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 شكر وتقديركلمة 

حد  أممد   ,علي باهلداية والتوفيق, والرعاية والتسدديد الذي من   ,الشكر هلل من قبل ومن بعد
 هلمددا نذيال دد, وأوفددا  الشددكر أعبددق الكددر ن والدددي أتددو مث  , وأنددا يف أا الةدد ة والعافيددة,هددذا الب دد 

 هلمدددا شدددكري فمدددا ,بالددددعا  الهددد  إال لسدددا ما فمدددا وتدددوجي ي, تدددربيي يف وجدددل عددد  اهلل بعدددد الفضددل
, , فددالل م أندد ى علددا قددش والدددر شددوبيل الر ددة, وأ ددل عمددر والدددي يف كددا،   اهلل ثددوا  ولكددن بددوا، 

  اعتك وأحسن له اخلامة.

مث أتقدددم بالشددكر للمملكددة العربيددة السددعودية علددا اهتمام ددا بددالعلوم اإلسددالمية, وتددوفري املددن  
ن يف مجيددع أقبددار العددا , كمددا أتقدددم بفددانق شددكري وامتنددا  الدراسددية لبلبددة العلددم مددن أبنددا  املسددلم

جلامعدددة أم القدددرى هدددذا الةدددرا العلمدددي املبدددارل الدددذي احتضدددن  دددال  العلدددم حددد   دددل عبدددا   أبندددا  
 األقليات املسلمة يف ش  أحنا  العا , أسأى اهلل أن جيعل ا شاخمة وأن يوفق القانمن علي ا كل خري. 

لكلية الدعوة وأصوى الدين وأخد  قسدم الددعوة والثقافدة اإلسدالمية, وكدذلك  والشكر موصوى
اهتم الدانمدة للبداحثن الددور عمادة الدراسات العليا, واألساتذة الفضال  الذين كان لنة  م وتوجي 

ل يف تددذليل العقبددات, ومددن االعدديا، باجلميدددل أن أتوجدده بالشددكر الددوافر إ  أسددتا ي الددددكتور عدداالف
أ د أستا  الثقافة اإلسالمية جبامعة أم القرى واملشر، علا هذ  الرسالة, علدا مدا حممد علي إبراهيم 

أسدددا  مددن نةدد  وتوجيددده وإرشدداد, ومددا أبددددا  وددا  الباحدد  مدددن أبددوة وحددر  علدددا مددا فيدده مةدددل ة 
الباحد  وتةددويل عملدده, وإمددام تكويندده, كمددا أشددكر  علدا كددر  أخالقدده وتوا ددعه, ومددا حتلددا بدده مددن 

در, فقدد أتداا للباحدد  الفرصدة للمناقشدة و  يفدرر عليده رأيدداً أو اواهداً يف الب د , بدل كددان سدعة صد
ولكندده  ,واالسددتقالى يف الددرأي ولدديا هددو قاجددة إ  قددوى  لددك ,ينمددي يف الباحدد  الش ةددية العلميددة

 االعيا، ألهل الفضل بفضل م, فج ا  اهلل عين خرياً وأج ى له املثوبة علا ما قدم.

ومهددا سددعادة  ري ألعضددا  جلنددة املناقشددة علددا تفضددل ما بقبددوى مناقشددة الب دد ,وأعبددب بشددك
الدددكتور حسددن بى عبددد اهلددادي رندديا قسددم الدددعوة والثقافددة اإلسددالمية وسددعادة الدددكتور عبددد الواسددع 

 زادمها اهلل توفيقاً وسداداً, فج امها ريب خري اجل ا . حممد,
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علمانندا ومشداانا الدذين مجعتدين ردم  درو، كما أبع  فانق الشكر والوفا  لذوي الفضل مدن 
وعلددا رأسدد م  وجلسددوا معددي لينددريوا م البريددق يف رسددالي ,وخةةددوا م مددن أوقدداهتم ال اليددة ,الب دد 
 .عميد الدراسات العليا سابقاً  الدكتور عةام بن هاشم اجلفريالشيخ  فضيلة

كان  فكرة يف وال أنسا من عاصرت معي هذ  الرسالة, وعاش  معي أحداث ا, منذ أن  
شكرها, زوجي الع ي ة شكر اهلل هلا عقلي إ  أن أصب   نتاجًا أ له بيدي, فيعج  لسا  عن 

 املثوبة. وأج ى هلا
كمدددا ال يفدددوتين أن أشدددكر كدددل مدددن أعدددانين يف إ ددداز هدددذا الب ددد  قدددوار أو توجيددده أو تسددد يل 

, وعمددل املقابلددة مع ددم ,رددمم مددة, أو تددوفري مةدددر أو مرجددع, وأخدد  كددل مددن سددن ين فرصددة اللقددا  
هيئدددة اإلشدددرا، علدددا مددددارري اجلاليددددات اخلرييدددة وعلدددا رأسددد ا فضددديلة الشددديخ  أ ددددد وأخددد  مدددن م 
 واألسدتا   حسددن نددور األسددتا   عبدد الددرحيم البلوشدي وشددقيقي األسددتا   إبدراهيم حدداف ,العدامودي, و 

بددأن يثيددب م اهلل عدد   ,والدددعا فللجميددع الشددكر والوالدددة أم منةددور الددذبيا  واألسددتا   سددليمان كبددري, 
وأسدأله سدب انه أن يرزقنددا اإلخدال  والةدوا  يف القددوى والعمدل وأن يعفدو عددن  ,وجدل علدا مدا قدددموا

 قةري وال لل, وما توفيقي إال باهلل عليه توكل  وإليه أنيل.الت

 وصلا اهلل علا سيدنا حممد وعلا بله وص به وسلم تسليماً كثرياً .
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 ملخص الرسالة

 وبعد , من ال نيب بعد والةالة والسالم علا  هللاحلمد 
الثقافة اإلسالمية بعنوان )واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما دراسة يف لنيل درجة املاجستري  ف ذا ق  مقدم 

 حتليلية( من الباح  سيب اهلل حاف  غريل اهلل.
ن يف بورما الذين يواج ون حتديات متنوعة الواقع الثقايف اإلسالمي املعاصر للمسلم إبراز فكرة الموضوع:

 ما يقار  السبعن عاماً. العنةري من قبل البو يةويعانون أنواع الظلم واال ب اد القسري و 
 .اإلسالمية بالثقافة ارتبا  م مدى بورما, وبيان( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة صورة إ  ار  هدف الدراسة 

 وأربعة فةوى وخامة كاآلر  وتتكون الرسالة من مقدمة وم يد
 اْلسَلمية. الثقافة نشر في وأثرها( بورما) في اْلسَلمية الثقافة روافد :األول الفصل

 اإلسالمية, واألسرة املسلمة. اجلمعياتاإلسالمية, و  املساجد, والتعليم, واجلماعات وتتمثل يف 
 مسلمي بورما. تواجه التي التحديات :الثاني الفصل
 .واإلعالمية واالجتماعية, واالقتةادية, والسياسية والثقافية, الدينية, والفكرية الت ديات ويتضمن
 (.بورما) في اْلسَلمية الثقافة تحديات الجهود الداخلية والخارجية لمواجهة :الثالث الفصل
 .الدراسة هذه من يستفاد ما :الرابع الفصل

 أما أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي:
 وثيقاً. ارتبا اً  اإلسالمية بالثقافة بورما مسلمي ثقافة ارتباط اتض / 1
 قرون. ثالثة زها  املسلمون حكم ا مستقلة إسالمية مملكة كان  أراكان إقليم أن / ثب 2
 الكر . القربن قف  واهتمام ا اإلسالمي بالدين بتمسك ا مي ت املسلمة الشماوية األسرة أن / تأكد3

 التوصيات تتمثل يف اآلر كما أن أهم 
 الدولية. واهليئات احملافل إ  ورفع ا بورما مسلمي قضية بتبين اإلسالمية احلكومات / مناشدة1
 بورما. مسلمي قضية لنةرة اإلسالمي التعاون منظمة / مناشدة2
 واملواع . لدروريا وتكثيب اهلل إ  لدعوةل امل اجرين أماكنوإ   بورماإ   السفر تعا  اهلل إ  الدعاة / علا3

 جيعل هذ  الرسالة خالةة لوج ه الكر  وأن ينفع را قارن ا وكاتب ا. أن ع  وجل اهلل سانالً 
 

 الباح                                             املشر،                       
 أ د                                         سيب اهلل حاف  غريل اهلل حممد إبراهيم علي أد.       
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Message Summary 
Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Prophet after him, and after  
 This research presented to the Master's degree in Islamic culture entitled (the reality of 

Islamic culture in Burma analytical study) from the Finder Saifullah Hafez strange God. 
Thread idea: to indicate the contemporary Islamic cultural reality of Muslims in Burma, 

who face a variety of challenges and suffer injustices forced racial persecution by the Buddhist 
nearly seventy years. 

 The goal of the study show the image of Islamic culture in the (Arakan) Burma, and the 
extent of their association with the Islamic culture. 

It consists letter of introduction and preface, four chapters and a conclusion as follows  
Chapter One: the tributaries of Islamic culture in the Field and its impact on the 

dissemination of Islamic culture. 
 The mosques, education, and Islamic groups, Islamic associations, Muslim family. 
Chapter II: The challenges facing Muslims in Burma. 
The challenges include religious, intellectual and cultural, social, economic, and political 

and media. 
Chapter III: internal and external efforts to meet the challenges of Islamic culture in the 

Field. 
Chapter IV: What is learned from this study. 
The main findings include  
It turns out the culture of the Muslims of Burma Islamic culture is closely linked .*  
*proved that the Arakan region was an independent Muslim kingdom Muslims ruled 

nearly three centuries. 
*Make sure that the family Albramawih Muslim characterized by its attachment to the 

religion of Islam and its interest in memorizing the Qur'an. 
The main recommendations are as follows  
*appeal to Islamic governments to adopt the cause of Muslims in Burma, and submit them 

to the forums and international bodies. 
*appeal to the Organization of Islamic Cooperation to support the cause of Muslims in 

Burma. 
*preachers to God to travel to Burma, places immigrants and Tktifam lessons and sermons 

and call to God. 
Praying to Allah Almighty to make this message purely for His sake and benefit of the 

reader and the author. 
 

Supervisor                                                                       researcher                

Ad. Ibrahim Ali Mohamed Ahmed                                       Saif Allah Hafiz Greb ullah 
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 املقدمة
 

 أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعو  ,ونست فر  ونستعينه حنمد  هلل احلمد إن
 له شريك ال وحد  اهلل إال إله ال أن وأش د ,له هادي فال يضلل ومن ,له مضل فال اهلل ي د  من

 .ورسوله عبد  حممداً  أن وأش د
 .[102 بى عمران] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 
  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ 

 .[1  نسا ال] چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ  

 .بعد أما ,  [01-00  األح ا ] چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
حل نه فرحه وحي ن م وجعل املسلم أخا املسلم, يفرا لاحلمد هلل الذي أكرمنا بنعمة اإلسالف

الديار واملسافات واختلف  األفكار والل ات  رم تنا ت أو البقاع ويتأ  آلالمه م ما تباعدت
 ةالثقافات واالواهات, تلك هي أخوة اإل ان وراببة العقيدة الي تعلو فوق كل رابب وتنوع 

 وتسمو حت  أي انتما .
وقد يكون من الوفا  ورد اجلميل ومكافأة املعرو، للبلد املسلم وأهله املسلمن أن يكتل 

وثقافته اإلسالمية خاصة وهو  لك أداة م مة يف إيةاى رسالته علا الوجه الباح  عن بلد  املسلم 
 الة ي  بإ ن اهلل أال وهي معرفة ل ة  لك البلد وثقافت م.

لمأل عن  لك البلد املسلم إ ا علمنا مل ة إ  الكتابة وإ  ارها ل وتكون احلاجة  رورة
)أراكان( بورما, وتيقنا مدى مسك م  ا ب اد أهل ا وساكني ا كما هو احلاصل لألمة املسلمة يف

بدين م وثقافت م اإلسالمية عش العةور البويلة رغم كثرة الت ديات واحملاوالت املتكررة من قبل 
ة اخلالدة, وما كان اإل انيالبو ين إلبادة تلك األمة املسلمة و ما هويت م اإلسالمية وحمو ثقافت م 

 َوَما) اإلسالم ديناً وبنبينا حممد صلا اهلل عليه وسلم نبياً, قاى تعا   نب م إال أ م بمنوا باهلل رباًّ وب

 .[8  الشو ] (اْلَحِميِد اْلَعِزيِز ِباللَِّه ُيْؤِمُنوا َأْن ِإلَّا ِمْنُهْم َنَقُموا
 أوالً: أهمية الموضوع.

 ,الواقع الثقايف اإلسالمي املعاصر للمسلمن يف بورما الذين يواج ون حتديات متنوعة إبراز-1
ويعانون أقسا أنواع الظلم والب يان والتعذيل واال ب اد القسري والعنةري من قبل البو ية 
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بن كيفية مقاومة هذ  الشيوعية احلاقدة علا اإلسالم واملسلمن ما يقار  السبعن عاماً, وي
 ات وواوزها, الت دي

يف سبيل مواج ة تلك  سالمية واجل ات اإلسالمية وغري اإلسالميةج ود الدوى اإلأبرز -2
 مع  كر أصوى املشكلة وجمراها التاراي وإ  ار أو اع املسلمن علا مر التاريخ ,الت ديات

  ا وخار  و ن ا تالية يف أر عرر موسي ا املتكررة ومعاناهتا املتوالقرون يف هذ  األرر اإلسالمية, و 
 ها يف أحنا  العا .وم اجر 

 الموضوع. اختيار ثانياً: أسباب
 منشورة غري ودراسات كتل من فرتو  ما جل إن حي  اجلانل هذا يف العلمية الدراسات قلة -1
 . الثقايف اجلانل يف مت ةةة وغري متفرقةو 
 .بلدهم يف احملةورين وبأهل ا العادلة القضية رذ  الناري لتعريب املاسة احلاجة -2
 الدينية هويت م  ما ألجل املسلمن هؤال  ا ب اد من اليوم املعاصر وواقعنا العا  يش د  ما -3

 .اإلسالمية وثقافت م
 الثقافية اجلوانل إبراز حي  عمل  جاهدًا علا املسلمة( )أراكان كو  من أهل هذ  البالد -4

 .اإلسالمية األمة جسم يف املفتوا اجلراا يف ث رة يسد العمل هذا وحتدياهتا ولعل في ا
 .منه يتج أ ال الذي املنسي اإلسالمي الكيان هذا عن اإلسالمية املكتبات ت ويد يف الرغبة -5
 للكتا  وعوناً  ومنبلقاً  جوانبه من جانل   تناوى يف يرغل ملن وباباً  معشاً  الب   هذا ليكون -6

 .بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة معرفة يف التوسع يريدون الذين والباحثن
 ثالثاً: أهداف البحث.        

  إ  اآلري د، الب   

 .بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة صورة إ  ار -1
 .اإلسالمية بالثقافة بورما( أراكان)يف  روها ياال مسلمي ثقافة ارتباط مدى بيان-2 
 . بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة روافد بيان -3
 مبواج ت ا. القيام  كن وما بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة تواجه الي الت ديات إبراز -4
 .الت ديات مواج ة سبيل يف وج ودها وغري اإلسالمية اإلسالمية الدوى واجل ات  كر -5

 رابعاً: مشكلة البحث.
  التالية التسا الت عن لإلجابة مو وعه خالى من الباح  يسعا
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 ؟بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافية الةورة هي ما  -1
 ؟اإلسالمية بالثقافة بورما( أراكان) يف روها ياال مسلمي ثقافة ارتباط مدى ما -2
 ؟بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة روافد هي ما  -3
 ؟بورما( أراكان) يف اإلسالمية الثقافة تواجه الي الت ديات ما -4
 ؟وواوزها الت ديات تلك مبواج ة القيام  كن كيب-5
 ؟الت ديات تلك مواج ة سبيل يف ج ود هلا اليوغري اإلسالمية  اإلسالمية الدوى واجل ات ما -6

 السابقة. خامساً: الدراسات
 وجامعة القرى أم وجامعة اإلسالمية اجلامعة مثل اجلامعات من عدد يف قثي خالى من

كمع د  الب وث ومراك  العلمية واألقسام املراك  من عدد ويف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام
 االختةا  أهل سؤام ومرك  امللك فيةل وبعد القرى, أم جبامعة اإلسالمي الياث وإحيا  الب وث
 علمية دراسات  افي كتل من أجد   فإنين املكرمة, مبكة الشماوية األراكانية اجلالية وأعالم

سوى رسالة علمية  – علمي حد علا – قبل من أحد إليه يتبرق املو وع و  هذا يف مت ةةة
واحدة لألخ حممد أيو  السعيدي حتدث  عن دراسة تاراية عن اإلسالم واملسلمن يف أراكان, 

 الدعوة قسم – اإلسالمية الدراسات السعودية بكلية العربية اململكة يف وهي رسالة ماجستري نوقش 
املفتوحة األهلية, وهذ  الدراسة حوت كثرياً من املعلومات امل مة التاراية عن مسلمي  مكة جبامعة -

أراكان وتارا م ودخوى اإلسالم في ا و كر بعض مساجدهم ومدارس م اإلسالمية, و كر ج ود 
عن تلك  بعض اجل ات اإلسالمية اوا  نةرة قضيت م, لكن الدراسة الي حنن بةددها ختتلب

 الدراسة بأمور 
علا سرد الوقانع واألحداث,  توالي اعتمد التارايةدراسة إ  ال / مال  الدراسة السابقة1

علا التفسري واالستنباط والت ليل باالعتماد إ  األحداث والوقانع   وهذ  الدراسة حتليلية والي بني
 التاراية.
ة الشماوية املسلمة بينما هذ  الدراسة   تعر  علا مو وع األسر / الدراسة السابقة 2

 تكلم  عن األسرة بالتفةيل وأ ا رافد م م من روافد الثقافة اإلسالمية يف بورما.
م, وهو العام الذي أخذت أبعاد سياسية 2012/ الدراسة السابقة كان  قبل أحداث عام 3

كثريًا من احلقانق اجلديدة ضية مسلمي بورما, حي  أ  رت  برية وانتفا ة إعالمية واسعة يف قك
 والتقارير الدولية املتنوعة.
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/ الدراسة السابقة  كرت بعض اجل ود البسيبة لبعض اجل ات اإلسالمية يف نةرة قضية 4
 كرت بالتفةيل كافة اجل ود السياسية توسع  يف  لك و مسلمي بورما, بينما هذ  الدراسة 

 حوى العا . ظمات الروهنجية افة إ  ج ود املنواإلعالمية والتعليمية باإل
/ الدراسة السابقة   تتناوى الت ديات الي تواجه املسلمن يف بورما سوى الت ديات 5

بد ًا من الت ديات الدينية وهي  ,االجتماعية بينما هذ  الدراسة تناول  الت ديات بشكل مفةل
وانت اً  بالت ديات  ,ية واالقتةاديةومروراً بالت ديات االجتماع ,أمه ا مث الت ديات الفكرية والثقافية

 السياسية واإلعالمية.
/ هذ  الدراسة تبرق  إ  أهم اجلماعات اإلسالمية الي هلا دوٌر بارٌز يف نشر الثقافة 6

 اإلسالمية يف بورما, بينما الدراسة السابقة   تبرق إ   لك. 
الكت ا  وامل تمن بقضية هنالك كتابات فردية واجت ادات ش ةية من بعض كما أن  

وسرد الوقانع األليمة واألحداث  تاراي و كر معاناهتم,مسلمي بورما معظم ا تناوى اجلانل ال
  . مالفظيعة من اجملازر واجلرانم الي ارتكب  يف حق

 الثقافة واقع عن احلدي  أن إال م مة معلومات والكتابات من الكتل هذ  يف ما ورغم
 يسبق   إ , لكثري  من جوانبه بعمق وتو ي  وبيان دراسة م يد إ  قاجة خاصة بورما يف اإلسالمية

 .منفرد وكتابة مستقلة ق  يف يُفَرد و , أحد كتابته إ 
 البحث. سادساً: منهج

, (1)علا التفسري والنقد واالستنباط القانم ,الت ليلي املن    ج  يف دراسة هذا املو وع
 , واملبين(2)يعتمد علا وميع احلقانق واملعلومات مث مقارنت ا وحتليل ا وتفسريهاالذي  الوصفي واملن  
الذي يعتمد علا التوثيق  التاراي املقابالت الش ةية واللقا ات واملشاهدات, مدعوماً باملن   علا

 .والوقانع األحداث , املبين علا املةادر واملراجع املوثقة لبيان(3)والتفسري لل قانق التاراية
  التالية النقاط  و  علا الب   هذا يف سرت فقد الفنية للمن جية وبالنسبة

, اآلية ورقم, السورة اسم بذكر الكر  القربن يف موا ن ا إ  القربنية اآليات ع وت/ 1
 .العثما  بالرسم مكتوبة

                                                           

 .96,90م,  1990,  1ط انظر د. فريد األنةاري, أجبديات الب   يف العلوم الشرعية, منشورات الفرقان, الدار البيضا ,( 1) 
 .182م  1900, 3انظر د. أ د بدر, أصوى الب   العلمي ومناهجه, دار غريل للبباعة, مةر, القاهرة , ط( 2) 
 .182نفا املرجع السابق  ( 3) 
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 ورد فإن, أحدمها أو الة ي ن يف ورد فيما بذلك مكتفياً  النبوية األحادي  خرج /2
 .عليه احلكم يف العلم أهل لبعض كالماً  نقل  غريمها يف احلدي 

, باملو وع مباشرة عالقة له ومن الب   صلل يف أمسا هم وردت الذين لألعالم ترمج / 3
 .الن اية يف بالف رسة قم  مث ترمجة له أجد   ومن املعاصرين والعلما  والتابعن الة ابة سوى

, الكتا  واسم املؤلب اسم بذكر عليه اإلحالة بالن  املةدر من النقل حالة يف اتبع  /4
 (.انظر) بكلمة مسبوقاً  أثبته فإ  يسرياً  كان ولو باملعىن النقل حالة ويف, والةف ة واجل  

 إ  ع وت إليه الرجوع من أمكن   فإن, املرجع األصلي إ  واألقواى النةو  ع وت /5
 .عنه نقل  من

  التام املن   النةو  إثبات يف أتبع/ 6

 .(..........)  التام الشكل علا قوسن بن القربنية -
 ..((.....))....  التام الشكل علا قوسن بن الشريفة النبوية األحادي  أ ع -
 .."........."... التام  الشكل علا قوسن بن نقل ا ا الي النةو  أ ع -

 الباحث. تالتي واجهسابعاً: الصعوبات والمشكَلت 
/ قلة املةادر واملراجع املعتمدة يف  ات املو وع وإن وجدت كتابات ف ي متفرقة وال تتعدى كو ا 1

 اجت ادات فردية. 
املقابالت واللقا ات  عمل سلسلة منعلومات املوثقة مما ا بر الباح  إ  / صعوبة توفر بعض امل2

 هلم باع يف نفا املسألة لتجاوز هذ  املعضلة. املوثقة مع من
/ حاوى الباح  السفر إ  دولة بورما والدخوى إ  إقليم أراكان عدة مرات إال أن الو ع الراهن 3

  يسم  له بذلك, ولكنه مكن من السفر إ  دولة بن الديش حي  مأوى الالجئن واملنبقة 
رري األقر  للروها ين املضب دين وقام ب يارة الالجئن املسلمن علا حدود بورما وبعض املدا

)التعليم األكاد ي ألبنا   مؤمراإلسالمية, أيضًا سافر الباح  إ  دولة السودان للمشاركة يف 
وزيارة لبال  الشماوين, قابلة اقام مبو  املستقبلية( والر ية الت دياتو  مسلمي بورما ميامنار, الواقع

 ومنظمة الوافدين. ,كمنظمة امل اجرين اإلنسانية  بالبال  الشماوينبعض املنظمات امل تمة 
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 البحث. ثامناً: خطة
 .وف ارري اخلامة, مث فةوى وأربعة وم يد, من مقدمة الب   يتكون
الب   ومشكلته,  اختيار , وأهدا، وأسبا  الب  , أمهية  ما يلي وتضمن  :المقدمة

 .وخبة الب   ,الباح   واج  الي واملشكالت والةعوبات الب  , السابقة, ومن   والدراسات
 .البحث عنوان بمفردات التعريف: التمهيد
  التعريب ببعض املةبل ات.  أوالً 
 واالصبالا. الل ة يف كلمي الواقع والثقافة تعريب  ثانياً 
 .ويشمل بورما بدولة التعريب  ثالثاً 
 .املوقع اجل رايف لدولة بورما/ 1
 والثقافية. الدينية احلالة/ 2
 االجتماعية. احلالة/ 3
 . السياسية واالقتةادية احلالة/ 4
   بورما. إ  اإلسالم دخوى  اً رابع

  بورما. اإلسالم إ  دخوى تاريخ -أ
  اإلسالم. انتشار يف العر  وار دور - 
 . بورما أراكان يف اإلسالمي احلكم - 

 .اْلسَلمية الثقافة نشر في وأثرها( بورما) في اْلسَلمية الثقافة روافد: األول الفصل
  مباح  مخسة ويتضمن
 .  اإلسالمية الثقافة نشر يف وأثرهايف بورما  املساجد  األوى املب  

  مبالل أربعة وفيه
  .فضل املساجد  األوى املبلل
 .املساجد الديين والثقايف واالجتماعي يف بورمادور   الثا  املبلل
  .واليبوية والثقافية العلمية النواحي من أثراً  وأعظم ا بورما يف املساجد أبرز  الثال  املبلل
 .علي ا الت لل وسبل بورما يف املساجد تواجه الي الت ديات  الرابع املبلل
 اإلسالمية. الثقافة نشر يف وأثرها (اإلسالمية والدور واملدارري )الكتاتيل التعليم  الثا  املب  

  مبالل أربعة وفيه
 .اإلسالمية الثقافة نشر يف ودورها وأماكن ا ونظام ا بورما يف الكتاتيل  األوى املبلل
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 الثقافة نشر يف ودورها بورما يف اإلسالمية املدارري وأش ر ونظام ا املدارري  الثا  املبلل
 اإلسالمية.

 اإلسالمية. الثقافة نشر يف ودورها ونظام ا بورما يف اإلسالمية الدور  الثال  املبلل
 .علي ا الت لل وسبل اإلسالمية والدور واملدارري الكتاتيل تواجه الي الت ديات  الرابع املبلل
 . اإلسالمية الثقافة نشر يف وأثرها السلفية دعاةو  اإلسالمية اجلماعات  الثال  املب  

  مبلبان وفيه
  اإلسالمية. الثقافة نشر يف ودورها بورما يف السلفية دعاةو  اإلسالمية اجلماعات  األوى املبلل
 الت لل وسبل بورما يف السلفية والدعاة اإلسالمية اجلماعات تواجه الي الت ديات  الثا  املبلل
 .علي ا

 اإلسالمية. الثقافة نشر يف وأثرها اإلسالمية واملؤسسات اجلمعيات  الرابع املب  
  مبالل ثالثة وفيه

 . اإلسالمية الثقافة نشر يف ودورها بورما يف اجلمعيات  األوى املبلل
 . اإلسالمية الثقافة نشر يف ودورها بورما يف اإلسالمية املؤسسات  الثا  املبلل
 علي ا. الت لل وسبل اإلسالمية واملؤسسات اجلمعيات تواجه الي الت ديات  الثال  املبلل
 اإلسالمية. الثقافة غرري يف وأثرها األسرة  اخلاما املب  

  مبالل ثالثة وفيه
 .النش  لدى اإلسالمية الثقافة غرري يف ودورها وأمهيت ا اإلسالم يف األسرة مف وم  األوى املبلل
 اإلسالمية لدى النش . القيم غرري يف وأثرها املسلمة الشماوية األسرة دور  الثا  املبلل
 .علي ا الت لل وسبل الشماوية األسرة تواجه الي الت ديات  الثال  املبلل
 (.بورما) في المسلمين تواجه التي التحديات: الثاني الفصل
  مباح  مخسة ويتضمن
 .الدينية الت ديات  األوى املب  

  مبلبان وفيه
  بورما. يف املسلمن تواجه الي الدينية الت ديات أبرز  األوى املبلل
 .الت ديات الدينية وو ع احللوى املقيحة سبل الت لل علا  الثا  املبلل
 . والثقافية الفكرية الت ديات  الثا  املب  
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  مبلبان وفيه
  .بورما يف املسلمن تواجه الي والثقافية الفكرية الت ديات أبرز  األوى املبلل
  املقيحة. علا الت ديات الفكرية والثقافية وو ع احللوى الت لل سبل  الثا  املبلل
 .االجتماعية الت ديات  الثال  املب  

  مبلبان وفيه
  بورما. يف املسلمن تواجه الي االجتماعية الت ديات أبرز  األوى املبلل
 .املقيحة علا الت ديات االجتماعية وو ع احللوى الت لل سبل  الثا  املبلل
 .االقتةادية الت ديات  الرابع املب  

  مبلبان وفيه
  بورما. يف املسلمن تواجه الي االقتةادية الت ديات أبرز  األوى املبلل
 .املقيحة علا الت ديات االقتةادية وو ع احللوى الت لل سبل  الثا  املبلل
 .واإلعالمية السياسية الت ديات  اخلاما املب  

  مبلبان وفيه
  بورما. يف املسلمن تواجه الي واإلعالمية السياسية الت ديات أبرز  األوى املبلل
 .املقيحة احللوى واإلعالمية وو ععلا الت ديات السياسية  الت لل سبل  الثا  املبلل
 (.بورما) في اْلسَلمية الثقافة تحديات الجهود الداخلية والخارجية لمواجهة :الثالث الفصل
  مب ثن ويتضمن
 .الداخلية اجل ود  األوى املب  

  مبالل أربعة وفيه
  الت ريرية. واحلركات اجل ادية الة وة  األوى املبلل
 الت رير. املنظمات وجب اتقيام   الثا  املبلل
 السياسية. اجل ود  الثال  املبلل
 اإلعالمية. اجل ود  الرابع املبلل
 . اخلارجية اجل ود  الثا  املب  

  مبالل أربعة وفيه
 .السياسية اجل ود  األوى املبلل
 اإلعالمية. اجل ود  الثا  املبلل
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 . التعليمية اجل ود  الثال  املبلل
 الروها ية حوى العا . املنظمات ج ود  الرابع املبلل
 . الدراسة هذه من يستفاد ما :الرابع الفصل
  مب ثن ويتضمن
 بورما. يف اإلسالمية الثقافة روافد من املستقاة الفواند  األوى املب  

  مبالل ةمخس وفيه
 .ببورما املساجد جانل يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  األوى املبلل
 .ببورما التعليم جانل يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  الثا  املبلل
 .بورما يف اإلسالمية اجلماعات جانل يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  الثال  املبلل
 واملؤسسات اجلمعيات جانل يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  الرابع املبلل

 .بورما يف اإلسالمية
 .بورما يف املسلمة األسرة عن الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  اخلاما املبلل
 .بورما مسلمي تواجه الي الت ديات من املستقاة الفواند  الثا  املب  

  مبالل ةمخس وفيه
 مسلمي تواجه الي الدينية الت ديات يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  األوى املبلل
 بورما.
 تواجه الي والثقافية الفكرية الت ديات يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  الثا  املبلل
 بورما. مسلمي
 تواجه الي االجتماعية الت ديات يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  الثال  املبلل
 بورما. مسلمي
 تواجه الي االقتةادية الت ديات يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  الرابع املبلل
 بورما. مسلمي
 الي واإلعالمية السياسية الت ديات يف الدراسة تناولت ا الي والسلبيات اإلجيابيات  اخلاما املبلل
 بورما. مسلمي تواجه
 والتوصيات. النتان  أبرز  كر  دددددددددددددددددةاخلامددددددد
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 التمهيد

  ويشتمل على:

التعريف ببعض مصطلحات أواًل: 

 البحث 

ثانيًا: التعريف مبفردات عنوان البحث. 

 .ثالثًا: التعريف بدولة بورما

  دخول اإلسالم إىل بورما.رابعًا  
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 التمهيد

  التعريف ببعض المصطلحاتأوالً: 

  .(1)نسبة إ  عرقية بورمان مسي  بورما رذا االسم  بورما
  .(2)الحتوا  مجيع القوميات  ا ت يري و    االسم اجلديد احلام لدولة بورماميانمار
أو  تسما والية راخن دولة احتلت ا بورما بعد االستعمار الشيبا  وهي حالياً   أو أركانأراكان 

  .(3)لتضليل الرأي العام ك اينر 
عرقية  140هم عرقية تعر، باسم البورمان يف بورما وهي عرقية واحدة  من أكثر من  البورميون:

تعيش يف  لك البلد وهم الببقة احلاكمة يف بورما وبعد نيل بورما استقالهلا ا إ الق اسم بورما 
 .(4)علا كل موا ن يف بورما ب ض النظر إ  عرقيته

  .(5)عرقية بو ية تسكن يف أراكان جبوار املسلمن :راخين
روهان ددددا,  ,ن ددددايروه ,روهين يددددا ,رهن يدددا ,روها يددددة ,روحنجيددددا ,روها دددا ,روهنجيددددا ينبددددق :نجي   ااروه

اسددم عرقيدة املسددلمن واعتمددت يف هدذا الب دد  )روها يدا( أو )روهنجيدا( لكثددرة اسدت دام ما, وهدو 
ونشددأت بعدددد أن اخددتلن عددددد مدددن القوميددات مدددن العدددر  املضددب دين وهدددي مددن العرقيدددات املتأصدددلة 

 وتبلق أيضاً  والفرري واليل واهلنود وسكن  منبقة أراكان وكانوا حكاماً وملوكاً يف مملكت م أراكان,
 .(6)علا ل ت م

                                                           

 .30هد,   1434, ط منق ة وجديدة, دمن اال ب ا عاماً , مسلمون أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن انظر (1) 
 10 السبدد  يدوم يف( 12016 ) رقدم عددها يف األوسن الشرق ريدةجبميامنار  يف اإلسالمي اجمللا رنيا وهو حوار احلا  )يو أي لوين( (2) 

 .م2013 سبتمش 21  املوافق هد1434 القعددة  و
مع دد جنددو  بسديا جامعددة  ,(The Muslims of Burmمسدلمو بورمددا ), (MOSHE YEGARانظدر موشدي ي ددار ) (3) 

 .69 , 1م, ط1902 هايدلشغ, دار أوتو هاغاسوفيتا, فيسادن, أملانيا
 امل تلفدة الددوريات نشدرته مدا حسدل الشديوعية بورمدا املسدلمن إخوانندا مأسداة) يف كتابده صدا  حممدد إدريدا األركدا  ر ده اهلل الشيخانظر ( 4) 

 .191 , رابغ, 1406خمبو ة, ط( العربية بالل ة
 Burma’s Muslims: Terrorists orمسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون ), (Andrew Slethانظر أندرو سل  ) (5) 

terrorisedسياتيجيةاال كانشا أوراق سلسلةم, 2003, الو نية اسياليا جامعة, والدفاعية سياتيجيةالا الدراسات مرك   كانبريا, (؟ 
 .31-30 م, 2013, ترمجة سعيد إبراهيم كريديه بريوت دار اإلرشاد, 250 رقمع والدفا 

, وكدذلك جملدة 5ه,  1400انظر نشرة مع د شئون األقليدات املسدلمة جبامعدة امللدك عبدد الع يد  جبددة, اجمللدد الرابدع, صدفر وربيدع األوى  (6) 
 .05-04 ( 10العدد )  هد1386يف  ي احلجة سنة ةالةادر راببة العا  اإلسالمي 
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واً  كان من عرقية الروهنجيا أو املوغ أو كل من يعيش يف إقليم أركان ف و أركا  س  األركانيون:
أو أي عرقية أخرى تعيش منذ قرون يف والية أراكان و لك نسبة إ  املكان واشت ر بن , الكام

 .(1)املسلمن أكثر وهو املتداوى واملعرو،
يف إقليم أراكان ويبلقون علا أنفس م  املسلمن الي تسكن معهم العرقية البو ية    الموغ أو الماغ

 .(2)رك اين
  .(3)هد مقتل الدعاة العشرة وما حةل من ويالت بعدها2012  أقةد حادثة عام الحادثة األخيرة

 احنل  وح  م1992 عام من املسلمن عذبوا الذين وهم احلدودية األمن يبلق علا قوات  ناساكا
 اهلجرة وزارر من مسؤولن بن فرقة مسل ة مجع  وهي, م2013 عام يف الدوم الض ن بعد فر اً 

 والية  اى يف بن الديش مع احلدود تأمن م ماهتا أبرز  من وكان اجليش, من واجلمارل وأعضا 
 .(4)أراكان
, و لك اتباعًا لسياسية الت يري الد  رايف الي تنت ج ا أكيا   يبلق حاليًا علا مدينة سيتوي

 . (5)بورماالسلبات البو ية يف 
 .(6)احملتلة مدن ومقا عات يف أراكان  منغدو ,نغو راسيد ,نغو بوسيد
 .امسه بادنة أو موالنا يبلق علا العا  الشرعي, ويةب : مولوي
 امسه. بادنة   يبلق علا من حف  القربن الكر  عن   ر قلل ويةب حافظ
وهلذا اللقل عندهم مقام عظيم, من يؤدي فريضة احل  ويعود حامالً لقل حاجي أو احلا  الحاج: 
 امسه. بادنة ويةب 
 .امسه بادنة يبلق علا الذي درري الل ة اال لي ية والبورمية, ويةب أو مستر : ماستر

 

  

                                                           

يدا أراكدان د. حممدد يدونا, تداريخ أراكدان املا دي واحلا در, ترمجدة خدريي حسدن العلدي, قسدم النشدر واإلعدالم ملنظمدة تضدامن الروها  انظر( 1) 
 21 ,  1425, ت 1بورما, ط 

 .28و26 نفا املرجع السابق   انظر (2) 
 مةبل  أ لقه الباح  ألجل االختةار يف قثه. (3) 
 قع منظمة هيومن رايتا ووتش علا الشبكة العنكبوتية يف تقاريرها الةادة عن مسلمي أراكان.انظر مو  (4) 
 .03هد,   1434, ط منق ة وجديدة, دمن اال ب ا عاماً , مسلمون أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن انظر (5) 
,  تلفة بالل ة العربيةمأساة املسلمن يف بورما الشيوعية حسل ما نشرته الدوريات امل ,ا صا  أ د حممد إدريا األركا يون انظر (6) 

 161   ,, ط بدون, ت بدون1406خمبو ة 
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 التعريف بمفردات عنوان البحث.: ثانياً 

 .تعريف كلمة الواقع في اللغة واالصطَلح . أ
  يف الل ة 

وقوعداً  أي سدقن, ووقعد  مدن كدذا وكدذا أي واقع  مةدر وقدع, يقداى وقدع الشدي  يقدع كلمة 
, تقدوى العدر   وقدع ربيدع بداألرر يقدع وقوعداً (1)سقب , وأهدل الكوفدة يسدمون الفعدل املتعددي واقعداً 

, و انٌر واقٌع  إ ا كان علا شجرة أو موكناً, وإنه لواقع البدري أي سداكن (2)ألوى مبر يقع يف اخلريب
الَوْقعة  ن ى عدن  ريانده, ف دو واقدٌع, ووقدع األمدور مواَقعده ووقاعداً  إليه, ووقع البري يقع وقوعاً, واالسم 

 .  (4), والواقع الذي ينقر الرحا, كما يراد به احلاصل يقاى أمٌر واقع, و انٌر واقعٌ (3)دناها

 يف االصبالا و 

 لباحثن علا الن و اآلر ااختلب الباحثون يف تعريب كلمة واقع 

فلسددفي يددرى أن وجدددود األشدديا  اخلارجيدددة ال يتوقددب علدددا    بأندده "مدددذهلمددن م مددن عرفدددهفأ/ 
إدرال العقل هلا ف ي موجودة فعالً سدواً  وجدد مدن يددرك ا أم   يوجدد", أو هدو "حماولدة تةدوير احليداة 
تةدددويراً واقعيددداً دون إغدددراق يف املثاليدددات أو جندددوا صدددو  اخليددداى", أو هدددو "تةدددوير اجملتمدددع تةدددويراً 

 .(5)ومن مجيع زوايا " مو وعياً يبلغ غاية الدقة,

"نعين بالواقع  مدا ودري عليده حيداة النداري, يف جماالهتدا امل تلفدة, مدن أمنداط  ومن م من قاى / 
 .(6)يف املعيشة, وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعرا،, وما يستجد في ا من نوازى وأحداث"

ودري عليده حيداة النداري,   هو تةدوير كدل مدا من خالى ما سبق نستبيع القوى بأن الواقع هوو 
 يف مجيع جماالهتا امل تلفة, تةويراً مو وعياً دون إغراق يف املثاليات.

                                                           

 .352هد ,   1423, 1حممد بن أيب بكر الرازي, خمتار الة اا, دار الكتا  العريب, بريوت لبنان, ط( 1) 
 .248   2م,  2004, 1ل الل ة, دار الكتل العلمية, لبنان بريوت, طحممد بن أزهر األزهر األزهري اهلروي, هتذي( 2) 
 , مادة )َوَقَع(261-260   15م,  2004, 3حممد بن مكرم بن منظور, لسان العر , دار صادر, لبنان بريوت, ط( 3) 
الوسدين, املكتبدة اإلسدالمية, تركيددا , ط د. إبدراهيم أنديا ود. عبدد احللديم منتةدر ود. عبيدة الةدواحلي ود. حممدد خلدب اهلل أ دد, املعجدم ( 4) 

 .1050  2بدون, 
 .1940   2هد,  1416املوسوعة العربية امليسرة, دار اجليل, اجلمعية املةرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية , ط( 5) 
 .111,  1د. عبد اجمليد النجار, يف فقه التدين ف ماً وتن ياًل, سلسلة كتا  األمة, قبر , ط( 6) 
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 تعريف الثقافة في اللغة واالصطَلح.ب. 
 يف الل ة 

جدا  يف املعداجم الل ويددة أن معدىن الثقافددة يددور حدوى معددىن احلدذق, والددذكا , والفبندة, والف ددم, 
والتقدددو ,  ,ة, واألخدددذ بدددالقوة, والضدددبن, واإلدرال, والت دددذيلوسدددرعة الدددتعلم, والظفدددر بشدددي , وال لبددد

 والتسوية, واإلصالا.

ثَِقَب الشي  ثَدْقفاً وثِقافاً وثُدُقوفًة  َحَذقَه, ورجل ثَدْقٌب وثَِقٌب وثَدُقدٌب   )ثقب(  قاى ابن منظور
بده, ويقداى ثِقدَب حا ٌق َفِ م, وقداى ابدن السدكي   رجدل ثَدْقدُب َلْقدٌب إ ا كدان  دابباً ملدا حيويده قانمداً 
ُته وثَِقْفُته إ ا َ ِفْرُت به  .(1)الشيَ  وهو ُسرعُة التعلم, وقاى ابن دريد  ثَِقْفُ  الشيَ  َحَذقدْ

وقدداى األزهددري والثقددا،  حديدددة تكددون مددع القددو اري والرم دداا يقددوم رددا الشددي  املعددو , ويقدداى  
 .(2)ثقب الشي  وهو سرعة التعلم

 .(3)ُرم, وفرِا ثَدْقفاً وثَدَقفاً وثقافًة  صار حا قاً خفيفاً فبناً وقاى الفريوز ببادي  ثُقب ككَ 

وقدداى الراغددل األصددف ا   الثْقددُب احلِددذُق يف إدراِل الشدديِ  وفعلدده, ومندده قيددل رجددل مثقددب أي 
مقددوم, ومددا يثقددب بدده الثقددا،, ويقدداى ثَِقفددُ  كددذا  إ ا أدركتدده ببةددرل حلِددذق  يف النظددر, مث يُتجددو ُز بدده 

 .(4)اإلدرال وإن   تكن معه ثقافةٌ  فُيستعمل يف

 يف االصبالا و 

عريدددب الثقافددددة   يتفدددق البددداحثون واملؤلفدددون علددددا تعريدددب واحدددد, بدددل تعددددددت اآلرا  حدددوى ت 
 .فوردت عدة تعريفات من ا ومف وم ا اصبالحاً 

والعدادات, عبارة عن جمموعة األفكدار, والقديم, واملعتقددات, والتقاليدد,   "فمن م من عرف ا بأ ا .1
واألخدددالق, والدددنظم, وامل دددارات, وكدددل مدددا صدددنعته يدددد اإلنسدددان وأنتجددده عقلددده مدددن نتدددا  مدددادي 

 .(5)ومعنوي, أو توارثه, وأ افه إ  تراثه, نتيجة عيشه يف جمتمع معن"
                                                           

 , مادة )ثقب(28   3حممد بن مكرم بن منظور, لسان العر , مرجع سابق, ( 1) 
 .(0/104) هد,1421( حممد بن أ د األزهري, هتذيل الل ة, دار إحيا  الكتل العلمية, بريوت, لبنان, ط بدون, 2) 
 .100  , 4ط ن, دار املعرفة, بريوت, لبنان,( حممد بن يعقو  الفريوز ببادي, القاموري احملي3) 
 .06( احلسن بن حممد الراغل األصف ا , معجم مفردات ألفاظ القربن, دار الكاتل العريب, ط بدون,   4) 
 .14هد,   1428, 5د. إ ان عبد املؤمن سعد الدين, الثقافة اإلسالمية والت ديات املعاصرة, مكتبة الرشد, السعودية, ط  (5) 
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أ ددا نظريددة سددلول أكثددر من ددا نظريددة معرفددة, إ  أ ددا هتددي  اإلنسددان لل يدداة ب"  ومددن م مددن قدداى .2
 .(1)وتعينه علا التبور االجتماعي املبلو " احلضارية املتمناة,

تقدوم  –عمليدة أو نظريدة  –الثقافدة يف املف دوم املعاصدر تبلدق علدا كدل معرفدة " ومدن م مدن قداى  .3
علا التجربة أو الفكر, وهتد، إ  رقدي اإلنسدان وتقدمده يف اسدت دام أسداليل احليداة العمليدة, 

أو يف تقدددو  سدددلوكه وهتددذيل نفسددده, ف دددي أو يف تقددد  تةدددور حقيقددي ألمدددور الكدددون النظريددة, 
 .(2)الوعا  وال اية لكل نشاط بشري يتم يف اجملتمع اإلنسا "

 أما تعريب الثقافة املراد، للعلوم اإلسالمية وهو املراد هنا 

الثقافددة اإلسددالمية تعددش عددن مضددمو ا التدداراي العريددق عددن العقيدددة "  فمددن م مددن عرف ددا بددأن .1
والقيم اإلسدالمية الدي احنددرت إليندا مدن السدلب الةدا  نقدالً عدن رسدوى والعبادات والعادات 

اهلل صلا اهلل عليه وسلم, ف ي سلول قانم علا املعرفة تعتش سبل السعادة يف الدنيا واآلخدرة 
 .(3)بالنسبة ملن الت م را"

"مجيدددع مدددا أنتجددده املسدددلمون مدددن علدددوم ومعدددار، وفندددون ونظدددم وأسددداليل   ومدددن م مدددن قددداى .2
 .(4)ا"وحنوه

"هدددي الةدددورة احليدددة لألمدددة اإلسدددالمية, ف دددي الدددي حتددددد مالمددد    بقولددده ومدددن م مدددن عرف دددا  .3
ش ةددديت ا, وقدددوام وجودهدددا, وهدددي الدددي تضدددبن سدددريها يف احليددداة, وحتددددد اواه دددا فيددده, إ دددا 
عقيدهتا الي تؤمن را, ومبادن ا الي حتر  علي ا, ونظم دا الدي تعمدل علدا الت ام دا, وتراث دا 

 .(5)وفكرها الذي تود له الذيوع واالنتشار" الذي ختشا عليه من الضياع واالندثار,
"معرفددددة مقومددددات األمددددة بتفاعالهتددددا يف املا ددددي   يعددددر، جمموعددددة مددددن األكدددداد ين بقددددوهلمو  .4

 .(6)واحلا ر, من دين, ول ة, وتاريخ, وحضارة, وقيم, وأهدا،"

                                                           

 .14اإلسالمية, مكتبة الثقافة, بدون,    ( أ د حممد مجاى, حما رات يف الثقافة1) 
 .12هد,    1416, 2( شوك  حممد عليان, الثقافة اإلسالمية وحتديات العةر, دار الشوا،, الريار, السعودية, ط 2) 
 .29هد,   1421, 10( عمر سليمان األشقر, حنو ثقافة إسالمية أصيلة, دار النفانا, عمان, األردن, ط3) 
 .11هد,   1423, 1بن زيد ال نيدي, الثقافة اإلسالمية, دار اشبيليا, الريار, السعودية, ط( عبد الر ن 4) 
 .13هد,   1390, 2( عمر عودة اخلبيل, حملات يف الثقافة اإلسالمية, بريوت, لبنان, مؤسسة الرسالة, ط5) 
ايشددة, د. يوسددب غيظددان, الثقافددة اإلسددالمية ثقافددة املسددلم ( أد. حممددد أبددو حيددر, د. راشددد شدد وان, د. عبددد الددر ن الكدديال , د. أ ددد العو 6) 

 .21هد   1423, 4وحتديات العةر, دار املناه  للنشر والتوزيع, ط
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أمددا تعريف دددا كعلدددم مت ةدد  مسدددتقل وهدددو الددذي ي مندددا هندددا "علددم دراسدددة التةدددورات الكليدددة 
 .(1)واملستجدات والت ديات املتعلقة باإلسالم واملسلمن مبن جية  ولية مياببة"

 اوهذا التعريب من أحسن التعريفات احلديثة وأجودها ألننا نالح  فيه الشمولية الكاملة وأقررد
ين بنددا مددن حتدديات ومسددتجدات, أيضدداً بندا  هددذا التعريددب كددان حيدد ذيإ  واقعندا املعاصددر امللمددوري الد

 .مجيع التعريفات السابقة مبعىن أنه حوى ماداً علا التعريفات األخرى وزيد عليهاعت
  

                                                           

علدا يدد شدي ي د. راشدد شد وان وقدد أيدد وبشددة هدذا  ههذا املرجع كدان مقدرراً يف مرحلدة املاجسدتري ودرسدتو , 21سابق   الرجع انظر امل (1) 
 .األجود واألصو  ح  اآلنالتعريب وأنه األكمل و 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

40 

 

 .اً: التعريف بدولة بورمالثثا

 ./ الموقع الجغرافي لدولة بورما4
عرفدد  بورمدددا يف , و (2)يف جنددو  شددرقي بسددديا علددا امتددداد خلدددي  البن دداى (1)تقددع دولددة بورمدددا 

باسددم )برمانيددا(, وهددي إحدددى دوى جنددو  شددرق بسدديا, ويعدددها املةددادر التارايددة واجل رافيددة القد ددة 
 اجل رافيون إحدى دوى اهلند الةينية الي تتألب من أربع دوى, وهي بورما وفيتنام والوري وكمبوديا.

