، المصدر السابق، ص  ـ3

، ص 2012، دار الفكر، بٌروت، 4معاذ أحمد عبد الرحمن، مسلمو أراكان وستون عاماً من اإلضطهاد، ط ـ4

112 
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 ثكنات بناء أو التنقالت أثناء الجٌش لدت القسري العمل علٌهم وٌفرض كما

 والسدود الطرق بناء فً أو الحكومٌة األعمال من ذلك وؼٌر طرق شق أو عسكرٌة

 دون آخر إلى مكان من االنتقال لهم مسموح ؼٌر وأنهم كما. مقابل دون سخرة

ُعب ي الذي تصرٌح،  الخاصة السفر جوازات حجز ٌتمّ  كما. علٌه الحصول ص 

 وٌُعتبر رسمً، بإذن إال للخارج بالسفر لهم ٌُسمح وال الحكومة لدت بالمسلمٌن

 .( 1)علٌها ٌُعاقب جرٌمة أخرت مدٌنة أٌة أو ، الدولة عاصمة إلى السفر

 ٌقسم وهو م 1982 عام الجدٌد الجنسٌة قانون إصدار األشكال هذه ومن

 :ٌلً كما المواطنٌن

 والصٌنٌون والباهٌٌون والشابٌون الكارٌنون وهم :األولى الدرجة من مواطنون. 1

 .والكامٌنٌون

 .األولى الدرجة أجناس من خلٌط وهم: الثانٌة الدرجة من مواطنون . 2

 دخلوا أجانب أنهم على صنفوا حٌث المسلمون وهم: الثالثة الدرجة من مواطنون .3

 جنسٌات فسحبت الحكومة مزاعم حسب البرٌطانً االستعمار أثناء الجبٌن بورما

 الحكومة بإمكان وصار األعمال كل من وحرموا هوٌة بال وصاروا المسلمٌن

 .( 2)شاءت متى ترحٌلهم

للمضاٌقات واألضطهاد وبشتى وأما من الناحٌة الدٌنٌة فقد كانوا ٌتعرضون 

 األشكال والصور منها:

 إال اإلسالمٌة المطبوعات وإصدار الدٌنٌة الكتب بطباعة لهم تسمح ال الحكومة أن

 بإطالق لهم ٌسمح وال كما جداً، صعب أمر وهذا الحكومٌة الجهات من إجازتها بعد

 مكبرات استخدام ٌُمن  و كما عملهم، أماكن فً اإلسالمً الزيّ  لبس أو لِحاُهم

 الحكومة وتصادر كما للصالة، األذان ُمن  ولقد الصالة، أذان إلطالق الصوت

 أو ؼٌرهم على وُتوّزعها المسلمٌن لدفن المخصصة والمقابر األوقاؾ ممتلكات

 ذبح ومن  والمواشً، للخنازٌر حظابر أو عامة مراحٌض إلى وتحّولها

 . (3)األضاحً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 176د. صالح معتز، المصدر السابق، ص ـ 1

 . 2، ص 2014، سنة ، دلهً ـ الهند 2، العدد مجلة صوت الروهٌنجا ـ مجلة دورٌة ثقافٌة ـ2

 . 173، ص 1995، المكتب اإلسالمً، بٌروت، 2د شاكر، التأرٌخ اإلسالمً، المعاصر، طمحمو ـ3
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 اإلسالمٌة الثقافة( لبرمنة) المستمٌتة المحاولة وهو آخر شكل وهناك كما