مبوقع ددا املتميدد  مدن الندداحيتن االسددياتيجية واالقتةدادية ف ددي تددربن بدن منددا ق جنددو   وتتمتدع
ف دددي حمشددورة بدددن اهلنددد يف الشددماى ال دددريب والةددن يف الشدددماى بسدديا وجنددو  شدددرق بسدديا والةددن, 

 الشرقي.

م, وقددد احتددل اليابددانيون 1885م و1824  احتلت ددا بريبانيددا تدددرجيياً بعددد حددرو  بددن عددامي 
م, ويف عددام 1945م, مث اسددتعادها احللفددا  مددن م أثنددا  احلددر  العامليددة الثانيددة عددام 1941بورمددا عددام 

ا بوصدددف ا دولدددة  ات سددديادة بقيدددادة رنددديا الدددوزرا  )أوندددو(, ويف عدددام م أعلدددن اسدددتقالى بورمددد1948
الدذي مدا لبد  أن أعلن دا دولدة  ويدن( م أ اا به أوى انقال  عسكري في ا بقيادة اجلندراى ) 1962

املةدانع والشدركات  مَ اشياكية غري شيوعية وعلق الدستور القد  ومنع احلريات وأعلن النظام املام وأم  
 .(3)خلاصة وقد اتسم هذا االنقال  بالةب ة الدكتاتورية املرك يةواملؤسسات ا

واالسددم الكامددل لدولددة بورمددا كمددا تعددر، يف احملافددل الدوليددة سددابقاً هددو )اجلم وريددة االشددياكية  
 .(1)واآلن تعر، بعد ت يري امس ا جبم ورية )ميامنار( (4)البورمية املت دة(

                                                           

ة بورما إ  ميامنار ألبعاد سياسية, ولتسدتوعل مجيدع القوميدات والعرقيدات علدا حدد زعم دم, دولكومة يف السنوات األخرية اسم ( غريت احل1) 
قددوى احلدا  )يددو أي , يفبورمدا تعدد قوميددة واحددة مددن تلدك القوميددات الدي ت يدد عددن العشدرين, والعرقيددات الدي ت يددد علدا مئدة وأربعددن عرقيدة

حينما وجه إليه سؤاى صري  يف حوار أجرتده  ميامنار يف املسلمة الش ةيات أبرز من ويعد, ميامنار يف اإلسالمي اجمللا رنيا وهو لوين(
  لددل علددا بنددا ً  جددا  االسددم ت يددري ألن بورمددا, احلددام الوقدد  يففأجددا   بلدددل؟ تسددمي مددا ا.. بورمددا أم ميامنددار جريدددة الشددرق األوسددن,

 ولكدن األصد  هو تاراياً  ميامنار اسم أن الالف  ومن ,أرفضه أمر وهذا االسم ت يري هو حين ا السلبات به قام  ما وكل للت يري, الناري
 أن وجيدل ,الدبالد اسدتعمروا عنددما الشيبدانيون و دعه اسدم أنه من الرغم علا بورما است دام وجيل است دامه, وإسا ة االسم تسييا ا

 الشدرق جريددة مدن نقدالً  ,الدراهن الوقد  يف قبولده  كدن ال لدذلك مةدداقية أي حيمدل ال الت يدري ولكدن بورما تسمية يعارر من أوى أكون
 .م2013 سبتمش 21  املوافق هد1434 القعددة  و 10 السبد  يوم يف( 12016 ) رقم عددها يف األوسن

 5هدددد,  1,1416انظدددر املوسدددوعة العربيدددة العامليدددة, مؤسسدددة أعمددداى املوسدددوعة للنشدددر والتوزيدددع, اململكدددة العربيدددة السدددعودية , الريدددار, ط (2) 
 246. 

 .402هد  1432, 5( ه اع بن عيد الشمري, املعجم اجل رايف لدوى العا , مرك  امللك فيةل للب وث والدراسات اإلسالمية, ط 3) 
 .8  11, ت1هد, ط 22/5/1410وتاريخ  3420/2العبودي, بورما اخلش والعيان, فس  وزارة اإلعالم السعودي برقم ( حممد ناصر 4) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

49 

 

وهددي   (2)سددبع واليداتو  إداريددة كبدرية تشدمل سددبعة أقسدام( وحددة 14وتنقسدم دولدة بورمددا إ  )
 .(3))والية كشان, والية شان, والية أراكان, والية شم, والية كرانن, والية كايا, والية مون(

 وقبل ا مندم.(4)ران ون سابقاً مدينةوعاصمت ا  مدينة نايبيداو, وكان  

 .حدودها

 تقع دولة بورما يف اجلنو  الشرقي لقارة بسيا.

ومدددن , ومدددن اجلندددو  تايلندددد, ومدددن ال دددر  احملدددين اهلنددددي, وحتدددها مدددن الشدددرق الةدددن والوري
 .(5)الشماى اهلند وبن الديش

مهدا  كبريتدن نبتتدا يف اإلقلديم حضدارتن  مدو ن أعظدم وموقع ا اجل رايف م م جداً أل ا تقدع بدن 
وقدد تدأثرت بسدبل موقع دا بكدال احلضدارتن و بعد  يف الن ايدة ببدابع  ,حضارة اهلند وحضارة الةدن

 .(6)خا  مستقل

 .(0)كيلو مي مربع  680000    تبلغمساحتها

                                                                                                                                                                          

للدون األزرق ( حيتوي العلم امليامناري القد  املش ور املعرو، علا اللون األ ر ويرم  إ  الديانة البو ية الساندة و ثل شجاعة أبنا  بورمدا وا1) 
سدنبلة  إشارة إ  األقليات و ثل السدالم, واللدون األبديض  ثدل الةدفا  والنقدا , وبداخلده تدرري بداللون األبديض يرمد  إ  الةدناعة, وبداخلده

 ما وترم  إ  األقاليم, أما العلم اجلديد فمؤلب من ثالث شرانن أفقية مدن األلدوان أصدفر  24األرز ترم  إ  ال راعة وتوجد حوى اليري 
وأ ر وأخضر ويتوسب م  مة بيضدا , ويرمد  لوحددة الدبالد النجمدة البيضدا , ويرمد  إ  السدالم اللدون األخضدر, ويرمد  لشدجاعة السدكان 

 .(1) مل ق رقم انظرعلم بورما(, وكذلك ) موسوعة ويكبيديا مادة انظرم اللون األ ر, ويرم  لتضامن البالد اللون األصفر, وقوهت
 .246  5انظر املوسوعة العربية العاملية, مرجع سابق,  ( 2) 
 .10م,   1996ط بدون, ت , غري منشورة حممد  يل موالنا حممد صا , ج رافيا أراكان ميامنار, مذكرة خاصةانظر ( 3) 
 ا ت يري التسمية إ  يان ون.( 4) 
, وكدذلك سديد عبددد اجمليدد بكدر, األقليدات املسددلمة يف 400هد اع بدن عيدد الشددمري, املعجدم اجل درايف لددوى العددا , مرجدع سدابق    انظدر (5) 

 .( اخلريبة اجل رافية لدولة بورما2) رقممل ق  انظر, 182هد,   1393بسيا واسياليا, دار األصب ا  للبباعة جبدة, ط بدون, 
د. دولدد  أ ددد صددادق ود. حممدددد السدديد غددال  ود. مجدداى الددددين الدناصددوري, ج رافيددة العددا  دراسدددة إقليميددة, مكتبددة اال لددو املةدددرية, ( 6) 

مدذكرة خاصددة, فسدد  أبددو يددونا صدا  أ ددد حممدد إدريددا, ج رافيددة بورمدا وأركددان, , وكدذلك 123  1م,  1966ط بدددون,  القداهرة,
 .4   ,1405ت  ,ونوزارة اإلعالم الداخلي جبدة, ط بد

( د. حممددد السدديد غددال  ود. حسددن عبددد القددادر صددا , و ددود شدداكر, البلدددان اإلسددالمية واألقليددات املسددلمة يف العددا  املعاصددر, املبددابع 0) 
 اريخ أركددان بورمددا, مددذكرة خاصددة, طفددر أ ددد, تدد, وكددذلك صددا  أ ددد مظ596هددد,  1399األهليدة لألوفسدد , السددعودية, ط بدددون, 

 .8بدون, ت بدون,  
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احلدرارة صديفاً ودافدت شدتاً , و لدك  شدديد,(1)يسدود املنداخ املدداري معظدم مندا ق بورمدا مناخها:
بسبل وقوع ا بن منبقة احملين اهلندي  ات املناخ احلار وجباى مهاليا, الي حتجل برد سديبرييا, أمدا 

 .(2)األمبار ف  يرة اهلبوى شتاً  و لك بوجه  عام

تدى الدراسات علا أن معظم سكان بورما جا وا من منبقة التب  يف القرن التاسع  :السكان
مليالدي, وخضع  املنبقة حلكم امل وى يف القرن الثال  عشر مث جا  بعددهم الةدينيون الدذين مكثدوا ا

, وكدددذلك أتدددو مدددن هضدددا  وسدددن بسددديا العظيمدددة وخرجددد  هدددذ  (3)في دددا حددد  القدددرن السدددادري عشدددر
ومدن  اهلجرات البشرية حنو وادي  ر االيراوادي حي  امليا  الةافية والنباتات ال نية من النوع العشيب,

, ومدن املدرج  أن (4)أعظم اهلجرات الدي سدجل ا التداريخ هجدرة مدونكمر وهجدرة الشدان وهجدرة الشمدا
سدددكان بورمدددا يرجعدددون إ  أصدددل م دددوم أي قباندددل م وليدددة أتددد  مدددن الةدددن ومدددن املالويدددن, وبعدددض 

  . (5)السكان اآلخرين من جنو  شرق بسيا

                                                           

 .250  5انظر املوسوعة العربية العاملية, مرجع سابق,  ( 1) 
 .401( ه اع بن عيد الشمري, املعجم اجل رايف لدوى العا  مرجع سابق   2) 
 .362   1م  1990الدوحة سليمان مةل  أبو عر , موسوعة العا  يف صف ات, دار الكتل القبرية, ( 3) 
 هذ  أمسا  عرقيات مش ورة يف بورما وال زال  موجودة.( 4) 
 .120  1د. دول  أ د صادق ود. حممد السيد غال  ود. مجاى الدين الدناصوري, ج رافية العا  دراسة إقليمية, مرجع سابق,  ( 5) 
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 ./ الحالة الدينية والثقافية3
 البو يدة للدياندة اخلاصدة باملكاندة تعدي، الدولدة أن علدا الدستور من( 1) ادةامل تن   بورما يف
هدددددي السدددداندة يف بورمدددددا ولددددذلك يبلدددددق علي ددددا اسدددددم أرر و , (1)السدددداحقة األكثريدددددة ديددددن باعتبارهددددا
( مليدددون 60الددذين يبلدددغ عددددهم ) (3)%( مددن إمجدددام السددكان 86, إ  يعتنق ددا حدددوام )(2)البدداجودا
%( تقريبدداً, ويبلددغ عددددهم أكثددر مددن 15بنسددبة ) (5)الدددين اإلسددالمي املرتبددة الثانيددة, وحيتددل (4)نسددمة

 .(0), وتأر بعد  الديانة اهلندوسية(6)( مالين نسمة10)

وهنال ديانات أخرى متعددة معظم ا وثنية, وتقوم علا عبادة األرواا والظواهر الببيعية, أما  
النةرانية فقد دخلد  بورمدا مدع املدد الةدلييب الدذي يرجدع إ  النةدب األوى مدن القدرن السدادري عشدر 

                                                           

 األحادي  وحتقيق الفق ية النظريات وأهم املذهبية واآلرا  الشرعية لألدلة الشامل) وأدلته اإلسالمي الفقه ال َُّحْيِلي, مةبفا بن َوْهَبة .أد (1) 
 .6358   8,  4, طدمشق ,سوري ة ,الفكر دار(, وخترجي ا النبوية

 ملنبقدة املعماريدة احلضدارة عدن يعدش الحقاً  وبات البو ية, الديانة  قوري فيه مارري الذي الديين املبىن هوالباجودا أو الباغودا قر، ال ن   (2) 
 ويسددت دم( السدتوبا) يسدما بخددر ديدين مبدىن يف  قوسد م  ارسددون كدان الدذين البدو ين مددع اهلندد مدن البداغودا فكددرة جدا ت, بسديا شدرق

 البو يددة العقيدددة ألصدد ا  والسدامية الروحيددة املعددا  عدن يعددش الحقدداً  وبددات البو يدة, املقدسددة واملن وتددات األيقوندات حلفدد  أيضدداً  املبنيدان
انظدر موسدوعة ويكبيددديا  ,وامتدداد  ومسداحته  بندا   حيد  مدن بده وملفداخرهتم هلدم يعنيده ملدا القةداند فيده اوكتبدو  بالشدعر وصدفو  أ دم لدرجدة

 .مادة باغودا
% 90 نفإ البورمية احلكومة احةا ات , وباإلشارة إ 24( أبو يونا صا  أ د حممد إدريا, ج رافية بورما وأركان, مرجع سابق,   3) 

 عن بورما يف رمسي احةا  فكل,  ينالبو  غري عدد ا إلخف الرقم هذا  م ُ  وقد البو ي, (ثريافادا) مذهل إ  ونينتم البلد سكان من
 فإن  لك ومع ,البورمين من عدد يعتنقه أجنيب دين وجود عن فةاااإل يف الناري من كثري رغبة عدم بسبل للت وير عر ة هو الدين
 قبل البورميون عبدها حملية بهلة عدة تبجل البورمية البو ية أن  إ نين,الوث  لك يف مبا %80 عن تقل ال قد بورما يف  ينالبو  نسبة

 علم مثل سبقت ا معتقدات بعض مع اجلديدة العقيدة هذ  فتعايش  الناري ىعقو  يف وانتشارها األصقاع تلك  إ بو ا تعاليم وصوى
 ,وحملية صينية وديانات اهلندوسية يعتنقون ممن أقلية البالد يف تتواجد كما املسي ية نيتبعو  أخرى% 4 وهنال, الك انة وعلوم التنجيم
مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون مرجع , أندرو سل  انظر ,ش   50 حوام أفرادها عدد واييا ص رية ي ودية جالية ران ون ويسكن
 .15 سابق, 

 .403هد   1421, ت 1معجم بلدان العا , الدار الثقافية للنشر, القاهرة ط( حممد عييا, 4) 
 .11( حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق   5) 
م, 2005, 1أنبدددوان القدددواى, املوسدددوعة اجل رافيدددة أ دددوا  علدددا العدددا , دار الشدددماى للبباعدددة والنشدددر والتوزيدددع,  دددرابلا لبندددان, ط انظدددر( 6) 

% مدن 4, هذ  هي اإلحةانية الة ي ة أما حسل التقارير الرمسية لسدلبات ميامندار فدإن تعدداد املسدلمن يف الدبالد ال تتجداوز 180 
 % كما جا  هنا.15جمموع عدد السكان, غري أن بعض التقارير غري الرمسية تقدر نسبت م بن و 

 في ا مبا دقيقة غري ببورما املتعلقة اإلحةا ات معظم , لكن6جع سابق,   ( حممد  يل موالنا حممد صا , ج رافيا أراكان ميامنار , مر 0) 
   لذلك شرعين غري الجئن واعتبارهم را ي اأ علا القا نن للمسلمن احلكومة نبذ نتيجة هو األرقام يف ،االختال وهذا ,الرقم هذا

, مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, انظر أندرو سل , التاريخ  لك قبل جرى رمسي مس  أي يف وأ م1993 عام حةا إ يف تشمل م
 18 مرجع سابق, 
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حلية من ددا املديالدي, وروادهدا الشت دداليون, وتوجدد يف العاصددمة وغريهدا مدن املدددن الكدشى و اصددة السدا
 .(1)باملانة( اً عشرات الكنانا واملستشفيات النةرانية ولكن نسبت م ال تتجاوز )واحد

وكان دستور بورما يف بداية االسدتقالى يدن  علدا حريدة املعتقدد الدديين وأن مدن حدق القوميدات 
اجلندراى )   , ولكدن عنددما تدو  السدلبة(2)العرقية املتنوعة ممارسة ديانت ا قرية دون تعبيل وال تضييق

قددام بتعددديل الدسدددتور إ  االشددياكية الددي حاربددد  مجيددع األديددان وخاصدددة بددانقال  عسدددكري, ويددن( 
 اإلسالم.

وهددي الل ددة الرمسيددة السدداندة للددبالد,   ددي )البورميددة(فالل ددة الددي يددتكلم رددا األهددام يف بورمددا أمددا 
ون, وبعضددد م يتكلمدددون الةدددينية, ل دددات للكدددارن والشدددان والل دددة اهلنديدددة ول دددة كنكدددا ول دددة املددد  تلي دددا

والددبعض مددن م لدددي م إملددام بالل ددة العربيددة  (3)باإل ددافة إ  الل ددة الروها يددة )ل ددة املسددلمن األركددانين(
 .(4)الفة ا

وحينمدددا نت ددددث عدددن احلالدددة الثقافيدددة لددددى أي شدددعل أو جمتمدددع فإنددده مدددن امل دددم جدددداً معرفدددة 
إن أغلدل و والديانة السداندة في دا,  عار، يف تلك البلدة,معتقداهتم الدينية ومةادر تلقي م للعلوم وامل

يتلقدون ثقدافت م مدن تعداليم بدو ا, ومدن اجلددير فدإ م الشعل البدورمي يددينون الدياندة البو يدة, وبالتدام 
هنا اإلشارة إ  نبدذة خمتةدرة عدن الدياندة البو يدة لكدي نددرل مددى التندافر والتبداين يف املعتقدد والدياندة 

 .عد العالقة بن البو ين واملسلمن وأسبا  ا ب ادهم هنالواملذهل, وبُ 
                                                           

 .12( حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق   1) 
, إدارة الةد افة والنشدر براببدة 115( نور اإلسالم بن جعفر علدي بى فدان , املسدلمون يف بورمدا التداريخ والت دديات, جملدة دعدوة احلدق عددد 2) 

 .15   هد1412 اإلسالمي, مكة املكرمة, ط بدون, ت العا 
ة الل ة الروها ية ل ة منبوقة غري مكتوبة, وهي خلين من ثالث ل ات أساسية وهي  العربية واهلندية والفارسدية إ دافة إ  مفدردات إ لي يد( 3) 

و، العربيددة( عنددد ال البيددة مددن م, إال أ ددم اختلفددوا قليلددة دخلدد  مددع امتددداد االسددتعمار الشيبددا  مددؤخراً, وكاندد  تكتددل هددذ  الل ددة )بدداحلر 
بكتابت ا يف العةر احلا ر, فالكثري مدن م ثبتدوا يف كتابت دا علدا ع دد أسدالف م العلمدا  بداألحر، العربيدة, حيد  توجدد املؤلفدات والكتدل 

ا ي وعلددا رأسدد م امل ندددري حممددد قددرو، عربيددة, والددبعض مددن م كتبددوا )بدداألحر، الالتينيددة( بدددعوى تبددوير نظددم الكتابددة للشددعل الروهدد
ي صديق باسو, وأخذ را قلة من سكان أراكان وخاصة من الذين لدي م إملام بالل ة اال لي ية واعي، را املنظمة الدولية للتوحيد القياس

تكتب دددا (, ومجاعددة مدددن سددكان أراكددان برناسدددة األسددتا  املفددي حنيدددب راغددل ISO -639-RHJ3ورمدد  هلدددا بددد ) 2000يوليددو 18يف 
نددال قدرو، جديدددة م جيددة بالل دة العربيددة واألورديددة والفارسدية, والددبعض مددن م يكتبدون ل ددت م بالل ددة األورديدة نظددراً لسدديادة الثقافدة اهلنديددة ه
, 1جل رافيددة املنبقددة, انظددر حممددد أويددا بددن جددالى أ ددد, أراكددان واملنظمددات الروهنجيددة, نشددرة احتدداد البلبددة املسددلمن أراكددان )بورمددا(, ط

هددد بدددكا ببددن الديش وأجريدد  معدده 15/10/1435وقابلدد  مؤلددب هددذا الكتيددل القدديم صددباا يدوم الثالثددا   ,02و38   2012أكتدوبر 
 لقا  مبواًل, وهو اآلن عضو يف احتاد اجلمعيات الروها ية ببن الديش.

ليات املسدلمة يف العدا  املعاصدر, مرجدع سدابق   حسن عبد القادر صا , و ود شاكر, البلدان اإلسالمية واألق ( حممد السيد غال  ود.4) 
 .24رافية بورما وأركان مرجع سابق,  , وكذلك أبو يونا صا  أ د حممد إدريا, ج 590
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 تعريف البوذية.

هي ديانة   درت يف اهلندد بعدد الدياندة الشمهيدة يف القدرن اخلداما قبدل املديالد, كاند  يف بددايت ا 
متوج ددة إ  العنايددة باإلنسدددان, كمددا أن في ددا دعدددوة إ  التةددو، واخلشددونة, ونبدددذ الددي، مددع املنددداداة 

بدة والتسدام  وفعدل اخلدري, لكدن   تددم بعدد مدوت مؤسسد ا بدل حتولد  إ  معتقددات با لددة  ات باحمل
 .(1)و هل   ابع وثين, ولقد غا  أتباع ا يف مؤسس ا ح  أ

 األفكار والمعتقدات.

  للبشدددرية مدددن موسدددي ا وبالم دددا, وأنددده يعتقدددد البو يدددون أن بدددو ا هدددو ابدددن اهلل, وهدددو امل ل ددد -
 خباياهم.يت مل عن م مجيع 

 إن بو ا أنكر األلوهية والنفا اإلنسانية ويقوى بالتناسخ. -
يةددلي البو يددون لبددو ا ويعتقدددون أندده سدديدخل م اجلنددة, وهددي تددؤدى يف اجتماعددات حيضددرها  -

 عدد كبري من األتباع.
 يؤمنون برجعة بو ا ثانية إ  األرر ليعيد السالم والشكة إلي ا. -
 من االنتةار علا نفسه وش واته  جيل التقيد بثمانية أمور ح  يتمكن -

 االوا  الة ي  املستقيم اخلام من سلبان الش وة عند اإلقدام علا أي عمل. .1
 التفكري الة ي  املستقيم الذي ال يتأثر باألهوا . .2
 اإلشراق الة ي  املستقيم. .3
 االعتقاد املستقيم الذي ية به ارتياا وا مئنان إ  ما يقوم به. .4
 القلل. مبابقة اللسان ملا يف .5
 مبابقة السلول للقلل واللسان. .6
 احلياة الة ي ة الي يكون قوام ا هجر اللذات. .0
 .(2)اجل د الة ي  املتجه حنو استقامة احلياة علا العلم واحلق وترل املال  .8

  

                                                           

يدار, بالر  العامليدة للبباعدة والنشدر والتوزيدع النددوةدار ( الندوة العاملية للشبا  اإلسدالمي, املوسدوعة امليسدرة يف األديدان واملدذاهل املعاصدرة, 1) 
 .058  2 هد 1424, 5ط

 .059  2 رجع سابق,امل( 2) 
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 اخلمسة الفا لة علا حد.زعم م رك  علا املبادئ وقد 

 .قِض علا حياة حيال ت .1
 .ال ت نِ  .2
 .وال ت تةل ال تسرق  .3
 تكذ .ال  .4
 .(1)تناوى مسكراً ال ت .5

 شعار البوذية.

عبددارة عددن قددوري نةددب دانددري ويف وسددبه قددانم ثالدد  علددا رأسدده مددا يشددبه الددوردة, وأمددام هددذا 
 .(2)التمثاى صورة جمسمة جلرة املا  وجبوارها فيل ييبع عليه بو ا يف لباسه التقليدي

 بعض طقوسهم.

 فكل ما عندها هو إن البو ية ال تعر،  ريقة العبادات باحلركات 

 اإلكثار من احلمد والثنا  علا بو ا حلسنه ومجاله وكماله علا حد زعم م. -
التلذ  بذكر  وتةور  يف اخللوة واجملتمع, والدعا  بةريورة نفسه مثله يف احلياة الثانية, وتذكر اسم بو ا  -

إ  تعظدديم الرهبددان وتةددور  مددن أعلددا مراتددل العبددادة عنددد الرهبددان البددو ين, وقددد أدت هددذ  العقيدددة 
 .(3)وعبادهتم

 مصادر البوذية.

تددددعا الكتدددل البو يدددة املقدسدددة بالسدددالى الدددثالث وهدددي أ ددد م مدددا ورد يف الدددياث التشدددريعي 
 للبو ية 

 وحتتوي السلة األو   العقاند ولذلك مسي  سلة العقاند.

 وحتتوي السلة الثانية  الشريعة ولذلك مسي  سلة الشريعة.
                                                           

 .060   2,  الندوة العاملية للشبا  اإلسالمي, املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهل املعاصرة (1) 
 , وعرفوا الرهبان البو ين يف بورما بلباس م األ ر اإلزار والردا  وحلق شعورهم وحلاهم عند ال البية. 061   ,سابقالرجع امل انظر نفا (2) 
هدد,   1431د. أ د حسن بن سعيد الوصي, احلقانق املعتشة عن األديان والفدرق املنتشدرة, دار البدرفن, البدانب, ط بددون, ت  انظر( 3) 

158. 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

32 

 

 .(1)لثة  احلكايات ولذلك مسي  سلة احلكاياتوحتتوي السلة الثا

ليس  ديناً بداملعىن الددقيق, وإمندا هدي ريا دة روحيدة منسدقة  يف بورما أن البو يةا سبق مميتض   
ه, ف م اآلن يذقون ويقتلدون سِ سُ ومنظمة, وألجل هذا نرى بُعد أتباع ا عن هذا الدين وعن مبادنه وأُ 

املسلمن وي تكون أعرار املسلمات وين بون األمواى ويةادرو ا, ف م بذلك بعيدون كل البعدد عدن 
 شعار البو ية لت قيق موررم السياسية واالقتةادية.فقن يرفعون  ف متعاليم بو ا ومعتقداته, 

, فإندده ودددر اإلشددارة هنددا ألمددر  م ددم ومبددا أن مو ددوعنا يتعلددق بواقددع الثقافددة اإلسددالمية يف بورمددا
"بدأن القضدا  علدا  (2)املدؤرخ يتعلق مبستقبل الثقافة اإلسالمية يف بورمدا, وهدو مدا  كدر  د. حممدد يدونا

اإلسددالم وأهلدده و مددا هويددة املسددلمن دينيدداً وثقافيدداً ول ويدداً, هددو هددد، احلكومددة البورميددة األسدداري 
وهدو خمبدن لده مندذ زمدن بعيدد, فاسدت دم  احلكومدة أسداليل , (3)لتأكيد ما يسما بد )برمنة الثقافدة(

مدن امللدة,  إخدراج ماإلسدالم و  إلبعداد املسدلمن عدن ,متنوعة واختذت  ددهم خبدوات حامسدة شدديدة
صدورياً  –إ  تدرل اإلسدالم واملثدل العليدا, واختيدار الثقافدة البو يدة  يف بورما مما ا بر كثري من املسلمن

ضددايقات واحملاكمددات والت قددري والتعددذيل واحلددبا والبددرد, ونددت  عددن هددذ  إنقددا اً ألنفسدد م مددن امل -
وأصدب  هندال عددد قليدل مددن  -تقيدة  -املسدلمن ديدن م واعتنداق الديانددة البو يدة  السياسدة اخلبيثدة تدرل
الذين تثقفدوا بالثقافدة البو يدة وحضدارهتا, لكدن هدذ  السياسدة  -واهلل املستعان  –املسلمن واملسلمات 

يف أراكان كلياً, و  تقدر السلبات علدا إرغدام أحدد مدن املسدلمن  -وهلل احلمد  -ة قد فشل  الشمني
وا ؤ  البو يدون اواهدداهتم وسياسدت م وخبب دم فلجددالروها يدا علدا اعتندداق الدياندة البو يدة, وهكددذا غدري  

م مضدددددايقت م يف معاشددددد مامددددداً مدددددن أرر أراكدددددان, و   دددددا  وجدددددودهمإ  قمدددددع املسدددددلمن جسددددددياً إل

                                                           

 .58   هد1419, 1 ط, اجليل دار, واألديان املذاهل قاموري,  د علي حسن. د (1) 
أحدد زعمدا   عامداً, 18عام وقد عمل يف إحددى املستشدفيات يف مديندة منددم   بيلاألركا  الشماوي املؤرخ,  علي أ د د. حممد يونا (2) 

 ,أراكدان السدكان الدبالد التداريخو , أراكدان املا دي واحلا درأراكدان من دا  تداريخ تداريخ ات عدة يف ما يتعلدق بوله مؤلفاملسلمن األراكانين 
ج ودات مباركدة مب يقومأري حالياً منظمة تضامن الروها يا أراكان, ويسكن بدولة بن الديش, وال زاى ر د  األراكانيون من املؤرخن, ويويع

يسددر اهلل م االلتقددا  بدده يف مدينددة جدددة بتدداريخ   , وسددو، يددأر بيددان تفةدديل جمل وداتدده يف الفةددل الثالدد , وقدددلنةددرة القضددية األراكانيددة
 ه, وقد أد  مبعلومات قيمة أفادت الب  .20/4/1435

ي سديأر م يدد بيدان ملعدىن كلمدة برمندة الثقافدة اإلسدالمية يف الفةدل الثدا  أثندا  احلددي  عدن الت دديات الثقافيدة والفكريدة الدي تواجده مسددلم (3) 
 بورما.
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, وهدددو مدددا حيةدددل اآلن علدددا مدددرأى العدددا , ومسدددمع اجملتمدددع (1)ا دددب ادهم و دددردهم مدددن أرا دددي م"و 
  الدوم, وهيئة األمم املت دة, واهلل املستعان وعليه التكالن.

                                                           

ضددامن قسددم النشددر واإلعددالم ملنظمددة تاحتدداد العامليددة للمنشددورات, أراكددان السددكان الددبالد التدداريخ, ترمجددة إكددرام اهلل,  د. حممددد يددونا, انظددر( 1) 
 .30,   م2009, ت 5الروها يا أراكان بورما, ط
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 / الحالة االجتماعية:2
تتمي  بورما من بن جمموعة دوى اهلند الةينية بكثرة األجناري وتعدد العرقيات امل تلفة إ  ت يد 

, وي لدل علدا مالحم ددم االنتمدا  إ  العنةدر امل دوم والةديين, وهدذا التعدددد  (1)علدا مئدة وأربعدن عرقيدة
كدددان وال يددد اى مةددددراً ملتاعدددل كثدددرية لل كدددام, فمدددن حدددن آلخدددر تقدددوم إحددددى احلركدددات االنفةدددالية 

ببيعيددة إلحدددى هددذ  اجلماعددات مب اولددة االسددتقالى عددن بورمددا وتكددوين دولددة مسددتقلة, ورغددم الثددروة ال
الي ملك ا بورما ووفرة املدواد األوليدة ردا إال أن النظدام االشدياكي احلداكم, قدد  بدع علي دا مسد ة مدن 

 .(2)الت لب والفقر والشقا  يظ ر  لك وا  اً يف وجو  أهل ا, ويف مظاهر احلياة اليومية

جتماعيدة, ُعدر، , و كدن تسدميت ا بنظدام الببقدات االالعنةدرية التفرقدةودولة بورما قانمة علا  
ويدن   -هدذا القدانون اجلدانر -م1982 واشُت ر بقانون املوا نة أو قانون اجلنسية الدذي صددر يف عدام

  (3)باختةارلي علا ما ي

 الكاصينيون.و الةينيون و  الباهييونو  الشانيونو  وهم الكارينون موا نون من الدرجة األو   -1

 من أجناري الدرجة األو . لبونتموا نون من الدرجة الثانية  وهم امل -2

مث صدددنفوا املسدددلمن يف بورمدددا علدددا أ دددم  ,(4)موا ندددون مدددن الدرجدددة الثالثدددة  وهدددم املسدددلمون-3
 (5)أجانل دخال , دخلوا بورما كالجئن أثنا  فية االستعمار الشيبا  حسل زعم احلكومة يف بورمدا

دوا ر  ُجد ,أصدب وا بدال هويدة وبدال و دنومبوجل هذا القانون ا س ل اجلنسية البورمية من املسدلمن, و 
                                                           

كي, تدايول, مدارو, ويسما بعض م  وانب وأ كر علا سبيل املثاى بعض ا  شان, كاش, كايدا, مدون مداغ, ياكدارين, البانفدة احلاكمدة, كدو ( 1) 
حددام دي, تونددغ بددادام, ميدداو, ليسددو, بدداون, كدداري تشددن فددان, روهنجيددا, دارو, بورماباتنددا, وغريهددا, انظددر جملددة اإلرشدداد اليمنيددة يف عددددها 

 بورمدا املسدلمن إخوانندا مأسداة) يف كتابده صا  حممدد إدريدا األركدا  ر ده اهلل الشيخنقله , 21-19  هد,1403يف شواى سنة ةالةادر 
 .191 , رابغ, 1406خمبو ة, ط( العربية بالل ة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية

 .11( حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق,   2) 
يدا أراكدان د. حممدد يدونا, تداريخ أراكدان املا دي واحلا در, ترمجدة خدريي حسدن العلدي, قسدم النشدر واإلعدالم ملنظمدة تضدامن الروها  انظر( 3) 

وقدد تأكددت مندده  ,34مرجددع سدابق    ,التداريخد. حممدد يدونا, أراكددان السدكان الدبالد  وكدذلك, 159 ,  1425, ت 1بورمدا, ط 
 .12وكذلك حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق   هد, 20/4/1435بتاريخ مشاف ة أثنا  مقابلي معه يف جدة 

ولدددي م أندددواع ثالثدددة للببددانق الرمسيدددة فالبباقدددة  ات اللدددون األ ددر للدرجدددة األو , وتعدددين أ دددم موا نددون أصدددليون, مث البباقدددة  ات اللدددون ( 4) 
ىن أ ددم متجنسددون وفددي م نظددر, مث تددأر أخددرياً البباقددة  ات اللددون األبدديض وأصدد ارا األخضددر وحاملوهددا موا نددون مددن الدرجددة الثانيددة مبعدد

يةدنفو م مدن الدرجدة الثالثدة مبعدىن أ ددم دخدال  علدا حسدل زعم دم والجئدون, وأغلددل املسدلمن الروهدا ين لددي م الببدانق  ات اللددون 
 األبيض وبعض م األخضر وقليل من م األ ر. 

بيدان لدرد قدوهلم وزعم دم هدذا يف أن املسلمن هلم أصوى وجذور يف املنبقة منذ قرون وسيأر م يدد ا  ة والشاهن القا عة دلة الو ( تبن باأل5) 
 .لة دخوى اإلسالم لبورماأمس
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مدن مجيدع احلقدوق اإلنسدانية, ومددن هندا بددأت فةدوى اال ددب اد العرقدي والدديين والثقدايف واالجتمدداعي 
, وهدو مدا سنناقشده بالتفةديل يف الفةدل الثدا  يف (1)واالقتةادي والسياسي لشدعل الروها يدا املسدلم

  يف بورما.ناملسلم تواجهالت ديات الي 

والكر  الوا   واحلقدد الددفن واحلسدد الشديد, ويتةب الشعل البورمي البو ي بالعدا  العلين 
اعدهم علا  لدك حكدام االستعمار الشيبا  وس اغرس  والض ينةض للمسلمن, وهذ  الكراهية الب ي

وردا يوجدد  ,ن بورمدا معقدل البو يدةإإلسدالم يف مجيدع أحندا  بورمدا, إ  ن خوفاً من انتشدار او بورما البو ي
 .(2)ويأتي ا ال وار ممن يعتنقون الديانة البو ية من كل حد  وصو  أكش صنم للبو ية

قبل  أن الو ع االجتماعي كان جيدًا بن املسلمن والبو ينب التاراية تش د احلقيقة ولكن
 فالتعاون ,بين م تسود, وكان  الروابن االجتماعية االحتالى البورمي ألراكان وبعد  لعشرات السنن

املشاركة يف كذا ال يارات املتبادلة بن اجلريان واألص ا , و و حق اجلار واالحيام كذلك و  قانم
مع احملافظة علا ثواب  الشرع وأمور الدين يف ما يتعلق  اهرة فيما بين م, املناسبات االجتماعية 

تمع البو ي قانمة علا االتفاق والتعاون مبسألة الوال  والشا , وكان  العالقة بن اجملتمع املسلم واجمل
                                                           

د شدئون ال البية العظما من الروها يا ين درون من أصل عريب مسدلم وم دريب وم دوم وبن دام وفارسدي ومدن بدالد اهلندد, انظدر نشدرة مع د( 1) 
 .5ه,  1400األقليات املسلمة جبامعة امللك عبد الع ي  جبدة, اجمللد الرابع, صفر وربع األوى 

  ياواملسلمن الروهنج نراخ اسم نفس مأ علا يبلقون الذين راكانأ والية يفهنا يرد سؤاى م م وهو ما سبل عدا  البو ين  (2) 
 البو ين بن عميقة العداوة هذ  أن القوى  كن نهأ الإ الشعو  مشاعر وصب يف امل ا رة من  ر  هو التعميم نأ من بالرغم

 واملسلمن يف أراكان وتعود إ  عدة أسبا  
دكا بن الديش  مسلمي لت دد ال ر   إ وقاتألا من وق  يف امتدت الي البو ية راكانأ مملكة أيام  إ حينون ن/ البو يون الراخ1

 .املدينة من ببردهم
 .البن اى من قادماً  املنا ق تلك دخل والذي أراكان مملكة علا القوي اإلسالمي التأثري باملقابل ياالروهنج يتذكر بينما /2
 الشيبا  االنس ا  ثرم إ1942 عام اليابا  اجليش من الفارين لل نود احمللية العةابات م امجة  إ بالذاكرة الفريقان يعود /3

 بورما. من الفو وي
 الكّتا  حدأ أشار كما النتيجة وكان  واملسلمن البو ين بن اندلع الذي والسلبة األرا ي علا املمي  الةراع يضاً أ يذكران كما/4
 ."سياب جنو  ختاري يف دموية العنب اعماى أكثر من واحدة عوقو "
  د ب ارات والقيام املعلومات جلمع (V Force) الشيبانية امل ابرات يف راكانأ مسلمي من كبرية عدادأ بتجنيد الشيبانيون قام /5

 .تنسا ال خيانة هذا املسلمن عمل نالراخ البو ين اعتش حي  البورمين وحلفان م اليابانين
 الشعل هذا كان كومةاحل سببت ا الي مهاىاإل ونتان  والشداند املةاعل يف االروهنجي املسلمن يشارل نالراخ شعل كان بينما/ 6 

 الشعل لباقي خرىأ مشاريع حسا  علا اعتشها ألنه ومستشفيات ومدارري  رقات بنا  يف ياالروهنج مببالل الوق  نفا يف يشك
 .البورمي

 سياسي هتديد كو ا من كثرأ وثقافية واجتماعية اقتةادية مشكلة يةسالمإلا اجلالية منو راكانأ يف البو ين من األعظم السواد يعتش/ 0
, انظر نراخ شعل من بتأييد ست ظا  افإ ياالروهنج  د جمازر من ةاملسل  والقوات الشر ة اقيف  م ما نهأ يعين وهذا أمين, وأ

 .31-30 مرجع سابق, , مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, أندرو سل 
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والونام يف األمور الي حتتا  إلي ا الدولة وتتم باتفاق ودي مشيل بن املسلمن والبو ين واألقليات 
األخرى, وقد ثب  باالستقرا  أن البو ين من شدة التةاق م باملسلمن وتأثرهم باجملتمع اإلسالمي 

ن كثرياً من أوالد البو ين واهلندوري كانوا أا  إسالمية لفية  ويلة, و م بأمسأ م كانوا يسمون أوالده
ن قةار السور كباقي يدرسون مع أوالد املسلمن جنبًا إ  جنل يف املدارري اإلسالمية, وحيفظو 

 ا تمما سبل غيظًا كبريًا لل كومة البورمية ودفع ,(1)بعض األدعية املأثورة واأل كار املشروعةو أقرا م 
للقضا    م وتشريدهمقتلمبضايقة املسلمن يف معاش م و للب   عن اخلرو  من هذا املأزق الكبري 

 خوفاً من انتشار  يف مجيع أحنا  البالد.علا اإلسالم 

  

                                                           

 حممدددد أيدددو  حممدددد إسدددالم سدددعيدي, اإلسدددالم واملسدددلمون يف أركدددان بورمدددا قدددد اً وحدددديثاً, رسدددالة ماجسدددتري, ط بددددون, ت بددددون, انظدددر( 1) 
م وكاندد  معروفدة عنددد مسدلمي أراكددان بفددية 1930م وحدد  1824, وهدذ  الفددية اسدتمرت أكثددر مدن مئددة عددام, بددأت مددن عدام 105 

 اإلسدالمية اجلماعدات خمتلدب بدن نفرق أن اليوم املمكن من لياار يف قثه مسلمو بورما "الرخا  )شاني زمان(, يقوى الباح  موشي ي 
 العددادات مددن كثددرياً  انتشددرت نفددو هم حتدد  املسددلمن مددن السددنة فأهددل, جنددل إ  جنبدداً  يعيشددون الددذين أراكددان يف البو يددة وبددن بين ددا أو

مسددلمو , ", انظدر موشددي ي دارللمسددلمات الدشدة غددرار علدا البو يدة نسددا  بدن احلجددا  انتشدار املثدداى سدبيل فعلددا البدو ين إ  اإلسدالمية
 .25 بورما, مرجع سابق, 
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 / الحالة السياسية واالقتصادية.1
 أوالً: الحالة السياسية.

بعددد أن كاندد  شدديوعية  (1) ات ميددوى اشددياكيةكان  فاشدديةحكومددة بورمددا حكومددة عسددكرية 
حي  عان  بورما من احلكم العسكري ووصف  بأ ا من أقدم قانمة علا الظلم والق ر واالستبداد, 

, وأعلدا هيئدة يف (2)والنظام السياسي يف بورما نظام مج وري احتادي دسدتوريالدكتاتوريات يف العا , 
قبددل الشددعل, وهددذا اجمللددا  عضددواً ينت بددون مددن 451  الددبالد هددي جملددا الشددعل الددذي يتكددون مددن

التشددريعي هددو الددذي ينت ددل مددن بددن أعضددانه جملددا الدولددة الددذي ينت ددل مددن بددن أعضددانه رندديا 
اجلم وريدة أيضداً, وعددن  ريدق جملدا الشددعل يعدن أعضدا  جملددا الدوزرا  الدذي يكددون مسدئوالً تنفيددذياً 

 .(3)عن اإلدارة العامة للدولة

هدددد وصدددار امس ددا بورمدددا وتددو  رناسدددة الدددوزارة 1948 وحينمددا حققددد  الددبالد اسدددتقالهلا يف عددام 
م أدارت شئون البالد حكومة  وارئ 1960 –م 1958  قام  دولة شبه فيدرالية, ويف املدة )أونو(
م قدددام اجلندددراى بدددانقال  عسدددكري 1962ل ا رنددديا أركدددان اجلددديش اجلندددراى )  ويدددن(, ويف عدددام شدددك  

اشدياكية تضددمن  حنددوالفيددرام واتبدع  جدداً بورميداً يسداري وا دبلع بالسددلبة مدن جديددد فدأل ا النظددام 
م أقددرت الدبالد دسددتوراً 1903ق اقتةدداد الدبالد, ويف عدام أعدات تدأميم كاسدد ة وع لدة دوليدة ممددا عمليدا

م تكونددد  اجلب دددة الو نيدددة الد قرا يدددة املعار دددة مدددن 1905مددددنياً أخدددذ بالنظدددام الرناسدددي, ويف عدددام 
م 1904األقاليم وقام  بشن حر  عةابات  د احلكومة, ويف عدام مجاعات األقليات املتمرك ة يف 

م  املوافقة علا النظدام االشدياكي اجلديدد للدبالد مدن خدالى مدا أمسدو  باسدتفتا  شدعيب عدام, ويف عدام 
م قامددد  املظددداهرات البالبيدددة يف ران دددون بعدددد مدددا تفددداقم الدددنق  يف املدددواد ال ذانيدددة واسدددتقال  1980

واسدتو  اجلندراى )سدو  ,ل عماليدة بعد مظاهرات  البيدة عنيفدة وأعمداى شدم 1988احلكومة يف عام 
احلكددم  حندا  عدنالدذي  علدا السدلبة يف انقدال  عسددكري يعتقدد أنده كدان مدن تدددبري )  ويدن( مدون (

م, ويف عدام 1988م إ  1962بعدد أن  دل ميبعداً علدا عدرش السياسدة البورميدة  دواى السدنوات مدن 
فيدددة وألقدددا القدددبض علدددا اآلال، وكدددان مدددن بيدددن م دعددداة الد قرا يدددة م أعلنددد  األحكدددام العر 1989

م 1990 ويف عددام ,ري اسددم الددبالد إ  ميامنددار واسددم العاصددمة إ  )يددان ون(يددوحقددوق اإلنسددان, وا ت 
                                                           

حسددن بدن الشدديخ عبددد اخلدالق الشمدداوي, حددوى موسدي املسددلمن يف بورمددا االشدياكية, مع ددد وويددد وحتفدي  القددران بكراتشددي,  ةانظدر واليدد( 1) 
 .88هد,   1403باكستان, 

 .180أنبوان القواى, املوسوعة اجل رافية أ وا  علا العا , مرجع سابق,   انظر( 2) 
 .400ه اع بن عيد الشمري, املعجم اجل رايف لدوى العا , مرجع سابق    انظر( 3) 
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, انتةدداراً حامسدداً نيا حدد   املعار ددة الددر  حقددقتعدديددة حددرة منددذ ثالثددن عامدداً و أجريدد  أوى انت ابددات 
 كمة واهل  االنت ابات ونتانج ا ورفض  الت لي عن السلبة.لكن عةبة العسكر احلا 

واستمرت انت اكات حقوق اإلنسان والعمل باألحكام العرفية, وانقض  احلكومدة علدا الثدوار  
مذقدة  دد البانفدة املسدلمة يف مقا عددة  ن جندو  شددرق الدبالد, ودبدرتاملن ددرين مدن أصدل كداريين مد

وبعددد  دد ن , ر عقوبددات علدا بورمددار احلكومددات ال ربيدة بفددأراكدان يف جنددو  غددريب الدبالد, وقامدد  
م, ويف سدبتمش رفعد  1992عدام  يف إبريدل موندغ( دوم مت ايد وفشل اقتةدادي متفداقم اسدتقاى )سدو

م ا االتفداق علدا 1993, ويف عدام كمدا هدي  األحكام العرفية لكن بقي  القيود علا احلرية السياسية
م أرغدم ثدوار الكدارين 1995يف  داى شدرق الدبالد, ويف عدام  وقب إ الق النار مع متمدردي الكاشدن

ثدددوار م وافدددق 1996 وط علدددي م, ويف عدددام علدددا اهلدددرو  إ  تايلندددد بعدددد أن شدددددت احلكومدددة الضددد
اببدة دوى م قبل  بورما عضدواً يف ر 1990 عام ويف يوليو, الكارين علا حمادثات السالم مع احلكومة

ت ددة, ومنظمدة األغذيدة وال راعدة, والبندك الددوم لإلنشدا  عضدو يف األمدم املهدي جنو  شرق بسيا, و 
والتعمري, ومنظمة العمدل الدوليدة, وصدندوق النقدد الددوم, واملنظمدة الب ريدة الدوليدة, ومنظمدة الةد ة 

 .(1)العاملية, ومنظمة التجارة الدولية

والشدديوعية تضد  مددن خدالى مددا مضدا أن احلالددة السياسدية لدولددة بورمدا مجعدد  بدن االشددياكية ي
العسدددكرية املسدددتبدة يف بن واحدددد وإن كدددانوا يتظددداهرون خدددال،  لدددك, وبالتدددام فدددإن اجملتمدددع البدددو ي 
بأكمله حار  هذا النظام االشياكي الذي  ر  اقتةاد البالد وخرياهتا, إ  أل ا امللكية الفردية, ممدا 

بورمددا, وتظددداهر الواليددات املت دددة تفدددرر عقوبددات اقتةددادية ف ةددل  اال دددبرابات داخددل   جعلدد
منظمدددات وهيئدددات وأحددد ا  سياسدددية    دددورالرهبدددان والبدددال  واعُتقدددل اآلال، مدددن م, ممدددا أدى إ  

تبالددل بإصددالا النظددام وتعددديل الدسددتور, لكددن الواليددات املت دددة األمريكيددة تدددخل  يف السددنوات 
ظددددر احل اإ  حكومددددة د قرا يددددة, ورفعدددد  عن دددد األخددددرية لت ويددددل دولددددة بورمددددا مددددن حكومددددة عسددددكرية

 الد قرا ية امساً دون معىن. تظاهرت بانت ا ثيا  العسكرية و   والعقوبات بعد أن خلع

  

                                                           

 .404حممد عييا, معجم بلدان العا , مرجع سابق    انظر( 1) 
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 ثانياً: الحالة االقتصادية.