 البوذٌة الثقافة فرضوا فلقد قسراً، البورمً البوذي المجتم  فً المسلمٌن وتذوٌب

. بوذٌة بأسماء   والتسّمً المسلمات للبنات الحجاب لبس وعدم البوذٌات من والزواج

 اإلسالمٌة اآلثار بتدمٌر وذلك: اإلسالمٌة واآلثار الهوٌة طمس مراراً  وحاولوا كما

 إعادة عن فضالً  الترمٌم من باتاً  منعاً  ٌُمن  بقً وما تارٌخٌة، ومدارس مساجد من

 وُدور ومكتبات ومدارس مساجد من بالدٌن عالقة له جدٌد شًء أي بناء أو البناء

 والمدارس الزمن، مرور بسبب الناس رؤوس على تهوي وبعضها وؼٌرها، لألٌتام

 أو لشهاداتها والمصادقة الحكومً االعتراؾ أو التطوٌر من ُتمن  إلسالمٌة

 .( 1)خّرٌجٌها

 ثانٌاً: الواقع السٌاسً

 فً الجهاد حركة أٌدوا الذٌن الروهنجٌا شٌوخ أسسوأما الواق  السٌاسً فقد 

 دولة اقامة هدفه وكان المجاهدٌن، حزب أسموه حزبا 1947 سنة أراكان شمال

 بقٌادة 1962 سنة انقالب قبل جداً  نشطٌن كانوا وقد. أراكان فً الحكم ذاتٌة مسلمة

 تلك وأشدها عقدٌن، مدت على ضدهم عسكرٌة بعملٌات قام الذي وٌن نً الجنرال

 الكثٌر فر أن نتٌجتها وكانت ،1978 سنة وقعت التً" التنٌن الملك عملٌة" المسماة

 المجاهدون ٌزال فال ذلك وم . المجاورة بنؽالدٌش إلى الجبٌن المنطقة مسلمً من

 التعاون كان. أراكان من النابٌة المناطق فً نشطون( المسلمٌن المقاتلٌن) البورمٌون

 خالل فضلوا أنهم إال كبٌرا البنؽالدٌش نظرابهم م  البورمٌٌن المجاهدٌن بٌن

 جم  من فتمكنوا. دولً مستوت إلى شبكاتهم من ٌوسعوا أن األخٌرة السنوات

 المهاجرٌن من العدٌد وانتشر. بورما خارج العسكرٌة التدرٌبات وتلقً التبرعات

 .( 2)بنؽالدٌش فً موجود ماهو عدت كراتشً فً الروهنجٌا

 اإلقتصاديثالثاً: الواقع االقتصادي 

األقتصادي للمسلمٌن فً بورما فال ٌنقص مراراً من ؼٌره فقد أما الواق  و

إتخذت فً ذلك الحكومة البورمٌة عدة أشكال من المضاٌقات ومنها: مصادرة 

الحكومة البورمٌة أراضً المسلمٌن وقوارب صٌد السمك دون سبب واضح، كما 

اببوفرضت  ، والؽرامات شًء   كلِّ  على الباهظة الضرَّ  المحاصٌل  بٌ ومن  المالٌةَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 174محمود شاكر، المصدر السابق، ص ـ 1

، رابطة العالم 115نور اإلسالم بن جعفر آل فابز، المسلمون فً بورما، سلسلة دعوة الحق، العدد  ـ2

 . 4، ص 1991اإلسالمً، مكة المكرمة، 
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 على إلجبارهم أو فقراء، المسلمٌن إبقاء بهدؾ زهٌد   بسعر   ٌمثلهم من أو للعسكر إال

 لتطوٌر الحدٌثة الزراعٌة اآلالت شراء من المسلمٌن ومنعوا كما. الدٌار ترك

 وإضافة مواشٌهم، وقتلوا الزراعٌة محاصٌلهم وأحرقوا كما الزراعٌة، مشارٌعهم

 فً الصناعً القطاع ضمن بالعمل لهم مسموح ؼٌر المسلمٌن فإن ذلك الى

 ( .1)آراكان
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 . 5ص  المصدر السابق، نور اإلسالم بن جعفر آل فابز، ـ 1
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 بورما فً المسلم اإلنسان حقوق إنتهاكات: الثانً المطلب