ن دولدة بورمدا تندت   الدن   االشدياكي الشديوعي الدذي حيدرم ملكيدة الفدرد, فدإكما ا  كر  بنفداً   
وتعتدش بورمدا واحددة مدن أفقدر البلددان يف جندو  شدرق وبالتام فإن اقتةاد بورمدا من دار مامداً داخليداً, 

بسدديا لكن ددا األكثددر حضددوراً علددا سددداحة األحددداث الدوليددة بفعددل اال ددبرابات السياسددية وأحدددداث 
حيد  صدنف  األمدم م, 1948العنب واالحتجاجدات الدي تشد دها مندذ اسدتقالهلا عدن بريبانيدا عدام 

الددوى األقدل مندواً بعدد أن كاند  يف املا دي أغدىن م علدا أ دا واحددة مدن 1980املت دة بورمدا يف عدام 
دولددة يف جنددو  شددرق بسدديا, ف ددي تعتددش دولددة فقددرية إ  حددد مددا, وألجددل  ج ددا السياسددي العسددكري 

م عقوبدددددات اقتةدددددادية 1990 عدددددام الواليدددددات املت ددددددة األمريكيدددددة يف مدددددايو علي دددددا املسدددددتبد فر ددددد 
 .(1)جديدة

املتوسدددبة التقددددم, وتنتشدددر املرافدددق احليويدددة احلديثدددة  ,إحددددى الددددوى الناميدددةحاليددداً وتعدددد بورمدددا 
ال  نددا ق الريفيددة والنانيددة الدديوالعمددران والبددرق احلديثددة واجليدددة يف األقدداليم الرنيسددة واملدددن, وتقددل يف امل

لفددة إ  حددد  كبددري, ومتلددك دولددة بورمددا مجيددع وسددانل اإلنتددا  والنقددل واملواصددالت واخلدددمات ت م تدد اى
القباع العام املتمثل يف الشركات واملؤسسدات, إ  تببدق النظدام املعمدوى بده يف الددوى  العامة إ  يديرها

 .(2) ات امليوى االشياكية مع فارق الدقة والتقنية بين ما

%( مدن األيددي 00وتعد دولة بورمدا بلدداً زراعيداً مدن الدرجدة األو , حيد  يعمدل أكثدر مدن ) 
وهدو ال ددذا  األساسددي ملعظددم سددكان  ,العاملدة في ددا بال راعددة, وتعددد زراعدة األرز أهددم احملاصدديل ال راعيددة

رتبددة الددبالد, ويفدديض عددن حاجت ددا الداخليددة, وتةدددر من ددا كميددات كبددرية إ  اخلددار , حيدد  حتتددل امل
األو  يف تةددير  بددن سددكان العددا , بينمددا تعددد الدولدة الرابعددة يف إنتاجدده بعددد اهلنددد والةددن واليابددان, 

 .(3)ويعد مينا  را ون من أعظم املوانت لتةدير الرز والذرة يف العا 

 الثروات الموجودة في بورما

رة والسمسم والبقوليات   كقةل السكر والفوى السودا  والقبن واجلوت والذالثروة الزراعية
 والقبن واملباط الببيعي وغريها.

                                                           

 .404  مرجع سابق, حممد عييا, معجم بلدان العا   (1) 
 .400ه اع بن عيد الشمري, املعجم اجل رايف لدوى العا , مرجع سابق    (2) 
 .400سابق   الرجع انظر نفا امل (3) 
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إ  ت بدي ال ابدات أكثدر مدن نةدب مسداحة بورمدا, وتدأر  ,هلا أمهيت ا التجاريدةو   الثروة الغابية
األخشددا  يف املرتبددة الثانيدددة بددن أهدددم املنتجددات النقديددة املةددددرة لل ددار , ومدددن األخشددا  التجاريدددة 

 .(1)و)البادول( و)البينكادو( امل مة شجرة السا  )التيك(

ويعد البيوى من أهدم املدواد اخلدام  ,  له أمهية كبرية يف اقتةاد بورمااْلنتاج المعدني والصناعي
في ا, وتظ ر حقوى النفن يف نباق رنيا بأواسن بورما إ  الشدماى ال دريب مدن بوجويومداري, وتوجدد 
أهدم حمبددات التكريدر الكددشى يف سدرييام, وينددت  الف دم بكميددة قليلدة جددداً ال تكفدي حاجت ددا, وتوجددد  

والقةدددير والددذهل يف صدد ور بورمددا,  كددل مددن خامددات احلديددد والرصددا  وال نددك والفضددة والن دداري
 ولكن بكميات ص رية, وتنتشر حماجر الرخام األبيض بالقر  من مندالي والقسم الشمام.

   كدبغ اجللود والف ار والن اري وتعليل الفواكه.الصناعات التقليدية

ر ومعظددم   مثددل األبقددار واجلدداموري واخليددوى واألغنددام واملدداع  وال دد الن واخلنددازيالث  روة الحيواني  ة
 اإلبل ماماً.في ا أنواع البيور وتنعدم 

  كاألمسدال وامللدد  واألحجدار الكر ددة واألصدددا، الثميندة, فتعددد بورمدا مددن أغددىن الث روة البحري  ة
 الدوى يف إنتا  األحجار الكر ة كالياقوت وال برجد والعقيق.

 .(2)(كيات بورمي) وتسمابقي أن أ كر العملة املتداولة لدولة بورما 

 بسدديا شدرق جندو  يف البلددان أفقددر مدن واحددةتعدد  دولدة بورمددا تبدن لندا أنبندا  علدا مدا سددبق 
 كدن أن نل دد  النشدداط االقتةددادي يف العسددكري, و  السياسددي  ج ددا فقددرية ألجدل دولددة تعتددش ف دي

ابيددة بورمدا بأ ددا بلدد زراعددي مددن الدرجدة األو  وتدد رع األرز واحملاصديل ال راعيددة األخددرى, ولددي ا ثددروة غ
الثددروات املعدنيددة كددالبيوى والن دداري واحلديددد وغريهددا, إ  جانددل وفددرة الثددروات  باإل ددافة إ هانلددة, 

  املتنوعة. احليوانية والثروات الب رية

                                                           

, 8دار الن ضدة العربيدة بدريوت ط  ,اجل   األوى بسيا املومسية وعا  احملين اهلندي ج رافية العا  اإلقليمية ,(  د. حسن سيد أ د ابو العينن1) 
, وخشدل التيدك األصدفر 184, وكذلك سديد عبدد اجمليدد بكدر, األقليدات املسدلمة يف بسديا واسدياليا, مرجدع سدابق   354هد  1404

شدل األركا  من أجود أنواع األخشا  حي  جلل لةناعة منابر احلرم املكي الشريب منذ الع د العثما , واست دم هدذا الندوع مدن اخل
القادم من منبقة أراكان لتسقيب الكعبة املشرفة أيضاً يف الع د السعودي, انظر مقااًل أل دد حممدد أبدو اخلدري الشمداوي, بةد يفة الشدرق 

 م حت  عنوان الشماويون يف ع د امللك عبد الع ي  ر ه اهلل.2015/ 24/2 بتاريخ( 10) صف ة( 1108) رقم العدداملببوعة, 
البدورمي بالنسدبة للريداى  الكياتقيمة , و 232  م, 1968, 3دار الن ضة العربية مةر القاهرة ,ط  ,القاموري السياسي, اهللأ د عبية  (2) 

 .ورمبا ي يد قلياًل أو ينق  حسل ما هو متداوى يف االقتةاد العاملي كيات بورمي  300إ   260ما بن , لاير واحد =السعودي
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 اً: دخول اإلسالم إلى بورما.رابع

 بورما. إلىأ / تاريخ دخول اْلسَلم 
بورما وإقليم أراكان أقواالً متعددة وروايدات خمتلفدة يف دخدوى   كر املؤرخون ومن كتل يف تاريخ
 ا يلي مباإلسالم إ  دولة بورما أمجل ا يف نقاط 

  يدذكر بعددض املدؤرخن بأندده دخدل اإلسددالم يف بورمدا وبالت ديددد يف إقلديم أراكددان عدن  ريددق
أيددي العدر  عن  ريق وار العدر  املسدلمن, حيد  كاند  املالحدة الب ريدة يف  ه102الب ر عام 

املسلمن وكانوا ينقلون البضانع من ال ر  إ  الشرق ومدن الشدرق إ  ال در  يف ودارهتم بندذال إ  
أن التجددار العدددر  ق اهلندددد, وأثبتدد  اآلثددار القد دددة بددالد الةددن وإ  اجلددد ر الددي تسددما ج اندددر شددر 

ثدر حتبدم سدفينة عربيدة يف يف ع د اخلليفة هارون الرشديد العباسدي إ (1)املسلمن وصلوا مينا  أكيا 
احملددين اهلندددي قبالددة سدداحل أراكددان, بعددد ج ددد  كبددري مددن التعددل واإلرهدداق بسددبل مددا حدددث هلددم, 
حبددوا رحددداهلم يف مدينددة أكيدددا  وتو نددوا في دددا مبل ددن رسدددالة القددربن الكدددر , ويعددد دخدددوى هدددؤال  

 .(2)الناجن من السفينة ال ارقة علا سواحل أراكان بداية دخوى اإلسالم
  أيدددام الفدددت  اإلسدددالمي حيددد  عدددشت جيدددوش الفدددت  اإلسدددالمي بدددالد فدددارري مدددروراً رضدددبة

م وجبداى اهلندد وحدور السدند وبدالد اليكسدتان وحد  حددود الةدن وكمدا عدشوا 652األف ان سدنة 
 .(3)القارة اهلندية ح  وصلوا أراكان

 لدع املسددلمون وقدد خهددد( 686عدام ) عدن  ريددق الةدن التتددار بورمدا املسدلمون عنددما غد ا
حيددد  اسدددتقر هدددو وعددددد مدددن أتباعددده يف أراكدددان  ,امل دددوم )سدددوجا( مة أمدددريهبقيدددادامللدددك الباغيدددة 

 .(1)ونشروا اإلسالم في ا

                                                           

وأصله )إيدك أ ( بالل دة الفارسدية وتعدىن األرر يف مةدل الن در الواحدد مثدل كلمدة )بنجدا ( يعدود أيضداً أكيا   عاصمة أراكان سابقاً ( 1) 
 مرجدع سدابقد. حممدد يدونا, تداريخ أراكدان املا دي واحلا در, إ  الفارسية وأصله )بين  أ ( وتعىن األرر يف مةل مخسة أ دار, انظدر 

 21. 
هدد, 1388ة املسدلمن يف بورمدا أراكدان, نشدر بعنايدة أهدل العلدم بددار األنةدار, ط بددون, ت عبد السدب ان ندور الددين واعد , مأسداانظر ( 2) 

كدذلك واليدة حسدن بدن الشديخ عبدد اخلدالق الشمداوي, , و 01خلدش والعيدان, مرجدع سدابق   , وكذلك حممد ناصر العبودي, بورمدا ا8  
انظدددر حممدددود شددداكر التددداريخ اإلسدددالمي, التددداريخ املعاصدددر  , وكدددذلك26حدددوى موسدددي املسدددلمن يف بورمدددا االشدددياكية, مرجدددع سدددابق,   

 .53,   22هد,   1416, 2األقليات املسلمة, املكتل اإلسالمي, بريوت. لبنان, ط
( أ دد عبددد الع يد  احلةددن, األقليددات املسدلمة يف مواج ددة الت دديات وواجددل املسددلمن حندوهم, دار عددا  الكتدل, الريددار, السددعودية, ط 3) 

 .42التاريخ والت ديات, مرجع سابق   , وكذلك نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما54هد,   1423بدون, 
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 ،كاند  سدكان أراكدان علدا اإلسدالم   في دا أشارت بعض املةادر إ  أن أوى مرة يتعدر
 .(2)م810ح  عام م 088الذي حكم منبقة أراكان من عام  يان شاندرا(حيف ع د امللك )ما

 هنددال مددن يددذكر أن تددداريخ املددد اإلسددالمي إ  بورمددا يعدددود إ  القددرن التاسددع املددديالدي ,
 القددرن يف أراكدان وواليدة تانينثداري سداحل علدا بورمدا يف إيدراوادي  در دلتدا املسدلمون حيد  وصدل

 املسددلمن مسددتو نات والةددينيون واألوربيددون والفددرري العددر  الرحالددة وثددق التاسددع املدديالدي, وقددد
 .(3)خالى هذا القرن عن  ريق التجارة اإلسالم ونشرهم األو 

  عدددن  ريدددق البن ددداى واهلندددد, ففدددي القدددرن الثالددد  عشدددر املددديالدي, عظدددم نفدددو  البن دددالين
والب ارين املسلمن ونشب  وارهتم يف معظم بالد اهلند, وإ  البالد الدي تلدي م شدرقاً وهدي بدالد 

بأراكدان, ومددن  واملسدماةحاليداً, وكدان دخددوهلم عدن  ريدق املنبقدة ال ربيدة مددن بورمدا  برمانيدا )بورمدا(
 .(4) أراكان انتقل إ  معظم أحنا  بورما مع جماري األ ار وإ  سواحل البرق املانية والشية

  بعدض و وهنال من يؤرخ دخوى اإلسالم إ  بورما بأنه بدأ يف القرن الرابع عشر املديالدي
 ثدل بدايدة املدد  -أي خدالى القدرن الثالد  عشدر املديالدي  -م 1208كرت أن عام املةادر قد   

 .(5)اإلسالمي إ  بورما

 القاسم لكن خمتلفة, أربع فئات إ  بورما يف املسلمن تقسيم وبنا  علا هذ  الروايات  كن
 السين. هو املذهل بين ا املشيل

 الثا  والثال  عشر لقرننيف ا بورما إ  املسلمن من جمموعة أقدم وصوى تاريخ / يعود1
 وت و  وهنود وُفرري عر  معظم م وكان امللكي, البالط يف ومو فن إلي ا كتجار وقدموا ,امليالدي

 .بورما يف واستقروا بو يات نسا  من عدد من م

 عمد ,وأراكان بي و مملكي  د لل مالت ونتيجة عشر امليالدي السادري القرن من / ابتدا ً 2
 ساغاينغ شوبو, ومنبقة منبقة حوى العليا بورما املسلمن يف أسر تو ن إ  البورمين احلكام

                                                                                                                                                                          

د. إمساعيدددل أ دددد يددداغي وحممدددود شددداكر, تددداريخ العدددا  اإلسدددالمي احلددددي  واملعاصدددر, دار املدددريخ للنشدددر, الريدددار, السدددعودية, ط بددددون,  (1) 
ال  ود. حسدن عبدد القدادر صدا , و دود شداكر, البلددان اإلسدالمية واألقليدات املسدلمة يف حممدد السديد غد, وكذلك 342هد,  1413

 .590العا  املعاصر, مرجع سابق   
 .22والية حسن بن الشيخ عبد اخلالق الشماوي, حوى موسي املسلمن يف بورما االشياكية, مةدر سابق,    (2) 
 .2  موشي ي ار, مسلمو بورما, مرجع سابق  (3) 
 .01حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق,    (4) 
 .185سيا واسياليا, مرجع سابق   سيد عبد اجمليد بكر, األقليات املسلمة يف بانظر  , ولالست ادة02سابق,   الرجع انظر نفا امل (5) 
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 البالط يف رفيعة مبكانة أخرى حظي  امللكي, وجمموعة اجليش يف خدماهتم مقابل وكياكا ويامتن
 شرق  اى يف ص رية صينية اسالمية جالية , وهنال(1)وميمجن إدارين أفرادها عمل حي  امللكي
 يونان منبقة يف قوية, أسس  إسالمية سلبنة من بقي ما هم وأفرادها )بانتاي( باسم وتعر، ,بورما
 عشر امليالدي. التاسع القرن خالى

 م1842عامي  بن بريبانيا إ   م ا بعد بورما إ  للمسلمن الرنيسي التدفقحةل / 3
بسيا  جنو  من ووار ومست دمن عماى هجرة االستعمارية احلكومة شجع  م, إ 1886و

 البرقات وعلا موملن وكياكا مثل املدن وبعض العاصمة يف معظم م فعمل البلد, هذا يف للعمل
 .(2)رم خاصة مساكن وا بنا  وبينمانا الرنيسية

 ,أركان والية الذين سكنوا الروهنجيا  يف ,اليوم بورما يفموجودة  إسالمية جالية أما أكش /4
 عشر اخلاما القرنن أراكان خالى يف أسس  مستقلة مملكة إ  أصوهلم ينسبون فعدد من م
 وو فوا البن اى مسلمي مع وصالت عالقات اململكة هذ  حكام أقام امليالدي حن عشر والسادري
 .(3)مسلمن وجنود إدارين

                                                           

 اسم ونالبورمي امللول علي م أ لق وقد بورمين, أنفس م واعتشوا البورمي ال ي ولبسوا البورمية الل ة وأحفادهم املسلمون هؤال  تكلم (1) 
 مرة ألوى   رو , بو ية ووالدته مسلم والد  من علا يبلق تعبري وهوأو )احملمدين( ( زربادي) باسم بعد فيما عرفوا مث(, كاال) أو( بار)

 تفسري علا العثور يتم  , و بورما  ل أحنا  تعداد أوى كان الذي ,م1891 عام فشاير 26 يف بورما يف الثال  السكا  التعداد يف رمسياً 
 رمسياً  استعمل تعبري وهو ,البورميون املسلمون اسم علي م ُيبلق أن فضلوا الذين للمسلمن التعابري هذ  ترق و  الكلمة, ذ هل اشتقاقي

, وكذلك انظر 20  مرجع سابق, , بورما إرهابيون أم مرهبونمسلمو , أندرو سل  انظر ,م1941 عام االستعمارية احلكومة قبل من
 .05و 33موشي ي ار, مسلمو بورما, مرجع سابق  

 نةب من أكثر وكان هندي, مليون من أكثر بورما يف كان الثانية العاملية احلر  اندالع ثرإ حدث  الي اهلند  إ اجلماعية اهلجرة قبل (2) 
 من أكثر اهلنود املسلمون حين ا شكل كما مليون, 16 بنذال بورما سكان عدد كان حن يف ,اهلنود من ران ون العاصمة سكان عدد
, األصلي مو ن م من مع م جلبوها الي والثقافية الدينية تقاليدهم علا وحيافظون, والتاميلية رديةاألو  ينبقون وكانوا ,بورما مسلمي ثل 
 ران ون يف اهلندية اجلالية  د واسعة عنب أعماى إ  أدى مما ,والعرقية االقتةادية التوترات ت ذية يف الدينية الفروقات ساعدت وقد

  إ يةل   عددهم أن إال ,م1945 عام االستعمارية دارةاإل عودة مع بورما  إ عادوا اهلنود بعض لكن م,1938 و م1931 عامي
 .21  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , أندرو سل  , انظراحلر  قبل سانداً  كان الذي املستوى

 عسكرية وحدة امللك هذا جيش يف وكان ,عشر الثامن القرن أواخر يف ببورما وأحلق  بودابايا امللك حكم إ  اململكة هذ  وخضع  (3) 
 هذا وارتفع أراكان سكان من% 56 حوام ياالروهنج شكل م1986 عام ففي, أراكان يف بعد فيما استقروا بورمين مسلمن من مؤلفة
مسلمو بورما إرهابيون أم , , انظر أندرو سل أراكان والية تقديرات حسل مالين أربع يعادى ما أي% 90إ  م1992 عام الرقم

 .23-19  مرهبون, مرجع سابق, 
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 واملددورو واألتددرال والفددرري العددر  مددن مسددلمة شددعو  سدداللة مددن هددم إ ن املسددلمون البورميددون
 يف احملليددة العرقيددة اجملموعددات مددع وت اوجددوا حيدد  اسددتقروا واملاليددو والةددن والبشددتون والبن دداى واهلنددود
 .(1)بورما

ويةدعل اليجدي  بدن  ,أن هنال روايات متعدددة يف دخدوى اإلسدالم إ  بورمداا مضا مميتض  
لكنه  كدن اجلمدع بدن وكل الروايات حمتملة, تلك األقواى نظراً لعدم وجود مرجع تاراي يعتمد عليه, 

تلددك األقددواى بددأن كددل واحدددد أشددار مددن حيدد  نظرتدده إ  حادثدددة معينددة ووقددانع حمددددة, ولدديا هندددال 
دم وصوى اإلسالم إ  بورما وانتشدار  وكدان  لدك تعارر وا   وجلي, إ  نستفيد من تلك األقواى قِ 
وددار العددر  املسدلمن, وثبدد  وازدهددر أيددام الفددت  عدن  ريددق إقلدديم أراكددان بفضدل اهلل مث بفضددل دعدداة و 

  در هدد, و 686 شوكته عندما غد ا التتدار بورمدا يف عدام  ن اإلسالم وقويم, ومك  652 اإلسالمي عام
 م.088 يان شاندرا( الذي حكم منبقة أراكان من عامحع د امللك )ما  جلياً يف

  

                                                           

 .6  مرجع سابق , مسلمو بورما, موشي ي ار (1) 
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 بورما:ب / دور تجار وسياح العرب في انتشار اْلسَلم في 
قددرن العاشددر الكاندد  العددر  كمددا هددو معلددوم يف التدداريخ هددم املتقدددمون يف التجددارة واملالحددة إ    

اهلجددري املوافددق للقددرن السددادري عشددر املدديالدي, وكددانوا هددم املسدديبرون علددا الب ددار الشددرقية إ  بددالد 
فيده يعدود بعدد اهلل إ   السند, وكما  ُكر بنفاً أن دخوى اإلسالم يف بورما وانتشار  كان السبل الدرنيا

كانددد  تنبلدددق قدددوافل م مدددن املددددن   ذينلدددي  وجندددو  اجل يدددرة العربيدددة, والدددودددار العدددر  مدددن منبقدددة اخل
إ  املددوانت والث ددور الب ريددة والن ريددة املمتدددة مددن قددر العددر  حدد  الةددن  (البةددرة)السدداحلية و اصددة 

سددلك ا بورمددا إحدددى البددرق واملمددرات الددي ت, وكاندد  بإندونيسددياوجدد ر اهلنددد الشددرقية املعروفددة حاليدداً 
لةن, حي  اعتاد التجار العر  واليمنيون زيدارة مديندة أكيدا  عاصدمة إ  االقوافل التجارية املتج ة 
  أراكان عن  ريق الب ر.

لعر  اجل يرة وعر  األندلا امل اربدة, وقدد كدان  أحفادٌ  (1)الروها ين أن بعض الباحثن رىوي 
ل يف نشر اإلسالم وإخدرا  النداري مدن  لمدات الكفدر إ  ندور عااملسلمن دورهم الف جار العر  منلت

اإلسددالم يف أرجددا  الددبالد يف فددية وجيدد ة وهلل  اإلسددالم, ومددن عبددادة العبدداد إ  عبددادة ر  العبدداد, وعددم  
كبددرٌي مددن احلمدد واملنددة, وبددأ الندداري بفضددل اهلل يددخلون يف ديددن اهلل أفواجدداً, وقدد اعتنددق اإلسددالم عددٌد  

   .السكان احمللين لتأثرهم بعر  املسلمن يف معامالهتم التجارية اخلالية من ال ش واخلداع

وكان ملدك إقلديم أراكدان يكدرم م ألجدل أخالق دم احلميددة, والسديما بسدبل امدتالك م احلركدة  
التجاريددة وم ددارهتم يف املالحددة, حدد  أن كلمددة روها يددا اسددم قددد  ألراكددان, ولقددد قدداى  )بومونددق تددان 

                                                           

م 810-088العربية, حي  يذكر املؤرخدون بدأن امللدك ماحيدان شداندرا حكدم منبقدة أراكدان مدن عدامكلمة روها يا مشتقة أصاًل من الل ة (1) 
وأنه خالى هذ  الفدية كدان التجدار العدر  يعدشون قدر البن داى بسدفن م التجاريدة, وحددث أن غرقد  إحددى السدفن العربيدة و لبداً للنجددة  

سددكان ج يددرة رامددوري إنقددا هم, ولعدددم معرفددة الل ددة العربيددة أ لددق علددا  كددان الركددا  يددرددون يف صددياح م كلمددة )الر ددة(, وقددد اسددتباع
 د ايا السدفينة نفدا الكلمدة الدي كدان يرددهدا ال رقدا وهددي الر دة, وشديئاً فشديئاً حرفد  الكلمدة إ  روحدان  أو روهدان  وأصدب   صددفة 

سلمة جبامعة امللدك عبدد الع يد  جبددة, اجمللدد الرابدع, صدفر الروها ين تبلق علا املسلمن األراكانين, انظر نشرة مع د شئون األقليات امل
, يقددوى شدديخ اجلاليددة الشماويددة باململكددة العربيددة السددعودية  أن أصددل كلمددة روها يددا مركبددة مددن كلمتددن )روا 5ه,  1400وربيددع األوى 

بإنقدا  أرواا أوشددكوا علددا ال ددرق مددن   دا(, وهددي عبددارة أ لق ددا السدكان األصددليون علددا سددواحل أراكددان يف ميندا  أكيددا , حينمددا قدداموا
د ركا  السفينة الي كان  تقل واراً من العر , فنجو من ال رق فنادوا رذ  العبارة ) روا  ا( مث أدغم  الكلمتان فيمدا بعدد وحرفتدا بعد

 هدد3/2/1435 بتداريخالعربيدة السدعودية  اجمليد األركا  شيخ اجلاليدة الشماويدة باململكدة مرور ال من إ  )روها يا(, لقا  مع أبو الشمع عبد
 مبكة املكرمة. 
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, (1)لدوين( وهدو مددؤرخ مشد ور لتداريخ أراكددان قداى  إن كلمدة أراكددان مشدتقة مدن الكلمددة العربيدة )ركددن(
 .ةواملراد أن اإلسالم أساري في ا وقانم علا أركان اإلسالم اخلمس

أراكان ح  ورد رجاى من بةرة العراق وبنو هلم بليددة خاصدة تسدما  إ واستمر ورود العر   
بةرة أو باصدرة, وملدا كدان العدر  أصد ا  الشدجاعة واملدرو ة والشد امة و يلدون إ  التعداون والةدداقة 

بورمددا وخاصددة راجدداوات أراكددان مددن املقددربن  (2)دومدداً, واإلقدددام يف احلددرو  لددذا قددد اختددذهم راجدداوات
 .(3)هلم

وكدانوا مقدربن مدن األسدرة امللكيدة وبثدرهم ملدول أراكدان  ,هلم مكاندة خاصدة يف بال  دم وكان  
املناصدل العليدا يف الدولدة, وندالوا مدن الراجداوات األنعدام والقبداع والعقدارات  باالنضمام للجيش وتدوم

السدابع  الثمينة ح  نبغ من م أش ر مشاهري قواد اجليوش وحكام املقا عدة مثدل  عبدد الدر ن يف القدرن
وأشدددر، خدددان القاندددد العدددام  عشددر, واحلدددا  علدددي خدددان حددداكم إقلددديم أراكدددان يف القدددرن التاسدددع عشدددر,

وموالنا حمي الدين اخلبيدل, والشديخ  للعساكر, وعبد الكر  والقا ي الشجاع يف القرن الثامن عشر,
 .(4)سياسةسليمان املعرو، باونكي, والشيخ فت  علي وغريهم من الرجاى البارزين يف احلر  وال

يف تارادده أن التقددم والرفاهيددة والت دذيل يف األخددالق دخلدد  يف  (5)يقدوى املددؤرخ املسدي هدداروي
أشد ر الرحالدة مدن الدبالد العربيدة الدذين زاروا  أن مدنو كدر  ,بورما عن  ريق الرحاى والتجار من العدر 

  (6)بورما ما يأر

                                                           

 .46نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات, مةدر سابق,    (1) 
 .  مجع راجا ويبلق علا األمرا  أو امللولمعىن راجاوات (2) 
 .53هد,   1434, ط منق ة وجديدة, دمن اال ب ا عاماً , مسلمون أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن انظر (3) 
, و  أعثدر إ  اآلن 20والية حسن بن الشيخ عبد اخلالق الشماوي, حوى موسي املسدلمن يف بورمدا االشدياكية, مةددر سدابق,    انظر (4) 

 .تراجم عن هؤال  الرجاى والقادات سوى ما  كرت
, وكددذلك عبددد 26لق الشمدداوي, حددوى موسددي املسددلمن يف بورمددا االشددياكية, مةدددر سددابق   واليددة حسددن بددن الشدديخ عبددد اخلددا انظددر( 5) 

البو يدون  , وكتدا  املسدي هداروي مفقدود وقدد أخفدا 5السب ان نور الدين واع , مأساة املسدلمن يف بورمدا الشديوعية, مرجدع سدابق,   
 .سلمنتويه من معلومات ووثانق م مة لةا  املحيالعتبارات سياسية ملا 

أبدو يدونا انظر نبذة من تاريخ املسلمن يف مقا عة أركان برما, نشر جملا الدعوة واإلرشاد التابع ملؤمر العدا  اإلسدالمي بكراتشدي,  كدر  ( 6) 
مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية حسل ما نشرته الدوريات امل تلفة بالل دة العربيدة, خمبو دة  , يف كتابهصا  أ د حممد إدريا األركا 

  مرجددع سددابق , وكددذلك عبددد السددب ان نددور الدددين واعدد , مأسدداة املسددلمن يف بورمددا أراكددان, 13, ط بدددون, ت بدددون,   1406
11. 
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أتدا مدن البةدرة  ,من السدياا العدر  (1)م ورد إلي ا الرحالة الكبري ابن خردا به844 يف عام -1
ويوجددد في ددا خممددل غددام  ,مالددك خلمسددن ألددب فيددل وقدداى إن ملددك ر ددة )بورمددا السددفلا(
 الثمن وهو من سياا العر  األوى.

م ورد إلي ددا ابددن سددليمان مددن اخللددي  العددريب وقدداى مددا قدداى األوى مضددافاً إ  851 ويف عددام -2
بة فيمددا بددن دوى العددا  إال أن السددل (2)عددرو، لددك إن ملددك ر ددة بورمددا السددفلا قليددل امل

مددن مسددلمي  كددل سددكا اي  ش رامددامس ددا أن هنددال مدينددة العسددكرية أقددوى وأزيددد, واكتشددب 
 .(3)العر  أص ا  الةناعة والتجارة

مدن اخللدي  العدريب وقداى إن يف اهلندد مقا عدة امس دا  (4)ورد إلي دا ابدن الفقيده م903 ويف عدام -3
 .(5)علا ساحل خلي  بن اى حتكم ا امرأةر ة بورما السفلا تقع 

أصدناماً مجيلدة وباع دا  (بندادري)ربان الباخرة جدا  إ  اهلندد واشديى مدن سدواحل  (6)عبد اهلل -4
وأعبددا الدثمن مقابدل  لدك الكثددري مدن الدذهل والفضدة, وأكددرم  علدا يككدو )ملدك بدو ي(

 .(0)امللك الربان عبد اهلل إكراماً عظيماً 
املشددد ور املعددرو، و كدددر بدددالد البن دداى و كدددر ملك ددا املسدددلم وبدددالد الرحالددة  (1)ابددن ببو دددة -5

أراكدان مالصدقة لدبالد البن داى يف الوقد  احلا در وقدد امتددت سديادة أراكدان يف املا دي إ  
 .(2)بعض املنا ق البن الية حالياً 

                                                           

ة املسدددلمن, مددؤرخ وكاتددل روايددة لألخبدددار واآلدا  مددن مةددنفاته املسدددلك هددو عبيددد اهلل بددن أ دددد بددن خردا بددة اخلرسددا  مدددن أشدد ر رحالدد (1) 
عمدر ر دا ك الدة, معجدم املدؤلفن,  انظدرهد,  30واملمالك, والندما  واجللسا , والل و واملالهي, كتا  الببيخ وأد  السماع, تويف سنة 

 .236,  5دار إحيا  الياث العريب, بريوت, لبنان,  
 .، هنا  أي غري مش وريقةد بقليل املعرو  (2) 
 .10( حممد  يل موالنا حممد صا , ج رافيا أراكان ميامنار, مرجع سابق,   3) 
  كتدا  البلدددان, وكتددا   كددر الشددعرا  عدا  بتقددو  البلدددان ومددن تةددانيفههدو أ ددد بددن حممددد بددن إسد اق اهلمدددا , أبددو عبددد اهلل, أديددل  (4) 

 .لعمر ر ا ك الة 81- 80 مرجع سابق, , 1  عمر ر ا ك الة, معجم املؤلفن, انظراحملدثن والبل ا  من م واملق من, 
(   أجد قواًل أو ح  إشارة من خدالى قثدي عدن أراكدان وبورمدا تؤكدد أن امدرأة حكمد  بورمدا فضداًل عدن أراكدان يف أي عةدر مدن العةدور 5) 

 والضعب.ففي ص ة هذا القوى نظر واهلل أعلم, وتبقا هي رواية حتتمل الةدق 
 ,كدان رجداًل متعلمداً قويداً شدجاعاً تداجراً   ,( أفاد الشوفسور زكريا عن أبيه ترا  الدين أن عبد اهلل هو أحد أبنا  العدر  قددم مدن ج دة الب درين6) 

عد  مدن إن هدذ  القةدة مس  وقداى ,املقديم مبكدة خدري  جامعدة معدن اإلسدالم ببدن الديش 00وأيد قوله الشيخ نذير أ د البدالغ مدن العمدر 
حممد أيو  حممد إسالم سعيدي, اإلسالم واملسلمون يف أركان بورمدا قدد اً وحدديثاً,  انظروالدي وجدي وكان  معروفة ومش ورة لدينا , 

 .101مرجع سابق,   
احلكدم الشدرعي, أو أن جي دل  هدومسلم أن يشديي أصدناماً مث يبيع دا؟ هدل يف غاية األمهية كيب  كن لرجل  هنا يرد سؤاىٌ   ( يقوى الباح 0) 

 م درايدة, ل  ممدن لدديأوسد ,دت يف قد  تلدك املسدألة كثدرياً وقدد اجت د ؟  تةد  دعيفة و   تدذكر يف الروايدة, أو أن الروايدة  خدربله م  ى 
 ., وال زل  أق  اإلجابة عن ا, لكن ا تبقا رواية حتتمل أموراً كثريةفلم أخر  بنتيجة مقنعة
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 مبي ة اجملاورة الدوى يف املوجودة تلك عن ختتلب بورما يف االسالمية يتبن أن اجملموعاتو 
بورما  وحرو  ن اعات من بالرغم خارجية قوى بواسبة الدولة تلك يدخل   أن اإلسالم  وهي

 تسعا لنشر إسالمية دولة ألي الرنيسي اهلد، األيام من يوماً  تكن   ف ي جريا ا, مع املتكررة
 علا ترل بةماته قد القريبة البن الية األرا ي من دخل الذي اإلسالم نأ من وبالرغم اإلسالم,
 الشيبا , مسي يو االستعمار احتله الذي بورما عمق إ  الوصوى يف فشل أنه إال أراكان منبقة
 تبور ارتك  لذلك ,في ا اإلسالم لنشر املسلمن للمرشدين دعوي نشاط أي بورما تعر،   كما

 احلالة نوع ا, هذ  من فريدة خةان  أعبا  مما وال وا  اهلجرة علا بورما يف اإلسالمي الوجود
 وأ عسكري ألي غ و مقةداً  تكن   نفس ا بورما ألن املنيعة, بورما جل رافيا نتيجة اإلسالمية
 القرن خالى كان  بورما أن  لك من واألهم ,بورما شرق تقع الي الدوى حاى هي كما اقتةادي

 معار ن الشعل وعامة امللكي البالط من كل جعل مما ,البو ي حمةناً للمذهل معقالً  عشر الثا 
 السياسية البنية صلل يف الوق   لك يف البو ية دخل  أخرى ج ة ديين, ومن حتوى إ 

 دين من أكثر أ ا اإلرساليات املسي ية اكتشف  ما حسل جعل ا مما لبورما والثقافية واالجتماعية
 .(3)خارجية تأثريات أي بوجه م لقة وهي

يف انتشدار اإلسدالم ع  وجدل بعد اهلل  وبارزٌ  وا  ٌ  مما سبق يتض  أن لتجار وسياا العر  دورٌ 
, فقويددد  صدددلت م وصدددفاهتم النبيلدددة يف إقلددديم أراكدددان, بفضدددل معددداملت م احلسدددنة وأخالق دددم احلميددددة

واشتدت أواصر األخدوة واحملبدة بيدن م, حد  تنداك وا وت اوجدوا وتةداهروا وخلدب مدن م الذريدة الةداحلة 
  هذا.املؤمنة الي امتد فضل م إ  عةرنا 

                                                                                                                                                                          

هددد رحالددة ومددؤرخ  ددا، بددالد امل ددر  والشددام ومةددر 009-003ابددن ببو ددة( ) أ ددد بددن إبددراهيم اللددوار البن دديحممددد بددن عبددد اهلل بددن  (1) 
عمددر ر ددا   انظددررحلددة حتفددة النظدار يف غرانددل األمةددار وعجانددل األسدفار( ) هواحلجداز والعددراق وفددارري والديمن واهلنددد ومددن أشدد ر مؤلفاتد

 .236  مرجع سابق,  9   ك الة, معجم املؤلفن,
 .106حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق,    (2) 
 .23  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (3) 
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 كان بورما:ا ج / الحكم اْلسَلمي في أر 
كدانوا يف عد ة مر الليام واأليام بل الش ور واألعوام علدا املسدلم فيتدذكر اإلسدالم وأهلده وكيدب   

  (1)اآلن, فيكون حاله كما قاى الشاعر حممود غنيم ب واأصومكانة وما ا 
 لددددو أجدت احملدددددددددد ون أوا .أوا                  م فيك يا ليل بهاٌت أرددهددددددا

 ددا .ددددددداً تليداً بأيدينددددددا أ عنددددجمدددد                ة ددددددددددددددإ  تذكرت والذكرى مؤرق
 ود  كالبري مقةوصاً جناحا .               أىن او   إ  اإلسالم يف بلد  

د تددذكر هددذ  األبيددات ألن أغلددل بددالوحينمددا نددتكلم عددن أي بلددد مسددلم مضددب د مسددتعمر ن 
وإن   يسددتولوا علي ددا فعددالً, فل ددم أيدداد   ,نو علي ددا الكفددرة واملل ددد املسددلمن بعددد االسددتعمار اسددتو 

خفيددددة يف سياسددددت ا واقتةددددادها وأنظمت ددددا, ويعددددود سددددبل  لددددك إ   ددددعب املسددددلمن يف مسددددك م 
املبددارل الددذي ال ينبدق عددن اهلددوى بعقيددهتم وبعدددهم عدن الدددين القددو , وهدو مةددداق حدددي  رسدولنا 

  قدداى  قدداى رسددوى اهلل صددلا اهلل عليدده وسددلمر ددي اهلل عندده صددلا اهلل عليدده وسددلم الددذي يرويدده ثوبددان 
لدة إ  قةدعت ا فقداى قاندل  ومدن قلدة حندن يومئدذ؟ يوشك األمم أن تدداعا علديكم كمدا تدداعا األكَ ))

 ,وليند عن اهلل مدن صددور عددوكم امل ابدة مدنكمقاى  بل أنتم يومئذ كثري, ولكنكم غثاٌ  ك ثا  السديل, 
 .(2)((ن؟ قاى حل الدنيا وكراهية املوتهَ فقاى قانل  يا رسوى اهلل وما الوَ  ,نهَ وليقذفن يف قلوبكم الوَ 

مددن قبددل البددو ين احلاقدددة بعددد أن كاندد  يف أيدددي  الددي احتلدد ومددن تلددك البلدددان اإلسددالمية 
املسدددلمن, بدددالد أراكدددان املسدددلمة, وعنددددما نت ددددث عدددن احلكدددم اإلسدددالمي يف بورمدددا فإنندددا نت ددددث 

وهدي اآلن تابعدة لدولدة بورمدا  ,بالت ديد عن منبقة أراكان, أل ا هي الي خضع  لل كم اإلسالمي
 ه، القددارئ وأعبيددأن أعدر   يب فإندده جيدددر امل مدة لنقبددةوكاند  مملكددة إسدالمية, وقبددل اخلددور يف هدذ  ا

 .إدراك اة عن منبقة أراكان لكي يس ل للقارئ معرفت ا و سريع حملة

                                                           

لعةددر احلدددي , وندداى جددان ة الدولددة ام, شدداعر مةددري, وكددان صددوتاً شددعرياً متميدد اً يف هددذا 30/11/1902يف  ولدددلشدداعر حممددود غندديم ( ا1) 
 ويكبيدددياموسددوعة  انظددرم, 1902رجددع الةدددى( تددويف عدام ) يف  ددالى الثدورة( و) صددرخة يف واد( و) عية, ولدده دواويددن عددة من دداالتشدجي

دموع علا الشاعر حممود غنيم حملمد أ دد سدالمة,  انظر, ولالست ادة http://ar.wikipedia.org/wikiاحلرة مادة حممود غنيم 
 .وما بعدها 3ن, مكتبة د. أ د الشرباصي, من  ط بدو 

, ط بدون. بريوت –املكتبة العةرية, صيدا (, 4290يف با  يف تداعي األمم علا اإلسالم حدي  رقم )  أخرجه أبو داود يف سننه (2) 
, وقاى هذا إسناد ال بأري به يف وفواندها فق  ا من وشي  الة ي ة األحادي  سلسلة, و كر  الشيخ األلبا  يف 111  4 

 .640   2   م1995 - هد1415  1, طالريار والتوزيع, للنشر املعار، مكتبةاملتابعات, 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 .(1)كانا نبذة عن منطقة أر 

وهندال  ,تقع يف اجلنو  ال دريب لدولدة بورمدا علدا احلددود مدع دولدة بدن الديش (2)كانا منبقة أر  
  14914  إ  تبلدغ تقريبداً حدوام-وال م يد فاندة لذكر االختال، هنا  –اختال، يسري يف مساحت ا 

دها مدن ال ددر   ددر ندا، وخلددي  البن دداى الدذي كددان يسددما تارايداً )قددرية العددر (, حيدد, و (3)كدم مربددع
ن الشدرق جبداى بن داى وسلسدلة جبداى مهاليدا, ومدالومن الشماى مج ورية بن الديش و ر نا، وخلي  

كددان الددي تعتددش حددداً فاصددالً بددن منبقددة أراكددان وبورمددا, ومددن اجلنددو  ال ددريب احملددين اهلندددي, ومددن ا أر 
, وتشدددمل أقددداليم أربعدددة  أكيدددا  وهدددي ميندددا  رنيسدددي, كيوكتدددو, (4)اجلندددو  الشدددرقي منبقدددة ايدددروادي

ماليدن وثددالث مئددة ألدب, مددن م مليددون وفدان مئددة ألددب  ة, وعددد سددكا ا  أربعدد(5)سدوكفيو, سدداندوي
 .(6)مسلم

منبقدة أراكدان منفةدلة ويعد إقليم أراكدان بخدر امتدداد إسدالمي متةدل بالقدارة اهلنديدة شدرقاً, ف 
, ومددن الناحيددة القدددممددام االنفةدداى عددن بورمددا مددن الناحيددة اجل رافيددة واملناخيددة والل ويددة والثقافيددة منددذ 

حيد  تدأر  إقليم روها يا )أراكان القد ة( كدان بلدداً مسدتقالً يف خار دة العدا  القدد التاراية  د أن 
, وقددد  دل اسددتقالله  سلسدلة جبداى )أراكددان يومدا( كفاصددل  بيعدي بددن احلضدارتن اإلسددالمية والبو يدة

  م و دم ا إ1084 ملدك بورمدا الدبالد عدام حد  غد ا امللدك البدو ي احلاقدد )بودابيدا( (0)كل اجلوانل
بورما, ف ي مضمومة مع بورما شكالً وتسمية, لكن ا منفةلة عن دا أصدالً وحقيقدة ومعدىن, ومدن مث ال 

 احلقيقتن.هاتن بد للقارئ أن يعر، 

                                                           

راخن( و لك لتضليل الرأي العام العاملي بعدم ) رك اين( أو) كان( إ ا أر ) تول  احلكومة البورمية يف اآلونة األخرية ت يري اسم املنبقة من (1) 
وبذلك تةل والتأثري علا و ع املسلمن يف البالد والتشكيك يف حق م الثاب  باألرر وجود منبقة أركان علا اخلار ة مع مرور ال من 

ا التاريخ واملعا  ح  ينسا األجياى , وهذ  عادة وخبن املستعمرين لبمبعدم أحقية املسلمن هلذ  املنبقة املسلوبة ةإ  موررا احلقيقي
 تارا م وأجمادهم وبالتام ال يبالبون ققوق م.

أراكددان(, وهددو اخددتال، صددوري ) الكددا،, و ددد بعضدد م الددرا  مددداً خفيفدداً ويكتبددون بعدددها ألفددافددت  الددرا  و تسددكن أركددان  بفددت  األلددب و  (2) 
 وكالمها ص ي ,  وشكلي

 .20خلش والعيان, مرجع سابق,   حممد ناصر العبودي, بورما ا (3) 
, حممددد  يددل موالنددا حممددد صددا , ج رافيددا أراكدددان 5د. حممددد يددونا, أراكددان السددكان الددبالد التدداريخ السددكان, مرجدددع سددابق,   انظددر (4) 

 .12ميامنار, مرجع سابق   
 .(3) اخلريبة اجل رافية ألراكان يف مل ق رقم انظر( 5) 
)إحةانيات   ايا مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار( الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد واملتابعدة بقبداع انظر إحةانية بعنوان ( 6) 

 حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي.
 ,43   بورما اخلش والعيان, مرجع سابق حممد ناصر العبودي, (0) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

11 

 

 قريددددددلوييكددددد  املسدددددلمون يف هدددددذ  املنبقددددددة ويف هدددددذا اإلقلددددديم قيدددددد  يتعددددددى نسدددددبت م اآلن 
 .(2)بعد أن كانوا فانية مالين (1)(ليوننامل)

عدش  وإقليم أراكان هي املنبقة األكثر ا ب اداً علا مستوى العا  صرا بذلك األمم املت ددة 
 والدددذي يعددديش فيددده وتقدددارير أخدددرى تدددرى أ دددم أكثدددر األقليددات عر دددة خلبدددر االنقدددرار, ,تقددارير رمسيدددة

كا ا علدا سددمسدلمو الروها يدا, وهدذ  املنبقدة مع ولدة مامداً عدن بورمدا, وتفدرر سدلبات بورمدا قيدوداً 
علددا املسدلمن علددا  مفدرور    بيعددي   كددان آلخدر, وبددذلك يعتدش أكددش سدجن  بعددم حريدة التنقددل مدن م

 مستوى العا .

اعتلدا العدرش  هدد835 وكان القرن التاسع اهلجدري أزهدا عةدور املسدلمن يف أراكدان ففدي عدام 
)زايول شا ( واهتم باإلسالم فازدهرت الدعوة اإلسدالمية يف بورمدا وتعاقدل علدا عدرش أراكدان العديدد 

علددا سدداحل خلددي   (بدددر)وتسددما بدددار  ,مددن امللددول املسددلمن, وتأسسدد  مدينددة اسددتانا بدددر الدددين
هدد فضدم ا لل ندد, مث 1303 واستمر ازدهار اإلسدالم إ  أن جدا  ال د و الشيبدا  لبورمدا سدنة ,البن اى

مث اسددتقل  بعددد احلددر  العامليددة الثانيددة, وأصددب   منبقددة أراكددان بأغلبيت ددا  ,هددد1306فةددل ا سددنة 
 .(3)املسلمة  من بورما اضع املسلمون في ا للسلبة الوثنية الي حتكم البالد

 م1084 دولة مسلمة مستقلة تنداو  امللدول املسدلمون علدا حكم دا حد  سدنة وكان  أراكان
 .(4)وكان من أش رهم حممد حنيفة وعيسا ثو وأمري   ة

                                                           

 مبكددة املكرمددة, هدد3/2/1435 بتدداريخاجمليدد األركددا   أبدو الشددمع عبدددملكدة العربيددة السددعودية لقدا  مددع شدديخ اجلاليدة األراكانيددة الشماويددة بامل (1) 
أمن جملا اجلالية الشماوية باململكدة خان برماوي األصل منشأ اململكة العربية السعودية, لقا  مع الشيخ عبد اهلل سالمة معرو،  وكذلك

 رقدامهدد, وهدذ  األ3/2/1435ريخ   بتدا ودات مباركة يف سبيل نةدرة القضديةوله جم  ,عامليرنيا املرك  الروهنجي ال , وهوالعربية السعودية
يف الوقد  الدراهن هلجدرة  , ويةدعل إجيداد إحةدانية دقيقدةعمل إحةدانية عدن  ريدق املركد  الروهنجديتوصلوا إلي ا من خالى  حديثةتقريبية 

 افددون  لددك مددن أجددل اإل ددعا، املدددنظم نالبددو يفددإن  الكثددريين باسددتمرار ومددوهتم جددرا  التعددذيل والتب ددري العرقددي, ومددن ناحيدددة أخددرى
ر تعمدد ت ويدو  إ  أهدداف م البانسدة ا بدذلكيتوصدلو  لكدي ألب ش   يف تةرحياهتم الرمسيدة 800في عمون أ م  ,والتدرجيي لقوة املسلمن

 .أقلية األقلية وبالتام تت قق موررم وخمبباهم البئيسة املسلمناحلقانق جلعل 
يف إقليم أراكان مددى اإلجدرام واال دب اد العظديم الدذي مارسده احلكومدة البو يدة يف  عاماً ( نستن  من تقل  أعداد املسلمن خالى سبعن 2) 

 .ي وتضييقتقليل أعدادهم بش  الوسانل من قتل وتشريد وهتجري قسر 
 .589هد,    1433, 8مجيل عبد اهلل حممد املةري, حا ر العا  اإلسالمي, مكتبة العبيكان, الريار, السعودية, ط  انظر( 3) 
, وكدذلك واليدة حسدن 54( أ د عبد الع ي  احلةن, األقليات املسلمة يف مواج ة الت ديات وواجدل املسدلمن حندوهم, مرجدع سدابق   4) 

 .22اخلالق الشماوي, حوى موسي املسلمن يف بورما االشياكية, مرجع سابق,    بن الشيخ عبد
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م )امل راجددا برثددوي را  1192 و كددر املؤرخددون بددأن السددلبان شدد ا  الدددين ال ددوري هدد م عددام 
الق رمان اهلندي( يف حر  )با  بي الثانية( وقضدا علدا اململكدة اهلندوكيدة وعلدا حكدم أسدرة شدندرا 

يف دهلدي وتوسدع  الدولددة بفتوحاهتدا إ  أن وصدل خليفتدده  اهلنديدة, مث أسدا أوى دولدة ألسددرة مسدلمة
مث عدش  در  )قبل الدين إيبك( بالد بن الديش, وتوغل جيشه في ا ح  وصل إ  إقلديم )شديتاغونغ(

القدددرى  اوتدددو ن الكثدددري مدددن اجلددديش منبقدددة أراكدددان وبندددو  ,م1231 ندددا، وفدددت  مقا عدددة أراكدددان عدددام
 .(1)وتناسلوا وتكاثروا مث ت اوجوا مع أهل البالد ,واملعسكرات

كما خضع  أراكان لل كم الوراثي ألسرة نوري املسلمة يف القدرنن اخلداما عشدر, والسدادري 
م متواصدلة, 1622 م وح  عدام1404 عشر امليالدين, واستمر احلكم يف أراكان للمسلمن من عام

يف م حجددر األسدداري ألوى دولددة إسددالمية يف أراكددان 1430 وو ددع نرامي لدده )سددليمان شددا ( يف عددام
, ومددن (2)حدداكم البن دداى املسددلمة السددلبان ناصددر الدددين شددا مددع تعدداون البمدينددة مروكددو أو مروهددان  

أشد ر ملدول هدذ  الفدية سدليمان شدا  كمدا  كدر بنفداً, وندوري شدا , وشديخ شدا , وعلدي خدان, وسددا  
 .(3) , وشجاع شا , وغريهمشا , وكليم شا , وحسن شا , واسكندر شا

حد  عدام  م1030كما  د عدداً بخراً مللول املسدلمن الدذين حكمدوا منبقدة أراكدان مدن عدام   
وبالتددام , بلددغ عدددد امللددول أربعددة وعشددرين ملكدداً حينمددا غدد ا البورمددان منبقددة أراكددان, حيدد   م1085

 .(4)ملكاً وسلباناً  (48تعاقل علا مقاليد احلكم )

غايددة األمهيددة وهددي  أن امللددول يف تلددك احلقبددة مددن الدد من كددانوا حيملددون أمسدداً  وهنددا مالحظددة يف 
وألقابدداً إسددالمية, وهددي داللددة وا دد ة علددا أ ددا كاندد  دولددة إسددالمية وحيكمددون بشددريعة اإلسددالم, أو 

 .(1)علا األقل مؤشر كبري لديانت م اإلسالم واحلكم مبا أن ى اهلل تعا 

                                                           

, مسدلمون أراكدان أبدو معدا  أ دد عبدد الدر ن, وكدذلك 81و 44د. حممد يونا, تداريخ أراكدان املا دي واحلا در مرجدع سدابق,    انظر( 1) 
 .24  من اال ب اد, مرجع سابق, عاماً وستون 

للشبا  اإلسالمي, األقليات املسلمة يف العا   روف ا املعاصرة بالم ا وبماهلا, دار الندوة العاملية للبباعة والنشر والتوزيدع, ( الندوة العاملية 2) 
 .18, وكذلك د. حممد يونا, أراكان السكان البالد التاريخ السكان, مرجع سابق,  609   2السعودية ط بدون,   

والية حسن بن الشيخ عبدد اخلدالق الشمداوي, حدوى موسدي املسدلمن يف , وكذلك 18  مرجع سابق  ,مسلمو بورما , انظر موشي ي ار (3) 
 .22بورما االشياكية, مرجع سابق,  

 ,5هددد,   140نشددرة مع ددد شددئون األقليددات املسددلمة, الةددادرة مددن جامعددة امللددك عبددد الع يدد  جبدددة, اجمللددد الرابددع, العدددد الثددا ,  انظددر( 4) 
, وملعرفددة أمسددا  امللددول وتددواريخ تددولي م احلكددم م2012شددبكة فلسددبن لل ددوار  –احملددور الشددرعي  –بورمددا مأسدداة تتجدددد كددذلك تقريددر و 

, نشدر حممدد أشدر، م1999/طوالتفةيل يف بعض م, انظر حممد  اهر مجاى نددوي, سدرزمن اركدان كدي حتريدك بزادي, بالل دة االورديدة, 
 ملكاً. 48, وترمجته )حترير أرر أراكان(, وقد  كر املؤلب 00-00بن الديش,   شات امهيسييكل سوسار,  العا , اركان
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ل امللددول والددوزرا  هددو احلةددوى علددا شدد ادة جامعيدددة يف وكددان الشددرط األساسددي لتددوم مناصدد
 . (2)الدراسات اإلسالمية قبل اليبع علا عرش البالد

 القرن ومما يدى أن أراكان كان  دولة إسالمية ازدهار الل ة العربية والل ة الفارسية, ف الى
أراكان  يف املسلمنوالشعرا  من  الكت ا  ازدهر امليالدي عشر الثامن القرن وح  عشر اخلاما

 الروها يا, وهي امل تلبة العربية أو كتبوا بالل ة والل ة الفارسية بالل ة حي  دو نوا كتاباهتم وأشعارهم
 بل تعدى إ  تأثري دين م يف بالقلق شعوراً  ف سل ليا البو ية, تأثري البيئة من تراث م علا لل فاظ

 .(3)هذ  امل بو ات اعل احلفاظ ا ثقافت م ول ت م, وقد بعض جوانل

أيضدداً ممددا يدددى علدددا أن أراكددان كاندد  خا ددعة للمسدددلمن تضددمن شددعارات الدولددة وعمالهتدددا 
نقوشددددداً علي دددددا عبدددددارات التوحيدددددد )ال إلددددده إال اهلل حممدددددد رسدددددوى اهلل( و)خلدددددد اهلل ملكددددده( و)أقيمدددددوا 

  .(5)وهذ  النقود توجد إ  اآلن يف املتاحب التاراية يف ران ون وكلكتة(4)الدين(

أيضاً األماكن واآلثار التاراية الي حتمل أمساً  عربيدة وإسدالمية, ألكدش داللدة علدا أ دا كاند   
ثددالث مئددة رددا بلددداً إسددالمياً, وت خددر أراكددان بوثددار و كريددات خالدددة لقدددما  املسددلمن الددذين عاشددوا 

شدكل بدديع وجدذا , ومخسن سنة, وهذ  اآلثار حتتوي علا القرى واملسداجد والعمدران الدي شديدت ب
وأكثددر هددذ  اآلثددار تشددتمل علددا املسدداجد أل ددا تعددد مددن أمسددا شددعانر اإلسددالم كجددامع بدددر مقدددام, 

, وسديأر م يدد (6)ومسجد سندي خان, ومسجد قا ي, ومسجد الدديوان موسدا, واملسدجد األركدا 
 بيان هلذ  املساجد يف الفةل األوى بإ ن اهلل.

وتواجددهم بدأرر أراكددان وأ دا كاند  خا دعة للمسددلمن  وممدا يددى علدا قددم املسددلمن أيضداً  
وحتدتف  ردذ  األمسدا  إ  يومندا هدذا, وفارسدية بأمسدا  عربيدة  بدإقليم أراكدانبعض القرى واألحيا   ش رة

                                                                                                                                                                          

يف بورما وهي ما يعر، لدي م  باملسلمن معمولة به إ  اآلن خاصة قوانن هنال أن اجلانل هذا يف تذكر الي اللبيفة األشيا  ومن (1) 
 وال وا  كالبالق رم تتعلق موا يع يف لل كم باملسلمن خا  قا ي تعيناحلق يف  بالتشريعات اإلسالمية وأ كر علا سبيل املثاى 

 يف احمليمن من عدد رغل إ اأو حي  مكان أي يف أنه علا وتن , اليوم هذا إ  بورما يف املفعوى ةساري ي اى وال وغريها واملرياث
 من القا ي هذا إزالة له وجيوز احمللية اإلسالمية القيادة مع التشاور بعد أكثر أو قا ياً  يعن أن احلي لرنيا جيوز قا ي علا احلةوى
 .128-123و08 مسلمو بورما, مرجع سابق, , , انظر موشي ي ار منةبه

 .29حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق    (2) 
 .25 مسلمو بورما, مرجع سابق, , موشي ي ار (3) 
 .(4)ود صور النقود واملةكوكات يف مل ق رقم  (4) 
 .23صا  أ د مظفر أ د, تاريخ أركان بورما, مرجع سابق,    (5) 
 .د يف بورمااجلوامع واملساج بعضصور ل( 5)مل ق رقم  انظر( 6) 
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, ومولددوي فدار , وبةدرة, وشدجاع فدارة, وعلدي خندك, وسددندي (1)وندذكر علدا سدبيل املثداى ندا رة فدارة
 فار .

أرر أراكددان كاندد  خا دعة للمسددلمن, قيددام احملدداكم  علددا أنيضداً مددن الدددالالت والشدواهد أ 
علا أسا إسالمية, ووجود دور لأليتام واملسافرين ومؤسسدات ومجعيدات إسدالمية ومددارري وكتاتيدل 
إسالمية, ومقابر موقوفة للمسلمن, نعم إ ا أكش داللة علا حكدم املسدلمن وسديبرهتم علدا منبقدة 

 يف الفةل األوى.لذلك ان وانتشار الثقافة اإلسالمية يف فية من ال من, وسيأر م يد بيان أراك

مدددن خدددالى مدددا سدددبق  دددد أن منبقدددة أراكدددان كانددد  دولدددة مسدددلمة  ات ثقافدددة إسدددالمية رفيعدددة  
م زهددا  ثالثدة قدرون ونةددب, 1084م إ  عدام 1430 ( ملكداً وسددلباناً مدن عدام48وتعاقدل علي دا )

ملدددددون أمسددددداً  وألقابددددداً إسدددددالمية, وتضدددددمن  نقوشددددداً إسدددددالمية يف النقدددددود املعدنيدددددة ونالحددددد  أ دددددم حي
أكدش  وواملةكوكات, ووجود اآلثار واألماكن التاراية واملساجد, وانتشار أمسا  القرى بالل ة العربية هل

  داعم وشاهد علا إسالمية منبقة أراكان وخضوع ا للمسلمن.

                                                           

 .حي أو حارة أو قرية بالل ة احمللية الروها ية  معىن فارة (1) 
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 الفصل األول
 ( بورما) يف اإلسالمية الثقافة روافد

 .اإلسالمية الثقافة نشر يف وأثرها

 :مباحث مخسة ويتضمن

 الثقافة نشر يف وأثرها املساجد: األول املبحث 

 .  اإلسالمية

 والدور واملدارس الكتاتيب) التعليم: الثاني املبحث

 .اإلسالمية الثقافة نشر يف وأثرها( اإلسالمية

 والدعاة اإلسالمية اجلماعات: الثالث املبحث

 . اإلسالمية الثقافة نشر يف وأثرها السلفية

 اإلسالمية واملؤسسات اجلمعيات: الرابع املبحث

 .اإلسالمية الثقافة نشر يف وأثرها

 الثقافة غرس يف وأثرها األسرة: اخلامس املبحث 

 .اإلسالمية
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 الثقافة اإلسالمية. الفصل األول: روافد الثقافة اإلسالمية يف بورما وأثرها يف نشر

 المساجد في بورما وأثرها في نشر الثقافة اإلسالمية. :المبحث األول

 .ومكانتها في اْلسَلم فضل المساجدالمطلب األول: 
 .فضل المساجد ومكانتها في اْلسَلم

 للعبدددادة داراً  دور  فعدددر، املسدددجد عدددن باحلددددي  الشدددريفة واألحاديددد , النبويدددة السدددرية حفلددد 
 لل دوار وناديداً , والتعلديم للعلم ومدرسة, اجليوش النبالق ومرك اً , الناري بن للقضا  ومكاناً , والقيادة

 واألزهددر, النبددوي واملسددجد احلددرام املسددجد يف كمددا, خمتلددب العةددور يف دور  يددؤدي واملدذاكرة, واسددتمر
, مدؤمرات وقاعدة إشدعاع مركد  كدان فقدد املسداجد مدن وكثري ال يتونة وجامع أمية بين ومسجد, الشريب
 ومسدتقبالً, ولقدد واقعاً  حياهتا يف القرارات أهم في ا ويت ذ, األمة أو اع في ا تدرري مباحثات وأندية
 فبقدددي; املسددلمن حيدداة يف املسددجد مكانددة وو دد  , الددددور هددذا املعاصددرة اإلسددالمية القةددة أبددرزت
 حيدداة يف أثدر  ويعكدا, إشدعاعه مدن ويسدتمد ,روحانيتده مدن يسدتل م املسدلم القدا   اكدرة يف املسدجد

 يةدددعون وعلمدا , حمرابدده يف يتدأوهون وتددانبون, سداحاته مدن ينبلقددون جماهددون ف ددم واجلماعدة, الفدرد
 يؤوبدون وشدبا , وإرشدادهم مبدواعظ م. الشداردين أعمددة ي د ون ودعداة, مندابر  فدوق مدن احلق بكلمة
خددري  ومنددارة, البا ددل ملواج دة وعنواندداً , للب ددر رمد اً  املسددجد احليداة, ويظددل ملددذات يف ان مسددوا أن بعدد

 .(1)اهلدى بر إ  اخلاببون را ي تدي وأمان

 يمكن أن نل   فضل املساجد ومكانت ا يف نقاط موج ة ف

  املسدداجد تتبددوأ مكانددة عظيمددة يف اإلسددالم ممددا حدد  اإلسددالم علددا العنايددة واالهتمددام باملسدداجد
وجعددل عمددارة املسدداجد مددن وتشددييد  وتعمددري  بددذكر اهلل تعددا  وأثددىن علددا الددذين يعمددرون بيوتدده 

 َواْليَااْوِ  ِباللَّااِه آمَا َ  مَااْ  اللَّاهِ  َمسَاااِدَد َيْعمُااُ  ِإنَّمَاا )  قدداى تعددا  (2)عالندم اإل ددان بدداهلل واخلشددية لدده

 مِاااا َ  َيُكونُااااوا  َأْن ُأوَلئِاااا َ  َفَعسَاااا   اللَّااااهَ  ِإلَّااااا  َيخْاااا َ  َولَاااامْ  الزَّكَااااا َ  َوآتَاااا   الصَّااااَلا َ  َوَأقَااااا َ  الْاااا ِ  ِ 

  .[18  التوبة] (اْلُمْهَتِديَ 
                                                           

أ. حير حا  حير, قضايا املسدلمن يف القةد  اإلسدالمي املعاصدر, جملدة دعدوة احلدق الدي تةددرها راببدة العدا  اإلسدالمي, اإلدارة العامدة  (1) 
 .135م, مرجع سابق   2009هد, 1430, 234للنشر والثقافة عدد 

, ط الريددار اململكدة العربيدة السددعودية, والبباعدة والتوزيدع دار الرفدداعي للنشدر, أحكدام املسداجد يف اإلسدالم, د. حممدود بدن حسدن احلريددري( 2) 
 .35م,   1990-هد 1411, 1
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ََْكَ  ُتْ فَااا َ  َأْن اللَّاااُه َأِذَن ُبيُاااوٍ  فِااا )  وقددداى تعدددا   ِباْلغُاااُدو   ِفيهَاااا لَاااُه ُيسَااا  ُ  اسْاااُمُه ِفيهَاااا َويُااا

 .[36  النور] (َواْل َصاِل
  املسدجد أفضدل بقعدة علددا األرر وأ  رهدا وأحدل األمدداكن إ  اهلل مسدجدها حيد  أحب ددا اهلل

  (اْلُمطَّه اااِ ي َ  ُيحِااا ُّ  َواللَّاااهُ  َيَتَطهَّاااُ وا  َأْن ُيِح ُّاااونَ  ِردَاااال   ِفياااهِ ) قددداى تعدددا   (1)قدددل مدددن في دددا
 .[108  التوبة]

  يَااا)  األمدر بأخدذ ال يندة والتجمدل وحسدن اهليئدة واملظ ددر حدن الدذها  إ  املسداجد قداى تعدا 

َُوا  آَدَ  َبنِاا    ُيحِااا ُّ لَااا  ِإنَّااهُ  ُتسْااِ ُفوا  َولَااا  َواشْااَ ُبوا  َوُكلُااوا  َمسْااِددٍ  كُاا    ِعنْاادَ  ِزينَااَتُكمْ   ُاا

 .[31  األعرا،] (اْلُمْسِ ِفنَي
  قداى صدلا اهلل عليده وسدلم (2)تده ماديداً ومعنويداً فيده وعمار  واليغيدلاملسداجد احلد  علدا بنيدان  

 .(3)((قاى بكري حسب  أنه قاى يبت ي به وجه اهلل بىن اهلل له مثله يف اجلنة من بىن مسجداً ))
   يف احلدددي  مددن السددبعة الددذين يظل ددم اهلل رجددل قلبدده  شددر، االسددت قاق لظددل الددر ن وقددد عددد

سدبعة ))  معلق باملساجد يف حدي  أيب هريرة ر ي اهلل عن النيب صلا اهلل عليه وسدلم أنده قداى
احلددددددي  و كدددددر ورجدددددل قلبددددده معلدددددق  ....يظل دددددم اهلل تعدددددا  يف  لددددده يدددددوم ال  دددددل إال  لددددده.

 .(4)((باملساجد
  ألدا  الةددلوات مددع اجلماعددة فعددن أيب هريددرة ر ددي اهلل عظددم فضددل اخلبددا واملشددي إ  املسدداجد

دد)  عندده قدداى  قدداى رسددوى اهلل صددلا اهلل عليدده وسددلم ر يف بيتدده مث مشددا علددا بيدد  مددن )مددن تب  
بيدوت اهلل ليقضددي فريضددة مدن فددرانض اهلل كاندد  خبواتده إحدددامها ختددن خبيئتده, واألخددرى ترفددع 

 .(5)((درجة

                                                           

, 1أد. حممددد بددن أ ددد بدددن صددا  الةددا , املسدددجد جددامع وجامعددة, مكتبددة امللدددك ف ددد الو نيددة, الريدددار, اململكددة العربيددة السدددعودية, ط (1) 
 .20م,   2000هد/1421

 .26نفا املرجع السابق,    (2) 
 هد1422, 1( دار  وق النجاة ط450) رقم احلدي  ,با  من بىن هلل مسجداً يف , يف ص ي ه وا  الب اري( ر 3) 
, وكتدا  ال كداة يف بدا  الةددقة (629) حددي  رقدمينتظدر الةدالة  املسدجد با  من جلدا يف  انكتا  اآل,ي يف ص ي ه الب ار  روا ( 4) 

(, وكتدا  احلددود يف بدا  فضدل مدن 6409(, وكتدا  الرقدانق يف بدا  البكدا  مدن خشدية اهلل حددي  رقدم )1423بداليمن حددي  رقدم )
 (.  6806ترل الفواحش حدي  رقم )

 رفدع بدده الددرجات حددي  رقددمايدا وت( أخرجده مسدلم يف صدد ي ه, كتدا  املسداجد وموا ددع الةدالة, بدا  املشددي إ  الةدالة م دا بدده اخلب5) 
 (, دار إحيا  الياث العريب, لبنان, بريوت, حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.666)
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  فعددن أيب هريددرة ر دددي اهلل عندده أن رسددوى اهلل صدددلا اهلل أن املسدداجد أحددل الددبالد إ  اهلل تعدددا 
 .(1)(أحل البالد إ  اهلل مساجدها وأب ض البالد إ  اهلل أسواق ا(  ))عليه وسلم قاى

  أعد اهلل ملرتادي املساجد  يافة خاصة من عند  فعن أيب هريدرة ر دي اهلل عنده قداى  قداى رسدوى
يف اجلنددة كلمددا غدددا أو  راا أعددد اهلل لدده ندد الً و ملسددجد )مددن غدددا إ  ا)  اهلل صددلا اهلل عليدده وسددلم

 .(2)(راا(
  الوعد بالنور التام يوم القيامة ملن مشا إ  املسداجد يف الظلدم فعدن عبدد اهلل بدن أوري عدن بريددة

إ  املسدداجد انن يف الظلدم ر املش د)بش د)  ر دي اهلل عنده عدن النديب صددلا اهلل عليده وسدلم أنده قدداى
 .(3)(القيامة(بالنور التام يوم 

  أن املكان الذي يسجد فيده املسدلم يفدرا بده ويبكدي علدا فقدد  عندد وفاتده, فدإن لدألرر عا فدة

 َفمَااا) قدداى اهلل تعدا   (4)تفدرا وحتد ن وهددي عندد فرح ددا تشدرق وتنددري وعندد أسدف ا وح  ددا تبكدي

 .[29  الدخان] (ُمْنَظِ يَ  َكاُنوا َوَما َواْلَأْرُض السََّماُء َعَلْيِهُم َبَكْت
  يكفددي دلدديالً علددا أمهيددة املسدداجد ومكانتدده يف اإلسددالم أن أوى عمددل قددام بدده الرسددوى صددلا اهلل

عليدده وسددلم بعددد هجرتدده إ  املدينددة هددو بنددا  مسددجد قبددا , مث املسددجد النبددوي, ملددا ييتددل علددا 
  .(5)دينية وتعليمية وثقافية واجتماعية وقضانية وسياسية املسجد من أدوار  

                                                           

, كتدا  املسداجد وموا دع الةدالة يف بدا  فضدل اجللدوري يف مةدال  بعدد الةدب  وفضدل املسداجد حددي  رقدم يف صد ي ه مسلم( أخرجه 1) 
(601) 

, وكددذلك أخرجده مسددلم (662) حددي  رقدم راا, ومددنبددا  فضدل مدن غدددا إ  املسدجد   ان يفاألكتدا    ,ي يف صدد ي ه( أخرجده الب دار 2) 
( كتددا  املسدداجد وموا ددع الةددالة يف بددا  املشددي إ  راا أو غدددا كلمددا ندد الً  اجلنددة يف لدده اهلل أعددد راا وأ املسددجد إ  غدددا مددنبلفدد  )

 (.669الةالة م ا به اخلبايا وترفع به الدرجات, حدي  رقم )
, شركة مكتبة (223) كتا  أبوا  الةالة, با  ما جا  يف فضل العشا  والفجر يف مجاعة حدي  رقم, ( أخرجه اليمذي يف سننه3) 

هد حتقيق أ د حممد شاكر, وحممد فؤاد عبد الباقي, وإبراهيم عبوة عور, وكذلك 1395ومببعة مةبفا البايب احلليب, مةر, ط
 وص  هص ي   حدي  كتا  الةالة يف با  ما جا  يف املشي إ  الةالة يف الظلم, وقاى األلبا  أخرجه أبو داوود يف سننه, أوى  

 88 3  م2002 - هد1423 ,1ط الكوي   والتوزيع, للنشر غراري مؤسسة ,األم – داود أيب ص ي انظر  ,النووي
 .20أد. حممد بن أ د بن صا  الةا , املسجد جامع وجامعة, مرجع سابق,   (4) 
لالسدت ادة يف  كدر فضدل املسدجد انظدر أبدو الوفدا  علدوان بدن علدي عبيدة احلمدوي, أسدىن املقاصدد يف تعظديم املسداجد, دار الكتدل العلميددة ( 5) 

, وكددذلك د. عبددد اجمليددد البيددانو , تددذكرة السدداجد ققددوق املسدداجد, دار 20إ    21م, مددن  2003ه/1424 1بددريوت, لبنددان, ط
 .19م,  2001هد/ 1422, 1وزيع, جدة, اململكة العربية السعودية, طنور املكتبات للنشر والت
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 .في بورما الديني والثقافي واالجتماعي المساجددور المطلب الثاني: 
يرتبن تاريخ الثقافة اإلسالمية ارتبا اً وثيقاً باملسجد, والفضل يف انتشارها وازدهارهدا إمندا يرجدع 
إ  املسددجد, وقددد كددان أوى عمددل قددام بدده الرسددوى صددلا اهلل عليدده وسددلم حينمددا هدداجر مددن مكددة إ  

ا املسجد الذي صار للمسدلمن مسدجداً ودار شدورى ومدرسدة لدراسدة شدئون الددين املدينة هو تأسي
 اإلسددالمية للثقافددة مركدد اً  املسددجد والدددنيا وبدايددة انبددالق ونقبددة ارتكدداز للمجتمددع اإلسددالمي, ويعتددش

 يف واملسدددامهة والثقافدددة العلدددوم نشدددر يف عظددديم دور لددده فكدددان اإلسدددالمية الدينيدددة اجلامعدددات مبثابدددة وهددي
 .(1)اإلسالمية احلضارة تكوين

ففي املساجد و ع  أسا الثقافة اإلسالمية, وفي دا ارتفعد   راهدا وشديدت صدروح ا, وكدان 
يدرري يف املسجد كل علم ينفع النداري مدن علدوم القدربن وعلدوم السدنة وعلدوم الشدريعة وكدل علدم حتتدا  

م ومبادنه, تو دع يف سداحته تعداليم إليه األمة اإلسالمية, واملسجد ميدان للتببيق العملي لقيم اإلسال
الدين النظرية, ومبادنه اإلنسانية مو ع التنفيذ, لتت دوى إ  صدورة واقعيدة حيدة ومندا   إنسدانية مثلدا, 
تكون قد  اهتدا صدورة حمببدة لإلسدالم ودعدوة عمليده إليده, فقدد كدان مدن م ايدا هدذا الددين اخلالدد أنده   

ري, أو كلمددات وددري علددا اللسددان ولكندده ربب ددا قيدداة املسددلم جيعددل مبادندده فكددرة نظريددة جمددردة يف الددرأ
 . (2)ونظامه اليومي ربباً ال ينفك عنه

كان  للمساجد يف صددر اإلسدالم أدوار بدارزة ومتنوعدة تتمثدل يف الددور الدديين التعبددي ولقد   
هددذا  والددور التعليمددي والددور االجتمدداعي, والددور السياسددي والددور القضدداني, فكدان املسددجد منبلدق

الدين وأرسدا الرسدوى صدلا اهلل عليده وسدلم قواعدد أوى دولدة إسدالمية مدن خدالى هدذا املكدان املبدارل, 
أصدد ابه  هوو ددع خبددن معاركدده واسددتقبل سددفرا  الدددوى ووفددود القبانددل امل تلفددة, وسدداروا علددا  جدد

ا  مسدجد قبدل أي اهلل علي م بفت  بلدة أو مدينة, سارعوا وبادروا ببند ر وان اهلل علي م حي  إ ا من  
 عمل, ويةدع فيه باآل ان, ويرفعون ش ادة التوحيد ال إله إال اهلل حممد رسوى اهلل.

واملسجد مرك  هدايدة دانمدة, وتوجيده ديدين وفكدري وتعليمدي ومعندوي وروحدي وأخالقدي وتربدوي 
وأديب واجتمدداعي وعسدددكري ومركدد  تدددوخ وتسددداو يسددتقبل املسدددلمن دون تفريدددق بددن عدددرق وعدددرق, أو 

سية وأخرى, أو لون ولون, فيعتش املسجد الركي ة األو  يف بنا  اجملتمع اإلسالمي, ترسدي اً لعقيددة جن

                                                           

ورة أ دد حممدد الشددنوا , املسداجد اجلامعددة يف اإلسدالم الددي سدامه  يف احلضدارة اإلسددالمية, مكتبدة دار ال مددان للنشدر والتوزيددع, املديندة املندد( 1) 
 .  4و3م,  2000هد/ 1428, 1اململكة العربية السعودية, ط

 .  28و24عبد اجمليد البيانو , تذكرة الساجد ققوق املساجد, مرجع سابق,  د. ( 2) 
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اإلسدددالم وعباداتددده وقيمددده و دددماناً لتماسدددك املسدددلمن وتدددوادهم كاجلسدددد الواحدددد, وقدددد  دددل املسدددجد 
الفدرد املسددلم وسديظل بدإ ن اهلل تعدا  علددا امتدداد التداريخ البشددري دعامدة أساسدية يقدوم علي ددا تكدوين 

 .(1)وبنا  اجملتمع اإلسالمي يف مجيع العةور وعش التاريخ البويل

مدن هندا نقددوى أن الددور الدي تقددوم بده املسداجد يف بورمددا دور كبدري وفعداى, حيدد  شدعر مسددلمو 
بورما أمهية  لك واقتدوا يف  لك رسوهلم الكدر  حممدد صدلا اهلل عليده وسدلم يف قيامده بدأوى عمدل بعدد 

 .بنا  املسجد هجرته وهو

تبددل علددا امليددادين الكبددرية والشددوارع الرنيسددية واملظ ددر العددام ملدينددة ران ددون يف بورمددا املسدداجد و 
اجملمددوع الكلددي للمسدداجد واملوزعددة علددا و  العاصددمة يدددى علددا أن مكانددة املسددلمن رددا كاندد  عاليددة,

جلمعيدة علمدا  اإلسدالم أعدد  عشرين منبقة مب تلب أحنا  البالد فإ ا باالعتمداد علدا بيدان إحةداني 
ويف مديندة  ,(2)( مسدجداً 2335أحد مسئوم اجلمعيدة بداملرك  الرنيسدي بالعاصدمة ران دون تبلدغ حدوام )

عددددها يف بعدددض  غبلدد, و (3), مددع أ ددا مديندددة صدد رية( مسددجداً 81مندددم وحدددها علددا أقددل األقدددواى )
الكدددشى كالعاصدددمة ران دددون مسدددجد تنتشدددر يف املددددن  (5000رمسيدددة أكثدددر مدددن )الغدددري اإلحةدددا ات 

نغ, وغريها, وترتك  أكثر املساجد وتنتشدر بةدفة و   مندم, وماوليمن, وبوسيد والعواصم اإلقليمية كد
عددد املسداجد يف  لتواجد وترك  املسلمن بكثرة هنال إ  يةل حالياً  غري  بيعية يف منبقة أراكان نظراً 

 نغ(و نغ وراسدديدو )من دددو وبوسدديد ن وهدديمسددجد وأغلب ددا يف ثددالث مددد (2000) أراكددان أكثددر مددن
يف هددذ  املنددا ق, والبدداقي تنتشددر يف أكيددا  ومددامشا وقيوقتددو وسدداندوي ور ددشي  و ثددل النةددب تقريبدداً 

, حيد  يقدوى احلدا  يدو أي لدوين (4)وميوهانغ وفاتر قلعة وشوكفيو وغريها من املددن والقدرى واألريدا،
 األقدل, علدا مسدجد هندال بلددة كدل يف قريدة كدل ويف مسجد, 200 من أكثر لدينا فقن ران ون "يف

 البدو ين معابدد عددد يندافا اآلن املسداجد عددد إن يقولدون الذين البو ين من متبرفون هنال ولذلك

                                                           

 .23و21أد. حممد بن أ د بن صا  الةا , املسجد جامع وجامعة, مرجع سابق,    (1) 
إ  الدذي ي مندا فيدده أن دقيق, لددلعددد افاندددة كبدرية ملعرفتده بام يدد , وال هدو عددم وجدود ج ددة إشدرافية هلدا االخدتال، يف عددد املسدداجد سدبل (2) 

 .هنال داللة وا  ة علا كثرة املساجد يف بورما وهلا قدم وتاريخ
 .08-60حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق   (3) 
أ دد ا صدا  يدون, نقلده الشديخ 134-128هدد  22/10/1398( الةدادرة يف 466انظر جملدة الدبالغ الكويتيدة األسدبوعية يف عدددها )( 4) 

, 161مأسداة املسدلمن يف بورمددا الشديوعية حسددل مدا نشدرته الدددوريات امل تلفدة بالل دة العربيددة, مرجدع سددابق,    ,حممدد إدريدا األركددا 
وهدذ  اإلحةددانية ليسدد  دقيقددة بدل ختتلددب الروايددات يف عددددها, ألندده ليسد  هنددال ج ددة رمسيددة تشدر، علددا املسدداجد وإحةددان ا بشددكل 

 .بة البال ة, وكل ا أرقام تقريبية ونستأنا بذكرها فقن للداللة علا كثرة املساجد وانتشارهادقيق في ا نوع من الةعو 
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م 1990, ويف إحةانية رمسية نشرهتا وزارة الدفاع يف ميامنار عدام (1)بعض ا" ردم ويبالبون البالد, يف
 .(2)مسجداً 2266يف مجيع أحنا  بورما بأن عدد املساجد املسجلة لدي م 

واملسدداجد يف بورمددا تُبددىن بدددعم أهددل اخلددري وامليسددورين واحملسددنن مددن أهددل احلددي بالتعدداون فيمددا 
وجدل, وصداحل  بين م كل علا قدر اسدتباعته, فةداحل األرر يوقدب أر ده ابت دا  مر داة اهلل عد 

احلرفدة ي دل ج دد  ووقتده يف بنانده حد  املاى ي ل من ماله وارج ا يف سبيل اهلل, وصاحل الةنعة و 
يددتم تشددييد  علددا أكمددل وجددده, و بيعددة املبددا  مددن األعشدددا  واخلشددل اجليددد يف غالب ددا وخاصدددة يف 
منبقدة أراكددان والقدرى, وبعضدد ا مبنيدة علددا البدراز احلدددي  يف املددن كمددا سديأر, وأغلب ددا دوٌر واحددد 

حدد  اإلجيددايب يف مجيددع مسدداجد بورمددا وخاصددة يف فقددن, وتتسددم بالبنددا  احملكددم واالتقددان, واألمددر املال
األريددا، والقددرى هددو وجددود فنددا  يف بخددر املسددجد يكددون مفتوحدداً  ددواى الوقدد  كمكددان لالجتماعددات 
واللقا ات ويسما )برند  أو ص ن أو باند (, ويف مجيع املساجد يل ق املسجد ببنا  مسدتقل خدا  

  يكدن كل دم يشدرفون علدا تلدك الكتاتيدل  للكتاتيدل وحلقدات الت فدي , وأغلدل أنمدة املسداجد إن
عدددن مجيدددع املرافدددق باإل دددافة إ  توليددده لإلمامدددة واخلبابدددة إن  والت دددافي  فيكدددون اإلمدددام مسدددئوالً كدددامالً 

 .(3)وجدت

إ  دور تعبدي وتعليمي وثقدايف واجتمداعي,  ايف بورما وتقسيم  اودوره ة املساجدوتكمن أمهي
اإل دالق ألنده  ثدل امليددان التببيقدي لكدل مدا تعلمده اإلنسدان مدن فالدور الديين هدو أهدم األدوار علدا 

أمور الدين والشدرع, وتتمثدل يف ترسديخ العقيددة مدن خدالى إقامدة أعظدم شدعرية مدن شدعانر الددين وهدي 
إقامة الةلوات اخلمدا, جيتمعدون بأعدداد قليلدة, ومدن مث إقامدة صدالة اجلمعدة علدا مسدتوى أهدل احلدي 

يف املسدددداجد إلقددددامت م لةددددالة  مددددع  غفددددري  مدددداع أهددددل القريددددة أو املدينددددة جببأعددددداد أكثددددر, ومددددن مث اجت
ت قق وحدة الكلمة واجتماع الةب, فتقوى شوكة املسدلمن, تالكسو، واخلسو، وصالة العيدين ف

بعدد أن هدذا العةدر إ  تفدرق املسدلمون و دعف  هيبدت م  وخاصدة يف  إ   لك فكم حنن قاجة ماسة
 اختلفوا.

                                                           

 األوسدن الشدرق جريددة من نقالً  ,ميامنار يف املسلمة الش ةيات أبرز من ويعد, ميامنار يف اإلسالمي اجمللا رنيا هو احلا  يو أي لوين (1) 
 .م2013 سبتمش 21  املوافق هد1434 القعددة  و 10 السبد  يوم يف (12016) رقم عددها يف

, واخدتال، أعدداد املسداجد راجدع إ  عددم 12انظر حممد حمي الدين حممد سليمان, دراسة حالة, اليبية اإلسالمية يف ميامنار, بددون,  ( 2) 
داللدة وا د ة علدا كثدرة املسداجد يف بورمدا  , إ  الدذي ي مندا فيده أن هندالةلدقدلعددد باا ةفاندة كبرية ملعرفوجود ج ة إشرافية هلا, وال م يد 

 .وهلا قدم وتاريخ
عاماً, وحف  القدربن الكدر   16أفاد  رذ  املعلومات والدي حفظه اهلل حي  إنه من مواليد بورما وخر  م اجراً إ  مكة املكرمة وعمر   (3) 

 عاماً. 65ن يقار  هد وزار مدينة ران ون, وعمر  اآل1428هنال, وقد زار بورما بخر مرة يف عام 
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وحينما نرى ونشاهد ونسمع الواقع األليم هلذا الشعل املكلوم ومدا حيةدل هلدم مدن اال دب اد  
يف شدد ر األخدرية الددي حةددل   إ  أن حمنددة املسددلمن اإلشدارةدر بنددا وددالعرقدي والددديين يف هددذا العةدر 

انبلقدد  بعددد صدالة اجلمعددة حينمددا اجتمعد  البو يددة خددار  م, 2012يونيددو عدام  -هددد 1433رجدل 
أدركدوا قدوة املسدلمن يف إ  هذا التجمع,  سجد وبدأت فتيلة املشكلة, واألعدا  يعلمون ويعرفون سر  امل

اجتماع م لةلواهتم, وتوج  م لررم يف اليوم مخا مرات, واجتمداع أكدش  ايدة كدل أسدبوع يف صدالة 
الةدلوات وإقفداى اجلمعة, وعلموا خبورة  لك, مما دع  احلكومة البو يدة إ  إصددار قدرار مبندع إقامدة 

 ذاغري مسما وشددوا يف اجتماع م لةالة اجلمعة وصدالة الدياوي  يف رمضدان, وهد املساجد إ  أجل  
 الرابع بإ ن اهلل. املبللما سنتناوله يف 

, أغلب ددداإ  جاندددل إقامدددة الةدددلوات فاملسددداجد يف بورمدددا لددددي ا مل قدددات كثدددرية ومتعدددددة يف  
خللددوة وتددالوة القددربن وتدددبر , ومكددان لالعتكددا، لت ددذيل للتعبددد واخمةدد  تتمثددل يف وجددود مكددان 

وإن  –وتتوفر يف بعض املساجد الكبرية الدي تقدع يف املددن الرنيسدة كران دون ومنددم وأكيدا   النفوري,
تتوفر في ا الكتدل الدينيدة والثقافيدة بالل دة األورديدة والشماويدة, وقليدل مدن  مرنيةمكاتل  -كان  نادرة

انل املساجد مقابر للمسلمن حي  يةلا علا املي  يف املسجد, ومدن مث يددفن الكتل العربية, وجب
 .(1)علا البريقة اإلسالمية املعروفة

 دي تعتدش مدرسدة متكاملدة ف, وأعظم دا وتعد املساجد من أهم الروافد الثقافية يف بورما بل أوهلا
والضدالالت واخلرافدات, وتتمثدل  ومراك  تربوية وتثقيفية لب  الوعي وتثقيب األمة, ونبذ اجل ل والبددع

, إ  ومراكد  لت فددي  القدربن الكدر  جبوارهددا يف وجدود الكتاتيدل واملددارري اإلسددالمية والددور اإلسدالمية
 أن للمساجد فضل يف وجود تلك املؤسسات التعليمية, ولوال وجود املساجد ملا رأينا هدذ  املؤسسدات

 التعليمية.

, مدع القدربن الكدر  حتفدي حلقدات خدا  للكتاتيدل و  وما  ي  مساجد بورما هو وجود مل ق 
علددا قداسدددته  ملكاندددة املسددجد وحفا ددداً  , وال يددددرري داخددل املسدددجد تعظيمدداً  ايف بعضدد سددكن للبلبدددة

والبعددد عددن كددل مددا يدنسددده مددن ل ددو الكددالم وعبثدده, وال ننسدددا الدددور الفاعددل للمسدداجد يف بورمدددا يف 
ن إا وقواعدددد اإلسدددالم والشدددرانع, حيددد  أسددد تثقيدددب النددداري مدددن خدددالى خببدددة اجلمعدددة, يف معدددرفت م

                                                           

 هذ  املعلومات مسعت ا من والدي حفظه اهلل وقد تقدم تعريفه. ( 1) 
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البورميددة يف غددري بالل ددة  يف بعضدد ا مث تددتم ترمجت ددا بعددد  لددكالفةددي ة بالل ددة العربيددة  اخلبيددل ابددل
 .(1)يف منبقة أراكان الروها يةمنبقة أراكان وبالل ة احمللية 

وهنددال دور م ددم يف تثقيددب الندداري وتددوعيت م ومعددرفت م أمددور ديددن م وتعلدديم م الشددرانع وهددي  
الروها يدة بعدد الةدلوات والددروري املتواصدلة البورميدة أو احملليدة إلقا  الكلمات الوعظية القةرية بالل دة 

هلل تعدا ,  إقامدة مدا يسدما قلقدات  كدركدذلك و  من أنمة املساجد, وهو ما يسما بد )تقرير أو بيدان(
حتددددر فيدددده القدددديم اإلسددددالمية, وتسددددموا فيدددده اآلدا  النبيلددددة واألخدددددالق  حيدددد  يظددددل املسددددجد مكاندددداً 

 .(2)السامية

يف بنددددا  الددددروابن االجتماعيددددة وتوثيددددق أواصددددر األخددددوة  وم ددددمٌ  كبددددريٌ   يف بورمددددا دورٌ مسدددداجد للو 
اجتمداع اجلدريان وتقابدل األصد ا  إصالا  ات البدن و  ا مقر إالمية واحملبة بن املةلن, حي  اإلس

واخلددالن ولقددا  األقددار , ومواسدداة  وي احلاجددة, فتددألب القلددو  وتتقددار  النفددوري, وتدد وى الشدد نا  
والب ضا , ويف اجتماع م باملساجد تتجلدا مظداهر املسداواة التامدة, إ  ال فدرق بدن غدين وفقدري, ومجيدل 

ر املسددجد يف تفقددد أحددواى بعضدد م الددبعض وال ننسددا دو وعددا  أو جاهددل, وقبددي , وصدد ري أو كبددري, 
الةلة وت يد احملبة والوندام والتعداون فيمدا بيدن م فبدذلك تعبدي صدورة رانعدة للتكافدل االجتمداعي  يفتقو  

  الذي أمر به ديننا اإلسالمي احلنيب.

                                                           

, وخدر  يف بورمدا, درري حد  املرحلدة الثانويدة عامداً ( 65) هدد, يبلدغ مدن العمدر18/1/1435( لقا  مع الشيخ دى حممد ناجو ميدان بتداريخ   1) 
النورين اخلريية مبكة, واألمن العام جلمعية علما  الروها يا أراكدان, عضدو جملدا  , وهو اآلن مدير مدرسة  وعاماً ( 18) من بورما وعمر 

 الشماوية مبكة ومن املؤسسن له. اجلالية
هدد وهدو مددير مدرسدة خالدد بدن الوليدد اخلرييدة مبكدة, عضدو جملدا اجلاليدة 18/1/1435لقا  مع الشيخ أنتل حكيم شدفيق الدر ن بتداريخ  ( 2) 

 20الروهنجدي العداملي, ولديده ج دود بدارزة يف اجلاندل التعليمدي يف املددارري املوجدودة يف  داى من ددو, إ  يشدر، علدا  مبكة وعضو املركد 
 مدرسة يف داخل أراكان وهو مندو  رمسي للندوة العاملية للشبا  اإلسالمي.
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 المطلب الثالث: أبرز المساجد في بورما وأعظمها أثراً من النواحي العلمية والثقافية والتربوية.
ويف  ففدي كدل  ريدق عدام ويف كدل شدعل وغابدة  يف بورما كثرية جداً املساجد الي بناها املسلمون 

واملقددابر والددشل والدددور اإلسددالمية املدددارري الكتاتيددل وحلقددات الت فددي  و وجبوارهددا كددل حددي أو قريددة 
ر بعدددض الكبددرية لشدددر  املددا  وهندددال بعدددض املسدداجد القد دددة الدددي ال زالدد  إ  يومندددا هدددذا, وهنددا أ كددد

ومددددن هددددذ   (1)يف مسددددريهتا وا دددد ٌ  هلددددا أثددددر يف وجودهددددا, ودورٌ كددددان املسدددداجد املشدددد ورة املعروفددددة الددددي  
 املساجد 

اجلدددامع الدددذي بندددا  ودددار العدددر  يف أواخدددر القدددرن الثدددامن املددديالدي علدددا الشدددا ت  (ب   در مق   ام) .1
املسدجد  كدانالة ري له قبة واحددة يف جندو  أكيدا , ويتبدع املسدجد ركدن للسدكن والتعبدد, و 

تقام فيه الةلوات اخلما واجلمعة والعيددين, ولعدل بددر مقدام مدن أقددم بثدار املسدلمن يف  قانماً 
لثكندة عسدكرية  , لكن األعدا  اآلن حولو أرر أراكان و  يندرري ببوى ال من وهلل احلمد واملنة

 .(2)واهلل املستعان
يف مدينددة أكيددا  أحددد أكددش املسدداجد القد ددة املعروفددة بددين يف القددرن السددابع  (لج  امع الكبي  ر)ا .2

 , والزاىق ددراً البو يددة احلكومدة قبددل املديالدي, كاندد  لةداحله أرا ددي موقوفدة مدد  مةددادرهتا مدن 
 .(3)م وال زاى2012, لكنه أغلق بعد أحداث مدوهلل احلقانماً 

م القاندد العسدكري املسدلم 1430يف مدينة وميوهانغ الدذي بدىن يف عدام  (خان مسجد سندي) .3
, وعر ده كدذلك وارتفداع جدرانده مخسددة  دوالً  (20ومسداحته ) (4)سدندي خدان وقدد بدىن بداحلجر

, ويف الناحيدة الشدرقية مدن املسدجد أمتار وعر ده ثالثدة أمتدار, لده مندارة مجيلدة  وهلدا عشدرون مدياً 
جد مدن كدل اجلواندل جددار حجدري, ويف اجلدا  الشدرقي مددن , وحيدين باملسدمل دق خدا يوجدد 

املسدجد بئدر عميدق قددد غبدي مدن فوقده بالسددقب العدازى لل فداظ علدا نظافددة امليدا , ولده مدددخل 
                                                           

حممدد أيددو  حممدد إسدالم سددعيدي, انظدر  ,أغلدل الكتدل الدي حتدددث  عدن بورمدا  كددرت في دا هدذ  اجلوامددع واملسداجد ف دي مشد ورة جددداً ( 1) 
كدذلك و  ,خلدش والعيدان, مرجدع سدابق, وكدذلك حممدد ناصدر العبدودي, بورمدا امرجدع سدابق اإلسالم واملسلمون يف أركدان بورمدا قدد اً وحدديثاً 

أ ددد عبددد , وكددذلك أبددو معددا  واليددة حسددن بددن الشدديخ عبددد اخلددالق الشمدداوي, حددوى موسددي املسددلمن يف بورمددا االشددياكية, مرجددع سددابق
 مرجع سابق, وغريها. من اال ب اد عاماً الر ن, مسلمون أراكان وستون 

 وبخر ,أكيا  يف فيوجد  النوع هذا مثل املساجد من العديد وهنالمسي بدر مقام نسبة إ  بدر الدين تيمنًا بامسه وكان من الةاحلن,  (2) 
 علا خمتلفة أماكن يف املسلمن الب ارة بناها, تيناسري  ساحل قبالة أرخبيل مريغوي مقا عة يف ص رية ج يرة علا وثالثة ساندوي يف

 .8 , انظر موشي ي ار, مسلمو بورما, مرجع سابق, مقدسة هي, و مالي يا إ  اهلند من السواحل  وى
إال أنده م لدق غدري عدامر باملةدلن بدأمر مدن احلكومدة  نقةد بأنه موجود علا هيئته   تبل أيدادي البدو ين هلدمده مدن قبدل احلكومدة البو يدة( 3) 

 م.2012البو ية بعد اندالع األحداث األخرية يف عام 
 .18 األمريكية  املت دة ياتبالوال ميتشي ان جامعةم, 1902, (The Muslims of Burmمسلمو بورما ) انظر (4) 
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واحد فقن مدر  من داخل املسجد لين ى بده املةدلون للو دو , وهدو معمدور إ  اآلن ويف حالدة 
و يددون واحلكومددة هدمدده وإزالتدده, لكددن اهلل جيدددة دون أن جيدددد بنددا   وال ترميمدده وقددد حدداوى الب

 .وال زاى املسجد قانماً يؤدي رسالته علا أكمل وجه ,حف  بيته
م واملسددجد عددامر باملةددلن, ويقددام فيدده صددالة 1258يف عددام  تأسددا مس  جد ال  ديوان موس  ى .4

وال زاى  اجلمعددة والعيدددين, ويقددع املسددجد يف مدينددة أكيددا  عاصددمة أراكددان يف حددي نددا ر فددارة
 .قانماً وهلل احلمد

يف أواخدددر القدددرن الرابدددع عشدددر  الدددذي بندددا  املسدددئوى العسدددكري )وم خدددان( مس   جد ول   ي خ   ان .5
املددديالدي الدددذي أعددداد احلكدددم اإلسدددالمي يف املنبقدددة بعدددد أن فقدددد  املسدددلمون لسدددنوات, و بدددق 

 .وال زاى قانماً وهلل احلمدم 1430الشريعة عام 
, بنددا  مسددلمو أراكددان مسدداعدة ملسددلمي ران ددون القد ددة يف ران ددون العاصددمة المس جد األرك  اني .6

مسددل  يقدع يف أربددع املسدجد بندا  و  م1530قبدل سدقوط مملكددة أراكدان علدا يددد البو يدة يف عددام 
وإ  اآلن  تدددؤدي رسدددالت ا السدددامية علدددا أكمدددل وجددده, ,يف حالدددة جيددددة وابدددق, وال زاى قانمددداً 

 .باجلامع األركا  يعر،
خدا  ملؤسسده, ولده  مل دقبين يف القرن اخلاما عشر امليالدي وجبدوار   )علم الشكر(مسجد  .0

 .وال زاى قانماً وهلل احلمد أرا ي كبرية موقوفة لتأمن مةاريب املسجد
وال زاى  يف كيوكتدو ومهدا معروفدان بقددم ا مندذ مئدات السدننمسجد كواه عالم ومس جد ا ابي  .8

 .ا علا أكمل وجهقانماً إ  وقتنا احلام وتؤدي دورمه

باإل افة إ  أن هنال مساجد كثرية بني  يف القرن اخلداما العشدر املديالدي موجدودة علدا  در 
الندا، و در ليمدو و در كدالدان ويف كدل حددي مدن أحيدا  املسدلمن سدوا  يف املددن أو القدرى واألريددا،, 

قدرار احلكومدة ال ا دة مبندع وكل ا معمورة باملةلن ويتع دها املسلمون بالتجديدد واليمديم حد  صددور 
 .ن االيميم أو إعادة بنا

الرحالدة حممدد بدن ناصدر  اولعل من املناسل يف هذا املقام أن أشري إ  بعدض املسداجد الدي زارهد
العبددودي ووصدددب تلدددك املسددداجد بأوصددا، رانعدددة ودقيقدددة مدددن حيدد  البندددا  والتشدددييد واملنظدددر, ملعرفدددة 
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أخذ تةور لتلك املساجد الدي شديدت يف حقبدة مدن الد من وال القارئ علا مالم  املساجد يف بورما و 
 .(1)زال  قانمة ح  اآلن تؤدى شعانر اهلل

 المسجد السورتي في مندلي./ 4
والسددورر  نسددبة إ   ,أي املسددجد السددورر ألهدل السددنة  مسددجد(كتبدوا عليدده )سددورر سدين  

سددورت مددن بددالد اهلنددد ألن الددذين قدداموا علددا بناندده هددم مددن أهددل تلددك البلدددة, وقددد حلددي احملددرا  
وهنددال مكتبددة  بدداللون الددذهيب كمددا هددو اللددون امل تددار يف بورمددا الددذي يبلددق عليدده )بورمددا الذهبيددة(

إ  أكثددر مدن ماندة سددنة, الكتددل العربيدة واألورديدة, ووجددود املسدجد قدد  يعدود  امقدرو ة تتدوفر في د
كمدا هدو مكتدو  عليده, وفرشده جيدد وسدقفه  هدد1358لكن عمارته احلاليدة القويدة كاند  يف عدام 