 لتوجٌه مثالٌة أهدافا كونها من بورما مناطق مختلؾ فً المسلمة األقلٌات تعانً

ترات  األعوام فً كبٌر   بشكل   تدهورت قد أوضاعهم أن علماً  إلٌها، اَّخلٌةَّ  الد التوَّ

، مكثؾَّ  بشكل   وتصفٌات لمذابح تعرضوا إذ األخٌرة،  هذه تصوٌر ٌتمُّ  فٌما ومتسارع 

م بالر عفوٌة، طابفٌة لمواجهات كنتٌجة المذابح  معروفٌن، ٌكونون منفذٌها أن من ؼَّ

 .( 1)بتاتاً  ٌتدخلون ال الجٌش أو األمن رجال كون ومن

 عن المسلمٌن لردِّ  ومحاوالت المساجد، هدم عملٌات الحمالت هذه وتعقب

ي األمر والمتاجر، للمساكن وحرق باإلكراه، دٌنهم  قتلى الحال بطبٌعة ٌخلؾ الذَّ

 بمبررات المدن، فً األخص على الممارسات هذه مثل وتحدث. وجرحى

 .(2)واهٌة  

 ٌِّن البوذي ِقب ل من كبرت وحشٌةَّ  لمذبحة   المسلمون تعرضَّ  م 1942 العام وفً

 البورمان ٌِّن البوذي ِقب ل من واإلمداد األسلحة على حصولهم بعد« الماغ»

ٌٌِّن والمستعمرٌن  ،«مسلم ألؾ مابة» من أكثر ضحٌتها راح وؼٌرهم البرٌطان

ت واألطفال، والشٌُّوخ النِّساء من   وأؼلبهم سة الش الهجمة وشردَّ  من   اآلالؾ مبات رَّ

 . (3)الوطن خارج المسلمٌن

 تمنح أن شرٌطة «بورما»لـ االستقالل برٌطانٌا منحت م 1948ٌناٌر 4 وفً

 إن ما ولكن ذلك، فً رؼبت إذا سنوات عشر بعد عنها االستقالل العرقٌات لكلِّ 

 احتالل فً استمرت حٌث عهودهم، نقضوا حتىَّ  االستقالل على «البورمان» حصل

ٌّن الّروهٌنؽا المسلمٌن من سكانها رؼبة دون أراكان  وقاموا أًٌضا، «الماغ» والبوذٌ

 وتشرٌد   قهر   من علٌه هو ما على الحال وظل المسلمٌن، ضد بشعة   بممارسات  

 . (4)1962 الفاشً باالنقالب سوًءا األمر لٌزداد وإبادة ؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 27مركز المعرفة للدراسات العلمٌة واألمنٌة، المصدر السابق، ص ـ 1

، دار األصفهانً، 23وأسترالٌا، سلسلة دعوة الحق، العدد سٌد عبد المجٌد بكر، األقلٌات المسلمة فً آسٌا  ـ2

 . 5هـ، ص 1393جدة، 

 . 177د. صالح معتز، المصدر السابق، ص  ـ3

 . 306، ص 2012، دار األثر، القاهرة، 2المتمنً، إسماعٌل إلٌاس، الالجبون داخل مٌانمار وخارجها، ط ـ4
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، ملٌون نصؾ أي 500.000 من أكثر طرد م 1978 العام وفً  اآلن مسلم 

ا، قاسٌة أوضاع فً ٌعٌشون  والنِّساء الشٌُّوخ من   40.000 قرابة منهم مات جّدً

 . (1)واألطفال

 القرت بناء بسبب مسلم،150.000 من أكثر طرد تم فقد م 1988 العام وفً

ٌِّن الّنموذجٌةَّ  ٌٌِّر محاولة فً للبوذٌ ٌموؼرافً، للتؽَّ  تم م 1991 العام فً أًٌضا و الدِّ

، ملٌون نصؾ أي 500.000 قرابة طرد  االنتخابات نتابج إلؽاء عقب وذلك مسلم 

 صوتوا ألنهَّم المسلمٌن، من انتقاًما ساحقة بأؼلبٌة المعارضة فٌها فازت التًَّ العامةَّ 