باخلشددل مبلددي ببددال  رددي , وهددو نظيددب مكتمددل املرافددق تقددوم عليدده مجعيددة تنفددق علددا صدديانته, 
تدداا ومددن أوقددا، موقوفددة عليدده, ويوجددد باملسددجد مالصددق لدده مدرسددة مل قددة أمسوهددا )مدرسددة مف

مددن البددال  مددا بددن  كددور وإندداث, يدددرري القددران الكدددر   (105مددن  ددابقن, وتضددم ) العلددوم(
 ., ومازاى املسجد قانماً وهلل احلمد يؤدي رسالته علا أكمل وجهوحيفظ م وحيسنون تالوته

 مسجد مياو تاون:/ 3
 مندددم ومعددرو، بأندده مسددجد برمدداوي نسددبة إ  املسددلمن األصددال مدينددة هددذا مسددجد يف 

النسدخ بشدكل ولده منارتدان وقدد كتبد  علدا واج تده الشد ادتان  دن  مل دق كبدريواملسجد جبانبه 
 مجيل.و  أنيق

 .المسجد الصيني/ 2
يوجددد هددذا املسددجد يف مدينددة مندددم, وقددد بنددا  املسددلمون مددن أصددوى صددينية, وهددو يف حددي 

مدن  رم يداً  وقد أنفقوا علدا بنانده وأعبدو  مظ دراً  ,من الةينن املسلمن وغري املسلمن يسكنه كثريٌ 
مظاهر  راز الةن يف البنا , وأهم ما  ي  هذا املسجد يف املظ ر قبة صينية  اهرة يعلوهدا شداهد 
مبثابددة املنددارة ولكددن م   يقتةددروا علي ددا بددل بنددوا إ  جانب ددا منددارتن عددربيتن مسددتدقتن, واملةددلا 

إليده بدددر  وهدو مفددروش باملشدمع حدوى حمرابدده نقدوش وت يينددات الرنيسدي مرفدوع عددن األرر يةدعد 

َِ   اللَّاهُ  هُاوَ ) صينية باللون الذهيب وفوقه الش ادتان  دن عدريب جيدد واآليدة الكر دة  ِإلَّاا  ِإلَاهَ  لَاا  الَّا

                                                           

, وقددد سددأل  والدددي حفظدده اهلل الددذي زار بورمددا يف عدددام 244 – 200حممددد ناصددر العبددودي, بورمددا اخلددش والعيددان, مرجدددع سددابق انظددر ( 1) 
هددد عددن أوصددا، تلددك املسدداجد فوصددب م شددبي اً مددن  لددك, فددازداد يقيددين بددأن املسدداجد بقيدد  علددا هيئت ددا مددع  ددوى الدد من ألن 1428

 وإعادة بنان ا. احلكومة البورمية ال تسم  بيميم املساجد
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[, وهددذا املسددجد بالددذات كتددل عليدده تارادده يف لوحددة عنددد مدخلدده بددالل تن 22  احلشددر]  (هُااَو
, وال زاى املسدجد قانمداً يدؤدي رسدالته علدا أكمدل سنة مضد  (110ة أنه منذ )الةينية والشماوي

 وجه.
 مسجد منقاال./ 1

هددذا املسددجد أيضدداً يف مدينددة مندددم وهددو غددارق يف أشددجار عاليددة خضددر وحتددين بدده بيددوت 
, وقدالوا إنده بدين هدذا البنيددان سدكنية أكثرهدا امسنتيدة, واملسدجد نظيدب  ا مئذندة  د مة عاليدة جدداً 

قبل مخسدن سدنة, وأبوابده الداخليدة مدن ال جدا  امللدون, وأسداقل احليبدان واألعمددة مكسدوة  القوي
باخلشدل وحمرابدده يعلددو  شددكل قبددة م وليددة حتت دا الشدد ادتان  ددن عددريب جيددد, ويف غددر، املسدداجد 

 ., وال زاى قانماً معموراً باملةلنيقع مكتل مجعية علما  اإلسالم يف بورما )فرع مندم(
 يت الفيل.مسجد ب/ 2

هددذا املسددجد أيضدداً يف مندددم وإ ددافة املسددجد إ  بيدد  الفيددل, مددن إ ددافة اسددم احمللددة الددي 
ألفيداى امللدك, واملسدجد لديا لده  مكاناً و للسكىن  يقع في ا إ  الفيل أل ا كان  قبل اختا ها حمالً 

 ندد  املسددل  بنددا ً مسعالقدة بالفيددل وال بأصددل التسددمية إال وقوعدده يف هددذ  احمللدة, واملسددجد مبددين باإل
بددن منددازى هددذا احلددي الددي أغلب ددا مبددين  قيدد  صددار شددكله مميدد اً  مجدديالً  قشدديباً  , ومبلددي  ددال ً قويدداً 

)أن تعبدد اهلل كأندك تدرا , فدإن   تكدن تدرا  )باخلشل, وللمسجد حمرا  علا جانبه األ دن عبدارة 
وكتبددد  هدددذ  اجلملدددة علدددا اجلاندددل األيسدددر أيضددداً معكوسدددة, وفوق دددا الشددد ادتان  (1)(فإنددده يدددرال(
ون الشدددانع أو املفضددل يف بورمدددا وهدددو اللدددون الدددذهيب, وللمسدددجد لل ددد لدددون  هددديب اتباعددداً بمكتوبتددان 

مددن املنددارتن الكبريتددن أو املنددارة الواحدددة كمددا هددو املعتدداد يف أكثددر  منددارات صدد رية متعددددة بدددالً 
عشرة مندارة صد رية من دا أربدع يف األركدان أكدش مدن سدانرها, واملسدجد حمداط  فا  املساجد, وعدد

ببيوت معظم ا للمسلمن, وهي بيوت خشبية تقليدية من النوع الشدانع يف هدذ  الدبالد, وواج دة 

وحتت دا ترمجدة بالل دة , [43  البقدرة] (       ال َّاِكِعنَي َمَ  َواْرَكُعوا)املسجد مكتو  علي ا 

                                                           

 اهلل صدلا النديب كدان  قداىهذ  اجلملة مقتبسة من حددي  جشيدل البويدل الدذي روا  أبدو هريدرة ر دي اهلل عدن النديب صدلا اهلل عليده وسدلم ( 1) 
 ,بالبعد  وتدؤمن ورسدله وبلقانده, وكتبده, ومالنكتده, باهلل تؤمن أن اإل ان  قاى اإل ان؟ ما  فقاى جشيل فأتا  للناري, يوماً  بارزاً  وسلم عليه
 مددا  قدداى ,رمضددان وتةددوم املفرو ددة, ال كدداة وتددؤدي الةددالة, وتقدديم شدديئا, بدده تشددرل وال اهلل, تعبددد أن  اإلسددالم  قدداى اإلسددالم؟ مددا  قدداى

بددا  ... احلدددي , أخرجدده الب دداري يف صدد ي ه, كتددا  اإل ددان يف يددرال فإنده تددرا  تكددن   فددإن تددرا , كأنددك اهلل تعبددد أن قدداى اإلحسدان؟
( ويف كتدا  تفسدري القددربن, بدا  قولدده إن اهلل عندد  علدم السدداعة حددي  رقددم 50سدؤاى جشيدل الندديب صدلا اهلل عليده وسددلم حددي  رقددم )

(, ويف بدا  اإل دان مدا هددو 1(, وأخرجده مسدلم يف صد ي ه يف كتدا  اإل دان بدا  معرفدة اإل ددان واإلسدالم والقددر حددي  رقدم )4000)
 (.5وبيان خةاله حدي  رقم )
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واسم الرسوى صلا اهلل عليه وسلم )حممد(كل  لك  دن  الشماوية وفوق  لك لف  اجلاللة )اهلل(
  هيب صقيل ري  املنظر.

 جامع المحمدية./ 1
خددار  مدينددة مندددم يف أحددد األريددا، وهددو أبدديض البددال   دداهر الشددعار عليدده كتابددة يقددع 

ن املسددجد توجددد عشددة مددن القددش ( وإ  الشددماى مددم1860بالل ددة العربيددة نةدد ا )هددذا بيدد  اهلل 
واألخشا  علا هيئة كوخ هرمي الشكل, وهو مو ع من أجل أن يكون مبثابة مكان االسدياحة 

بأخشدا  قويدة اتقدا  للر وبدة, كمدا يوجدد إ  الشدماى منده  ررللمؤ ن وغري , وهو مرفوع عن األ
, ويتبدع املسدجد )املدرسدة أيضاً غرفة كبرية واسعة من اخلشل وهو املببخ التدابع للمدرسدة احملمديدة

يف  أنيقداً  وهو بنا  جديد يقدام مدن االمسند  املسدل  ولدخ الف دار وكدان منظدر  ريجداً  ,(1)(احملمدية
التشعددات  مدن العدن, ومقدر املدرسددة كدان يف السددابق مدن اخلشددل والبدامبو, ولكددن املسدلمن مجعددوا

 ومن األوقا، ما استباعوا به أن يشرعوا يف هذا البنا  احلدي .
 .اليو جامع تش/ 7

يف حددي بددابريان,  العاصددمة علددا شددارع امسدده )مددوني ليدده( ويقددع اجلددامع يف مدينددة )ران ددون(
م, و ال  املسجد من اخلار  لونه برتقدام, وهدو لدون ال يكثدر يف هدذ  1869وكان تأسيس ا عام 

رد   ال هدا وكداد د مع أن البنية احلديثدة في دا قليلدة إن   تكدن معدومدة ومعظدم األبنيدة قدالبالد, 
  ددا و  تسددتبع االشددياكية أن ودددد , وللجددامع مئددذنتان رنيسدديتان وعدددة مددو ن أخددرى صدد رية 

 ددوى إ  يكددون ملسدداجدهم أكثددر مددن منددارة علددا عددادة املسددلمن يف اهلنددد يف عةددر حكددام امل جريدداً 
م البندا   دأكثر من عشر مو ن ص رية قد تكون علا هيئدة شدرفات عاليدة, واملسدجد ف واحدة, بل

يدددى علددا سددعة يف األمددواى وسدد ا  يف النفددوري عنددد الددذين بنددو  فقددد ا بنددا   يف وقدد    تكددن 
 كددة للو ددو  )شددافعية املددذهل(ْر أوى مددا يلقددال مندده بِ و املسدداعدات اخلارجيددة تددأر إ  هددذ  الددبالد, 

ت دا يف املسداجد الدي يتمددذهل أهل دا باملدذهل الشدافعي  دال، األحندا، الددذين اعتددنا علدا ر ي
يستعملون صنابري  يرى بعض م أن املا  املستعمل يف الو و   ا لذلك ال يستعملون الشل وإمنا

, وال زاى امليددا , واجلددامع كبددري إال أندده  بقتددان و و حمددرا  متسددع ومنددش مبددين علددا البددراز امل ددوم
 .(2)ماً يؤدي رسالته علا أكمل وجهاملسجد قان

                                                           

 للدراسات حةراً   وخةةاملدرسة احملمدية هي واحدة من أقدم املدارري اإلسالمية الي أسس  يف بورما وتوجد را القسم الثانوي  (1) 
احلكومية,  الدراسية املناه  وبعض اإل لي ية الل ة إ افة ا م1900 عام يف مث ,واألردية اإلسالم فقن تدرري وكان  الدينية اإلسالمية

 .50 مرجع سابق , مسلمو بورما, موشي ي ارانظر 
 .156-155( حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان   2) 
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 .مسجد درقا/ 0
يف حددي بددابريان,  (29علددا شددارع امسدده )القد ددة العاصددمة  ويقددع اجلددامع يف مدينددة ران ددون

م ومسدددي املسددجد درقدددا علددا اسدددم مؤسسدده وهدددو  و لددون برتقدددام يف 1886وكددان تأسيسددد ا عددام 
 وكتدل عليده امسده )مسدجد جوليدا مسدلم( ,البال , له منارتان كبريتان وعددد مدن املندارات الةد رية

وهدم  ,الدذي بندوا املسدجدكدان من دا   وهدي ج دة يف جندو  اهلندد ,أي مسجد املسدلمن مدن جوليدا
قددوم وددار ورجددداى أعمدداى وهدددم مددن أهددل السدددنة املتمسددكن ردددا, وعنددد مدخلدده الفتدددة في ددا كتابدددة 

)الل ددم افددت  م )بالبورميددة واالنكلي يددة تبددن أوقددات الةددالة وكتبددوا عنددد البددا  مددن الددداخل دعددا  
فيده  بالعربية والبورمية, وفوق هذا الدعا  ساعة تو   الوق , واملسدجد تةدلا (1)(أبوا  ر تك(

اجلمعة وفيه بركة يتو أ من ا الناري واللبيب أن يف وسن الشكة قبعة مجيلة كبرية من الرخام علا 
شددكل زهددرة متفت ددة يف وسددن املددا , وهددو مظ ددر فدداخر إال يف الفددراش فمقدمتدده مفروشددة بالبسدداط 

ة شي  من السجاد, وفي ا رفو، خشبية مجيلدة صدقيلة حميبد هالرخي  ومؤخرته باملشمع وليا في
باألعمدة علا قدر ارتفاع قامة الرجل معدة لتو ع علي ا املةاحب, أما حمرابه فإنده بسدين البندا  
خداى مدن ال ينددة علدا خدال، املسدداجد األخدرى, واملسدجد عليدده أوقدا، جيددة مددن احلوانيد  وأ ددا 

املسجد وال زاى  ,تكفي ليميمه وتعمري  وما يل م له من نفقات متكررة كمةاريب املا  والك ربا 
 .(2) قانماً يؤدي رسالته علا أكمل وجه

 البنغالي.السني الجامع / 9
نده أكدش أأمدام معبدد للبدو ين شد ري و  يف مدينة )ران دون( م مويقع اجلامع يف شارع رنيسي 
ودا(, واملسددجد بنددا  املسددلمون يف هددذا املكددان قةددداً حدد  جمعبددد بددو ي يف العاصددمة ويسددما )بددا

تفعددة ويكددون دلدديالً علددا وجددود ر بيددوت اهلل أمددام أبددرا   لددك املعبددد الددوثين املترتفددع منددارة بيدد  مددن 
اإلسدددالم القدددوي في دددا, وعلدددا بدددا  هدددذا املسدددجد اللوحدددة التاليدددة بالل دددة األرديدددة أعالهدددا البسدددملة 

وحتد   لددك العبددارة  ون( دد جددامع مسدجد رانمث يف السددبر األدىن )بن دام سددين   (3)(086باألرقدام )
                                                           

 الل م  فليقل املسجد, أحدكم دخل إ ا  وسلم عليه اهلل صلا اهلل رسوى قاى  قاى أسيد, أيب عنهذا الدعا  ج   من حدي  مروي  (1) 
, احلدي  روا  مسلم يف ص ي ه يف كتا  صالة املسافرين فضلك من أسألك إ  الل م  فليقل خر , وإ ا ر تك, أبوا  م افت 

 (.013وقةرها, با  ما يقوى إ ا دخل املسجد حدي  رقم )
 .150-156حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان    انظر (2) 
ويف مكان غري  داهر وهدذا يددى  من أن تقع علا األرر احيازاً يكتبون البسملة باألرقام قسا  احلرو، اجلمل وليا باحلرو، اهلجانية  (3) 

 احلالددة وهدي جداد بددأيب املعدرو، اجلمدل حدرو، حسددا  سدت دامال الدثالث احلدداالت إحددى وهدذ  ,علدا شددة احديام م السددم اهلل تعدا 
, حكمدده يف واختلفدوا ,اجُلمددل وحسدا  املقبعدة, احلددرو، بواسدبة األمدم زمددن مددة ملعرفددة يسدت دمه كدأن توسددع بددون اسدت دامه  األو 

 أدلة وهلم, والفالسفة كالبا نية املنتسبة للفرق إ افة والشيعة والةوفية اجلد واأللوسي اجلد ال ملكا  وابن الس يلي هم  جبواز  فالقانلون
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, ومعناها جدامع أهدل السدنة البن دام, وهدي حتد  إشدرا، مجعيدة علمدا  اإلسدالم باإل لي يةنفس ا 
وال  ,يف بورما, وللمسجد منارتان كبريتان مسدتديرتان عاليتدان كأ مدا لقوهتمدا أبدرا  القدالع القويدة

 .(1)زاى املسجد قانماً يؤدي رسالته علا أكمل وجه
 مسجد محمد جان./ 48

وتقدع اجلامعدة اإلسدالمية جبدوار , وهدو مسدجد قدد  إال أ دم  مديندة )ران دون(يقع اجلدامع يف 
يبنون منارة عالية جداً, قوية البنا , رحبة الفنا , وكان  بنا  هذ  العمارة الكبرية هو من صدندوق 

, وال زاى للتددشع يشددارل فيدده املسددلمون كددل علددا قدددر حالدده وقسددل مددا وددود بدده نفسدده مددن  اقتدده
 .(2)تؤدى فيه شعانر اهلل املسجد قانماً 

ويف  )ران دون(القد دة يف العاصدمة  يتض  فيما سبق  انتشار املسداجد يف بورمدا بكثدرة سدوا ً 
, ويعددود تأسيسدد ا إ  مئددات خاصددة ليكدد  املسددلمن هنددالغريهددا مددن املدددن, ويف منبقددة أراكددان 

  نالبراز امل دوم اهلنددي, مبدأ نتالسنن وقد بنا  املسلمون من أمواهلم اخلاصة, وأغلل املبا  علا 
بينمدا املبدا  يف ,  دا  ومو ن أخرى ص رية, وحمرا  م خر،, وبدرل مدا  يف بعضد ا للموانكبريت

تفتقدر أغلب دا إ  فدرش نظيفدة وسدجاجيد جيددة, القرى واألريا، أغلب ا مدن اخلشدل اجليدد, كمدا 
ايددة واليمدديم علددا حسددل قدددراهتم وال زالدد  املسدداجد عددامرة باملةددلن ويتعاهدددها املسددلمون بالعن

يف غددري منبقددة أراكددان والددي أغلقدد  مجيددع مسدداجدها بددأمر مددن احلكومددة البو يددة بعددد  وإمكاندداهتم
 .م2012اندالع أحداث 

  

                                                                                                                                                                          

 كثددري وابددن القديم وابددن تيميددة وابدن العددريب ابددن والقا دي عبدداري ابددن  هدم عندده الن ددي يف كدالم وهلددم وحتر دده مبنعده صددرحوا والددذين,  لدك يف
 بدن حممدد والشديخ الةدنعا  واإلمدام الشدوكا  واإلمام والشا يب والةاحلي والسيو ي والس اوي حجر وابن خلدون وابن الذهيب واإلمام

 املفسدرين مدن كثدريًا أن كمدا ,وغدريهم املعلمدي الدر ن وعبدد شديخ بى حسدن بدن الدر ن وعبد عبد  وحممد ر ا رشيد وحممد الوها  عبد
 اخلدددازن الددددين وعددال  الب دددوي اإلمددام ومدددن م املتشددابه اتبددداع مددن ال يدددل معرفدددة يف املقبعددة احلدددرو، مددن اجلمدددل حسددا  اسدددت دام جعلددوا

, واسددتدلوا علددا  لددك بأدلددة, ولالسددت ادة انظددر  ددارق بددن سددعيد الق بددا , أسددرار احلددرو، وحسددا  والسددمرقندي والكلدديب, والواحدددي,
هدد, مدن   1430هدد/1429لنيدل درجدة املاجسدتري مدن قسدم العقيددة بكليدة الددعوة وأصدوى الددين جبامعدة أم القدرى اجلمل, رسالة علميدة 

 .80إ     64
 .44, وكذلك موشي ي ار, مسلمو بورما, مرجع سابق,  160حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان مرجع سابق    (1) 
 .168مرجع سابق   والعيان,  انظر حممد ناصر العبودي, بورما اخلش( 2) 
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من خَلل ما مضى يتجلى بوضوح دور المساجد في نشر الثقافة اْلسَلمية في بورم ا 
 عبر النقاط التالية:

 دا يف بنا  الثقافة اإلسدالمية, حيد  إبالقة احلقيقية للمسلم / تعد املساجد يف بورما االن1
املؤسسددة الددي و ددع  أسددا الثقافددة اإلسددالمية فاملسدداجد بيددوت اهلل تعددا  وهددو مو ددع تعبددد هلل 

, ففي دا عدر، [18  اجلدن] ( َأحَاداا  اللَّاهِ  َما َ  تَاْدُعوا  َفلَاا  ِللَّاهِ  اْلَمسَااِددَ  َوَأنَّ) تعا , قاى تعا  
املسلمون كيب يعبدون اهلل حق عبادته, وكيب يتقربون إليه خاشعن مبيعن متدذللن خا دعن, 
فذها  املسدلم ألدا  الةدلوات اخلمدا ترسدخ عقيدتده مدن خدالى أدانده ألعظدم شدعرية مدن شدعانر 
 الدين إ ا أ ا عمود  والركن الثا  يف اإلسالم بعد الش ادتن, إ  جانل عمارته بالعبدادة والدذكر
وقددرا ة القددربن واالعتكددا، والدددعا  وغريهددا, فت ددذ  النفددوري ويقددوى اإل ددان ويسددمو بدداجملتمع إ  

 سلم العلو والفالا.

لعقيددة الةدد ي ة / رسدالة التوحيدد هدي الرسدالة األو  احلقدة للمسداجد يف بورمدا فت درري ا2
هدددا وإقامدددة الةدددالة في دددا, حيددد  تتمثدددل فيددده كمددداى الباعدددة واالنقيددداد واخلضدددوع مدددن خدددالى ارتياد

فيةلون خلب إمدام واحدد يف صدفو، متسداوية, ويتج دون إ  قبلدة واحددة, خا دعن قلدورم إ  
 ر  كر  واحد ال إله إال اهلل. 

 ,/  اسددتباع املسددجد يف بورمدددا أن يددؤدي دور  بكدددل اسددتيفا  يف نشدددر الثقافددة اإلسدددالمية3
وخبددل  ,والتوجيدده واإلرشدداد والدددعوة مددن خددالى إلقددا  اخلبددل األسددبوعية الدينيددة كددل يددوم مجعددة

إ  جاندددل إلقدددا  الددددروري واملدددواع  بعدددد  ,املناسدددبات كةدددالة العيددددين واالستسدددقا  والكسدددو،
 الةلوات اخلما, فتتأثر األفئدة رذ  املواع  والدروري, وبالتام تت قق الوحدة اإلسالمية.

/ حتتل املساجد يف بورما  ات البندا  العمدرا  والتشدييد البدديع مكاندة حضدارية مرموقدة يف 4
مدداً مددن مراكدد  الثقافددة اإلسددالمية يف م تدداريخ األمددة اإلسددالمية وجمدددها, فاملسدداجد أصددب   مركدد اً 

 بورما.

قريندده, / جيددد املسددلم البددورمي يف املسددجد الرفقددة الةدداحلة والقدددوة احلسددنة فيتددأثر املسددلم ب5
فيعمل علا ب  الدوعي الدديين والثقدايف يف نفسده واملتمثدل يف نبدذ البددع واخلرافدات وحيدل حملده روا 

 الثقافة اإلسالمية.
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/ يتجلا يف املسجد بو وا مظاهر املساواة الكاملدة الدي دعدا إلي دا دينندا اإلسدالمي يف 6
مددأمور وأمدري, وال بددن أبدديض حضدورهم ألدا  شددعرية الةدالة, فددال فدرق بددن غدين أو فقددري, وال بدن 

وأسدددود, فت ضدددع اجلمدددوع كل دددم خلدددب إمددددام واحدددد, منيبدددن خا دددعن, يف صدددفو، متسدددداوية, 
 تتالصق األكتا، واألقدام.

يف بنددددا  الددددروابن االجتماعيددددة وتوثيددددق أواصددددر األخددددوة  كبددددريٌ   / للمسدددداجد يف بورمددددا دورٌ 0
ن خدالى أدان دم لةدالة اجلماعدة يف اإلسالمية واحملبة بن املةلن وتفقد أحواى بعضد م الدبعض مد

 املساجد مخا مرات يف اليوم فبذلك تعبي صورة مشرقة للتكافل االجتماعي يف اإلسالم.

/ للمسدددداجد يف بورمددددا فضددددٌل كبددددرٌي يف وجددددود املؤسسددددات التعليميددددة والتثقيفيددددة يف بورمددددا  8
ر , ف دي منظومددة كاملددارري اإلسدالمية والكتاتيدل والددور اإلسدالمية وحلقددات حتفدي  القدربن الكد

متكاملدددة للمراكددد  اليبويدددة والتعليميدددة, ولدددوال وجدددود املسددداجد يف بورمدددا ملدددا رأيندددا هدددذ  املؤسسدددات 
 الثقافية, مما كان له أعظم األثر يف نشر الثقافة اإلسالمية.
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 المطلب الرابع: التحديات التي تواجه المساجد في بورما وسبل التغلب عليها.
 التحديات: أوالً:

ومندع املةدلن مدن أدا  الةدالة  م,2012بعدد أحدداث هددم كثدري مدن املسداجد واملندابر / 1
هد وخاصدة يف منبقدة أراكدان, مثدل اجلدامع الدديوا  يف مديندة أكيدا  1403في ا من رمضان عام 

عاصمة أراكان املسلمة أسسه امل اجرون يف القرن اخلاما عشر املديالدي, وقدد هدمتده السدلبات 
ف لدك جمموعددة مددن البدو ين الددذين قدداموا  ويددن( م بددأمر اجلندراى العسددكري ) 1964البو يدة عددام 

بتددمري , ومدن مث توقفد  احلكومدة مدن هددم املسداجد األخدرى التارايدة الدي كاند  يف قانمدة اهلددم 
 .(1)واإلزالة

واحلقيقددة أن املسدداجد املوجددودة يف غددري منبقددة أراكددان ال منددع في ددا الةددلوات بددل الةددلوات 
 لدددك الشددديخ حممدددد بدددن ناصدددر  ى, كمدددا رو (2)إ  اآلن مبدددا في دددا مكدددشات الةدددوت ال مندددعقانمدددة 

السددابق, لكددن بعددد  بلددلالعبددودي يف زيارتدده لدولددة بورمددا وقددد  كددرت مقتبفددات مددن جولتدده يف امل
األزمددة األخددرية وا ددب اد املسددلمن وقددتل م وشددردهم مددن قبددل احلكومددة البو يددة احلاقدددة, أحلقدد  
بقدرار تعسددفي مفدداد  عدددم اجتمداع أكثددر مددن ش ةددن يف أي مكدان مبددا يف  لددك املسدداجد قجددة 

 .يف منا ق املسلمن وخاصة أراكان أ ا منبع الفساد وبؤر الفنت

ت احلكومدة البو يدة قدراراً مبندع الةدلوات مجاعدة ر أصدديف أراكان حي   إغالق املساجد/ 2 
ن هدؤال  إ, حيد  (3)اجتمداع النداري الي تندت  مدنوإغالق املساجد قجة أ ا تنشر الفساد والفنت 

البو يددون أدركددوا مامدداً ودرسددوها دراسددة واعيددة مستفيضددة بددأن املسدداجد نقبددة االنبالقددة للمسددلمن 
قرار املنع هنال تنتشر الشر ة يف كدل مكدان وتتدابع املسداجد, وتعتقدل كدل  وروا حياهتم, ح  مع

, ولكدن باالعتقداى من االب هذا القدرار قجدة نشدر الفسداد وإشدعاى الفتندة وحيداكم عليده القدانون
ضدددت م يف املسدداجد كمدددا أمدددر اهلل حيددداولون أشدددد احملدداوالت ألدا  فرياملسددلمون مراببدددون صددامدون 

جلمعدددة فيجعلددون يف أعدددام اجلبدداى واملرتفعدددات مددن القريدددة مددن يتبلعدددون وجددل, وخاصدددة صددالة اع  

                                                           

 .04مرجع سابق    نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات (1) 
هددد فأفددادو  بددأن األ ان وإقامددة الةددالة يف غددري 1434قابلدد  الكثددري مددن احلجددا  الددذين أتددوا ألدا  فريضددة احلدد  مددن دولددة بورمددا يف عددام  (2) 

أراكان ال زال  قانمة ومسموا الةالة فيه إال بعض املساجد الي وقع  في ا أحداث ش ل وعندب مدن قبدل اجلماعدات مساجد منبقة 
 البو ية.

 .ومنع الةالة في ااملساجد  اً من حاكم مدينة من دو, يأمر بإقفاى( خباب6) ( ود يف املل ق رقم3) 
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ببمأنيندة وسدكينة, وأيضداً مدنع م مدن صدالة  مجاعدة نلو قبدون حتركداهتم حد  يةداأخبار الشر ة وير 
الدياوي  و لدك بفر دد م مبدا يسدما حظددر التجدوى, فكددم حد ن املسدلمون يف عدددم إقامت دا مجاعددة, 

يف شدد ر رمضددان املبددارل, إ  أ ددم تربددوا وعاشددوا سددنن عديدددة  ونفوسدد م تشددتاق لةددالة الددياوي 
ن يف ليالي ا العبرة, ولكن البو ية احلاقدة تدأ   لدك, بيقيمون هذ  الشعرية العظيمة واتمون القر 

وحسددرة, ف ددم مددأجورين  ملدداً أفيضددبر املسددلم أدا  صددالة الددياوي  يف بيتدده رغمدداً عندده, وقلبدده يتقبددع 
 وأدان ا حسل استباعت م. لةةبإ ن اهلل بنيت م اخلا

ولعددل مذقددة مسددجد , تددأديت م للةددالة يف املسددجد أثنددا ب  املةددلن بددذ ن/ قيددام البددو ي3
ويف تفاصيل الواقعة قام رجاى البدوليا  يف هذا اجلانل,شيكام تعش لنا مدى ما يعانيه املسلمون 

يف بورمددا باالعتدددا  علددا املةددلن يف املسددجد أثنددا  تددأديت م صددالة اجلمعددة, وحين ددا حدداولوا منددع 
ش ةددداً مدددن املسدددلمن, قتلدددوهم علدددا الفدددور دون  (16الةددالة ردددذا املسدددجد وقدددد تةددددى هلدددم )

مسلماً بخرين, فثارت القرية كل دا  (35) إنذار, وملا ثارت ثانرة املةلن أ لقوا علي م النار فقتلوا
فددرد  (500الشددر ة ال يقددل عددددهم عددن ) ى ددد هددذ  االنت اكددات البو يددة فقامدد  فرقددة مددن رجددا

, وهدذا مددن أعظدم الرزايددا واحملددن (1)شدر ي مددن البدو ين بإشددعاى احلراندق يف بيددوت القريدة واملسدداجد
ن الت لددل عليده إال بتمكددن املسددلمن صددعل لل ايددة, إ  ال  كد الدي تةدديل املسدلمن هنددال وحتدد  

 هنال وإثبات وجودهم وعمل ما  كن عمله يف إثبات القضية يف احملاكم الدولية امل تلفة.

يف احلادثددة  عدددة مددراتن املةددلن وقددد حةدل  لددك إحددراق املسدداجد مبددا في دا مدد/ تددمري و 4
حي  تضرم النار من قبل عةابات بو ية حاقدة أثندا  الةدلوات كمدا حةدل مبسدجد يف  ,األخرية
 وكثري من املساجد يف أكيا  وران ون بعد احلادثة األخرية. ميكتيال

م إ  عددام 1942فبلددغ عدددد املسدداجد الددي دمددرت يف إقلدديم أراكددان يف إحةددانية مددن عددام 
املسدداجد الدددي احيقدد  خددالى عدددامي  بلدددغ عدددد, كمددا (2) م أكثددر مددن تسددع مئدددة مسددجداً 1980
 .(3)م أربع وسبعون مسجداً 2013م و2012

                                                           

 . 68مرجع سابق    ما التاريخ والت ديات( نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بور 1) 
 .155,   مرجع سابق د, ط منق ة وجديدة,من اال ب ا عاماً , مسلمون أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن انظر (2) 
واملتابعدة بقبداع  انظر إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار( الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد( 3) 

 حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي.
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وهددذا قددرار تعسددفي إ  أن احلكومددة  (1)عدددم السددماا بدداليميم أو بنددا  مسدداجد جديدددة/ 5
كندات ثالبو ية تسم  بإقامة معابد بو ية جديدة, بل األدها واألمر حتويل املساجد إ  معاقدل لل

ل حملددده معابدددد بو يدددة, مدددع أن الدسدددتور البدددورمي يدددن  علدددا أن لكدددل حيددداحلربيدددة والعسدددكرية, أو 
شدد   لدده حريددة الديانددة واملعتقددد, وهددذا الت دددي  كددن الت لددل عليدده بفكددرة الةدديانة الدوريددة أو 

 فددية, مددن قبددل أهددل احلددي امليسددورين, وهددذا حاصددل يف بعددض املسدداجد بعدددالةدديانة اجل نيددة فددية 
الدي حتتدا  إ  و  يف املساجد املت الكة الي حتتا  إ  إعادة بنا قانمة تبقا , لكن اإلشكالية هنال

 .تةري  من اجل ات امل تةة

, إ ا علمندا والقدرى االفتقار إ  أبسن اخلدمات يف بعض املساجد وخاصدة يف األريدا،/ 6
, وعددم وجدود فدرش أو بسداط أو مدا جدذوع األشدجارأن بنيان املسداجد وجدرانده مدن األخشدا  و 

 وودد, وأثدر الد من مالمد  القددم اعلي د ةباليدة وا د  اودده اجادة, ويف حداى وجودهدنسدميه بالسد
لو دو  غدري صدا , والسدبل يف  لدك يرجدع إ  عددم اأو حمدل  م يدأة هتيئدة كاملدةيدا  غدري املدورات 

الةددديانة, باإل دددافة إ  تضدددييق احلكومدددة البو يدددة علدددا اليميم و بددد تع ددددت إشدددرافيةوجدددود ج دددات 
أدى إ  تدددهور وخاصددة مسددلمي أراكددان اخلرييددة, وأيضدداً فقددر الشددعل البددورمي  اىألعمددلالقددانمن 

أن جيددوا لقمدة  ى لكدي يتشعدوا ويتةددقوا فضدالً املدااملساجد وعدم االهتمام بةيانته فمن أيدن هلدم 
حتظدا باالهتمددام البددالغ مددن عيشد م, ومددع  لددك ودد املسدداجد وإن كاندد  مت الكدة نظيفددة ومرتبددة 

املسددداجد عدددامرة ودددد جبدددوار املسدددجد قددددر إمكانددداهتم املتاحدددة, و يسدددكن ن ي دددا ممدددقبدددل القدددانمن عل
وجه رغدم الظدرو،  ستفاد من ا علا أكمليباملةلن وتؤدى في ا شعانر اهلل وال ودها م جورة و 

 .القاسية

أيددي باجت دادات ش ةدية علدا إلدارة املسداجد وكل دا تددار  إشدرافيةعدم وجود ج ة / 0
معيفدة ردا  مخدا مجعيدات إسدالمية خرييدةاحملسنن وامليسورين من أهل احلي, مع العلدم بدأن هندال 

, لكن ددا   تسددتبع حتقيددق مجيددع متبلبددات (2)بددل احلكومددة البو يددة هتددتم بالشددئون اإلسددالميةقمددن 
بُعدد مديندة خريية تعتمد علا التشعات يف مةاريف ا, وأيضاً ج ات املساجد يف بورما, نظراً أل ا 

إ  حةدددرت أعماهلدددا يف مندددا ق  هلدددا يف املنبقدددة, وعران دددون عدددن منبقدددة أراكدددان, وعددددم وجدددود فدددر 
   .حمددة

                                                           

 .80حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق    (1) 
 سيأر م يد بيان هلذ  اجلمعيات اخلما املعيفة من قبل احلكومة البو ية يف املب   الرابع بإ ن اهلل. (2) 
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أغلددل املسداجد الواقعددة يف منبقدة أراكددان, ويف غريهدا ال منددع مندع مكددشات الةدوت يف / 8
الرحدداى حممددد ناصددر العبددود بددأن األ ان يةدددا يف اآل ان يف مدينددة مندددم يف أغلب ددا بدددليل  كددر 

 .(1)يتجوى يف شوارعه و رقه حينما كان

منع إقامة احملا رات والدروري الدينيدة حيد  يدتم الت قيدق مدع اإلمدام امل دالب وتوقيفده / 9
 .عدة أيام مل الفته القانون ورمبا يتعرر للتعذيل اجلسدي والنفسي

وجددود   عامددة انعدددام ا, فقددد اعتدددنا يف املسدداجدأو يف مسدداجد بورمددا احب قلددة املةدد/ 10
بإيقددا،  احلكومدة قامد  , حيد كميدة كافيدة مدن املةداحب للدتالوة والقدرا ة أثنددا  تواجدد املةدلن

اندد  تسدم  بددخوى املةدداحب ك  بعدد أنهدد 1402مندذ عددام  إدخداى املةدداحب إ  بورمدا عمليدة
وبشددرط أال تت مددل احلكومددة العمددالت الةددعبة, وبعددد  ,بأعددداد معقولددة ك دددايا للمسددلمن ي دداإل

 .(2)احلةوى علا إ ن االسترياد من السلبة امل تةة

مدن األمدور امل مدة الدي جيدل التنبده هدي , و يف بورمدا  دعب دور بعدض أنمدة املسداجد/ 11 
 يف بورما. إلي ا لتبوير وفعالية دور اإلمام

  

                                                           

لعله كان هذا يف حينه ويف ران دون فقدن أمدا اآلن فقدد فر د  السدلبات  203ش والعيان, مرجع سابق   حممد ناصر العبودي, بورما اخل (1) 
 .البورمية قرارًا مبنعه بتاتاً وخاصة يف منبقة أراكان

د ا صدا  أ ديدون, نقلده الشديخ 134-128هدد  22/10/1398( الةدادرة يف 466انظر جملدة الدبالغ الكويتيدة األسدبوعية يف عدددها )( 2) 
 .161لل ة العربية, مرجع سابق,  مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية حسل ما نشرته الدوريات امل تلفة با ,حممد إدريا األركا 
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 التغلب عليها. ثانياً: سبل

لتمكدن املسدلمن اجلمعيات اإلسالمية املعتمدة هنال,  من قبلوالدانمة املل ة املبالبة / 1
حدد  تت قددق بكددل يسددر و مأنينددة وعدددم التعددرر هلددم يف املسدداجد مجاعددة رية الةددالة عمددن أدا  شدد

 .النتان  بإ ن اهلل

عددم , و بعيددة عدن أعدن الشدر ةإقامة مةليات عامة بديلة عدن املسداجد / حماولة إجياد و 2
وقت ددا يف حالددة  علددااحملافظددة علي ددا يف البيددوت فتددرل الةددلوات مددع اجلماعددة قدددر اإلمكددان, وإال 

 إال وسع ا. وال يكلب اهلل نفساً  ,عدم اإلمكان واالستباعة

, وعمدل فدروع عددة يف مجيدع مندا ق اجلمعيات وو ع خبن مسدتقبلية هلداتوسيع عمل  /3
والنددوة العامليددة بورمدا, والتنسديق مدع اجل دات اخلرييدة يف الددوى اإلسدالمية كراببدة العدا  اإلسدالمي 

ومجعيددات أخددرى كثددرية ألجددل تددوفري املي انيددة واملتبلبددات وتددوفري اإلمكانددات للشددبا  اإلسددالمي, 
 لبو ية.معي، را من قبل احلكومة ا اجلمعياتوخاصة أن هذ  

إيقددداظ  دددمانر املسدددلمن هندددال واالهتمدددام بالوقددد  و  توحيدددد أوقدددات األ ان واإلقامدددة, /4
مدع ومكدن أدان دا  واملةدليات العامدة يف املسداجد األجدل عددم فواهتدوالتبكدري إ  الةدلوات وال من 

 مجاعة املسلمن.

  اعددن أعددن الشددر ة يف بيددوهتم ومسدداكن م اخلاصددة يتددذاكرون في دد ةإقامددة ومعددات بعيددد/ 5
كتددا  اهلل وسددنة رسددوله صددلا اهلل عليدده وسددلم, ولكندده حيتددا  إ  بددذى امل يددد مددن اجل ددد املتواصددل 

املبلددو , فعلدددا القددانمن علددا هدددذ  األعمدداى نشددر ثقافدددة  ال يفدديألن اللقددا ات قليلددة و دددعيفة 
 الذي يعود علا أهله بالنفع والفاندة. رورة احلضور ملثل هذ  امللتقيات 

تددوفري املةدداحب عددن  ريددق األفددراد, وإدخاهلددا بشددكل سددري وبةددفة خاصددة, وبالتددام / 5
تكون املسئولية قانمدة علدا كدل فدرد مدن أفدراد املسدلمن يف هدذا العدا , وزيدادة اجل دد يف  لدك مدن 

أن يف شدد  بقدداع العددا , إ   القددانمن علددا هددذ  املسدداجد هنددال, والتنسدديق مددع إخددوا م املسددلمن
 يف بدالد كثددرية, وأ كدر هنددا موقفدداً   مومعددارف مأقداررتواصدل مددع أغلدل املسددلمن الشمداوين لدددي م 

يف هددذا  ج ددود خاصددة ومباركدة ورانعددة ن لددي موتدرببين رددم عالقددة جيددة, حيدد  إلدبعض اإلخددوة 
خاهلددا هنددال بشددكل خددا  وإدوشددرا  املةدداحب, بتددوفري مبددالغ هلددذا الشددأن الشددأن ف ددم يقومددون 
بددذى امل يددد مددن  وهلل احلمددد, ولكددن إ  اآلن   يددب بدداملبلو , والبددد   بدداهراً  و دد  يف  لددك  احدداً 
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املؤسسددات اخلرييددة يف عاملنددا  إحدددىاجل ددد والعبددا  والتعدداون لتفددادي تلددك األزمددة, و لددك بتبددين 
 .اإلسالمي, والتنسيق مع املسلمن هنال لتوفريها وإدخاهلا

 فينب ي عمل اآلر  لتبوير وفعالية دور اإلمامنسبة / بال6

بدددالشام   األنمدددة واخلببدددا  يف أدا  رسددالت م علدددا أكمدددل وجددده بعدددض أ( تنميددة قددددرات
 .والدورات العلمية املكثفة

تفعيل دور اإلمام خار  أسوار املسجد كال يدارات الفرديدة واجلماعيدة للنةد  زيادة   (
 .والتوجيه واإلرشاد
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وأثرها في نشر الثقافة  الثاني: التعليم )الكتاتيب والمدارس والدور اإلسالمية(المبحث 

 اإلسالمية.

 المطلب األول: الكتاتيب في بورما ونظامها ودورها في نشر الثقافة اْلسَلمية.
 أوالً: التعريف بها.

واجلمدددع كتاتيدددل, واملكتدددل واحدددد , بالضدددم والتشدددديد ا الكتاتيدددل هدددي  مو دددع تعلددديم الُكت ددد
 .(1)الةبيانا   والُكتّ واملكتل بضم امليم  املعلم, ومكاتل, واملكتل مو ع التعليم, 

اسددت دمه املسددلمون للداللددة علددا املكددان الددذي يندداى فيدده األ فدداى املسددلمون تعلددديم م األوى 
 وتعتش الكتاتيل مدرسة ص رية وحلقة علمية لأل فاى لتلقي التعليم األوى.

  ها.منظاثانياً: 

أو  أهددل احلددي يف املنبقددةاملقتدددرين مددن تبددىن الكتاتيددل واملدددارري والدددور اإلسددالمية عددن  ريددق  
فالذين أنعدم اهلل علدي م باملداى يسدامهون بدأمواهلم  ,بتعاون اجلميع وجب ود مشيكة القرية يف بورما, ويتم

قدددر مدددا يسدددتبيعون, وأصددد ا  امل ددن واحلدددر، حيتسدددبون األجدددر عنددد اهلل جب دددودهم البدنيدددة يف البندددا  
مددن البددو   والتشددييد, ومددن لدده أرر يوقف ددا ألجددل املدرسددة, ومددن م مددن يسدداهم باملعدددات واألدوات

بفضدل اهلل مث  وأردا ُحل دة كتمدل بنا هدا علدا أكمدل وجدهوي ةوهكذا, ح  يتم تشدييد املدرسد واخلشل
  بفضل التعاون املثمر بن أهل احلي.

غدري  نفقاهتدا علدا املدوارد اخلرييدة والكتاتيل واملدارري والددور اإلسدالمية يف بورمدا كل دا تعتمدد يف
إعفا   من تلدك ثابتة باإل افة إ  رسم سنوي يسري يدفعه البالل, ويف حالة ثبوت فقر  ويتمه يتم ال

, وليسدد  هنالددك إحةددانية دقيقددة يف عددددها إال أندده وبددال أدىن كاملددة  ت مددل نفقتدده املدرسددةتالرسددوم و 
شدددك تنتشدددر بشدددكل واسدددع جدددداً وتكثدددر يف كددددل قريدددة أو حدددي, فكلمدددا وجدددد مسدددجداً وجدددد جبانبدددده 

 الكتاتيل.

داخددل أسددوار والكتاتيددل يف بورمددا مكا ددا دانمدداً يف بنددا  مسددتقل عبددارة عددن مل ددق خددا  يف 
بفدت  املديم وسدكون الكدا، وفدت  التدا , وهدي  تَدل()َمكْ  ، الكتاتيدل يف بورمدا مبسدماعدرَ تُ و املسجد, 

                                                           

 , مادة )َكَتَل(18  13( حممد بن مكرم بن منظور, لسان العر , مرجع سابق,   1) 
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 وعمدر  البالل را يلت ق إ مبثابة رو ة األ فاى  باملدارري, وهيمرحلة متقدمة قبل الت اق البالل 
 سنوات. اخلما يتجاوز ال

 السدور قةدار الةد ار تعلديم مدن عمومداً  الدو ال لكنده الكتاتيدل, هلدذ  وا د  من   يوجد وال 
تعليم احلرو، اهلجانية العربية نبقاً فقن بالت جي دون كتابت ا عن  ريق مدا يسدما مث , وحفظاً  تالوة
, فدإن وداوز  لدك حيفد  جد   عدم  كدامالً, مث يدتم تعليمده القدرا ة بدالنظر جلميددع (1)(القاعددة النورانيدةبدد )

سدددور القدددربن الكدددر , فدددإ ا حةدددل لددده خدددتم القدددربن الكدددر  بدددالنظر حُيتفدددل بددده, فيدددتم فيددده توزيدددع بعدددض 
وغريها أو بعضاً من قبع الفواكه من قبل وم أمدر البالدل والفشار املأكوالت الشعبية املعروفة كالذرة 

ذي ختم القربن الكر  إ  مجيع  ال  الكتاتيدل فرحداً واستبشداراً  دتم القدربن وتشدجيعاً ل مالنده يف ال
 احللقة, وهذ  عادة مش ورة لدى مجيع الشماوين الروها ين.

, وتعريفده أركدان املشدروعة واأل كدار املدأثورة األدعيدة بعض األ فاى هؤال  تعليم جانل إ  هذا 
 ان, وتدريبه علا بعض اآلدا  النبويدة كت يدة اإلسدالم وبدر الوالددين وتدوقري املعلدم اإلسالم وأركان اإل
وتعلددديم الو دددو  وصدددفة الةدددالة تببيقددداً عمليددداً, وبدا  قضدددا  احلاجدددة وبدا  األكدددل واحددديام الكبدددري 

وغريهددددا, ممددددا يكتسددددل البالددددل بعددددض اآلدا  النبويددددة واألخددددالق  البددددرق وبدا والشددددر  وامللددددبا 
, وغالبداً مدا يت در  البالدل أو البالبدة (2)عادة الكتاتيل تكون خمتلبة بن األوالد والبنداتاحلميدة, و 

ولدددي م قدددرة علددا القددرا ة بددالنظر مددن املةدد ب, ولددذا تسددما العمليددة التعليميددة يف الكتاتيددل بعبددارة 
 .(3))نا رة(

اهلجانيدة واألرقددام وبعدد انت دا  الفتدداة مدن الدراسدة األوليددة يف هدذ  الكتاتيددل مدن معرفدة احلددرو، 
يف  املسدلمة والقرا ة وإتقا ا لقرا ة القربن الكر  بالنظر, تأر مرحلة أخرى وهي الن انية بالنسبة للفتداة

لظدن م أن الفتداة رب ددة بيد  وال حتتدا  إ  م يددد إال مدا ندددر, بورمدا إ  ال توجدد مددارري خاصددة للفتيدات 
مددن الثقافدددة والتعلددديم, فتأخدددذ يف بعدددض األحيدددان إ  مددن   بسدددين يف التوحيدددد والفقددده ومعرفدددة أراكدددان 

                                                           

 .ملؤلفه الشيخ نور حممد حقا ( 1) 
 ., فال بد من إعادة النظر لفةل األوالد عن البناتمقاعد الدراسة وهم علا( اإلشكالية الكشى بعض األحيان تتجاوز أعمارهم السابعة 2) 
 فقد الت ق رذ  الكتاتيل وتعلم في ا قبل الت اقه حللقات حتفي  القربن الكر . والدي حفظه اهللأفاد  رذ  املعلومات ( 3) 
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اإلسالم وأركان اإل ان باإل افة إ  كتا  )رشي زيور( ملؤلفه أشدر، علدي الت دانوي وهدو عبدارة عدن  
 .(1)اإلسالمكتا  شامل ملن   املسلم وتعاليم 

وال يوجدد اعتبدار للسدن القددانو  اللت داق البالدل بالكتاتيدل أو املدددارري يف بورمدا وتعتدش هددذ  
أكدش عثددرة للبالددل يف الت ةدديل العلمدي املبكددر, إ  يتبلددل حتديددد السدن القددانو  مددن القددانمن علددا 

البالددل يف سدن مبكددرة تلدك الكتاتيددل واملددارري ويشددارك م أوليدا  األمددور يف املسدئولية و لددك بإحلداق 
 قي  ال يتعدى س  سنن.

يف غاية األمهيدة, وهدو وجدود حلقدات خاصدة لت فدي  القدربن الكدر  جنبداً  شري إ  أمر  أبقي أن 
إ  جنل مع الكتاتيل, وهي تنتشر بكثرة, ففي العاصمة ران ون فقن توجد أكثر مدن فدانن مدرسدة 

الفانقددة واحلددر  التدددام حلفدد  البالددل للقددربن الكدددر  , وتتم ددور جددل اهتمام دددا إ  العنايددة (2)حتفددي 
مدن ثدالث إ  مخدا سدنوات,  البالدل يف هدذ  احللقدات صباحاً ومساً , قي  ال يتجاوز مدة حفد 

الكر  كامالً للمعلدم دون  القربن بتسميع البالل يقوموحن االنت ا  من حفظه وختمه للقربن الكر  
لده   دن و لده  ينت ي بعد غرو  الشما, وهدذا مبثابدة االختبدار انقباع, يبدأ من بعد صالة الفجر ح 

( حداف ) عليده , وحيةل علا شر، لقل حاف , وبالتام يبلقش ادة حف  القربن الكر بعد فراغه 
 .(3)امسه بادنة ويةب 

  

                                                           

رذ  املعلومات والدي حفظه اهلل, حي  درري يف هذ  الكتاتيل, يقوى الباحد   وكتدا  )رشدي زيدور( ملؤلفده موالندا أشدر، علدي أفاد  ( 1) 
 هتانوي اهلندي, بالل ة األوردية حتتوي علا بعض البدع وامل الفات الشرعية ال بد من املالحظة واالنتبا  إلي ا أثنا  التدريا والشرا.

 .06بودي, بورما اخلش والعيان مرجع سابق   ( حممد ناصر الع2) 
 .وامسه حاف  من هذا البا  هذ  احللقات وأفاد  رذ  املعلومات إحدى( والدي حفظه اهلل حف  القربن الكر  كاماًل يف 3) 
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 .في نشر الثقافة اْلسَلميةها دور ثالثاً: 

عتش الكتاتيل عنةراً م ماً يف اليبية والتعليم, ف ي من أبرز نظم التعليم ومؤسساته يف بورما ت 
, الدنش إ  عةرنا احلا ر, وهي مبثابة النواة األو  ل درري القديم اإلسدالمية واملفداهيم الةد ي ة لددى 

 فعاً, وجيعل البالل م يدأً نشأ جيالً صاحلاً ونايوهتد، إ  تعليم الة ار وتربيت م اليبية الةاحلة ح  
إلكماى دراسته, وأشري هنا إ  أبدرز تلدك اآلثدار هلدذ  الكتاتيدل ودورهدا يف نشدر الثقافدة اإلسدالمية يف 

 بورما وهي كما يلي 

, فتجددد املعلددم يف الكتاتيددل يلقددن ترسدديخ العقيدددة اإلسددالمية الةدد ي ة يف نفددوري الددنش  -1
( حد  حيفظ مدا ن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسدوى اهللالبالل الش ادتن أواًل قبل كل شي  )ش ادة أ

معنامهددا وترمجت دددا بل ددة بسددديبة وسدد لة مف ومددة للدددنش  بأندده ال يوجدددد إلدده غدددري اهلل و  مددع بيددان أمهيت دددا
سدب انه وتعددا  وهددو الدذي يسددت ق العبددادة فقدن, فيجددل صددر، العبدادة هلل وحددد  بعيددداً عدن كددل مددا 

فتتأصددل العقيددددة اإلسددالمية الةددد ي ة يف نفددوري الدددنش   والبددددعيات,يضدداد التوحيددد مدددن الشددركيات 
يثمددر جدديالً معتدد اً بديندده  وي ددرري فددي م حمبددة اهلل عدد  وجددل وحمبددة رسددوله صددلا اهلل عليدده وسددلم, فبالتددام

, بعيدداً كدل البعدد من خالى تعلم م أركان اإلسالم وأركان اإل انحمافظاً علا هويته األصيلة وعقيدته 
وايددة والضددالى فبددذلك يتجلددا دور الكتاتيددل يف غددرري الثقافددة اإلسددالمية هلددؤال  الددنش  عددن سددبل ال 

واحلفاظ علي ا ونشرها يف  ل املد البو ي احلاقد يف بورما, فتفشدل مدؤامراهتم وخبب دم بسدبل وجدود 
 وانتشار تلك الكتاتيل وهلل احلمد واملنة.

لكتاتيل و لك مدن خدالى مدا للبال  يف هذ  ا غرري القيم اإلسالمية والةفات احلميدة -2
ينت جدده املددريب املعلددم إ  االعتمدداد علددا غددرري بعددض القدديم اإلسددالمية مددن خددالى إقامددة دروري تربويددة 

فيظ در بو دوا  ,س لة ومبسبة يف بدر الوالددين وبدا  حتيدة اإلسدالم وتدوقري املعلدم وحدق اجلدار وغريهدا
لواعددددد مددددن خددددالى التببيددددق العملددددي دور الكتاتيدددل يف غددددرري القدددديم اإلسددددالمية ونشددددرها بددددن اجليدددل ا

 .واملمارسة الفعلية أثنا  حياته اليومية
االنبالقددة الةدد ي ة يف اليبيددة و لددك مب افظددة الددنش  علددا الةددلوات اخلمددا وال افددا  -3

فيى املعلم يف الكتاتيل ي تم أ ا اهتمام بأمر الةالة لعلو شدأ ا  ,مكانة الةالة وأمهيت ا يف اإلسالم
يف البالددل أمهيت ددا ويبددن هلددم فضدددل ا وأ ددا عمددود اإلسددالم وبيددان عقوبددة تارك دددا,  في ددرري ,يف الدددين

فيجعدددل وقتددداً خمةةددداً يف تعلددديم م كيفيدددة أدان دددا علدددا الوجددده املبلدددو  بشدددرو  ا وأركا دددا وواجباهتدددا 
يف بالتببيق العملي أمام زمالنه حد  يتقن دا, مث بعدد  لدك يقدوم املعلدم بنفسده باملتابعدة الدانمدة لبالبده 
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أدان ددا وموا بت ددا مددع اجلماعددة يف املسددجد وسددؤاهلم باسددتمرار وتددوجي  م وإرشددادهم, فبددذلك يتجلددا 
 .بو وا دور الكتاتيل يف تربية النش  علا أعظم شعرية من شعانر الدين اإلسالمي

النبويددة   الت لددي بدداألخالق الفا ددلة والةددفات النبيلددة مددن خددالى تعلم ددم لددبعض اآلدا   -4
فيقضدي املعلدم جد  اً   ,وغريهدا بدالتببيق العملدي وبدا  األكدل والشدر  وامللدبا كدودا  قضدا  احلاجدة

ممدا يثمدر جديالً واعيداً متةدفاً  ,كبرياً من وقته يف تعليم البالل بعدض اآلدا  النبويدة والةدفات احلسدنة
 الي دعانا ديننا احلنيب.احلميدة باألخالق 
بالددل مددن املعلددم أثنددا  تدريسدده اليبيددة اجلددادة الةدد ي ة و لددك مددن خددالى مددا يكتسددبه ال -5

فدداملعلم يف الكتاتيددل يعتددين قفدد  األ كددار املشددروعة واألدعيددة املددأثورة الددي  ,لددبعض األدعيددة واأل كددار
وأ كدددار النددوم واالسددتيقاظ مندده واأل كدددار  م كددددعا  دخددوى اخلددال  واخلددرو  منددهحتتددا  إلي ددا كددل مسددل

في درري يف البالدل أمهيدة األ كدار اليوميدة  ,ريهداوغ الةدالة ودخدوى املسدجد واخلدرو  مندهاملشروعة بعدد 
 .يف حياة املسلم وحتةن نفسه من العدو األوى وهو الشيبان

هتجي دددا, ممدددا يسددد ل علدددي م تعلدددم الل دددة العربيدددة ونبق دددا و معرفدددة الدددنش  األحدددر، العربيدددة  -6
الدنش  حدل , وهدذا مدن أعظدم املدنن وغايدة املبالدل, ففدي هدذ  الكتاتيدل ت درري يف وف م ا فيما بعدد

الل ددة العربيددة وإدرال أمهيت ددا يف اإلسددالم أل ددا ل ددة القددربن الددذي ندد ى بدده الددروا األمددن, وال  كددن ف ددم 
الشدريعة إال رددا, فبدددو ا تفقددد األمددة هويت ددا وثقافت ددا, فتعددد الكتاتيددل مبثابددة االنبالقددة األو  للددنش  

 .كلماهتاألحرف ا وبعضاً من   ملتعلم الل ة العربية من خالى معرفت 
 ن يف نفددوري الدنش  مددن خدالى االهتمددام والعنايدة بتعلدديم كتدا  اهلل تددالوةً بغدرري حددل القدر  -0
فددالقربن الكددر  أعظددم دسددتور وخددري مبلددو , فدداملعلم يف الكتاتيددل ي ددرري يف البالددل فضددل  ,وحفظدداً 

 نفددوري هددذا القددربن الكددر  وبدده النجدداة والفددالا يف الدددنيا واآلخددرة ويبددن هلددم أن لدده مكانددة عظيمددة يف
حد  أن املعلدم يف بورمدا مدن شددة حرصده علدا  لدك جيدشهم  ,املسلمن جيدل العنايدة بده واحملافظدة عليده

إ  جانل تدوفري ماصدات أر دية  ,علا عمل جيل وحافظة من القماش مبقدار املة ب لكل  الل
تيدل يف غدرري إ افة إ  تعلم م بعض السور القةدرية ممدا يتبدن بو دوا دور الكتا ,لئال  ت ن يف يد 

 .حل القربن يف نفوري النش 
ٺ  )غدرري روا االنتمدا  لألمددة اإلسدالمية و لددك بدذكر املعلدم خلرييددة األمدة احملمديددة, قداى تعددا     -8

ڤ  ڤ     ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

  عمددددددددددددددددددددددددددددددران بى] (ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
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, في رري يف النش  االعتد از بدينده اإلسدالمي وجملتمعده املسدلم, والت دذير مدن البو يدة وتقليددهم [110
إخدرا  جيدل وعدم االغيار رم والشا ة من م وإن كانوا مسيبرين  اهراً يف وقتنا املعاصدر, ممدا يثمدر يف 

 .يف هذ  الكتاتيل صا  ونافع جملتمعه وأمته من خالى تعلمه ملبادئ اإلسالم
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المطلب الثاني: المدارس اْلسَلمية ونشأتها ونظامها وأشهر المدارس اْلسَلمية في بورما 
 .ودورها في نشر الثقافة اْلسَلمية

 .هاالتعريف بأوالً: 

ري أثددر الددددارري, ودَررَي الكتدددا  ري الشددي , والددددرْ رَ ري, دَ رَ لفدد  كلمدددة املدددارري مدددأخو ة مدددن دَ 
 عاندد  حد  انقداد حلفظده, ودرسد  الكتدا  أدرسده درسداً كأنده رُسه درساً ودرَاسة وداَرَسه من  لدك  دْ يَ 

ري  رات دددا, والدددد  ظأي  للتددده بكثدددرة القدددرا ة, حددد  خدددب حفظددده علدددي, ومنددده درسددد  السدددورة, أي حف
واملِدَرري كمندش  الكتدا , , (1), واملِدرري  الكتا َرري  املو ع الذي يدرري فيهارري واملِدْ واملِدْ  املدارسةُ 

 وِدرَاَسددًة, بددالفت , َدْرسدداً, بالكسددر, ويَْدرُِسدده, بالضددم, , ويَْدُرُسدده,(2)يُقددرأ فيدده القددربنواملِدددراري املو ددع 
  لددك مددن ودارسدده, اللَسددان يف قرا تدده كددرر  األسدداري ويف قَدددرَأَ ,  ككتددا  وِدرَاسدداً, ويُدْفددَتُ , بالكسددر,

 َخدب   َحدّ   القدرَاَ ة بكثدرة َ ل لدهُ   َدْرسداً  يَْدُرُسه الكتا َ  َدَرريَ   غري  وقاى حِلْفِظه, انقاد ح  عاند  كأنه
 .(3)كَأْدَرَسه  ِلك من عليه ِحْفظُه

بلددق علدا كثدرة القددرا ة واحلفد , واملو دع الددذي يددرري فيده, وهددو تفاملددارري إ ن يف ل دة العدر  
 مكان الدرري والتعلم.

 .تهانشأثانياً: 

بريبانيدا أن بقدا  الثقافدة اإلسدالمية دولدة لشبه القدارة اهلنديدة, أيقند    لي يأثنا  االستعمار اإل
مدوررم الفاسددة, أهدداف م اهلدامدة وخمببداهتم البانسدة و يف هذ  املنبقة يشدكل عانقداً يف سدبيل حتقيدق 

, فقدررت اسدت دام ا ويندادي رداإلي د يددعواومدن  الثقافة اإلسالميةلذا حشدت أفكارها للسيبرة علا 
 إ  وأوعدد ت, يف شددبه القددارة اهلنديددة ة اإلسددالمية وحضددارهتاالعلددم للقضددا  علددا الثقافددالفكددر و سددالا 

 تتوافددق مددع أهوانددهمدداكرة تعليميددة  خبددة فو ددع ,وحتقيق ددا امل مددة بإ دداز ال ددريب التعلدديم يف اخلددشا  أحددد
لكدن اهلل حداف  دينده وشدريعته  (4)بمدا اهلويدة اإلسدالمية يف شدبه القدارة اهلنديدةوفكدر  الدد   ل اخلبيثة

                                                           

 , مادة درري.245   5( حممد بن مكرم بن منظور, لسان العر , مرجع سابق,   1) 
 .424  , مرجع سابق, نبادي, القاموري احملي( حممد بن يعقو  الفريوز ب2) 
     . 69 , 16  بعة بدون,  , اهلداية دار ,القاموري جواهر من العروري تا  ,احلسيين الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد (3) 
للدراسدة يف مع دد األنمدة  يف مكدة املكرمدة البورمي مبكة املكرمة مقيم بران ون أتدا هندااألراكا  الشيخ عيسا  يا  امللك الداعية لقا  مع  (4) 

وهدو أركدا  مسدلمي بورمدا,  عيدةمجهدو عضدو بدارز يف و , األرقدم بران دون د دارمع د ديرواخلببا  براببة العدا  اإلسدالمي, داعيدة معدرو، ومد
 عددادإلسددالمية بدولدة بدن الديش و الثانويددة مث درري اجلامعدة بددار املعدار، ا املرحلدة األصدل ودرري يف املددارري اإلسدالمية مبدينددة أكيدا  حد 

وكدان  ,حيمل اجلواز امليامناري ولديه اسم مستعار بالبورمي وهوبعد  لك إ  مدينة ران ون العاصمة واستقر هنال للدعوة إ  اهلل والتعليم 
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 (اْلكَااااااِفُ وَن كَاااااِ َ  َولَاااااْو نُااااوِر ِ  مُاااااِتمُّ َواللَّاااااُه بِااااَأْفَواِهِهمْ  اللَّاااااِه نُاااااوَر ِلُيْطِفئُاااااوا ُيِ يااااُدونَ )قددددداى تعدددددا  
بقوله  "إن ال رر من خبتنا التعليمية هو إنشا  جيدل يف  الفاشلة ووصب هذ  اخلبة, [8  الةب]

 .(1)يب الفكر والذهن"و اهلند يكون هندي النسل واللون, أور 

يف شبه القارة اهلنديدة املسلمن واملثقفن من علما  الأمام  اخلبيثة وحينما انكشف  هذ  املؤامرة 
لل فداظ  مضدادة ومدروسدةخبدة بكدل جديدة وحد م فو دعوا قدرروا مواج ت دا وعلموا خبورة نتانج دا, 

فقددرروا  علددا اهلويددة اإلسددالمية وثقافت ددا حيدد  حتفدد  للمسددلمن ديددن م وعقيدددهتم وتددراث م وثقددافت م,
أو دور إسدالمية هتدتم باجلاندل اإلسددالمي  أو مراكدد  إسدالمية مت ةةدة مددارري إسدالميةوبندا  إنشدا  

, فأسسدددوا دار العلدددوم بديوبندددد, وبعددددها مدرسدددة مظددداهر العلدددوم بسددد ارنبور, ونددددوة الشدددرعي املؤصدددل
 .(2)العلما  بلك نؤ, ودار العلوم راهت اري وأمثاهلا

تأسدديا مدددارري ب هددذ  املدددارري ن مددنو , قددام العلمددا  املت رجددالعلميددة اجمل ددوداتوامتددداداً هلددذ   
نظددراً لتواجددد  نمنبقددة أراكدداويف وخاصددة يف ران ددون ومكتدديال ومندددم, بورمددا إسددالمية علددا غرارهددا يف 

وكدان الفضدل بعدد اهلل عد  وجدل  ,بورمداتشرت املدارري اإلسالمية يف املسلمن هنال بكثرة, ومن هنا ان
 إ  عةرنا احلا ر.ح  امتد فضل م يف إنشان ا وتأسيس ا واستمرارها  األفذا  هلؤال  العلما 

 بوجود إحدى وأربعن يف ران ون يتفاخرون املسلمون كان الثانية العاملية احلر  اندالع فقبيل
 من ا مخا, اإلسالمية إل امياً  الدراسات وكان  باهلند, اإلسالمية املدارري غرار علا إسالمية مدرسة
 كمو وع البورمية تدرري وكان  مدرسة 29 أصل من اإل لي ية الل ة أساسيات في ا تدرري فقن

 شبكة, ران ون ببلدية والتعليم اليبية من ا خاصة, وكان  حت  إشرا، وزارة وإحدى عشر, منفةل
  .(3)قبل الوزارة من املدارري هذ  يف املعلمن رواتل ران ون, حي  تؤمن للبلدية التعليمية شرافيةاإل

                                                                                                                                                                          

هدد يشد ل اآلن منةدل رنديا املدؤمر العدام 2/12/1434بتداريخ    مدع د.  داهر حممدد سدرا وكذلك لقدا, هد1434/ 10/8  اللقا  بتاريخ
وهدو مدن أصدل بدورمي أركدا  ودرري يف ورنديا قبداع احلقدوق بداملرك  الروهنجدي العداملي, , مبنظمة التعداون اإلسدالمي باحتاد روها يا أراكان

مدن  ت در ف باملديندة املندورة سدافر إ  اجلامعدة اإلسدالمية الثانوية مث الت ق باملدارري اخلريية, وبعد  لك املرحلة املدارري احلكومية هنال ح 
ولدده جم ددودات يف نةددرة قضددية  هددد,1434 وقددد زار بخددر مددرة بورمددا يف شدد ر شددواى مددن عددام ة, ددد الثددانوي حدد  حةددل علددا الدددكتورااملع

 .التواصل االجتماعي ولديه عالقات واسعة يف داخل أراكان وتواصل عش الشبكة املعلوماتية من خالى برام  مسلمي بورما,
 أوكل  بريبانيا هلذ  امل مة التعليمية لرجل يعر، باسم اللورد ميكام. (1) 
انظددددددر مقددددددااًل بعنددددددوان حا ددددددر التعلدددددديم اإلسددددددالمي يف أراكددددددان احملتلددددددة يف موقددددددع أراكددددددان نيددددددوز, إعددددددداد  يددددددد الددددددر ن, وا اسدددددديجاعه  (2) 

 هد.2/12/1434بتاريخ 
 .51, مرجع سابق,  موشي ي ار, مسلمو بورما (3) 
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أراكان مبثابة صروا إسالمية شاخمة يف الثقافة بورما و وتعتش هذ  املدارري اإلسالمية يف أحنا  
اإلسالمية, وهلا األفضل األكش يف نشر العلوم اإلسالمية والل ة العربية, وتتبع هذ  املدارري املن   

يلعل دورًا فانقًا يف جماى وهذا املن   لعل وما زاى  علما  اهلند املسلمن,الذي و عه  (1)النظامي
 ن من إ ا  العلما  العباقر والبال  األفذا  هنال.التعليم واليبية, مك  

 .سالمدار هذه نظام ثالثاً: 
عددد املدددارري اإلسددالمية مددن أهددم روافددد الثقافددة اإلسددالمية يف بورمددا, وقددام بإنشددا  معظددم هددذ  تُ 

املدارري العلما  الذين درسوا وخترجدوا مدن اجلامعدات اإلسدالمية يف اهلندد وبدن الديش, واهدتم املسدلمون 
بقان ا كثرياً, رغم إ أ ا اهتمام يف بنا  تلك املدارري واستمرارها لنشر الثقافة اإلسالمية وعانوا يف سبيل

تفددرر علدا البالددل حدداى  ةقلدة إمكاندداهتم املاديدة واملعنويددة, فدداملعرو، األغلدل أن هنددال رسدوماً يسددري 
تسددجيله املددرة األو  فقددن ولدديا يف كددل عددام, وتعبددا لدده املقددررات مبثابددة االسددتعارة لشدد  اإلمكانددات 

ق لدده الكتابددة أو ت ددا  مددن دراسددته, وال حيددأو حدداى االن العددام  ايددة يف مندده وتسدديدوقلددة الكتددل الدينيددة 
 لف ددم الدددروري يعينددهبددل يسددتعن بكراسددة خارجيددة لتدددوين مددا  كددن تدويندده ومددا  ملقددرراتاإلشددارة يف ا

 .واملسانل
 والفةددوى ال ددر، تشددييد يددتم إ  ومبدعددة رانعددة ببريقددة تبددىن بأ ددا بورمددا يف املدددارري بنددا  ويتميدد 

 الواسدع الفندا  وجعدل واجلندو  الشدماى أقةدا أو, واليسدار اليمدن أقةدا مسارين يف واملرافق الدراسية
 املدرسددة تل ددق أن بددد وال, للبددال  العامددة والددشام  األنشددبة وم اولددة التفسدد  ألجددل املبددىن وسددن يف

 الةلوات. إلقامة ص ري مبسجد

تبددأ مدن  ةبأن أغلل البدال  يديل أهلده ويدودع م يف سدن مبكدر  بورما يف الدراسة ويتسم نظام
كدل واملشدر  وامللدبا برسدوم رم يدة نظدراً أاملرحلة االبتدانية ويسكن يف سكن املدرسة حيد  يدوفر لده امل

لبعد املساكن عن املدارري مبسافات شاسعة مما يةعل التنقل من قرية لقرية ومن مدينة ملديندة يف  دل 

                                                           

 حيد  املديالدي عشدر الثدامن القدرن منتةدبيف  السد الوي الددين نظدام الشديخ يقةد باملن   النظامي أو املن ا  النظامي نسبة إ  وا عه (1) 
 املدددارري فيدده مبددا اهلنددد أحنددا  مجيددع يف فددرا  ,بددالقبوى العلمددا  تلقاهددا اإلسددالمية املدددارري ملقددررات جديددداً  نظامدداً  ندددياهل عددا هددذا ال و ددع

يف شدبه القدارة اهلنديدة, انظدر عبدد احلدي احلسدين, الثقافدة  اإلسدالمي للتعلديم املوحدد املدن   فأصدب  ,وامتد إ  بورما بن الديش يف اإلسالمية
 .16م,  1985-ه1300اإلسالمية يف اهلند معار، العوار، يف أنواع العلوم واملعار،, مببوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق,
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يشدة يف املدرسدة, م يبداً عدن رر علدا البدال  السدكن واملعواصالت ووعدورة البدرق ممدا فُداملعدم توفر 
 .(1)ومسكنه وقريته أهله

 علدا يشدر، الدذي املدرسة, مدير قبل اإلسالمية يف أغلب ا إن   يكن كل ا من املدارري وتدار
املدرسددية وغريهددا, إ  أنددده هددو املسددئوى األوى واألخدددري عددن مجيدددع  واإلدارة والتنظدديم واألنشدددبة التمويددل

من املددارري نظدراً العتمادهدا علدا  وهذا سبل خلالً كبرياً يف العديد واملالية,األمور اإلدارية والتنظيمية 
 ش   واحد.

ووقدد  الدراسددة يف بورمددا علددا فيتددن صددباحاً ومسدداً , وهددذا الظددر، رمبددا يعددود بإجيابيددة كبددرية  
 مما ينعكا علا ش ةيته يف كدش  ,ةللبالل لتفرغه التام للدراسة, واعتماد  علا نفسه يف سن مبكر 

, ومواج دة متاعدل احليداة, ولكدن يبقدا حندن البيد  والشدوق ولياتوحتملده للمسدؤ  يف اختا   للقرارات
إ  األهدل ولقدا  األ  واألم واإلخدوان يدراود  مدن حدن آلخدر, ممدا جيعلده يف انتظدار اإلجدازتن املعروفددة 

 هنال بش ب كبري, مها إجازة الربيع وإجازة الةيب.

ن اإلجدددازة ال متدددد أكثدددر مدددن شددد رين خدددالى العدددام إدة الدراسدددة هندددال مبولدددة جدددداً حيددد  ومددد
 وليس  هنال إجازات متقبعة ملناسبات دورية.

, فيبدأ الدوام األوى يف أغلل املددارري مدن السداعة عادةفالبالل يأر الدوام وقد أفبر من بيته 
فون إ  بيددوهتم لتنداوى  عدام ال دددا  مدن كددان السدابعة صدباحاً إ  السدداعة احلاديدة عشدر   ددراً, مث ينةدر 

يتنداولون  عدام ال ددا  يف  مسكنه قريباً من املدرسة, والبال  الذين يسدكنون يف املدرسدة لبعدد سدكن 
مبثابددة  يوغالبدداً مددا يددأكلون الددرز والعدددري لشدد  اإلمكانددات وهدد ,مكددان معددد خددا  لددذلك باملدرسددة

 السددددريعة املددددأكوالت لبيددددع خمةدددد  حمددددل ملدددددارريا داخددددل يوجددددد مددددع العلددددم أندددده الالفسدددد ة عندددددنا, 
 قبيدل إ    دراً  والنةدب الواحددة السداعة حدوام أخدرى مدرة الددوام إ  ودونيع مث, اخلفيفة واملشروبات

 .ينةرفون مث العةر

وهندال برندام  مجيدل يتعلددق بدالبال  الدذين يسدكنون يف املدرسددة خاصدة, وهدو جلسدة مددذاكرة  
بعدد امل در  ملددا أخدذ  البالددل مدن دروري خددالى اليدوم الدراسددي بإشدرا، املعلمددن وهدو مددا يعدر، هنددا 

                                                           

يف منبقدة أراكدان بالددذات البالدل الروهنجدي الددذي يسدكن بعيدداً عددن املدرسدة يستضدا، مددن قبدل اجلدريان إ  تقددوم املدرسدة بتوزيدع  الرددا  (1) 
بداية كل عام علا اجلريان, قي  يوفر له ال دا  والعشا  من قبل صاحل املند ى ويضديفه يوميداً باجملدان, وتعدر، هدذ  العدادة لددي م باسدم 

بدا  واألم ددات يتسدابقون يف احلةدوى ولددو علدا  الددل واحدد ابت دا  مر دداة اهلل عد  وجدل , دون حتمددل البالدل أي تبعددات )جداغر( إ  اآل
 مالية يف  لك.
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, مث الدددون للراحددة, االعشددا  مباشددرة أو قبيل ددصددالة العشددا  بعددد  عددام بالددرري اخلةوصددي, ويتندداوى 
 ل هذا الشنام  ينببق علا كثري من البال  يف بورما.ولع

ومددا تتميدد  بدده هددذ  املدددارري اإلسددالمية أن املشددايخ والعلمددا  يركدد ون يف التعلدديم أثنددا  تدريسدد م 
علددا اجلاندددل العملدددي التببيقدددي وعلدددا اليبيدددة الذاتيددة كتببيدددق السدددنن واملسدددت بات يف حياتددده اليوميدددة  

الة الددوتر وغريهددا, باإل ددافة إ  العنايدة واالهتمددام بالن بددة املتميدد ة كالسدوال وأدا  السددنن الرواتددل وصد
 . (1)من البال 

 علا تشر، مجعية أو ج ة وجود لعدم نظراً وليس  هنال إحةانيات دقيقة لعدد املدارري 
لكن هنال عددًا تقريبياً مما يةعل حتديد العدد الة ي  للمدارري اإلسالمية,  املدارري هذ 

مدرسة يف إقليم  100للداللة علا انتشار تلك املدارري هنال حي  ال يقل عن يستأنا بذكر  
 َمْكَتْل ) الكتاتيل( وهي 300 من أكثر هنال بأن لوين بي يو احلا  يقدر ران ون , ويف(2)أراكان
 احلكومية املدارري حضور بعد املسا  يف ج ني بدوام البال  يدرري حي  باملساجد املرتببة املدارري
 العسكرية احلكومة قبل من م1990 عام الدفاع وزارة أجرته إ  مس  وأشار الن ار, خالى العلمانية

 وا كامل, إسالمية مدارري بدوام بورما يف دينية ( مدرسة059) هنال أن الدينية املؤسسات عن
 .(3)ان ونر  منبقة يف من ا (111إدرا  )

االبتدانيددة واملتوسددبة والثانويددة وهددي ختتلددب قلدديالً يف وتضددم املدددارري اإلسددالمية مراحددل ثالثددة  
 السنوات الي  ضي ا البالل هنا.

 ملؤلفدده  كتددا  )تعلدديم اإلسددالم(ويدددرري في ددا   (4)(ُهميَدداْزدُ وتسددما )  التم يديددة لسددنةاوتسددبق ا 
وهدددو مدددن   يف الفقددده ويقةدددد بدددذلك األجددد ا  بالل دددة األرديدددة  أو (حةدددة ) حضدددرت مفدددي كفايدددة اهلل

                                                           

حد  دورة احلددي  هندال, وهدو مقديم مبكددة اآلن  درري يف بورمدالد  الدر ن, مددن مواليدد بورمدا لياقد  علدي شدفيع اهلل خم  ( لقدا  مدع األسدتا 1) 
 .هد13/8/1434   وقابلته بتاريخ

, وسددبل قلددة املدددارري يف منبقددة أراكددان مددع تركدد  مبكددة املكرمددة, وسددبق  ترمجتددههددد 2/12/1434بتدداريخ    مددع د.  دداهر حممددد سددرا ( لقددا2) 
أو هددم  أو املسلمن في ا يعود إ  احلةار املفرور علي ا من قبل احلكومة البو ية, فال تنشأ مدارري جديدة, وإ ا أغلقد  لسدبل مدا 

ت يدد رمبدا لن تعود إ  أرر الواقع مرة أخرى, و نعون من اليميم م ما بلغ األمر فبالتام أعدداد املددارري يف نقد  مبنبقدة أراكدان و رق  ح
 .يف بقيت ا

 أبدددرز مدددن ويعدددد ,م1999 عدددام يف والتعلددديم للتبدددوير ابتسدددامة مؤسسدددة أسدددا ,ميامندددار يف اإلسدددالمي اجمللدددا رنددديا لدددوين إي يدددو احلدددا  (3) 
 داخدلانظدر اخلدش املنشدور يف وكالدة أنبدا  أراكدان بعندوان ) ,بورمدا يف اإلسدالمي املركد  يف الرنيسدي الداعيدةميامندار, و  يف املسلمة الش ةيات

 هد.12/4/1435( وا اسيجاعه بتاريخ اإلصالا حنو والدفع اإلسالمية املدارري
 والثال  والرابع لكنه يبدأ تنازلياً. هذ  مةبل ات بالل ة الفارسية تعين الةب األوى والثا  (4) 
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والعقيددة, وأساسديات الل دة األورديددة كمعرفدة احلدرو، اهلجانيددة مدن خدالى كتددا  )باندا جاندا(, وتعلدديم 
احلرو، اهلجانية بالل ة العربية كالقاعدة النورانية للشيخ نور احلق أركا , وحف  قةدار السدور وحفد  

 .بعض األدعية واأل كار وتعليم الةالة ومعرفة احلسا  واألرقام وغريها

عددر، كددل سددنة باملةددبل ات التاليددة حسددل تُ سددنوات و  مخددااملرحلددة االبتدانيددة ومدددهتا  أوال:
 .(1)ومناهج ا الدراسية اليتيل

ملؤلفه حضرت مفي كفاية  كتا  )تعليم اإلسالم(تسما )ُدُهم( ويدرري في ا    ولىالسنة األ
ملؤلفه  حةة( ى)تيسر  أردو كتا , و العقيدةو  الفقه من   يف وحةة ثانية وحةة ثالثة وه اهلل

, وكتا  )تيسري املبتدئ( ملؤلفه العالمة عبد اهلل  وهذا من   يف قواعد الل ة األرديةإمساعيل مرير 
فارسية وهو من   يف األد  الفارسي, وكتا  )كر ا( ملؤلفه الشيخ بالل ة الكنكوهي حةة أو  

 أبيات شعرية وحكم ومواع  وبدا .عن سعدى بالل ة الفارسية عبارة 

 مرير إمساعيل ملؤلفه (حةة ى)دوسر  أردو تا ( ويدرري في ا كُ مندُ تسما ) :نيةسنة الثاال
, وكتا  )تيسري املبتدئ( ملؤلفه العالمة عبد اهلل كنكوهي حةة وهذا من   يف قواعد الل ة األردية

ملؤلفه  كتا  )مي ان صر، ومي ان منشعل(األد  الفارسي, و من   يف  ووه فارسيةبالل ة الثانية 
 إمساعيل البدايو  بالل ة الفارسية وهو من   يف صر، الكالم, وكتا  )أردو ش ور( ملؤلفه   ة

وهو من   يف األد , وكتا  )بند ناما( بالل ة الفارسية ملؤلفه فريد الدين عبار  بالل ة األرديةمرير 
 اهلندي وهو من   يف األخالق واآلدا .

ملؤلفه قا ي ثنا  اهلل با  ب   كتا  )ما البد منه(ويدرري في ا   (َهشُتمتسما ) :ثالثةالسنة ال
يف الفقه احلنفي  انمن ج اومهللشيخ شفيق الر ن الندوي  (الفقه امليسركتا  ), أو  بالل ة الفارسية

 كتا  )مفيد البالبن(خمتةرة, و ويشتمل علا أحكام الب ارة والةالة والةيام وال كاة واحل  وغريها 
بالل ة  كتا  )حنو مري(, و يف األد  العريب وهو من   بالل ة العربيةملؤلفه حممد أحسن النانوتوي 

 شريب وهو مري بسيد املعرو، اجلرجا  احلسيين الشريب علي بن حممد بن ملؤلفه علي الفارسية
العالمة سرا  ملؤلفه  بالل ة الفارسية كتا  )بن  غن (و  ,من   يف علم الن و وقواعد الل ة العربية

                                                           

كتدددا  الثقافدددة اإلسدددالمية يف اهلندددد معدددار، العدددوار، يف أندددواع العلدددوم   أغلدددل هدددذ  املنددداه  والكتدددل واملقدددررات الدراسدددية  كرهدددا صددداحل (1) 
 , مرجع سابق, لالست ادة راجع الكتا .احلسين احلي عبدواملعار،, ل
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   يف علم صر، و منوه معن حممد ومولوي اللك نوي اهلل نور اهلل ر ة مولوي الدين أودهي شرا
 .الكالم

للشيخ حسن بن عمار يضاا( كتا  )نور اإلويدرري في ا   (ُتمفهَ تسما ) :رابعةالسنة ال
من   يف الفقه احلنفي ويشتمل علا أحكام الب ارة والةالة والةيام  وبالل ة العربية وهالشرنبالم 

ندوي  املاجد عبد العالمة ملؤلفه األوى اجل  ( اإلنشا  معلم) خمتةرة, وكتا وال كاة واحل  وغريها 
اإلنشا , وكتا  )قة  النبين( ملؤلفه العالمة أبو احلسن علي  علم يف من   وهو العربية بالل ة

 ملؤلفه سرا تا  )هداية الن و( اجل   األوى بالل ة العربية وهو من   يف السرية النبوية, وكالندوي 
, وكتا  )قلويب( من   يف علم الن و وقواعد الل ة العربية اوهذ بالل ة العربية األودي عثمان الدين

الل ة الفارسية بالل ة العربية وهذا من   يف األد  العريب, وكتا  )بوستان( ملؤلفه الشيخ سعدى ب
 علم من   يف وهو بالل ة األردية كتا  )مي ان فارسي املنبق(و  وهو من   يف األخالق واألد ,

 والكالم. املنبق

ويدرري في ا كتا  )قدوري( للعالمة أبو احلسن أ د بن  م(شُ شَ تسما ) السنة الخامسة:
 اجل  ( معلم اإلنشا ) ي, وكتا حممد القدوري الب دادي بالل ة العربية وهو من   يف الفقه احلنف

 قة ) اإلنشا , وكتا  علم يف من   ندوي بالل ة العربية وهو العالمة عبد املاجد ملؤلفه الثا 
النبوية,  السرية يف من   وهو العربية بالل ة الثا  اجل   الندوي علي احلسن أبو العالمة ملؤلفه( النبين

 اجلنبوري مث ببادي أ د الدين ش ا  للقا ي احلاجل ملؤلفه ابنوكتا  )الكافية( بالل ة العربية 
 ملؤلفه أ د وكتا  )نف ة اليمن والمية املعج ة( بالل ة العربيةكثرية وهو من   يف الن و,  شروا وهلا
وكتا  )فةوى , يف األد  العريب و من  وه الشروا  األنةاري إبراهيم بن علي بن حممد بن

 , وكتا من   يف علم صر، الكالم ووه ببادي اإلله علي أكش علي ملؤلفه الفارسيةبالل ة  (يأكش 
ببادي وهو من    اخلري العمري أرشد حممد بن إمام ملؤلفه فضل ةبالل ة العربي أو )املرقاة( )املرقات(
 يف املنبق.

حسددل  عددر، كددل سددنة باملةددبل ات التاليددةتُ   املرحلددة املتوسددبة ومدددهتا ثددالث سددنوات و ثاني  اً 
 ومناهج ا الدراسية  اليتيل

ملؤلفددده أ ددددد شدددديخ  تددددا  )معدددار، القددددربن(( ويددددرري في ددددا كمبَدددددْنجُ تسدددما )  الس   نة األول    ى
بالل دة  كتدا  )كند  الددقانق(و  ,بالل ة األردية وهو يتعلق بتفسري القربن الكر  وترمجدة معانيدهباكستا  
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من   يف الفقه احلنفدي ويشدتمل علدا  اوهذالنسفي  ملؤلفه العالمة أبو الشكات عبد اهلل بن أ د العربية
كتدا  , و أحكدام الب دارة والةدالة والةديام وال كداة واحلد  والنكداا والبدالق واملعدامالت وغريهدا مبولدة

 ووهد الشاشدي إسد اق بدن حممدد بدن أ دد علدي أبدو الددين ملؤلفه نظام بالل ة العربية )أصوى الشاشي(
 ال دازيبوري اهلل عبدد ملؤلفده احلداف  بالل ة العربية )تس يل الفرانض(كتا  و  ,من   يف علم أصوى الفقه

ملؤلفده العالمدة عبددد  (قد  فعدل وحدر، اجلدامي شددرا), وكتدا  مدن   يف علدم الفدرانض واملواريد  ووهد
 للنوا  , وكتا  )ديوان علي( بالل ة العربيةوهذا من   يف الن و والةر،الر ن اجلامي بالل ة العربية 

ملؤلفدده  بالل ددة العربيددة كتددا  )شددرا الت ددذيل(اللوهدداروي وهددو مددن   يف األد  العددريب, و  نالدددي عددال 
 والكالم. املنبق علم العالمة عبد اهلل بن حسن ي دي وهو من   يف

ملؤلفه أ د شفيع باكسدتا  كتا  )معار، القربن( ( ويدرري في ا  َشاُرمتسما )  السنة الثانية
ملؤلفدده العالمددة  وكتدا  )شددرا الوقايددة(, بتفسدري القددربن الكددر  وترمجددة معانيددهبالل دة األرديددة وهددو يتعلددق 

من   يف الفقه احلنفي ويشتمل علدا أحكدام الب دارة والةدالة  اوهذعبيد اهلل بن مسعود بالل ة العربية 
 عربيدةبالل دة ال وكتا  )نور األنوار( ,والةيام وال كاة واحل  والنكاا والبالق واملعامالت وغريها مبولة

وكتدا   ,مدن   يف علدم أصدوى الفقده ووهد حةدة أو  (1)األمتي وي الةاحلي سعيد أيب بن ملؤلفه أ د
مدن   يف علدم  ووهد للعالمدة سدرا  الددين حممدد بدن عبدد الرشديد السدراجيبالل ة العربية  (2)سرياجي(ال)

 العربيدة بالل دة اجلدامي الدر ن عبدد العالمدة ملؤلفه (ق  اسم  )شرا اجلامي, وكتا  الفرانض واملواري 
مدن    ووهدللعالمدة إعد از علدي بالل دة العربيدة  كتدا  )نف دة العدر (و  والةدر،, الن دو يف مدن   وهذا

 للعالمة أبو عبد اهلل قبل الدين حممد بدن حممدد رازي بالل دة العربيدة وكتا  )قبيب( ,يف األد  العريب
 .من   يف علم املنبق اوهذ

ملؤلفه أ دد شدفيع باكسدتا   كتا  )معار، القربن(ويدرري في ا   (ُسوم)تسما  السنة الثالثة:
املبتددي(  بدايدة شدرا يف اهلدايدةوكتدا  ) ,بالل ة األردية وهو يتعلق بتفسري القربن الكر  وترمجة معانيده

مدن   يف  اوهدذاملرغيندا   ملؤلفه العالمدة برهدان الددين أبدو احلسدن علدي بالل ة العربيةاجل   األوى والثا  
الفقددده احلنفددددي ويشددددتمل علددددا أحكددددام الب ددددارة والةددددالة والةدددديام وال كدددداة واحلدددد  والنكدددداا والبددددالق 

 سدعيد أيب بدن ملؤلفده أ ددبالل دة العربيدة  حةدة ثانيدة وكتدا  )ندور األندوار(, واملعدامالت وغريهدا مبولدة
 العربيددة ملؤلفدده معددن, وكتددا  )احلسدامي( بالل ددة مددن   يف علدم أصددوى الفقدده ووهدد األمتي ددوي الةداحلي

                                                           

 .الدهلوي حممود الدين سعد للشيخ (املنار أصوى إ ا ة يف األنوار إفا ة) لكتا  شرا وهو( املنار شرا األنوار نور) كتا (1) 
 (.السراجي علي حاشية السرا  و و وعنوان الكتا  هكذا ) (2) 
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ملؤلفدده العالمددة سددعد  كتددا  )خمتةددر املعددا (الدددهلوي وهددو مددن   يف أصددوى الفقدده, و  العمددرا  الدددين
 وكتددا  )مقامددات احلريددري( ,وهددو يتعلددق بعلددم البالغددة واملعددا الدددين مسددعود التفتددازا  بالل ددة العربيددة 

كتددا  )سددلم , و مددن   يف األد  العددريب وهددو احلريددري  علددي بددن القاسددم حممددد أبددو بالل ددة العربيددة ملؤلفدده
مددن   يف علددم  اوهدذ اهلندددي الِب دداري الشدكور عبددد بددن اهلل ملؤلفدده القا ددي حمدل بالل ددة العربيدة العلدوم(
, وأ ددديب يف اآلوندددة األخدددرية يف بعدددض املددددارري كتدددا  )الرحيدددق امل تدددوم( ملؤلفدددة صدددفي الددددين املنبددق

املباركفوري وهو من   يف السرية النبوية, وكتا  )ريار الةاحلن( ملؤلفه اإلمام النووي وهو مدن   يف 
 كتا  )من ا  املسلم( للشيخ أبو بكر اجل انري وهو من   يف األخالق واآلدا .و احلدي , 

 عددر، كددل سدددنة باملةددبل ات التاليددة حسددل اليتيدددلتُ   املرحلددة الثانويددة ومددددهتا سددنتان و ثالث  اً 
 ومن ج ا الدراسية 

 املبتدي( بداية شرا يف اهلدايةكتا  )ويدرري في ا   (ُدوم)ثانية عالية( وتسما )  السنة األولى
وهدو مدن   يف الفقده املرغيندا   يملؤلفده العالمدة برهدان الددين أبدو احلسدن علد بالل دة العربيدةاجل   الثال  

للعالمدة وم  كتدا  )مشدكاة املةدابي (, و احلنفي ويشتمل علا املعامالت واحلقوق واملرياث واجلنايات
 كتدا  )تفسدري اجلاللدن(, و وهدو مدن   يف احلددي الدين حممد علي التشي ي اجل   األوى بالل ة العربية 

, وكتددا  مددن   يف التفسددري ووهددللعالمددة جددالى الدددين السدديو ي وجددالى الدددين احمللددي بالل ددة العربيددة 
 )ديوان املتنيب( للعالمة أبو البيل أ د بن حسن اجلعفي بالل ة العربية وهو من   يف األد  العريب.

( املبتددي بدايدة شدرا يف اهلدايةكتا  )( ويدرري في ا  َ  وْ أُ )أو  عالية( وتسما ) السنة الثانية:
وهدددو مدددن   يف الفقددده احلنفدددي  املرغيندددا  بالل دددة العربيدددة ملؤلفددده العالمدددة برهدددان الددددين أبدددو احلسدددن علدددي

بالل دددة العربيدددة  وكتدددا  )تفسدددري البيضددداوي( ,ويشدددتمل علدددا املعدددامالت واحلقدددوق واملدددرياث واجلنايدددات
كتددا  )شددرا , و    يف التفسددريمددن ووهدد البيضدداوي عمددر بددن اهلل عبددد سددعيد أيب الدددين ناصددر للقا ددي

, وهدو مدن   يف العقيددةللعالمة سدعد الددين مسدعود بدن عمدر التفتدازا   بالل ة العربية العقاند النسفية(
التشيد ي  العمدري اخلبيل اهلل عبد بن ملؤلفه حممد اجل   األوى بالل ة العربية كتا  )مشكاة املةابي (و 

وهدو  السد الوي حممدد الددين بالل ة العربية ملؤلفه نظام الثبوت(كتا  )مسلم , و وهو من   يف احلدي 
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 نددوع فضددل مدن بعددون)العلدوم وعنواندده  سددلم شددرا ملددال حسدن كتدا  )املنبددق(, و مدن   يف أصددوى الفقدده
 .(1)بالل ة العربية وهو من   يف علم املنبق (باملنبق احليوان جنا من االنسان

, الريا دديات ومددن   وحفظدداً  تددالوة الكددر  القددران من جددي علددا الدراسددية املراحددل مجيددع وتشدتمل
يف أراكددان  درري األعددداد ومعرفددة احلسدا  بالل ددة احملليددة الروها يددةتددلدديا هنددال كتددا  معدن بددل لكدن 

 .(2)والل ة البورمية يف غريها

 تكدن   إن يتبن لنا من خالى ما سبق أن املناه  الدراسية يف بورما يف مجيدع املددارري متشدارة
وتنقسم إ  أربعة أقسام  وهي املناه  الدينيدة ممثلدة يف مدن   القدربن الكدر  وتفسدري  والعقيددة  متبابقة

والفقه وأصوله والفرانض واملواري  والسرية النبويدة, ومنداه  الل دة العربيدة ممثلدة يف علدم الن دو والةدر، 
يف معرفدة قواعدد الل دة األورديدة وغريهدا, واألد  والشعر والبالغة واملعا , ومناه  بالل ة األوردية ممثلدة 

ومناه  بالل ة الفارسية ممثلة يف علم الفلسفة واملنبق وغريها, ونالح  أن السدنوات الدثالث األو  يف 
 بالل ددة االهتمددام يف يتدددر  بعدددها املرحلددة االبتدانيددة ت لددل علددا مناهج ددا الل ددة األورديددة والفارسددية مث

 الثانوية. املرحلة  مناه يف األغلل لتةب  العربية

يف بورمدا وخاصدة يف منبقدة أراكدان املسدلمة, لديا  نسدا شري إ  أمر م م, وهدو أن الأبقي أن  
يف الكتاتيددل فقددن, ولدديا هلددن مدددارري والددي تقتةددر لدراسددة والتعلدديم غددري مددا  كرنددا  مددن اهلددن حدد  

ابدة بالل دة العربيدة والل دة األرديدة مبدادئ القدرا ة والكتاملدرأة املسدلمة , وأقةدا مدا تتعلمده إال قليالً  خاصة
ومعرفة قرا ة القربن الكر  بالنظر, لظن م القاصر أن املرأة ال حتتا  إ  م يدد مدن التعلديم الواسدع بقددر 

, وتقتةدر دورهدا علدا املسدئوليات الدي بعاتق دا يف اليتيدل فتقدوم بيبيدة األوالد ما تكون هي ربة مند ى
 والتنظيم يف حمين بيت ا.

                                                           

انظدر النشدرة الةدادرة عددن املدن   الدراسدي مدن مركدد  اإلمدام مسدلم ببدن الديش وكددذلك النشدرة الةدادرة مدن احتدداد املددارري ببدن الديش لعددام  (1) 
هددد بعنددوان إصددالا نةددا  التعلدديم, وكددذلك النشددرة الةددادرة مددن جامعددة دار املعددار، بشدديتاغونغ عددن املددن   الدراسددي للجامعددة, 1435
يف قرية )شداركمبو(  االبتدانية واملتوسبة يف مدرسة قاسم العلوم درري ,املقيم جبدةاألراكا  بو القاسم إرشاد اهلل لقا  مع مولوي أ وكذلك

جبامعدددة فتيدددا اإلسدددالمية مث واصدددل دورة احلددددي  يف مدرسدددة أشدددر، العلدددوم بندددور اهلل فدددارة ببورمدددا, املرحلدددة الثانويدددة  مث درري من ددددو بورمدددا,
يف مديندة جددة, وختتلدب املندداه  قلدياًل مدن مدرسدة ملدرسدة لكدن ال الدل مدا  كرتده هنددا  هدد25/0/1434اريخ  وكدان اللقدا  بتد ,بدن الديشب

 وهو  بيعي ألنه ال توجد أي ج ة إشرافية هلذ  املدارري.
 ( مي ات هذا املن   2) 

ممدددا يتدددي  للبالدددل سدددعة اال دددالع والف دددم  واملنددداه  اإلسدددالمية القد دددة )الدددياث اإلسدددالمي القدددد ( صدددوى الكتدددل الدينيدددةبأ العنايدددةأواًل  
 واالستيعا  للمواد الدينية ومعرفة الدين من مةادرها األصلية.