ٌمقراطً الوطنً الحزب لصالح البالد أهل عامةَّ  م   . (2)المعارض الدِّ

 المٌانمارٌة الحكومة أعلنت، بأٌام األزمة انفجار وقبل م 2012 عام وفً

 بالنسبة اإلعالن هذا فكان أراكان فً للمسلمٌن المواطنة بطاقة ستمنح بأّنها البورمٌة

 على وتأثٌره ذلك معنى تماماً  ٌدركون فهم، وجوههم على صفعة بمثابة للماؼٌن

 القرار هذا أن وٌعرفون – الولٌدة الجمهورٌة الحكومة ظلّ  فً – التصوٌت نتابج

 بأن ٌحلمون الماؼٌن أنّ  حٌث، أراكان فً اإلسالم انتشار فً ٌؤثر أن شأنه من

 ٌخططون ذلك بعد الماؼٌون بدأ. ؼٌرهم ٌسكنها ال بهم خاصة منطقة أراكان تكون

 موقؾ لتؽٌٌر لهم مبّرراً  ذلك لٌكون المسلمٌن، صفوؾ فً فوضى أي إلحداث

 ودخالء، إرهابٌون أنهم على فٌصوروهم الروهنجٌٌن المسلمٌن تجاه الحكومة

 الشعب إلبادة فرصة لخلق وأٌضاً ، تأجٌله ٌتم أو بهم االعتراؾ قرار وٌتوقؾ

اً، الخارجً اإلعالم ؼٌاب م  المسلم الروهنجً ٌّ  مقالٌد على الماؼٌن وسٌطرة كلّ

 .( 3)أراكان والٌة فً األمور
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 . 72ـ  71فابز عبد هللا األمٌن، المصدر السابق، ص ـ 1

 . 422سعود كابلً، المصدر السابق، ص ـ 2

 . 21ـ  20ـ محمد أحمد الجعلً، المصدر السابق، ص 3
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 المبحث الثالث

 الموقف الدولً من قضٌة المسلمٌن فً بورما

 اآلن ٌتعرضون البوذٌة بورما احتلته الذي أراكان إقلٌم فً مسلم مالٌٌن عشرة

 وجرح مبات اآلن حتى استشهد،  مرٌب دولً تعتٌم وسط إجرامٌة جماعٌة إلبادة

 هذه ولٌست مجاورة آسٌوٌة دول إلى الهروب إلى األلوؾ عشرات واضطر ألوؾ

 لعبدة ٌهدأ فلن ، األخٌرة تكون ولن بورما فً الموحدٌن ضد األولى الحرب هً

 أراكان لهم ،وتخلوا دٌارهم من المسلمٌن كل ٌطردوا حتى بال هناك األوثان

 . المسلمة

 

 المطلب األول: موقف المنظمات الدولٌة 

 المطلب الثانً: موقف الدول اإلسالمٌة 
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 المطلب األول: موقف المنظمات الدولٌة

أشارت التقارٌر التً نشرت مؤخراً بواسطة األمم المتحدة، ومنظمة العفو 

الدولٌة، ولجنة الحرٌات الدٌنٌة التبعة لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة، ولجنة الالجبٌن 

األمرٌكٌة، بوضوح الى أن سجالت حقوق اإلنسان فً بورما تظل من بٌن أسوء 

األنظمة عالمٌاً، حتى أن مسبولً األمم المتحدة قد أقروا بأن األقلٌة المسلمة فً 

 ( .1بورما هم أكثر األقلٌات أضطهاداً فً العالم)

وإن األمم المتحدة أعربت عن مخاوفها العمٌقة تجاه عدم تضمٌن سكان 

المتحدة إنها الروهٌنجٌا المسلمٌن فً التعداد الذي ٌجري فً البالد، وأوضحت األمم 

تلقت تأكٌدات من الحكومة بتحدٌد األنتماء العرقً لكل مواطن فً بورما، وم  ذلك 

فإن المتحدث باسم الرباسة أعلن أن أي شخص ٌدعً أنه مسلم روهٌنجً لن ٌدرج 

 ( .2فً التعداد)

وٌبدو أن النظام الحاكم فً بورما خارج قابمة األنظمة الحاكمة المنبوذة دولٌاً 

 . (3)ض  ألي ضؽط فعلً من أي جهةوؼٌر خا

 انتهاكات من الروهنجٌا مسلمً معاناة استمرت فقد الدولٌة العفو منظمة حسب

 العدٌد وفر ،1978 سنة منذ البورمً العسكري المجلس ظل فً اإلنسان لحقوق

 .( 4)المجاورة بنؽالدٌش إلى منهم

 من ٌعانون الٌزالون الروهٌنؽا مسلمً فإن الدولٌة العفو منظمة تقارٌر حسب

 ( .5)1978 سنة منذ البورمً العسكري المجلس ظل فً اإلنسان لحقوق انتهاكات

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( األستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادٌة 172تقرٌر رقم )األمم المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، ـ 1

 . 2009عشرة، 

( األستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادٌة 172ـ األمم المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، تقرٌر رقم )2

 . 2009عشرة، 

 . 4ـ نوراإلسالم بن جعفر آل فابز، المصدر السابق، ص 3

 . 21ـ  20لسابق، ص ـ محمد أحمد الجعلً، المصدر ا4

 . 92ـ مهند كاظم العلً، المصدر السابق، ص 5
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 المطلب الثانً: موقف الدول األسالمٌة

 أوؼلو، إحسان الدٌن أكمل اإلسالمً، التعاون لمنظمة العام األمٌن دعا

 فً للدٌمقراطٌة الوطنٌة الجمعٌة ربٌسة كً سو سان أونػ البورمٌة السٌاسٌة

 العنؾ إنهاء فً إٌجابٌاً  دوراً  تلعب ألن للسالم، نوبل جابزة على والحابزة مٌانمار،

 .( 1)(سابقا بورما) مٌانمار فً آراكان والٌة تشهده التً المسلمة األقلٌة ضد

 حقوق ضد المتواصل العنؾ إزاء قلقه عمٌق عن أوؼلو إحسان وأعرب

 هذه أبناء من اآلالؾ وشرد وجرح قتل حٌث مٌانمار، فً المسلمٌن الروهٌنجا

 اإلسالمً التعاون منظمة موقؾ على مشددا مٌانمار، وخارج داخل إلى األقلٌة

 .( 2)الروهٌنجا لقضٌة متابعتها فً الثابت

 الثابت المنظمة موقؾ كً لسو رسالته فً اإلسالمً للتعاون العام األمٌن وأكد

 دعوة رسالته مضمنا الصدد، هذا فً مٌانمار حكومة وم  معها التعاون من كذلك

 أجل من جدة فً( اإلسالمً التعاون) لـ العامة األمانة مقر لزٌارة( كً سو) إلى

 .( 3)المسألة هذه فً التباحث

 استنكار فبعد اإلسالمً العالم فً االستنكار بٌانات فٌه توالت وقت فً هذا ٌأتً

 علماء رابطة طالبت العربً الخلٌج من دٌن وعلماء األزهر وشٌخ مصر مفتً

 وإٌقاؾ المسلمٌن بمناصرة العالم فً الحقوقٌة والمؤسسات المنظمات كافة فلسطٌن

 بحق المذابح تلك لها بٌان فً الرابطة واستنكرت .وؼٌرها بورما فً الدماء حمامات

 واإلسالمٌة العربٌة والشعوب الحكومات طالبت حٌث بورما؛ فً المسلمٌن

 المضطهدٌن المسلمٌن نصرة على بالعمل العالم فً والحقوقٌة الدولٌة والمنظمات

 الدعم؛ أشكال كل تقدٌم إلى اإلنسانٌة المنظمات كافة ودعت بورما فً المعذبٌن

 فً ٌعٌشوا لكً اآلخر؛ والٌوم باهلل ٌؤمنون ال الذٌن البوذٌٌن أنٌاب بٌن من إلنقاذهم

 .( 4)وسالم أمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2سٌد عبد المجٌد بكر، المصدر السابق، ص ـ 1