 مما يساعد البالل علا معرفة الل ة العربية األصيلة.القد ,  من   كتل األد  العريب احلر  علاثانياً  
 .جنلإ  انل التعليمي جنباً إ  اجلالعملي التببيقي اليبوي السلوكي باجلانل  االهتمامثالثاً  
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يف بورما تشدتمل علدا مراحدل ثالثدة  االبتدانيدة  اإلسالمية أن املدارري سبق ما خالى من يتض 
علدا املنداه  الدينيدة املؤلفدة يف شدبه اعتماداً كليداً واملتوسبة والثانوية, موزعة علا عشر أعوام, ويعتمد 

حنيفدددة ر دددده اهلل, ومعظددددم املعلمدددون يف تلددددك املددددارري مددددن خرجيددددي  القدددارة اهلنديددددة علدددا مددددذهل أيب
 وتتدددوفر ,, ومدددن خرجيدددي الددددور اإلسدددالمية املنتشدددرة يف بورمددداوالبن اليدددة اجلامعدددات اهلنديدددة والباكسدددتانية

تدأر بعددها الل دة األرديدة مث تدأر يف  يدل القانمدة الل دة مث   الل دة العربيدة ل دات بدثالث بورما يف املناه 
احملليدددة األورديدددة والل دددة , إ  جاندددل الشدددرا والتبيدددن بالل ددة يف عةدددرنا احلا ددر سددية وتكددداد تنددددثرالفار 

 يف غريها.ل ة البورمية الالروها ية املسلمة يف أراكان و 
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 .هذه المدارسأشهر رابعاً: 
 الدددو فددالكددر بنفددداً, املدددارري اإلسددالمية يف بورمدددا كثددرية جددداً وال توجدددد إحةددانية دقيقدددة كمددا  ُ 

, وأ كر هنا بعض تلك املددارري املشد ورة والدي كتبد  حتفي  مراك  أو مدارري أو كتاتيل من مسجد
عن ا سابقاً يف مراجع وكتدل, أو عرفد  عن دا مدن خدالى املقدابالت واللقدا ات, وال أ يدل يف تعددادها 

 البعض.وأكتفي بذكر بعض ا للتمثيل فقن فكل ا تشبه بعض ا , (1)وحةرها أل ا كثرية جداً 
 المدرسة األسعدية./ 4

وهدددي يف مبدددىن هدددد, 1306عدددام يف أسسددد  وتران دددون القد دددة يف العاصدددمة هدددذ  املدرسدددة تقدددع  
وتوجد را املراحل الدراسية كل ا من االبتدانية وح  املرحلة العالية )دورة احلددي (, مسل  من دورين 

(  البداً, ومدن أهدم إ ازاهتدا أ دا نظمد  150وهلا مل ق خا  لت في  القربن الكر  وعدد  الردا )
إال أن احلكومة البو يدة شارل في ا أغلل املشايخ والعلما  يف املدارري اإلسالمية شرعية دورات علمية 
 .(2)قجة أ ا أسس  بدون ترخي  أغلقت ا حالياً 

 .مدرسة زينة اْلسَلم/ 3

, وهدي (3)أسسده الشديخ سدلبان أ دد البنجدايب )بيد  األ فداى( تقع يف العاصمة ران دون وهدي 
هتتم بتعليم األ فاى العلدوم اإلسدالمية واملبدادئ واألخدالق احلسدنة, وهدي مبثابدة رو دة أ فداى وتسدتمر 

 .(4)1951ح  املرحلة االبتدانية وقد تأسس  يف عام 

  

                                                           

هدد, حركددة اجل دداد اإلسددالمي أراكددان 1422, 2لالسدت ادة انظددر موالنددا حدداف  حممدد صددديق أركددا , تددذكرة أراكدان برمددا, بالل ددة األورديددة, ط( 1) 
 163إ  صددف ة  140مدرسددة يف ران دون, وكدذلك انظددر مدن صدف ة  28وقددد  كدر بالتفةديل  30وحد  صدف ة  26برمدا, مدن صددف ة 

 مدرسة يف منبقة أراكان. 49وقد  كر بالتفةيل 
  ديا  عيسدا, وكدذلك لقدا  مدع الداعيدة 26انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برمدا, بالل دة األورديدة, مرجدع سدابق,  ( 2) 

م ونظددم هددذ  2006أبددو الندور يف عددام , وسددبق  ترمجتده, حيدد  زار هددذ  املدرسددة الشديخ د.  ددالى املكرمددة مبكدة البددورمي األراكددا  امللدك
الددذي شددرا صدد ي   ييوسددب أسددعدالقددارئ العددا  الشدد ري الشدديخ    هددذ  املدرسددةأسسددوقددد  الدددورات العلميددة وأشددر، علي ددا بنفسدده,

العبدودي,  حممد ناصدر وهو أحد العلما  املش ورين يف بورما ولديه جم ودات دعوية كبرية, وأشار إ  بعض جوانبه الب اري بالل ة البورمية
 .285و284  مرجع سابق,  ,بورما اخلش والعيان

في سو، يأر كثرياً أمسا  املشايخ والعلمدا  واملدرسدن والقدانمن علدا املددارري اإلسدالمية يف بورمدا سدواً  يف ران دون أو يف أراكدان, وسدأكت (3) 
 بذكر أمسان م أو ترمجة يسرية إن وجدت, فيكتفا يف ترمجته أنه كان مديراً هلذ  املدرسة أو مشرفاً علي ا وهكذا.

حممدد ناصدر العبدودي, بورمدا اخلدش , وكدذلك أشدار إلي دا 26حممدد صدديق أركدا , تدذكرة أراكدان برمدا, مرجدع سدابق,  انظر موالنا حاف   (4) 
 .283  مرجع سابق والعيان 
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 إسَلمية دار العلوم(.مدرسة دار العلوم )جامعة / 2

م وتوجد را املراحل الدراسية كل دا مدن االبتدانيدة 1935تقع يف العاصمة ران ون أسس  عام  
 .(1)وح  املرحلة العالية )دورة احلدي (

 المعهد النسائي اْلسَلمي التعليمي والمهني./ 1

بعددض امل ددن   فيده نتعلميددتدددرري فيده البالبددات و و ران دون, القد ددة يف العاصددمة  هددذا املع دديقدع  
يف تربيدة األبندا  وإدارة  امل اريدة كاخليا ة والببخ واخلدن والكتابدة واإلسدعافات األوليدة وبعدض الددورات

املع ددد النسدداني الوحيددد يف بورمددا, وال توجددد يف منبقددة أراكددان أي هددذا عتددش يو , وغريهددا بيدد  ال وجيددة
 .(2)واهلل املستعان غرار هذا نساني مع د

 شوكت اْلسَلم.مدرسة / 2

 (3)تدرري في ا العلوم الدينيدة والشدرعية وتضدم املرحلدة االبتدانيدة ران ونالقد ة تقع يف العاصمة  

يف عدام  ن دا البو يدو وهي من املدارري القد ة املش ورة والي تؤدي رسالت ا علا أكمل وجه حد  هامج
التابعددة هلددا  لمدداً وعدددواناً, واستشدد د إثددر م وقدداموا بإحراق ددا وإحددراق مجيددع حمتوياهتددا ومرافق ددا 2013

 .(4) لك مخا وثالثون  فالً من  ال  هذ  املدرسة واهلل املستعان

 المدرسة اْلسَلمية )إينغلو ورينكولر إسكول(./ 1

تقع يف العاصمة ران ون, يدرري را الفقرا  واملسداكن واأليتدام علدا نفقدة املدرسدة, وهلدا مل دق  
 .(5)خا  لدار األيتام مالصق باملسجد وسكن للبال 

                                                           

, انظددر موالنددا حداف  حممددد صدديق أركددا , تدذكرة أراكددان برمدا, مرجددع سددابق, يوسددب ر ده اهلل داود هاشدممؤسسد ا مفددي بورمدا الشدديخ  و  (1) 
 .169  مرجع سابق حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان لك أشار إلي ا , وكذ26 

 .انظر نفا املرجع السابق (2) 
 .20انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, مرجع سابق,   ,وأسسه الشيخ سلبان أ د البنجايب (3) 
برمداوي األصدل أركدا  مقديم يف مديندة ران دون, ولدد يف قريدة صدوكفيو, داعيدة رمسدي يف بورمدا لقا  مع الشيخ الداعية أمري حسدن ميد  الددين  (4) 

لت دق من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا، والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية, درري الثانوية مبدرسة الر انيدة بأكيدا , مث ا
نددورة مدن املرحلدة الثانويدة مث واصدل حدد  درري البكدالوريوري بكليدة الددعوة وأصدوى الدددين مث م باملديندة امل1994باجلامعدة اإلسدالمية يف عدام 

الدبلوم العام بقسم القضا  والسياسة الشرعية, يعمل حالياً كوكيل مساعد يف الشدؤون الدينيدة للمنظمدة الدينيدة لشدبا  مسدلمي ميامندار, 
 هد مبكة املكرمة.20/12/1435رقم وكان اللقا  بتاريخ وأحد أعضا  هيئة التدريا مبع د دار األرقم بن أيب األ

 املرجع السابق. , انظر نفاهيم يوسب كاكا السورراأسسه السيد إبر و  (5) 
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 المدرسة اْلسَلمية بأكياب./ 7

, أسسد ا مسدلمو اهلندد, وتقدع يف مديندة سدنة تقريبداً  (300هي مدرسة قد ة تعدود إ  مدا قبدل )
ضددددم املرحلدددة االبتدانيددددة واملتوسدددبة, والزالدددد  قانمدددة تددددؤدي رسدددالت ا ألبنددددا  املسددددلمن يف وت أكيدددا ,

 .(1)بورما

 المدرسة العربية )دار العلوم(./ 0

ك لقة علمية يددرري في دا أبندا  املسدلمن  م1020يف عام   أسس نغ(و الواقعة مبنبقة )بوسيد
القدددربن  لت فدددي  اً واالبتدانيدددة واملتوسدددبة ودار علدددا البريقدددة التقليديدددة, وتضدددم املدرسدددة مرحلدددة الرو دددة 

 .(2)الكر 

 مدرسة تكميل العلوم/ 9

مدن  املبدىن مكدونوهدي قد دة وهلدا مسعدة واسدعة, و تقع هذ  املدرسة يف مديندة أكيدا  بندا ر فدارة 
دوريددن تضددم مجيددع املراحددل الدراسددية االبتدانيددة واملتوسددبة والثانويددة ودورة احلدددي  وتضددم بددن جنباهتددا 

(  الباً, وكان  تؤدي رسدالت ا بشدكل راندع إ  أن احلكومدة البو يدة ال ا دة اسدتول  200أكثر من )
 .(3)علي ا بدون وجه حق وهدم  وأزيل  من الوجود واهلل املستعان

 توحيد.ار ال/ د48

علددا يددد  هددد1418وجددا  تأسيسدد ا يف عددام  تقددع يف الشددماى مددن مدينددة من دددو بددد )كواربيددل( 
جمموعددة مددن البلبددة الشمدداوين الددذين درسددوا باجلامعددة اإلسددالمية باملدينددة املنددورة وخترجددوا من ددا, حينمددا 

علددا غددرار املندداه  احلديثددة, لنشددر العلددم الةدد ي  املسددتمد مددن  مدرسددةاستشددعروا حاجددة اجملتمددع إ  
 .الكتا  والسنة علا ف م السلب الةا 

                                                           

, انظدر موالندا حداف  حممدد صدديق أركدا , تدذكرة أراكدان م1920الشديخ  ندذير أ دد والشديخ  حممدد إمساعيدل قيوقتدوي عدام  وقام بتبويرها (1) 
 .140ق,  برما, مرجع ساب

 وا تنظيم ا وترتيب ا الشيخ املفدي  حممدد حسدن ن يدل كراتشدي, وفدت  بعدض املراحدل الدي   تكدن موجدودة بندذال, و  يسدتمر الشديخ كثدرياً  (2) 
 ين(ل احلكومددة البو يددة أيددام حكددم )نيددو مددن حماولددة االغتيدداى مددن قبدد ال ددبرار  للسددفر إ  باكسددتان هروبدداً  يف اإلشددرا، علددا املدرسددة نظددراً 

 .143انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, مرجع سابق,   ,للقضا  علا النشبا  اإلسالمين وعلمان م
ر دده اهلل حيدد  كاندد  لدده عالقدة واسددعة مددع راببددة العددا  اإلسدالمي وكددان حيةددل علددا دعددم كبددري أشدريف كدان مددديرها مفددي حممددد حسددن و  (3) 

عيسدا , وأشدار إلي دا الداعيدة الشديخ 141انظدر موالندا حداف  حممدد صدديق أركدا , تدذكرة أراكدان برمدا, مرجدع سدابق,   ,ملسدرية املدرسدة
 مبكة املكرمة, وسبق  ترمجته.البورمي األراكا   يا  امللك 
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مقاعد الدراسدة فيضدعون اخلبدن والدشام , وجدل أمنيدت م أن  علاوكان  الفكرة تراودهم وهم  
موا جب ددود اهلل حيقددق هلددم مبددالب م, فسددافروا بعددد ختددرج م إ  بورمددا, وحتملددوا املتاعددل وامل ددا ر, وقددا

جبارة, وسدعي جداد, فسدبع ندور دار التوحيدد إ  حيد  الوجدود, فبددأوا يف تقدد  رسدالت ا السدامية عدش 
اعتمادهددا مددن   اجلامعددة اإلسددالمية للمرحلددة املتوسددبة والثانويددة باإل ددافة إ  اعتمدداد مقددررات مع ددد 

الل دة اال لي يدة والبورميدة, وعددد الزمدة كعةدرية حديثدة الل ة العربية ل ري الندا قن ردا مدع إ دافة مدواد 
 . الباً  (200 الرا )

جمموعددة مددن خرجيددي جامعددة دانددرة املعددار، اإلسددالمية واملع ددد العددام للدراسددات  ري في دداويدددر   
, سدابقاً  اإلسالمية بشيتاغونغ ببدن الديش, وجمموعدة أخدرى مدن خرجيدي مع دد مؤسسدة احلدرمن اخلرييدة

 .وإدارة املساجد بدكا بن الديش

ومدن فددرات هددذ  الددار املباركددة تنظدديم الددورات لتأهيددل الكددوادر العلميدة, واملسددابقات العلميددة,  
وإخرا  أعداد كبرية من البلبة حيملون العلم واهلدى والنور علدا مدن   السدلب, وقداموا بنشدر العقيددة 

ودعدوة الكفدار إ  الة ي ة وغرري القيم اإلسالمية عش منابر املساجد واللقا ات اجلماعية والفرديدة, 
, ونشددر التميد  يف تةد ي  وتعددديل املنداه  الدراسددية يف مددارري بورمدا, والدددار تعدا  مددن اإلسدالم سدراً 

الضدددعب املدددام الشدددديد, ممدددا ا دددبر يف عددددم قبدددوى كثدددري مدددن البلبدددة املتقددددمن مدددع أن احلاجدددة مل دددة 
 .(1)للتوسع

شري هنا إ  مالحظة م مة يف غاية األمهية, وهي أن كلمة املدرسة أو املع دد أو الددار أبقي أن 
أو اجلامعدة هدي تسدميات اصددبالحية يف بورمدا, وليسد  هلددا مددلوالت دقيقدة, بيددد أ دم يرمد ون لددذلك 

املدرسدة إ  أ ا مدارري إسالمية ب ض النظر ملستواها الدراسي واملراحل الدراسية, فاجلامعة مدثالً مبعدىن 
وتسددما دار , البكددالوريورياإلسدالمية ومبعددىن املع ددد الدديين وإن   تكددن تةددل ملسدتواها التدريسددي إ  

  .أو املدارري اإلسالمية العلوم يف كثري من األحيان ويقةدون را العلوم اإلسالمية

                                                           

سددالم سددعيدي, اإلسددالم حممددد أيددو  حممددد إ, انظددر ويدددرري في ددا الشدديخ حجددة اإلسددالم  دديا  احلددق وهددو مددن خرجيددي اجلامعددة اإلسددالمية (1) 
 .161  مرجع سابق  واملسلمون يف أركان بورما قد اً وحديثاً 
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 .المدارس ودورها في نشر الثقافة اْلسَلميةهذه أثر خامساً: 

املدددارري يف بورمددا تددؤدي دوراً يف غايددة األمهيددة يف تع يدد  ونشددر الثقافددة اإلسددالمية وتعتددش أساسدداً  
م مددداً يف اليبيدددة والتعلددديم, وهدددي مبثابدددة التعلدددديم األوم ملعرفدددة احليددداة الدينيدددة والدنيويدددة, وتع يددد  القدددديم 

الالزمدة, األساسدية املدواد لدبعض   , وهتد، إ  تعليم الدنشش اإلسالمية واملفاهيم الة ي ة لدى الن
إلكماى دراسته املتوسبة والثانوية, وأشدري هندا إ  أبدرز تلدك اآلثدار هلدذ  املددارري  وجيعل البالل م يأً 

 ودورها يف نشر الثقافة اإلسالمية وهي كما يلي 

ترسدديخ العقيدددة اإلسددالمية الةدد ي ة والثبددات علددا الدددين القددو  م مددا حددل رددم مددن  -1
فاملدددارري اإلسددالمية يف بورمددا مددا أسسدد  وال قامدد  إال ألجددل ترسدديخ هددذ  , املةددانل والكددوارث
لعددد مدن املنداه  واملقدررات الدراسدية يف  مالبدال  مدن خدالى تعلم ديف نفوري العقيدة اإلسالمية 

هذ  املدارري تتعلق مبو وع العقيدة والتوحيد ككتا  تعليم اإلسالم وكتا  مدا ال بدد منده وكتدا  
املدارري بدورها احليدوي بعدد فضدل  اند النسفية وغريها, فاستباع  هذ لعقمعار، القربن وشرا ا

 .اهلل يف ترسيخ عقيدة البال  والثبات علا دين م القو 
لعلم تسددود ورفددع اجل ددل عددن م, فبددااملسددلم انتشددار العلددم بددن أوسدداط اجملتمددع البددورمي  -2
املاديدة واملعنويدة, ورغدم اال دب اد , فبدالرغم مدن قلدة إمكانداهتم رقا سدلم الفدالا والنجدااياألمم و 

الواقع علي م من قبل البو ية, فإن هدذ  املددارري اإلسدالمية مدا زالد  تدؤدي دورهدا الوا د  والبدارز 
واملتميد  يف سددبيل نشددر العلدوم واملعددار، اإلسددالمية, فت در   من ددا العلمددا  العبداقرة والدددعاة املددؤثرين 

 بارز يف نشر الثقافة اإلسالمية. واملةل ن يف اجملتمع والذين كان هلم دور
 الكدددر  والسدددنة النبويدددة دسدددتورها القدددربنالدددذي غدددرري روا االنتمدددا  لألمدددة اإلسدددالمية  -3

, فدداملعلم يف هددذ  املدددارري اإلسددالمية يضددع نةددل عينيدده هددذا األمددر وكراهيددة الكفددار والددشا ة مددن م
 االدروا وجيعل دد ال  هدذ يف نفدوري البديف سدبيل حتقيدق هدذا املبلدو , حد  ي درري ويدوم اهتمامداً 

إ  بدد   حيدة يف  ددمانرهم تسددري رددم جمددرى الدددم يف اجلسددم, فمددا أحددو  املسددلمن اليددوم يف بورمددا
 الثقددايف وتددراث م الةددافية, الةدد ي ة بالدددين اإلسددالمي والعددودة إ  العقيدددة هددذا الددروا واالعتدد از

يعيددد هلددم  صددلبة, أرر علددا ليقفددوا واالنتمددا ; والدديابن هلددم الوحدددة لت قددق األصدديل, اإلسددالمي
 .(1)تارا م وجمدهم وكرامت م

                                                           

 أجددل مددن البددورمي امسدده أمددام (احلددا ) اسددم يضددع أن اختددار لددوين إي يددو احلددا وخددري شدداهد ومثدداى علددا االعتدد از بالدددين اإلسددالمي هددو  (1) 
 أبددرز مددن ويعددد ,ميامنددار يف اإلسددالمي اجمللددا رنددياوهددو  الددبالد, يف وفكريددة حكوميددة دوانددر يف وجددود  وترسدديخ املسددلمة رويتدده التمسددك
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, فاملددارري اإلسدالمية يف بورمدا بفضدل نبذ البدع واخلرافات والضالالت الدي حتدين ردم -4
صدلا اهلل  حيد  يقدوىاهلل ع  وجل استباع  نشر املن   الةد ي  املسدتمد مدن الكتدا  والسدنة 

 بالنواجدذ, علي ا وعضوا را مسكوا الراشدين, امل دين اخللفا  وسنة بسني  ))فعليكمعليه وسلم
ونبدذت الكثدري مدن البددع , (1) داللة(( بدعة وكل بدعة, حمدثة كل فإن األمور, وحمدثات وإياكم

كتعليدددق التمدددانم وبعدددض العبدددادات املسدددت دثة املنتشدددرة كةدددالة التسدددبي  وإحيدددا  ليلدددة  واحلرافدددات
 .اإلسرا  واملعرا  وغريها

, فاملدددارري مثاليدداً واعيدداً فددر جمتمعدداً أالق احلسددنة والةددفات النبيلددة ممددا سددا  األخدداك  -5
ردددذا اجلاندددل إ  أن املعلمدددن يعتندددون باليبيدددة اجلدددادة يف إخدددرا  جيدددل  تيددد  ا ماإلسدددالمية يف بورمددد

يف حفددا  م علددا مقددرراهتم الدراسددية مث احدديام م    ددر  لددكمتةددب بدداألخالق احلسددنة, حيدد  
للجددار والقريددل  مإ  إحسددا  م وتعددديلدده مث التعامددل احلسددن مددع زمالن ددوتددوقريهم للمعلددم وتبجي

للوالدددين و اعت مددا, إ  جانددل حمافظتدده علددا الةددلوات اخلمددا والسددنن الرواتددل وصدديام  موبددره
 .يومي االثنن واخلميا وغريها

عرفددة حددق ربدده وحددق رسددوله صددلا اهلل يف ملددل بالثقافددة اإلسددالمية الالزمددة البا عريددبت -6
 وا  جمتمعه وأمته.يه , وما ينب ي علم وحق دينهعليه وسل
, مدن اال دب اد الدديين والعرقدي هجمتمعه وأمته يف  ل مدا يعيشد تثقيب البالل قاجة -0

ح  يكون سالحاً قوياً يف مواج ة العدو ال اشم البو ي, فاملعلم يةر، ُجدل  وقتده يف غدرري هدذا 
مهم دم العاليدة حد  يكوندوا مدؤهلن يف املسدتقبل اجلانل لدى البال  ورفع الروا املعنويدة وإيقداظ 

 .ويكونوا نواة حسنة جملتمع م وأمت م
ليكدون قددادراً علددا  دل هددم أمتدده, يتددو  العلددوم اإلسددالمية  ف دم بندا  جيددل مددتمكن يف -8

 دعوهتم وتعليم م وبذى النة  هلم.
بقددا  اإلسدددالم يف بورمدددا بعددد فضدددل اهلل جدددل وعددال كدددان بسدددبل وجددود تلدددك املددددارري  -9

اإلسالمية وبالتام انتشار  وتوسعه يف مجيع أحندا  بورمدا, فالقاصدي والددا  يف بورمدا ومدن عداش يف 

                                                                                                                                                                          

 هددد1434 القعددددة  و 10 السبدد ( يف يددوم 12016ها رقددم )عددديف  األوسددن الشددرقميامندار, نقدداًل مددن جريددة  يف املسددلمة الش ةديات
 م.2013 سبتمش 21املوافق  

(, وأخرجده ابدن ماجده يف سدننه, كتدا  اإل دان وفضدانل 4600أخرجده أبدو داود يف سدننه, كتدا  السدنة, بدا  يف لد وم السدنة حددي  رقدم ) (1) 
, ط احللددديب البددايب عيسددا فيةددل, العربيدددة الكتددل إحيددا  دار ,(42الةدد ابة والعلددم يف بددا  اتبددداع سددنة اخللفددا  الراشدددين حددددي  رقددم )

 .526   6وهذا إسناد ص ي  رجاله كل م ثقات, انظر سلسلة األحادي  الة ي ة وشي  من فق  ا,  , قاى األلبا  م1952
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علددم اليقددن أثددر تلددك املددددارري ومددا أفددرت مددن نتددان  متميدد ة يف مسددرية الثقافدددة د يعلددم تلددك الددبال
 وبقا  اإلسالم يف بورما واحلفاظ علا اهلوية اإلسالمية الثقافية ح  وقتنا احلا ر.اإلسالمية 
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 المطلب الثالث: الدور اْلسَلمية في بورما ونظامها ودورها في نشر الثقافة اْلسَلمية.
 ر.دو التعريف بالأوالَ    

لكثدددرة  دار يددددور, مدددن  ِجدددين   ابدددنُ  قَددداىَ , احملدددل جيمدددع البندددا  والعرصدددة الددددور مفردهدددا دار, وهدددو
والددنيا دار الفندا  واآلخددرة , وكددل مو دع حدل بده قدوم ف ددو دارهدم  التد ْ دِذيل َويف , حركدات النداري في دا

, هدددي املندددازى املسدددكونة والددددُّورُ  الَبلددددُ   والددددار, ودار القدددرار دار البقدددا   ددداىُّ
َ
 ردددا هندددا القباندددل وأَراد وامل

َ ل دةُ فسدمي   كل قبيلة يف حملده اجتمَع 
َ
 َأي حدذ، املضدا،, علدا جمَدازاً  ردا ومسدي سداكنوها َداراً, امل

ار  َأي وهي كالّدارِة, الدُّور, أَهل , والدار اسدم جدامع للعرصدة (1)ِجَباى   بنَ  واسعة   أرر   ُكلُّ   را    الد 
 .(2)والبنا  واحمللة, وكل مو ع حل به قوم ف و دارهم

ومندده مسددي , كددل مو دع حددل بده قددوم واجتمدع الندداري فيده علدا تبلددق العدر  ل ددة يف إ ن فالددور
 الدور اإلسالمية يف بورما من هذا املنبلق, وهي مرحلة متقدمة بعد املدارري.  

وتتجلددا أمهيت ددا ودورهددا يف نشددر الثقافددة  روافددد الثقافددة اإلسددالمية تعتددش الدددور أهددم رافددد مددنو 
 واخلببدددا  واألنمدددة واملعلمدددن الددددعاة بتأهيدددل فانقدددة عنايدددة وتدددوم كبدددرية رعايدددة تقددددماإلسدددالمية, بأ دددا 

, حدد  يددتم ختددرجي م إ  اجملتمددع, واالسددتفادة مددن م علددا أكمددل صددورة, ومددن ختددر  مددن هددذا والقضدداة
 مبعىن الشيخ أو العا . العمامة املعروفة, ويناى لقل )مولوي( قلدالقسم ي

م هنددا, وتعددادى الكليددة وهددو مددا يعددر، بالدددبلوم العددا بددد )دورة احلدددي (هددذ  املرحلددة  وتسددما
سدما بالفنوندات يف بعدض املدددارري,  تبعددض الت ةةدات الدينيدة و  اتتدوفر في دكاند  ومددهتا سدنتان, و 

وغريهدا, وهدي بخدر   اإلمامة واخلبابة والتددريا والددعوة واإلرشداد والفتدوى والقضدااحلدي  والفقه و ك
 مرحلة من املراحل الدراسية هنال.

 املددارري يف املسدلمن ألبندا  ومسدموحاً  ميسدراً  خاصدة أراكدان يف أو بورما يف العام التعليم وكان
سددواً    يف اجلامعددات درسددوا املسددلمن أبنددا  مددن كثددرياً  فنجددد, وشددروط قيددود دون احلكوميددة واجلامعددات

 وامل ندسدددن واأل بدددا  الددددكاترة مدددن م وختدددر  رمسيدددة, ببريقدددة أو خارج دددا بورمدددا داخدددل كدددان  لدددك يف
 أبدددوا  ت لددق و  وغريهدددا, والبددريان وال راعددة الب دددار علددوم ختةدد  يف وممدددن والةدد فين واإلعالميددن

                                                           

    . 320-310,  11 مرجع سابق,   ,القاموري جواهر من العروري تا  ,احلسيين الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد (1) 
 .318   10 حممد بن أزهر األزهر األزهري اهلروي, هتذيل الل ة, مرجع سابق , ( 2) 
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 أنده إال للوسدا ة جمداالً  هندال كدان  لدك ومدع م1900 عدام  إال املسدلمن أبندا  أمدام العليدا الدراسدات
 .(1)م1990 منذ ماماً  أغلق

  (2)التاليةوأبرز املناه  الدراسية الشرعية يف هذ  الدور حي  تضم الكتل 

 الة ي ة. كتل السنة الستة 
 بن أنا واإلمام حممد بن حسن الشيبا . مو أ اإلمام مالك 
  الب اوي سالمة بن حممد بن أ دمعا  اآلثار لإلمام. 
  السيو ي. الدين وجالى احملل ا, الدين اجلاللن جلالىتفسري 
 عبدد سدعيد أيب الددين ناصدر للقا دي التأويل املعرو، بتفسري البيضداوي وأسرار التن يل أنوار 

 البيضاوي. عمر بن اهلل
 .مقررات يف علم الن و والةر، كمةباا املعا  للجامي 
 )اجلونبدوري وكتدا   حممدد بدن حملمدود مقررات يف علم املعا  والبالغة ككتا  ) دا البازغدة

 )حجة اهلل البال ة(.
  زاهدددد( ملدددال جددالى, وكتدددا  بخدددر مقددررات يف علدددم املنبدددق والفلسددفة القد دددة ككتدددا  )مددري

 للقا ي  د اهلل.

علدا اخدتال، بسدين بدن الددور اإلسددالمية يف تببيق دا علدا أرر الواقدع إ  ال توجدد مندداه  
 موحدة يسريون علي ا.

  

                                                           

وهدو أحدد زعمدا   األركدا  الشمداوي وقدد يسدر اهلل م االلتقدا  بده يف جددة وقدد أجريد  معده حدواراً مبدواًل,د. حممد يونا  الببيل لقا  مع (1) 
, وهدو أحددد املت ددرجن مدن هددذ  اجلامعدات حدد  أصددب   بيبداً وعمددل يف مركدد  ه20/4/1434وكدان اللقددا  بتدداريخ املسدلمن األراكددانين, 
  يب يف مدينة ران ون.

 .هد25/0/1434وكان اللقا  بتاريخ   األراكا  يف جدة وسبق  ترمجته,لقا  مع مولوي أبو القاسم إرشاد اهلل  (2) 
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 :هذه الدورأشهر ثانياً: 

املدددارري الدي تسددم  نفسدد ا باجلامعددة أو الددار أو املع ددد وال فددرق بيددن ن يف  ذ  الدددورأقةدد ردد
اجلدوهر واملضدمون وهددي ال تتعددى كو ددا تسدميات واصددبالحات, وليسد  اجلامعددة باملسدما العةددري 
احلدددي  الددي تتددوفر في ددا الكليددات والت ةةددات, ف ددم يبلقو ددا جامعددة وإن   تكددن تةددل ملسددتواها 

 أ دا قيدل ولدو, اإلسالمية ردذا املعدىن بورما اجلامعات داخل يف حالياً  توجد ي, فالالتدريسي إ  اجلامع
 كو دا تتعددى ال ف ي, ماماً  معدومة حقيقت ا ولكن امساً  فقن املةبل  هذا  د نعم بورما, يف توجد

 جب دودهم العدا  جامعدات يف حاليداً  يف بورمدا يدرسدون املسدلمن  ال  بعض أن إسالمية, إال مدرسة
 الدبالد خدار  يدرسدون مدن املنظمدات, وكدل بعدض  ريدق عدن أو احملبدن بعدض  ريدق عدن أو الش ةية

 إ ا البددال  ف ددؤال  السددودا , القانمددة يف وجعلددوهم بورمددا, مددن جنسدديت م أل يدد  املسددلمن أبنددا  مددن
أخدرى, وإ ا مدرة  بورمدا إ  أرر يسدم  هلدم بالددخوى وانت د  فدية دراسدت م ال اجلامعدات مدن خترجوا

اإلسدالمية  املؤسسدات يف إال واخلدمدة للعمدل فرصدةً  جيددون ال استباع أحدد الددخوى ببدرق أو بدأخرى
إ  ال يضمن له العيش الرغيد واحلياة اهلانئة بسبل زهدادة الرواتدل و دعب  اخلريية إن وجد, واجملاالت

بعيددداً عددن جمالدده التعليمددي   بتاتدداً  يناسددبه ال اللجددو  لعمددل إ  مددن م ورمبددا يضددبر الددبعض اإلمكانددات,
 نسدبة تراجدع ف دذ  اإلشدكالية تعتدش مدن أهدم أسدبا  كال راعة والتجارة وتربية املاشية والةديد وغريهدا,

 املسلمن الشماوين.  صفو، يف املتعلمن

وُتعدر، بددورة احلددي   -لددي م-إ ن فالدور اإلسالمية تدرري في ا إ  مرحلة مدا بعدد الثانويدة 
 تعر، بالفنونات, يوازي الدبلوم الشرعي يف البالد اإلسالمية وأ كر هنا أبرزها ويف بعض ا 

 الجامعة المحمدية )مدرسة محمدية عربية(./ 4

م, وتقع اجلامعة يف أ را، ران ون بعيدة عدن السدكان, يف مبدىن خشديب 1380أسس  يف عام 
ة االبتدانيدة إ  املرحلدة الثانويدة (  البداً مدن املرحلد120مكون من دورين وتضم بن جنباهتا أكثر من )

(  البداً يف دورة احلددي , واجلامعدة مقةدد البددال  مدن خدار  منبقدة ران دون نظدراً ملوقع ددا 15مدن م )
    .(1)اجل رايف

                                                           

عيسدا  ديا  امللدك , وأشار إلي ا الداعيدة 29انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,   (1) 
وكدان يدديرها الشديخ زكريدا األركدا  تدويف ر دده اهلل هدد, مبكدة املكرمدة وسددبق  ترمجتده, 26/11/1434أثندا  لقداني معده يف  البدورميراكدا  األ

 .هد1433يف رمضان عام 
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 الجامعة اْلسَلمية العربية الصوفية./ 3

وتوجدد ردا املراحدل الدراسدية كل دا يف مبىن مسل  مدن ثالثدة أدوار, ران ون مبدينة بوتاتونغ بتقع  
, وتضدم ران دونمديندة من االبتدانية وح  دورة احلددي  وتعتدش مدن أكدش وأنشدن اجلامعدات اخلرييدة يف 

(  البددداً يف دورة احلددددي  وال زالدد  اجلامعدددة تدددؤدي 00(  البددداً مددن م )400بددن جنباهتدددا أكثددر مدددن )
 .(1)رسالت ا علا أكمل وجه

 دار العلوم تانبوي.الجامعة العربية / 2

ران دددون وتوجدددد ردددا املراحدددل الدراسدددية كل دددا مدددن  مديندددةتقدددع يف م, و 1940تأسسددد  يف عدددام  
 .(2) الباً  (200االبتدانية وح  املرحلة العالية ويةل عدد  الرا أكثر من )

 .النعمانية الجامعة اْلسَلمية/ 1

جبدوار اجلدامع الكبدري املعدرو، املسدما اجلدامع البن دام قدي  ران دونمبدينة مين التونيدو بوتقع يف  
وبندا  اجلامعدة قدد  حتددين بده أروقدة خشدبية مجيلدة علدا البددراز  ,م1935وا تأسيسد ا يف عدام البن دام 

دورة يف هدذ  الددبالد القد دة, وتوجدد ردا املراحدل الدراسددية كل دا مدن االبتدانيدة وحدد   الدذي كدان شدانعاً 
  ما يةدل إ  فدان مئدة عدا  يومن أهم فرات هذ  اجلامعة ختر  (  الباً,130الرا )احلدي , وعدد  

وعظ دددددم أو تعلددددديم الددددددين اإلسدددددالمي احلنيدددددب بقددددددر  مامدددددة املةدددددلن وإرشدددددادهم أوإ تولدددددواوشددددديخ, 
 (  البداً, واجلامعددة تقددع يف مبددىن مسددل  مددن  ددابقن150وتضددم بددن جنباهتددا أكثددر مددن ) اسدتباعت م,

 .(3)م أهل اخلري واحملسنن وال زال  اجلامعة تؤدي رسالت ا الساميةوقانمة علا دع

  

                                                           

, وكذلك لقا  مع الشيخ الداعية أمري حسن مي  الدين برماوي األصل أركا  مقيم يف مدينة ران ون, 29انظر نفا املرجع السابق   (1) 
 ا الض ا األركا  مفي مجعية علما  هو الشيخ املفي ومديرها اآلن  هد مبكة املكرمة, سبق  ترمجته,20/12/1435بتاريخ 
 .اإلسالم

 .29يخ احلدي  موالنا نور أ د والشيخ خليل الر ن نلبينوي انظر نفا املرجع السابق  وقد أسسه ش (2) 
هددد مبكددة املكرمددة, 20/12/1435لقدا  مددع الشدديخ الداعيددة أمددري حسددن ميدد  الدددين برمدداوي األصددل أركددا  مقدديم يف مدينددة ران ددون, بتدداريخ  (3) 

هددد , وسددبق  ترمجتدده, 26/11/1434مبكددة املكرمددة يف البددورمي األراكددا  عيسددا  دديا  امللددك سددبق  ترمجتدده, وكددذلك لقددا  مددع الداعيددة 
خبيدل جدامع سددوليا إمدام و رنديا مجاعدة احلددق و  ودرري هدذا الداعيدة علدا يدد مددديرها الشديخ سدعيد اهلل املظداهري األركددا  ثدالث سدنوات,

 .بران ون
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 معهد دار األرقم اْلسَلمي./ 2

علددا هيئددة حلقددات  يسددما )ين لددي(باملنبقددة ري يف أحددد املسدداجد ران ددون ويدددر   مدينددةتقددع يف 
هدد 1422يف عدام  حيد  تأسداوتعتش من املدارري املتأخرة يف التأسيا, واملتقدمة يف التنظديم, علمية 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, حيد  ملسدوا حاجدة جمدتمع م ب ت رجنعلا يد جمموعة من البلبة امل
 وميثاقدداً  يف بورمدا إ  مع دد إسددالمي  ي منداه  أصدديلة, وعاهددوا اهلل يف الرو ددة الشدريفة وكتبددوا ع دداً 

اهلل علددي م بددالت ر   مددن  , ف  الوثيقددةو ددوابن ووقعددوا علددا هددذ لتأسدديا هددذا املع ددد, فو ددعوا شددرو اً 
يف سبيل الوصدوى إ   كبرياً   , واجت دوا اجت اداً حثيثاً  فتوج وا إ  بورما حاملن هذا اهلم, فسعوا سعياً 

علدددا مدددن   بتأسددديا هدددذا املع دددد وافتتاحددده اهلل علدددي م  مبت ددداهم, وت لبدددوا علدددا الةدددعا , حددد  مدددن  
إلسالمية يف مجيع أقسام ا, باإل افة إ  تببيدق مدن   مع دد الكتا  والسنة, وتببيق من   اجلامعة ا

بعددض العلددوم احلديثدددة كالل ددة اال لي يدددة إ  ل ددري الندددا قن رددا, إ دددافة جبامعدددة أم القددرى الل ددة العربيددة 
 .والبورمية واحلاسو 

وثدالث سدنوات باملرحلددة  ومددة الدراسدة يف املع دد سدنتان يف املرحلدة املتوسدبة وتسدما )شدعبة( 
 ن مخدداإالعلميدة حيدد   الكفددا ةلثانويدة ومددن فدرات هددذا املع دد ختددري   دال  علددا درجدة عاليددة مدن ا

 .وهلل احلمدهد 1435هد/ 1434ما بن عامي  باجلامعات السعوديةمن البلبة الت قوا 

واملع د  اع صيته وكسل ش رة واسدعة بدن أوسداط اجملتمدع اإلسدالمي البدورمي يف ران دون نظدري 
مددددن رسددددالة تعليميددددة وتربويددددة ببددددرق حديثددددة فددددأدخلوا احلاسددددل اآلم يف دراسددددت م  املع دددددمدددده مددددا يقد

, باإل ددافة إ  إقامددة لتعلدديم احلاسددل اآلم للبلبددة ( حاسددوباً 16) ن  لكددون عددددوتدريسدد م وهددم اآل
 .(1)والدورات العلمية امل تلفة واستضافة املشايخ والعلما  العامة احلفالت اخلتامية وتنظيم املسابقات

 الجامعة اْلسَلمية )دار العلوم(./ 1

علددا الشدرين احلدددودي لدولددة بددن الديش وهددي  تقدع يف الشددماى مددن مدينددة من ددو بددد )فرامفددور(
هدد, 1190 وقيدل عدام هدد1230أراكان, جا  تأسيسد ا عدام  لعلمية القد ة املعروفة يفمن املؤسسات ا

                                                           

وكددان وسددبق  ترمجتده, ومددن مؤسسدي ا  املباركدة هدذ  الدددار هدو مددديرو مبكدة املكرمددة البددورمي األراكدا  ( لقدا  مددع الشديخ عيسددا  ديا  امللددك 1) 
, وكددذلك لقدا  مدع الشديخ الداعيددة أمدري حسدن ميدد  الددين برمداوي األصدل أركددا  مقديم يف مديندة ران ددون, هدد10/8/1434  اللقدا  بتداريخ

د زار هدذا املع دد فضديلة الشديخ د.  دالى أبدو وقدهدد مبكدة املكرمدة, سدبق  ترمجتده, 20/12/1435معلدم ردذا املع دد, وكدان اللقدا  بتداريخ 
 .ألجل الدعم واال الع علا سري املع د سنواتعدة النور قبل 
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والزالد  اجلامعدة تدؤدي  فياهتدا, بعدض أراكدان يفمبنبقدة  اجلامعات أفضل من اجلامعة هذ  كان  وقد
 .(1)رسالت ا يف خدمة اإلسالم واملسلمن

 مدرسة أشرف العلوم./ 7

حلقددات  علددا هيئددة م1050عددام  تأسسدد  يفو  تقدع يف اجلنددو  مددن مدينددة من دددو بددد )أودندغ( 
املرحلدة مث بعدد فدية تبدورت املدرسدة تضدم يف حي أودندغ,  (جامع املري)داخل , وكان موقع ا يف علمية

لت فدي  القدربن الكدر , فتوافدد مستقل دار  باإل افة إ , والثانوية ودورة احلدي  االبتدانية واملتوسبة
صيت ا وش رهتا وارتفعد  شدأ ا ومكانت دا, حد  بلدغ عددد  لبال  من مجيع منا ق بورما, فذاعإلي ا ا

زالددد  املدرسدددة قانمدددة تدددؤدي رسدددالت ا يف نشدددر العلدددم الةددد ي   , والاً  البددد (400 الردددا أكثدددر مدددن )
 .(2)والدعوة املباركة والدين القو 

 المدرسة العربية )الجامعة العربية(./ 0

واختلدددب يف ويسددما دار العلدددوم اإلسددالمية وتقدددع يف جندددو  مدينددة من ددددو بقريددة )مرا لدددوا(,  
ن من إيران وتركيا والعر  قبل س  مئة عدام, ي امل اجر ناملسلم تأسس  علا يد ا إقيل تأسيس ا, ف

علددا غددرار  م1115عددام يف اهلنددد والسددند بددالد ن مددن يالعلمددا  امل دداجر  يددد علددا تأسسدد  إ دداوقيددل  
حلقدة علميدة  ختةدي  م ا افتتاا القسم االبتداني واملتوسدن, وا1932العلمية, مث يف عام  احللقات

, واملسدابقات العلميدة, لتبدوير م داراهتم وتنميدة قددراهتم, الدورات املتنوعة ونظم للبال  املوهوبن, 
يف الددعوة واإلرشداد وحققد   احدات هانلددة   هبيداً  وشد دت املنبقدة يف تلدك احلقبدة مدن الد من عةددراً 

, ويف اآلونة األخدرية ا افتتداا القسدم العدام وهدو مدا يسدما يف جماى األمر باملعرو، والن ي عن املنكر

                                                           

حينمدا انضددم الشديخ  سديد األمددن امل نمدي )حمدددث و لدك  عامدداً  (15وقدد مدرت هددذ  اجلامعدة بعةدور زاهددرة يف بعدض فياهتدا تةددل قرابدة ) (1) 
تدوفري سدكن للبدال  وتدأمن  وارمدا, العالية بشدقدار فدارة, فوفدد إلي دا البدال  مدن مجيدع مندا ق بو نقل من اجلامعة بعدما   اى أراكان(

بتعاون جمموعة من العلمدا  اآلخدرين, إ  جاندل فدت  شدعبة لت فدي   ال ذا  وتوفري املقررات الدراسية, وفت  املرحلة العالية )دورة احلدي (
, وختر  علا يدد الشديخ بال، العلمدا  واخلببدا , حد  أنده ال تكداد ودد ةجلامعة ش رة واسعلتجويد, ف ةل  االقربن الكر  والقرا ات وا

,  عب الشيخ لكش سدنة فرجدع إ  بلدد  م نامدة فأسدا لده مدرسدة هندالح  أو علمية إال وللشيخ فضل علي م, يف بورما مؤسسة دينية 
 .159  مرجع سابق  بورما قد اً وحديثاً  حممد أيو  حممد إسالم سعيدي, اإلسالم واملسلمون يف أركانانظر 

فت ددوا املرحلددة االبتدانيددة حيدد  الشدديخ  حبيددل الددر ن, والشدديخ  حممددد إمساعيددل, والشدديخ حممددد صددا ,  قددام بتنظدديم وتبددوير هددذ  املدرسددة (2) 
 م1990واملتوسدبة, وأحلددق بددار لت فددي  القددربن الكدر , مث قددام الشديخ حممددد يوسددب, والشديخ حممددد زبدري بددن حممددد صدا  أ ددد يف عددام 

 حممددانظدر , بإشرا، الشيخ  عبد السب ان )حمدث  اى أراكدان( والعام )دورة احلدي (والثانوية بتوسعة املدرسة ففت  املرحلة املتوسبة 
, وأشددار إلي ددا 160  سددابقالرجددع م 33(  وحددديثاً  قددد اً  بورمددا أركددان يف واملسددلمون اإلسددالم) يف قثدده ,سددعيدي إسددالم حممددد أيددو 

 .159موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  
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الددد  املدرسدددة تسدددعا لت قيدددق أهدددداف ا يف نشدددر العلدددم والددددعوة إ  اهلل حسدددل وال ز بددددورة احلددددي , 
 .(1)إمكانياهتا وقدراهتا

 .الرحمانيةالجامعة / 9

هذ  اجلامعة تقع يف مدينة أكيا  يف قرية امس ا )صلي بازار( وتعد من أشد ر وأقددم اجلامعدات 
االبتدانيددة وحدد  مرحلددة دورة م, وتوجددد رددا مجيددع املراحددل مددن 1942املوجددودة حيدد  تأسددا يف عددام 

 .(2)(  الباً وختر  من ا عدد كبري من البال 200احلدي , وتضم بن جنباهتا أكثر من )

 الجامعة األشرفية )جامعة أشرف العلوم(./ 48

وكاندد   م1430وتقدع يف جنددو  مديندة من دددو بقريدة نددور اهلل فددارة, قيدل أ ددا تأسسد  يف عددام 
ن إالدينيددة والشددرعية والل ويددة, حيدد  علددا البريقددة القد ددة نظددام احللقددات, ويدددرري فيدده مجيددع العلددوم 

 -م 1954يف عددام  يتددو  لإلمامددة واخلبابددة والقضددا , وا افتتدداا )دورة احلدددي ( في دداالددذي يت ددر  
التعلديم والتنظديم اإلداري وتواجدد كوكبدة مدن العلمدا   ودةاشت رت اجلامعة جبدو  -وهو حمور حديثنا هنا 

يف سدلك التدددريا, فتوافددد إلي ددا البدال  مددن مجيددع أحنددا  بورمددا وحد  مددن جنددو  بددن الديش, وتعتددش 
 (800اجلامعات يف بورما ومن أنشب ا علدا أرر أراكدان, وتضدم أكثدر مدن )امعة من أش ر هذ  اجل

 .هذ  اجلامعة املباركة الل, ين لون العلم والثقافة من معن 

                                                           

والشديخ  خليدل  والشديخ  عبدد السدالم أشدر، ال مدانعلا يدد املشدايخ وهدم  الشديخ  م1932عام يف  املراحل االبتدانية واملتوسبة ا افتتاا (1) 
وقددام  تددو  الشدديخ  حممددد حسددن وم أ ددد زمددام املدرسددة مثوكاندد  هلددم أدواٌر بددارزة يف تبددوير املدرسددة وسددريها,  الددر ن )سدديب األركددان(

الشدديخ حممددد  اكددر مقبددوى بددن أبددو بعددد  احلددرمن, مث تددو   حدد  هدداجر إ  بددالد, ف دددم املدرسددة مبالدده وجاهدده ثريدداً , وكددان رجددال ً بتبويرهددا
الشديخ  فضددل  , مث جدا أحندا  بورمددا مدن مجيدعالبددال   , فتبدورت حد  توافدد عدددد كبدري مدنبدد احلميددد املر لدي زمدام املدرسددةسدفيان بدن ع

فددت  القسدددم يم واليتيددل و بدددالتنظوقددام  املدرسددة فتددو  زمدددام, اعدداً , مب, إداريددداً , قياديدداً سياسددياً  وكددان رجدددالً  الكددر  عبددد الةدددمد )ر دده اهلل(
جدا  بعدد  , مث عامداً  (18لفدية ال تقدل عدن ) اسدتمرية البال  املوهوبن رعاية خاصة, و للبال , واهتم برعا خاصاً  الثانوي, وأعد سكناً 

أيدو  حممددد إسدالم سدعيدي, اإلسدالم واملسددلمون يف حممدد , انظدر ففدت  املرحلدة العدام )دورة احلدددي ( الشديخ  مشدتاق أ دد أبدو احلسددن
, وأشددار إلي دددا موالنددا حددداف  حممددد صدددديق أركددا , تدددذكرة أراكددان برمدددا, بالل دددة 156و155   مرجددع سدددابق أركددان بورمدددا قددد اً وحدددديثاً 
 .152األوردية, مرجع سابق,  

األركدددا  وتضددم أسدداتذة مشدد ورين كالشدديخ شدد ا  الددددين ومددديرها السددابق الشدديخ عبددد احلددق مؤسددا هددذ  اجلامعددة موالنددا رشدديد أ دددد  (2) 
وكددذلك د.  دداهر حممددد سددرا  ومولددوي البددورمي األراكددا  عيسددا  دديا  امللددك , وختددر  مددن هددذ  اجلامعددة صدداحل اللقددا  الداعيددة األركددا 

حاف  حممد صدديق أركدا , تدذكرة حنيب عضوا قباع احلقوق باملرك  الروهنجي العاملي وقد أجري  مع ما لقا  وغريهم كثري, انظر موالنا 
  بتداريخ مبكدة املكرمدةالبدورمي األراكدا  لقدا  مدع الشديخ عيسدا  ديا  امللدك , وكذلك 140أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  

 .  هد10/8/1434
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ومن فرات هذ  اجلامعة أ ا خرج  اآلال، من األنمدة واخلببدا  وحفظدة كتدا  اهلل عد  وجدل  
والدددعاة, حدد  أندده ال يكدداد يوجددد مسددجد أو مدرسددة يف أراكددان وإال وفي ددا مددن خرجيددي هددذ  اجلامعددة 

ود دعويدة خددار  أسددوار العريقدة, وحةددل  اجلامعدة علددا مكاندة مرموقددة وشد رة واسددعة, ملدا هلددا مدن ج دد
تددنظم املنددا رات لددرد البدددع كددذلك اجلامعددة, تتمثددل يف اجلددوالت امليدانيددة الدعويددة للدددعاة واملدرسددن, و 