 . 6ـ  5ـ نوراإلسالم بن جعفر آل فابز، المصدر السابق، ص 2

 . 23ـ  22السابق، ص ـ محمد أحمد الجعلً، المصدر 3

 . 166ـ  165ـ محمد بن ناصر العبودي، المصدر السابق، ص 4
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" بورما" مٌانمار فً أراكان إقلٌم لمساعدة الكوٌتٌة اللجنة عقدت جانبها من

 فٌه جاء بٌانا وأصدرت المطٌري هاٌؾ محمد النابب برباسة األول اجتماعها

 والمحاصرٌن والالجبٌن المشردٌن بمساعدة العالم أحرار وجمٌ  المسلمٌن نطالب"

 بعد نجدتهم وسرعة ،(بورما) االتحادٌة مٌانمار جمهورٌة فً أراكان إقلٌم فً اآلن

 والقوانٌن واالتفاقٌات األعراؾ كل البوذٌة والجماعات مٌانمار حكومة تجاوزت أن

 وحرق محاصرتهم على بإقدامهم العالمٌة اإلنسان حقوق ومبادئ واإلنسانٌة الدولٌة

 أنواع أبش  ضدهم ومارست عسكرٌة ثكنات إلى وتحوٌلها مساجدهم وهدم قراهم

 وسط ومحاصر وجرٌح ومعتقل قتٌل بٌن فهم والتجوٌ  والتهجٌر والتنكٌل القتل

 الحواجز ووض  أراكان إقلٌم فً االتصاالت جمٌ  وقط  مرٌب إعالمً تعتٌم

 جرٌح أي وإسعاؾ إنقاذ ٌمن  مما المسلمة واألحٌاء القرت بٌن العسكرٌة والثكنات

 .( 1)واالعتداءات بالحرابق ومصاب

 بواجبها تقوم أن اإلسالمً المؤتمر منظمة اجتماعها ختام فً اللجنة ودعت

 مجازر من أراكان إقلٌم فً إخوانهم له ٌتعرض ما تجاه واإلنسانً اإلسالمً

 من المنكوب اإلقلٌم هذا له ٌتعرض ما ومناقشة لبحث عاجلة جلسة بعقد مروعة

 .( 2)اإلنسان وحقوق القانون وعن القٌم عن خارجة ممارسات
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 . 175محمود شاكر، المصدر السابق، ص ـ 1

 . 4بكر، المصدر السابق، ص ـ سٌد عبد المجٌد 2
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 :النتائج 

 وبعد الدراسة والبحث ٌمكن إٌراد ذكر األستنتاجات اآلتٌة:

% وٌتركزوا فً  3إن المسلمٌن فً فً بورما هم أقلٌة وتصل نسبتهم إلى  .1

 إقلٌم آراكان .

 إن المسلمٌن فً بورما مستضعفون قاسوا الوٌالت وعانوا األمرٌن . .2

دولً من قضٌة المسلمٌن فً بورما وخصوصاً من الناحٌة  إن هناك إنقطاع .3

 اإلعالمٌة .

 

 :التوصٌات 

 أوصً كل مسلم ؼٌور األلتزام بدٌنه والثبات علٌه . .1

أوصً العالم العربً واإلسالمً بأخذ المواقؾ الصارمة ضد منتهكً حقوق  .2

 اإلنسان المسلم فً بورما .

أثر المعلومة الصاببة ومن  أوصً األخوة الطلبة الباحثٌن من بعدي بأقتفاء .3

 مصادرها الموثوقة .
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