 .واخلرافات

زار اجلامعدددة أثنددا  رحالتددده ملنبقدددة  ندددو(و )أ البددورميوخددري دليدددل علدددا شدد رهتا أن رنددديا الدددوزرا   
جامعدة, وأن ال يضديق علدا نشدا  ا وفدرر القيددود أراكدان, فوعدد القدانمن بالددعم املدادي واملعندوي لل

واهل كل  لك وجعلد  اجلامعدة مدن  دمن قانمدة  ين( يف تعرقل مسريها, إال أن حكومة اجلنراى )نيو
 دددا مالحظدددات, فأشددد ل  القدددانمن علي دددا بشدددروط و دددوابن تعجي يدددة لتقلدددي  علي املؤسسدددات الدددي

والعراقيدل ال زالد  املدرسدة تدؤدي رسدالت ا أنشبت ا والت جديم مدن مكانت دا, مدع كدل هدذ  الةدعوبات 
 .(1)حسل إمكانياهتا حت    ن احلكومة البو ية

 جامعة العلوم اْلسَلمية )العالية(./ 44

اإلسدالمية وهدي مدن املددارري  تقع يف اجلانل اجلنويب الشرقي من مديندة من ددو بدد )شدقدار فدارة(
وقيددددل  تأسسدددد  قبددددل عددددام  هددددد1130, قيددددل يف تأسيسدددد ا  بأ ددددا تأسسدددد  قبددددل واملشدددد ورةالقد ددددة 
حدد  ا افتتدداا مجيددع هدد, وكاندد  ك يئددة حلقددات علميددة, دون أن تكددون هلددا صددفو، ومراحددل, 1140

إ  جانددل وجددود  , مث العددام )دورة احلدددي (املراحددل تدددرجيياً مددن االبتدانيددة فاملتوسددبة مددروراً بالثانويددة
 .حلقة خاصة لت في  القربن الكر 

يع أحنا  بورما وكثدر املتقددمن ممدا جعلد  اجلامعدة ال تسدجل إال البدال  توافد البال  من مجو 
للعلدم ومدأوى املوهدوبن واملتميد ين,  املتمي ين البارزين, ممدا أكسدب  اجلامعدة شد رة واسدعة فأصدب  مركد اً 

بل تعدى نفع ا خار  أسوارها, حي  ترسدل الددعاة  هاو  تقتةر دور اجلامعة يف التعليم داخل أسوار 
وإ  ددددار  وإ  القددددرى البو يدددة لدددددعوهتم إ  اإلسدددالم للددددعوة إ  اهلل عدددد  وجدددل,األحيدددا  املسددددلمة إ  

                                                           

مية يف اهلندد, وفدت  املراحدل التعليميدة كل دا كان للشيخ الكبري عبد الر ن كيالدن ي فضل كبري يف تنظيم املدرسة علا  راز املددارري اإلسدال  (1) 
وكان من أوانل الدذين قعددوا علدا م, 1932من املرحلة االبتدانية ح  دورة احلدي , وقسم خا  لت في  القربن الكر  وكان  لك عام 

جدا  الشديخ عبدد  م1904كرسي شيخ احلدي  هدو  ندور أ دد غددو سدراوي, وتدو  تددريا صد ي  الب داري وجدامع اليمدذي, ويف عدام 
إ  اجلامعدة وتدو  تددريا كتدل احلددي  كةد ي  الب داري وصد ي  مسدلم ألكثدر مدن  السب ان عليم الددين املعدرو، مب ددث )أراكدان(

 .146, انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  ( سنة16)
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, إ  جانل تنظيم م للمنا رات لدحض البا ل وإ  ار احلق, والدرد علدا املبتدعدة وأصد ا  حماسنه
 .واخلرافات الضالى

كالفقده   ةحلدة العاليدومن أهم ما مي ت به هذ  اجلامعة عن غريهدا, بدأن هندال ختةةدات يف املر  
اجلامعددة, كجمعيددة العلمددا , واحتدداد  ا ددا مؤسسددات علميددة أخددرى تشددر، علي ددنتفرعدد  ع, و والتفسددري

املدارري اإلسالمية اخلريية, ومدارري حتفي  القدربن الكدر , ودار لإلفتدا , وهيئدة خرييدة لألمدر بداملعرو، 
والن ددي عددن املنكددر, ومركدد  للدددعوة واإلرشدداد, وإدارة األوقددا، واملسدداجد واملدددارري اإلسددالمية, وهيئددة 

سدددالمي ومقدسددداته, ممدددا جعلددد  احلكومدددة البو يدددة ختبدددن العالقدددات احلكوميدددة للددددفاع عدددن الددددين اإل
للت جدديم مدددن ج ودهدددا وتقلدددي  أنشددبت ا, فاسدددتباع  فعدددل  لدددك بتجميددد مواردهدددا املاليدددة وفدددرر 
األنظمددة والقيددود التعسددفية, وإشددعاى نددار الفتندددة يف صددفو، املسددلمن وإغددران م باملناصددل السياسدددية 

 ا  األمددواى, والزالدد  اجلامعددة قانمددة ختدددم العلددم واحلكوميددة, فضددعف  اجلامعددة وتفددرق العلمددا  وأصدد
 .(1)وأهله قدر استباعت م وإمكاناهتم احملدودة

 مدرسة إمداد العلوم./ 43

علدا هيئدة  م1800يف عدام  قيدل أ دا تأسسد ( وتقع يف جنو  مدينة من ددو بقريدة )أليتداينجو
ثورة مث ينتقددل إ  أالكددر  واألدعيددة املددوالقددربن اهلجانيددة العربيددة علميددة, يتعلمددون في ددا احلددرو،  اتحلقدد

أحكدام الب ددارة والةددالة ومدا يتعلددق بأركددان اإلسدالم مث يتدددر  علددا اخلبابدة والن ددو والةددر، وبعددض  
القسدم االبتدداني واملتوسدن  مث بعد  لدك تبدورت علدا نظدام املددارري اإلسدالمية فضدمكتل احلدي , 

وهددو  -م 1990يف عددام  سددم العددام )دورة احلدددي (اهلل علددا املدرسددة بافتتدداا الق مددن   حدد  الثددانويو 
 .يف مجيع املراحل اً  الب (300وتضم املدرسة ) –الذي ي منا هنا 

وهددذ  الدددار املباركددة مددن أقدددم اً,  البدد (200باإل ددافة إ  دار حتفددي  القددربن الكددر , ويضددم )
آلال، مددن حفظددة  وأشد ر وأكددش وأنشددن دار للت فددي  علددا أرر بورمددا وأراكدان, حيدد  ختددر  من ددا ا

كتددا  اهلل عدد  وجددل, ويتوافددد البددال  مددن كددل حددد  وصددو  حدد  مددن جنددو  بددن الديش, إال أن 
                                                           

, والشديخ عبدد السدالم املر لدي, والسديد ندور سدن بيندوييخ كدرام أمثداى الشديخ  سدعيد عظديم علمدا  ومشدا ةقام بتبوير وتنظيم هذ  اجلامع (1) 
خنبة ممي ة من املعلمن وكوكبة من املشدايخ واألعدالم املشد ورين أمثداى  ومي ت هذ  اجلامعة بوجود, احلق الرواس ري, وماسي  سلبان أ د

, وسدلبان أ دد فددو لي, الشديخ عبدد السدب ان أبدو  الدل, وبشدري اهلل عبدد اجلبدار واعد , وجدالى الددين عبدد اجلبدار واعد , وسديد األمدن
, 156اكددان برمددا, بالل ددة األورديددة, مرجددع سددابق,  , انظددر موالنددا حدداف  حممددد صددديق أركددا , تددذكرة أر وحبيددل اهلل شدداكر الشدداركمبوي

هدد ومدا زالد  هدذ  املدرسدة تدؤدي 26/11/1434مبكدة املكرمدة أثندا  حديثده يف البدورمي األراكدا  عيسا  يا  امللك وأشار إلي ا الداعية 
 دورها علا أكمل وجه.
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احلكومددة العسددكرية احلاقدددة أ ددعف  مددن نشددا  ا باملضددايقات املسددتمرة, وتقلةدد  ج ودهددا بسددبل 
  .(1)علا موارد املدرسة وعلا املعلمن والبال  مةادرة أوقاف ا, وو ع  قيوداً 

 الجامعة التوحيدية./ 42

توجدد هدد, و 1406وكان تأسيس ا يف عدام  تقع يف الشماى الشرقي من مدينة من دو بد )م نامة(
ت فددي  القددربن الكددر , حدد  وصددل ل ومدرسددة مل قددة, الدراسددية حدد  دورة احلدددي  مجيددع املراحددل رددا

مدن اجلامعدات املرموقدة صارت ح   البال , كثرياً من علي ا   توافدحي  ي  الباً  (400عدد  الرا )
كددل واملشددر , وال زالدد  اجلامعددة تددؤدي رسددالت ا علددا أيف بورمددا, واجلامعددة تددوفر للبددال  املسددكن وامل

 .(2)أحسن حاى يف خدمة العلم واإلسالم واملسلمن

 إ  ويعدود جدداً  قدد  بورمدا يف اإلسدالمية والددور املددارري تأسديا أن سبق ما خالى من يتض 
هندددال, وانتشددار املدددارري اإلسددالمية علددا قدددم تواجدددد املسددلمن  , وهددذا يدددىسدددنة سدد  مئددة قبددل مددا

قتةدر دورهدا توتؤدي هذ  املؤسسات التعليمية دورهدا الفعداى وامللمدوري يف نشدر الثقافدة اإلسدالمية و  
علددا التعلدديم ف سددل بددل تعدددى دورهددا إ  مراحددل متبددورة يف التددأثري علددا اجملتمددع ككددل, مددن خددالى 

عدن  ريدق  اك  واهليئات التابعة هلا, وتقد  اخلدمات الدينية والشرعية والثقافية والعلميةاملؤسسات واملر 
 .(3)املشايخ والعلما  البارزين

  

                                                           

لثددانوي, مهددا  الشدديخ املشدد ور مسددتفيض الددر ن والشدديخ حممددد كددان الفضددل يف تبددوير املدرسددة ويف افتتدداا القسددم االبتددداني واملتوسددن وا (1) 
م, انظددر موالنددا حداف  حممددد صددديق أركدا , تددذكرة أراكددان برمدا, بالل ددة األورديددة, 1964الةدديق وأخددو  نددذير أ دد, وكددان  لددك يف عدام 

 .152مرجع سابق,  
و  يكددن باسددتباعة الشدديخ ومددن معدده أن يبددين هددذ   أراكددان(علددا يددد الشدديخ  سدديد األمددن امل نمددي )حمدددث  دداى أسسدد  هددذ  اجلامعددة  (2) 

اجلامعة يف هذا الوق  املتأخر من ال من لوال فضل اهلل مث بفضدل انشد اى احلكومدة البو يدة  الفدات وصدراعات داخليدة عنيفدة, فدانت ا مدن 
انظدر موالندا حداف  حممدد صدديق الفقدرا  واملسداكن واأليتدام,  ته لبدال سداعدالشيخ عدر، مببنانه وتشييد  علا حن غفلة من احلكومة و 

, وأشددددار إلي ددددا الداعيددددة عيسددددا  دددديا  امللددددك أثنددددا  حديثددددده يف 160أركددددا , تددددذكرة أراكددددان برمددددا, بالل ددددة األورديددددة, مرجددددع سدددددابق,  
 هد, وال زال  قانمة تؤدي رسالت ا علا أكمل وجه.26/11/1434

واملشايخ يف بورما وأراكان وما كان هلم من أدوار بارزة يف نشر الثقافة اإلسالمية, انظدر موالندا حداف  حممدد لالست ادة حوى ج ود العلما   (3) 
هدددد, نشدددر مكتبدددة احتشدددامية جيكدددل الندددن, باكسدددتان كراتشدددي, وقدددد  كدددر 1425صددديق اركدددا , مشددداهري اركدددان برمدددا بالل دددة األورديدددة, ط

 .د( عاملاً وشي اً يف تلك البال51بالتفةيل سرية )
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 في نشر الثقافة اْلسَلمية في بورما:ودورها أثر الدور اْلسَلمية ثالثاً: 

اإلسالمية وتعتش أساسداً م مداً الدور اإلسالمية يف بورما تؤدي دوراً بارزاً يف تع ي  ونشر الثقافة 
يف  لددك, من ددا تنبددع الثقافددة اإلسددالمية وتنتشددر يف أوسدداط اجملتمددع الشمدداوي, بفضددل الدددعاة واملثقفددن 

 واألنمة واخلببا , ومن أبرز تلك اآلثار هلذ  الدور ودورها يف نشر الثقافة اإلسالمية ما يلي 

, فالددُّور واالعتد از بددين اإلسدالم ,يف نفدوري البدال  غدرري العقيددة اإلسدالمية الةد ي ة -1
اإلسددالمية يف بورمدددا اسدددتباع  بفضددل اهلل عددد  وجدددل أن حتقددق هدددذا اجلاندددل بشددكل ملمدددوري وراندددع, 
فنالح  أغلل املناه  واملقررات الدراسية تتعلدق يف هدذا البدا  فتجدد أم دات كتدل السدنة الةد ي ة 

ةددابي  وغريهددا, يددتم تدريسدد ا يف هددذ  ومو ددأ اإلمددام مالددك وتفسددري اجلاللددن والبيضدداوي ومشددكاة امل
 .الدُّور بشكل أوسع ح  تت ل ل العقيدة اإلسالمية الة ي ة يف نفوري الدارسن واملت رجن

عددن  ريددق تنظددديم  نشددر العلددم الةدد ي  املسددتمد مددن الكتددا  والسددنة يف أوسدداط اجملتمددع -2
وإقامددة اللقددا ات والندددوات  احملا ددرات الدينيددة والدددروري العلميددة يف اجلوامددع واملسدداجد بعددد الةددلوات,

العامددة يف األحيددا  والقددرى, فاالهتمددام بددالعلم الةدد ي  وا دد  وجلددي يف هددذ  الدددور اإلسددالمية فتجددد  
 حنرا، والضالى., بعيداً كل البعد عن االكل املقررات واملناه  الدراسية

 ألصدوى السدليم الف دم اخلدري  من خالى إكسدا  البالدل إخرا  كوادر مؤهلة من الدعاة -3
 والدعاة الةا  والسلب وسلم عليه اهلل صلا الرسوى مارس ا كما املتبعة اإلسالمية وأساليب ا الدعوة

 و دل واإلرشداد الدوع  جمداى يف العمدل ممارسدة علدا وامل داالة, والقددرة التبدر، عدن بعيداً  بعدهم, من
أحسدددن,  هددي بددالي واجملادلدددة احلسددنة, واملوعظددة باحلكمدددة اهلل إ  ويدددعو الندداري الدددعاة, لددديعلم رسددالة

فالدذي ي لدل علدا املت درجن مدن هدذ  الدددور تةددرهم للددعوة إ  اهلل مدن خدالى إلقدان م للكلمددات 
الوعظيدة والددروري العلميدة يف املسداجد, وإلقدا  املدواع  الدينيدة يف البيدوت حداى ومع دم يف مناسددبات 

 متنوعة.
 األنمددددة مددددن الدينيددددة املت ةةددددة بالكفددددا ات اجلوامددددع واملسدددداجد يف بورمددددا, حاجددددة سددددد  -4
 واالرتقددا  والداعيددة واخلبيددل اإلمددام تأهيددل املددؤثرين, والدددعاة البددارزين, مددن خددالى واخلببددا  املددؤهلن,
 إلي ددا ينجددذ  مضدديئة نقداط املسدداجد تةددب  حد  الفّعدداى الددديين باخلبدا  والن ددور أدان ددم مبسدتوى

م حدد  يكونددوا شددعلة مضدديئة يف جمددتمع م واملواهددل لدددي  القدددرات مكددان, وتنميددة كددل يف املسددلمون
 وأمت م.
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 العلميددة املت ةةددة, وإخددرا  املؤسسددات يف للتدددريا وفنيدداً  علميدداً  اخلددري  البالددل تأهيددل -5
ممددا كددان هلددم األثددر  حيملددون هددم الدددعوة ونشددر الثقافددة اإلسددالمية والتددأثري يف اجملتمددع األكفددا  املعلمددن

 حفظدة مدن اآلال، بدل املئدات خُتدر   سدنوياً  اإلسدالمية فالددور الكبري يف صالا ورقي اجملتمدع البدورمي,
 األمددة الشماويددة يف انتشددر اإلسددالمية, حد  العلددوم يف الددبلوم درجددة حيملددون ومدن وجددل عدد  اهلل كتدا 
 .وشباباً  شيباً  وكباراً  ص اراً  أفرادها مجيع يف الدينية والن وة اإلسالمية الة وة
تنظددديم  عدددن  ريدددقيف أوسدددا  م ونشدددر الثقافدددة اإلسدددالمية البدددورمي اجملتمدددع  حاجدددةتلبيدددة  -6

كاملسددددابقات امل تلفددددة واللقددددا ات امليدانيددددة يف األحيددددا  والقددددرى    األنشددددبة والددددشام  الثقافيددددة املتنوعددددة
 لدة كبدرية للددعاة وال يارات املتبادلة بن الدعاة والعوام, فاملالح  بن مسدلمي بورمدا تقدبل م وإعبدا  من

لدي م تقبل كبري وواسع ملا يقولونه وما يدعون إليه, ويتمتعدون بثقدة عاليدة ومسعدة  نواملةل ن حي  إ
 يبدة, فاملسددئولية تعظددم يف حددق هددؤال  الدددعاة واملةددل ن يف إرشددادهم وتددوجي  م ملددا هددو أمثددل وأنفددع 

 .جملتمع م وأمت م
ين الدددور يف حمدد العلميدةاحلددوارات عقددد املندا رات الدينيددة و  عدن  ريددقنبدذ البدددع واخلرافددات  -0

اإلسدالمية  دمن الدشام  الثقافيدة املتنوعدة الدي تنظم ددا بعدض الددور فتثمدر بفضدل اهلل نتدان  مر ددية يف 
ت يدددري القناعدددات الفكريدددة والت لدددي عددددن التعةدددل واتباعددداً لل دددق والةددددوا  بعيدددداً عدددن اتبددداع اهلددددوى 

 .والضالى
 ,ة بدن  دال  هدذ  الددورعمل املساجالت الشعرية واألدبية وغالباً ما تكون بالل ة األردي -8

فتنظم اللقا ات املت ةةة خار  الدوام قضور مجع غفري مدن هدواة الشدعر واألد , فتنمدي فدي م قدوة 
الدددذاكرة وسدددرعة البدي دددة, فتدددشز املواهدددل واألفكدددار واملبددددعن وبالتدددام إخدددرا  جيدددل متميددد  يف الفكدددر 

 واملعرفة.
, املوعظددة احلسددنةوبهتم باحلكمددة دخددوى بعددض البددو ين إ  اإلسددالم سددراً مددن خددالى دعددو  -9

فالدعاة املت رجون من هذ  الددور هلدم ج دود يف دعدوة البدو ين إ  اإلسدالم باحلسدىن وإ  دار حماسدنه 
ممددددا يتددددأثر البددددو ي فدددديعلن إسددددالمه سددددراً, فددددإ  جانددددل دعددددوهتم إ  املسددددلمن وتددددوجي  م وإرشددددادهم 

 .ين قراهم وهم البو يونوتوعيت م, لدي م نشاط خفي يف دعوة غري املسلمن يف حم
أصد ا  املرشددين بفضدل هدؤال  الددعاة املةدل ن يف بورمدا حف  اهلل الدين اإلسالمي  -10

بالددعوة املسدتمرة سدراًّ وج دراً فلددوال هدؤال  الددعاة املةدل ن وج دودهم املباركدة يف إ  ددار العاليدة  ماهلمد
فجدد اهم اهلل عنددا وعددن اإلسددالم حماسددن اإلسددالم ملددا بقيدد  لإلسددالم شددوكة وال رفعدد  لدده رايددة يف بورمددا 

 خري اجل ا .
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وسبل التغلب المطلب الرابع: التحديات التي تواجه الكتاتيب والمدارس والدور اْلسَلمية 
 عليها.

أمهية الكتاتيل واملدارري والدور اإلسدالمية يف بورمدا ومدا هلدا مدن أدوار بدارزة يف  عرفنافيما سبق 
رسددالت ا, إال أننددا  إيةداىنشدر الثقافددة اإلسدالمية, ومددا عداىن املسددلمون يف تأسيسدد ا وبنان دا والسددري يف 

م باملعوقات والعقبات, وهذا ما سنذكر  ندرل أن أي عمل يعييه نق  ويشوبه ال لل واخللل, ويةبد
يف هددذا املبلددل عددن أبددرز الت ددديات الددي تواجدده هددذ  املؤسسددات التعليميددة يف بورمددا و ددرق معاجلت ددا 

 للت لل علي ا.

 :أبرز التحدياتأوالً: 

فضدالً  وخمتلدب الوسدانل مضايقة احلكومة البو ية هلذ  املؤسسات التعليمية بش  البرق -1
بعدد أحدداث سدالمية يف إقلديم أراكدان اإل مجيدع املددارري ا إغالقحي   ,عن االعيا، احلكومي هلا

إقلديم أراكدان, وال زالد  هدذ  لل ويدة اإلسدالمية تددرجيياً مدن   مسداً  م2012العنب األخرية يف عدام 
 .فة اإلسالميةاملدارري اإلسالمية م لقة ماماً بعد أن كان  تؤدي دوراً وا  اً يف نشر الثقا

 علدا احلةدوى يف مجدة مةداعل مدن  وعدانوا اإلسدالمية الدينية املدارري من عدد حي  أغلق        
 .(1)الدينية والنةو  للكتل حملية بل ات ترمجات
مبعاوندة مدن احلكومدة  ق بعدض املددارري اإلسدالمية مدن قبدل العةدابات البو يدةاحر تعمد إ -2
مدددن  , وهددديتسدددما شدددوك  اإلسدددالمران دددون مديندددة يف إسدددالمية مبدرسدددة  لدددك كمدددا حةدددل   البو يدددة

بددإحراق هددذ  املدرسددة  م2013املدددارري القد ددة واملشدد ورة حيدد  أقدددم  عةددابات بو يددة يف عددام 
احلريددق   فددالً مددن  ددال  هددذ  املدرسددة, وقددد كددان استشدد اد مخددا وثالثددنونددت  عندده وكددل مرافق ددا 

ات يف مالبسددددات حتقيقدددأو  اتإجددددرا اً, وال ريدددل يف األمددددر أن احلكومدددة البو يددددة   تقدددم بأيدددة بشدددع
, وكددذلك احلريددق الددذي حةددل مبدرسددة يف (2)احلدادث أو مالحقددة املتسددببن والقددانمن هلددذ  احلدوادث

وعددد املددارري الدي  (3)م والدذي راا  د يت ا عشدرات مدن البلبدة بدال  ندل2013ميكتديال يف عدام 

                                                           

 .25  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (1) 
هددد مبكددة املكرمددة, 20/12/1435لقدا  مددع الشدديخ الداعيددة أمددري حسددن ميدد  الدددين برمدداوي األصددل أركددا  مقدديم يف مدينددة ران ددون, بتدداريخ  (2) 

 سبق  ترمجته.
أجل حقوق اإلنسان بعندوان جمد رة يف وسدن بورمدا, البلبدة املسدلمون إرهدا  والةدادرة يف مدايو لتفاصيل هذ  الواقعة انظر تقرير أ با  من ( 3) 

 .13-10م  2013
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  يف احلادثدددة األخدددرية سدددبع مددددارري مب تلدددب املراحدددل الدراسدددية, وعددددد سددد  وسدددتون مدددن احيقددد
 .(1)الكتاتيل يف منبقة أراكان

الددي تدددعو إ  اإلحلدداد  إدخدداى التعلدديم البددورمي ومددواد  املل دددةفددرر احلكومددة البو يددة  -3
ا إلي دددا رددد، القضددا  علددا اإلسدددالم وأهلدده وهددذا مددا هتددد، وتسددع يف املدددارري اإلسددالمية عالنيددة

احلكومددة البو يددة, وقددد عجدد ت احلكومددة عددن فددرر  لددك بفضددل املواج ددة القويددة مددن قبددل القددانمن 
علددا تلددك املددددارري مددن العلمددا  والددددعاة املبةددرين, ممدددا دفعدد  إ  ت يددري من ج دددا و لددك مبضدددايقة 

 .(2)املدارري عش  رق أخرى وعدم االعيا، را وإقفاى الكثري من ا وهدم ا
هددي ل ددة البورميددة الت يددري حددرو، القددربن الكددر  قددرو، بورميددة ) البو يددةفددرر احلكومددة  -4

وإزالددة آلثددار اإلسددالم شدديئاً فشدديئاً, وقددد  (3)بدددالً مددن الل ددة العربيددة الل ددة الرمسيددة للبددو ين يف بورمددا(
 حدداولوا كثددرياً يف ت يريهددا واملبالبددة بتبددديل ا لكددن املسددلمن وعلددا رأسدد م العلمددا  والدددعاة وقفددوا هلددم

َ ْك َ  َنزَّْلنَاا  َنحْا ُ  ِإنَّاا )باملرصاد, وأىن  هلم  لك قاى تعا   , [9  احلجدر] (َلحَااِفُظونَ  لَاهُ  َوِإنَّاا  الا
فانت جد  احلكومددة البو يددة إ  اسددت دام خبددة بديلددة ووسديلة م ددايرة و لددك مبنددع إدخدداى املةدد ب 

باملدامهة واعتقداى احملفظدن وحفظدة  الشريب إال بشكل سري ومضايقة حلقات حتفي  القربن الكر  
 كتا  اهلل.
, واملالحددد  أن (4)بالل دددة العربيدددة وخاصدددةنددددرة الكتدددل الدينيدددة والشدددرعية وعددددم توفرهدددا  -5

أغلددل املسدداجد واملدددارري اإلسددالمية إن   يكددن كل ددا ختلددو مددن املكتبددات املقددرو ة, بيددد أن أغلددل 
دراسدية مةدورة والدي دخلد  عدن  ريدق اهلندد,  الكتل املتوفرة لدي م مدا تدوفر سدابقاً وأغلب دا منداه 

 مسدداا فإدخدداى الكتددل الدينيددة والشددرعية وخاصددة الل ددة العربيددة ممنددوع إ القدداً مددن املنافددذ الرمسيددة لعدددم
 الكتددل فتندددر, بةددلة لإلسددالم يتعلددق مددا وكددل اإلسددالم بثددار حمددو يريدددون أل ددم البو يددة, احلكومددة
 عدددم نظددري املثقفددة الببقددة مددن ال البيددة لدددى واملعرفددة الفكددر يف ان القدداً  سددبل ممددا, ميامنددار يف العربيددة

 .العةرية واملعار، احلديثة الكتل مواكبت م
علدا  االستقاللية وعدم التبعية وغيا  التنسيق بدن املؤسسدات التعليميدة يف بورمدا سدوا ً  -6

عددم وجدود , والسدبل يرجدع إ  والريدب مستوى املدن الكبرية أو ح  علا مستوى األحيدا  والقدرى
                                                           

إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسلمي أراكان املوثقن جلرانم حكومة ميامنار( الةادرة من قبل قسم الرصدد واملتابعدة بقبداع حقدوق  (1) 
 عاملي.اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي ال

 .40( نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات   2) 
 .40سابق   الرجع نفا امل( 3) 
 .13( ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان, مرجع سابق   4) 
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, ممدا سددبل خلددالً  شددؤو اهتددتم بو  ا هددذ  املؤسسددات التعليميدةج دة رمسيددة أو ج دة خرييددة تشددر، علد
, مددع العلددم بددأن هنددال مخددا اكبددرياً يف اخددتال، املندداه  الدراسددية مددن مدرسددة ملدرسددة و ددعب قوهتدد

ا اهتنشددا ولكددن  (1)خرييددة معيفددة رددا مددن قبددل احلكومددة البو يددة هتددتم بالشددئون اإلسددالمية مجعيددات
 .ة يف هذا اجلانل, مع العلم أن لدي ا إمكانية للتوسع يف هذا اجلانل امل محمدود

االعتمداد اقتةدرت فقدن يف مدروسدة و خبة عدم اعتماد بعض املناه  علا أسا قوية و  -0
احملةددلة  اً يف ددعفسددبل , ممددا املنتشددرة يف القددارة اهلنديددة بعددض املندداه  الدراسددية القد ددة جددداً علددا 

ال ترقا إ  مستوى التبلعدات واآلمداى والبموحدات, والعدا  تشد د تبدوراً فلدى البالل,  الدراسية
, يقدوى الشديخ حممدد سدلبان  وق النددوي يف كتابده دعدوة اإلصدالا مل و اً يف مجيع ميدادين احليداة

الببقدة والتبوير يف مناه  التعليم "ملا ا هذا املن   اجلديد سؤاى م م يسيعا انتبا  الببقة املثقفدة و 
املتعلمدة ويلفدد  أنظدار امل تمددن بقضدايا التعلدديم اإلسدالمي يف بالدنددا بدن الديش والددبالد اجملداورة فددإن 
املن دا  التعليمدي السداند يف مدارسدنا قددد حددث فيده بعدض عوامددل الضدعب والفشدل, اسدتمرت تلددك 

اإلسددالمي يف العوامددل يف عمل ددا الددد و , وإفددار عواقب ددا الوخيمددة إ  حددد يسددبل إخفدداق التعلدديم 
غاياته املتوخا , وكلنا نعدر، جيدداً أن التعلديم هدو احملدور األساسدي لتنشدئة األمدة وبندا  اجليدل فكيدب 

 .(2)بأمة كان  خري أمة أخرج  للناري"
, ألندده ال يعتددين بدداملواد الددراهن العةددر ومتبلبددات حاجددات املوجددودة املندداه  تلبيددة عدددم -8

كبدددرق   واالستشدددراق وال ددد و الفكدددري واإلعدددالم وغريهدددا امل مدددة احلديثدددة مدددن دراسدددة مقارندددة األديدددان
, فالشددعل التدددريا واليبيددة ومندداه  الب دد  إ  جانددل العلددوم احلديثددة كددالعلوم واجل رافيددا والفلددك

البورمي املسلم يف أما احلاجة من غريهم إ  التبوير والرقي نظراً ملا تعانيده هدذ  األمدة املكلومدة مدن 
ت احليدداة, يقددوى الشدديخ حممددد سددلبان  وق الندددوي يف كتابدده دعددوة ا ددب اد مسددتمر يف شدد  جمدداال

اإلصدالا والتبددوير يف مندداه  التعلدديم "ولكددن ممددا يقدرا القلددو  املؤمنددة أسددا وأسددفاً أن معظددم تلددك 
املدارري اإلسالمية العريقة يف إنتاج ا وإ اردا أ د   اليدوم  د ايا اإلمهداى والتعقديم وعجد ت عدن 

يدددل اجلديددد, وفر ددد  يف بددد  الدددعوة اإلسدددالمية والتوعيددة اإلسدددالمية كمدددا إصددالا اجملتمدددع وبنددا  اجل

                                                           

 .الدولة هلذ  اجلمعيات اإلسالمية املعيفة رمسياً من قبل ( سيأر م يد بيان يف املب   القادم1) 
انظدددر حممدددد سدددلبان  وق النددددوي, دعدددوة اإلصدددالا والتبدددوير يف من دددا  التعلددديم, نشدددر  جممدددع الفكدددر واألد  اإلسدددالمي بددددار املعدددار، ( 2) 

هدد, جبامعدة دار 9/10/1435, وقابلد  مؤلدب هدذا الكتدا  صدباا يدوم األربعدا  املوافدق  5ه  1406اإلسالمية بشديتاغونغ بدن الديش 
ة, والشدديخ حممدد سدلبان  وق الندددوي هدو رنديا دار املعددار، اإلسدالمية وعضدو راببددة األد  اإلسدالمي )لكندؤ اهلنددد( املعدار، اإلسدالمي

 وعضو جملا األمنا  لراببة األد  اإلسالمي العاملية, وعضو االحتاد العاملي لعلما  املسلمن, وقد أفاد  الشيخ ردذ  املعلومدات وأمدد 
 رذا الكتيل اجلميل.
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جيل, نعم ال يقل تواجد املبا  الشاخمة امل خرفة والعناوين الشاقة األخدا ة, إمندا نالحد  قلدة هانلدة يف 
 يف يدد ات والسددمات الددي ال بددد أن تتددوفرعدددد الدددعاة والددرواد بدداملعىن الةدد ي , وإعددوازاً مدهشدداً للم

 .(1) م دعاة وعلما "ة وعلما  اإلسالم من حي  إالدعا
االقتةددار علددا املندداه  الدراسددية املؤلفددة يف شددبه القددارة اهلنديددة فقددن كاهلنددد وبددن الدش  -9

, والدي وباكستان, وعدم التوسع يف غريها من البلدان اإلسالمية, مما سبل ان القاً يف الفكر واملعرفدة
 املعروفددة الدينيددة املندداه  بعددض علددا املراحددل مجيددع يف االقتةددارمضددا علددا تأليف ددا قددرون, وكددذلك 

 واملةدددبل  والعلدددل الت دددري  كمدددادة املدددواد مدددن غريهدددا يف التوسدددع دون, والفقددده واحلددددي  كالتفسدددري
وغريهددا,  التفسددري وأصددوى, الدددعوة وأصددوى الفق يددة والقواعددد الشددرعية والسياسددة اإلسددالمي والتدداريخ

اليبيدددة والتعلدديم يف هدددذ  املددددارري اإلسدددالمية السددري مبن جيدددة وا ددد ة وخبدددة فينب ددي للقدددانمن علدددا 
مستقبلية وركل سلم التبور والت دي  مبا يتوافق متبلباهتم العةرية واحتياجاهتم احلاليدة وحتددياهتم 

 .املستقبلية
يف هددددذ  املدددددارري مددددادة الثقافدددة اإلسددددالمية يف مجيددددع املراحدددل الدراسددددية  تدددددرياعددددم  -10

, وال افددا مدن حتدديات خمتلفدة اا يف واقع دم املعاصدر ومدا يواج و ددمدع الدرغم مدن أمهيت دداإلسدالمية, 
تدتال م األمدوا  علا كل بةري وصاحل معرفة أمهية مادة الثقافدة اإلسدالمية يف عةدرنا احلا در الدي 

 عامدددة, اإلسدددالمي العدددا  جامعدددات أغلدددل يف دراسدددية كمدددادة  دددا قدددررتمدددن كدددل جاندددل, حيددد  إ
 وعلدا الكليدات مجيدع علدا قدررت اإلسالمية الثقافة مادة أن ومبا خاصة, العريب العا  يف واجلامعات

 يدرس ا يف هذ  الدور اإلسالمية. أن احلاجة اقتض  عاماً, جامعياً  متبلباً  الت ةةات خمتلب
ن إحيددد  واملقدددررات الدراسدددية يف هدددذ  املددددارري اإلسدددالمية تندددوع الل دددات يف املنددداه   -11

ككتا  نور اإليضداا يف الفقده وكتدا  هدايدة الن دو وكتدا  مفيدد البدالبن   العربيةهنال مواد بالل ة 
ككتددا  تعلدديم اإلسددالم وكتددا    , ومددواد بالل ددة األرديددةوتفسددري اجلاللددن ومشددكاة املةددابي  وغريهددا

ممدا يدؤثر  ككتدا  حندو مدري وكتدا  مداال بدد منده وغريهدا  ومواد بالل ة الفارسية معار، القربن وغريها,
, إ  جاندل لتشدتت ا يف قدرة البالل علا االستيعا  الواسع والف م الةد ي  واإلدرال اجليدد سلباً 

 .وممارست ا يف حياهتم اليومية الل ة العربية تعليم  عب وا   يف
ةدعل األمدور ت, ممدا اإلسدالمية فيمدا بدن املددارريواملقررات الدراسدية اختال، املناه   -12

درسدة وااللت داق مبوأراد االسدتمرار من مدينة إ  مدينة  أوعلا البالل يف حاى نقله من قرية لقرية 
فاختال، املناه  الدراسية بن املدارري اإلسالمية من أجدل األمدور الدي تعدا  من دا املددارري  ,أخرى

                                                           

 .8ر نفا املرجع السابق  انظ( 1) 
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الددور الشدرعية الدي تنتشدر  اإلسالمية, فتوحيد املناه  الدراسية أصب  حلدم كدل  الدل علدم يف هدذ 
 .يف مجيع أحنا  بورما

 عب بعض الكوادر يف اهليئدة اإلداريدة وهيئدة أعضدا  التددريا لعددم تدأهيل م التأهيدل  -13
, فأغلدل أعضدا  اهليئدة اإلداريدة التام والكايف, مما سبل خلالً يف املنظومة اإلدارية والتعليمية واليبوية

سالمية بددون ختةةدات إداريدة, ولددي م خدشة فقدن يف تددريا علما  ودعاة خترجوا من املدارري اإل
املواد اإلسالمية والشدرعية إن كدان مدؤهالً, وال يوجدد هندال تأهيدل يف هدذا اجلاندل بعدد ختدرج م, بدل 

 .التعليمية واليبويةاإلدارية و ال ي تمون را فيظ ر اخللل وال لل أثنا  سري العملية 
ممددددا يسددددبل  دددد باً كبددددرياً يف تددددوفري  رري اإلسددددالميةيف هددددذ  املدددددا قلددددة املددددوارد املاليددددة -14

, ورمبددا انعدددام ا يف كثددري مددن املدددارري, فاملدددارري والرواتددل اجمل يددة للمعلمددنواملتبلبددات اإلمكانددات 
اإلسالمية كل ا قانمة علا التشعات والدعم الش ةي وتدتم بشدكل سدري وتدام, وال شدك أن املداى 

بده, فاملددارري واملؤسسدات  إال احليداة تقدوم جلة احلياة بدل الاألعماى وبه تدور ع عةل احلياة وِقوام
 حتةدديل ا يتوقددب وأدوات وإمكانددات, وسددانل مددن هلددا مددا بقدددر وتددنج  اإلسددالمية واهليئددات تسددري

 فعداى دور لده واهليئدات, فاملداى املاى, فإ ا انعدم املاى توقف  عجلدة تلدك املؤسسدات علا وتش يل ا
 احليداة يف م دم شدي  املداى فدإن لدذلك باملداى, إال وجودهدا تفدرر أن ألم ة حياة األمم, فال  كن يف

 وأساس ا. قبب ا ف و
لضددعب اإلمكانددات املوجددودة   ددعب بعددض املبددا  الدراسددية وعدددم صددالحية بعضدد ا -15

لددي م فأغلدل املبدا  املوجدودة وخاصدة يف منبقدة أراكدان مدن جدذوع الشدجر وأغةدانه وأوراقده, وأمدا 
ران دددون فبعضددد ا مسدددل ة وبعضددد ا شدددعبية وأغلب دددا  ددداهرة علي دددا مالمددد  مديندددة يف  املبددا  املوجدددودة

القدم, لعدم استباعة القانمن علي ا بالةيانة واليميم أو إعدادة بنان دا للقيدود املفرو دة علدي م مدن 
 قبل احلكومة, فال يسم  هلم  لك إ القاً.

يسدبل عانقداً للبالدل يف عدم االعيا، احلكومي بش ادات هذ  املدارري اخلرييدة ممدا  -16
, فكثددري مددن البددال  لدددي م الرغبددة يف إكمدداى دراسددت م حدداى رغبتدده إكمدداى الدراسددة خددار  بورمددا

خدددار  بورمدددا, لكنددده ال يدددتمكن مدددن إكماهلدددا إال بعدددد ج دددد ج يدددد وسدددعي د و , ووددداوز بعدددض 
هددذ  اجلامعددات اجلامعددات هددذا األمددر يف بالدنددا اإلسددالمية تقددديراً لظددروف م, بيددد أ ددم يلت قددون يف 

وحيتاجون لدراسة سنة أو سنتن كمرحلة تأهيلية, أو تدتم معادلدة شد اداهتم فمدثالً الدذي يت در  مدن 
 املرحلة الثانوية من بورما تتم معادلة ش ادته باملرحلة املتوسبة وهكذا. 
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مواصدددلة املت دددرجن مدددن هدددذ  املددددارري اإلسدددالمية مدددن البلبدددة  عددددم اسدددتباعة الكثدددري -10
فدال ران دون مدينة كوإن وجد يف منا ق أخرى    لعدم وجود جامعات يف إقليم أراكانتعليم م العام

, فوخر مرحلدة لددي م هدي دورة يقبل البالل املسلم, إ افة إ  عدم وجود من  دراسية خار  بورما
احلددي , فعلدا القدانمن هلدذ  املدددارري والددور اإلسدالمية االهتمدام والعنايددة ردذا األمدر حد  يددتمكن 
البالددل مددن إكمددداى دراسددته وفدددت  ختةةددات أخدددرى, أيضدداً تقدددع املسددئولية علدددا امل تمددن بقضدددية 
مسلمي بورما يف شد  أحندا  العدا  وتشدارك ا يف املسدئولية املؤسسدات التعليميدة واجلامعدات يف عاملندا 

 اإلسالمي لدراسة وواوز هذ  العقبة وو ع احللوى املناسبة.
وال ي دددددتم لتلقدددددن والسدددددماع يف املنددددداه  الدراسدددددية االعتمددددداد الكلدددددي علدددددا احلفددددد  وا -18

وهددو مددا يعددر، بالعمليددة النظريددة يف التعلدديم, علددا حسددا  الف ددم والتببيددق  بالتدددريبات والتببيقددات
, فبدددرق التددددريا احلديثدددة ال تقتةدددر علدددا احلفددد  والسدددرد بقددددر مدددا هتدددتم باجلاندددل والدرايدددة املعرفيدددة

لسددليم والف ددم الةدد ي  للبالددل مددن خددالى التدددريبات التببيقددي العملددي القددانم علددا االسددتيعا  ا
 "إن لددوين بي يددو والتببيقدات والواجبددات والب دد  واملشدداركة وغريهددا, ففددي هدذا الشددأن يقددوى احلددا 

 املدددارري يف تدريسدد ا يددتم الددي الدراسددية املندداه  بت دددي  القيددام وجيددل لإلصددالحات حاجددة هنددال
 علددا البددال  يعلددم ال احلددام النظددام وإن الدد من( علي ددا )عفددا بأ ددا وصددف ا والددي بورمددا, يف الدينيددة
 العربيددة الل ددة تدددريا يدتم وأندده ال للمناقشددات, وقاجدة لل ددوار, قاجددة وحندن نقدددي بشددكل التفكدري
 والكتابدة القدرا ة مدن الكامدل اإلتقدان مب دارات كل دة العربيدة الل دة لتعلديم قاجدة وهدم ص ي  بشكل

 للرسدالة احلقيقدي املعدىن ف دم علدا قدادرين البدال  يكدون سدو، فقدن وعندها والت دث واالستماع
   .(1)الكر  صلا اهلل عليه وسلم" الرسوى أقواى هي وما القربن, هو ما

إال مدا  االقتةار علا تعليم املرأة يف الكتاتيل فقن, وعدم وجدود مددارري نظاميدة هلدن -19
نددر, العتقداد الكثدري مدن م أن املدرأة ال حتتدا  إ  م يدد مدن التعلديم واملعرفدة بقددر مدا حتتدا  إ  أمددور 
أساسية تتعلق بيبية األبنا  وتنظيم أمور من هلا ويف حمين أسرهتا, وهذا االعتقداد ال شدك أنده خدا ت 

 .ي ري شيئاً من هذا الواقع نابع عن ج ل وعدم دراية ومعرفة, فشام  التوعية يف هذا اجلانل
لتعلدديم  ومقدررات ال توجددد منداه لألسدب الشدديد يف أغلدل هددذ  املددارري اإلسدالمية  -20

لعددم اقتنداع , , وإن وجددت ف دي  دعيفة جدداً وخاصدة يف إقلديم أراكدان (الل دة البورميدةالل دة الرمسيدة )

                                                           

 أبدددرز مدددن ويعدددد ,م1999  عدددام يف والتعلددديم للتبدددوير ابتسدددامة مؤسسدددة أسدددا ,ميامندددار يف اإلسدددالمي اجمللدددا رنددديا لدددوين إي يدددو احلدددا  (1) 
 داخدلأراكدان بعندوان )انظدر اخلدش املنشدور يف وكالدة أنبدا   ,بورمدا يف اإلسدالمي املركد  يف الرنيسدي الداعيدةميامندار, و  يف املسلمة الش ةيات

 هد.12/4/1435( وا اسيجاعه بتاريخ اإلصالا حنو والدفع اإلسالمية املدارري
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 تدددش هدددذا ختلفددداً كبدددرياً ويعبعدددض القدددانمن علدددا هدددذ  املددددارري بأمهيت دددا ودورهدددا احليدددوي يف حيددداهتم, 
عددددم قيددد  ال يسدددتبيع أن يددددافع عدددن قضددديته وال يسدددتبيع خما بدددة أهدددل بلدددد , ف ,للبالدددل املسدددلم

 ؤامرات احلكوميدددة البو يدددةمددداالهتمدددام بالل دددة الرمسيدددة أدى إ  عددددم قددددرهتم علدددا مواج دددة وإفشددداى 
 .(1) دهم

والعلدوم العةدرية والسياسددة  ال تعتدين هدذ  املقدررات بداملواد املعاصدرة مددن الل دة اإل لي يدة -21
ذلك يف الو دددع لددمدددع احلاجددة املل دددة  واالقتةدداد والكمبيددوتر وعلدددم الددنفا وعلدددم االجتمدداع وغريهددا

, ف دددذ  املؤسسدددات التعليميدددة ال تتعددددى كو دددا مددددارري إسدددالمية ال تسدددتبيع االهتمدددام ردددذ  الدددراهن
 التعلدديم نظددام عددن تامددة ع لددة يف ف ددم ,اجلوانددل نظددراً لعدددم اسددتباعت ا تددوفر الكددادر املؤهددل يف  لددك
ت الدينيدة ألي عدا  ديدين مدن حيد  العاملي, يقوى األستا  القا ي حممد تقي عثما  "من الضرورا

دداً بددبعض العلددوم العةددرية, ليتقدددوى رددا يف سددبيل نشددر الددددعوة إ ندده عددا  أو ممددا يفيددد  أن يكدددون ملم 
 ا ألدا  خدمدة اإلسدالم الةد ي ة علدا اإلسالمية والذود عن  ا اإلسالم, ويست دم املستفاد من

بةددددرية, مثددددل الل ددددة اإل لي يددددة والفلسددددفة ال ربيددددة العةددددرية وعلددددم االجتمدددداع وعلددددم الددددنفا وأصددددوى 
 . (2)القانون"

باألو داع املعاصدرة واألحدداث  اإلسدالمية معظدم اخلدرجين مدن هدذ  املددارريعدم إملام  -22
يدددور  ن معرفددة مدداوبعيدددون كددل البعددد عددبددل وعددن العددا  أمجددع, الراهنددة, ف ددم منع لددون عددن اجملتمددع 

, ال عالقدة هلدم بشدئون من مؤامرات حتاكي  ددهم وخبدن بو يدة لبمدا هدويت م اإلسدالمية حوهلم

                                                           

 لدراسة السنوية املؤمرات تنظيمإ   أدت اإلسالمي الدين أبنان ا تعليم يف بورما يف املسلم اجملتمع من الشديد االهتمامحقيقة أن  (1) 
 كان  الي املؤمرات غرار علا (بورما مسلمي جلميع اليبوي املؤمر) عنوان حت  م1905  عام يف البداية فكان  اليبوية املشكالت

 ألجل تأثرياً  أكثر العنةر اهلنود املسلمون تشكل حي  البورمان واملسلمون اهلنود املسلمون حضر, و عليكرة مرك  يف اهلند يف تنظم
 وكان , اإلسالمية املدارري مجيع يف التدريا يف إل امية كل ة األردية الل ة إعالن يف تبم  وأ ا, وأنشبت ا االقتةادية الثروة امتالك م

 بتدريا البورمان املسلمون  الل م1915 عام يفالبورمان, و  واملسلمن اهلنود املسلمن بن اآلرا  يف االختال، بداية النقبة هذ 
هذا  حتقيق حنو فعاى إجرا  أي اهلنود املسلمون فتو  ,عام بعد مبالب م وددت مث, اإلسالمية املدارري يف البورمية لل ة مقدمات
 وسن حل علا للعثور ج ود بذل  وقد رأي م علا اهلنود املعلمون أصر م,1929 بي و عام يف عقد الذي اليبوي املؤمر ويف, ال رر

 أقامف اجل ود, هذ  وفشل , املسلمن بن االنقسامات من م يد منع أجل من التدريا كل ة البورمية أو األردية است دام مسألة يف
 مع بورمي شعل بأ م هويت م علا التأكيد من ا ال رر وكان بالتعليم يتعلق فيما رم خاصاً  مؤمراً  م1931 عام يف نبورما مسلمو
 لتدريااإلسالمية ا املدارري فواصل  ,م1938 عام يف املؤمرات توقف  ح  جذري حل إ  البرفان يةل و , دين م علا احلفاظ

 .52-51  مرجع سابق , مسلمو بورما, , انظر موشي ي اراجملتمع حاجة حسل - البورمية أو األردية - الل ةب
األسدتا  القا ددي حممددد تقددي عثمددا  رندديا حتريدر جملددة الددبالغ بكراتشددي ونانددل مدددير دار العلدوم بكراتشددي باكسددتان, انظددر حممددد سددلبان ( 2) 

دعددوة اإلصدددالا والتبددوير يف من ددا  التعلددديم, نشددر  جممددع الفكدددر واألد  اإلسددالمي بدددار املعدددار، اإلسددالمية بشددديتاغونغ   وق الندددوي,
 .15و14ه مرجع سابق  1406بن الديش 
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الدولة وسياست ا, من مكون يف مباح  فلسفية جافة وعلدوم املنبدق واآلدا  التقليديدة الدي ال روا 
 .أو احلياة أو الدينفي ا وال رسالة وال صلة باألخالق 

حاجدة األمدة اإلسدالمية هندال بت دري  الكدوادر املبلوبدة  تلبيدة علدا املددارري قدرة عدم -23
من العلما  األكفا  القادرين علا قيدادة األمدة وفدق املنظدور اإلسدالمي مدع مراعداة مقتضديات العةدر 

هلم دور قيادي يف حتريك الشعل حندو أهددا، عاليدة, يقدوى احلدا   نوا, فال الل من م   يكو الراهن
 اجملتمدع يف القدادة من القادم اجليل لتوجيه بإصالحات القيام إ  ماسة حاجة هنال يو إي لوين "أن

 التدوتر مدن والت ديدد بورمدا يف ليشاليدة بعمليدة القيام بسبل حاسم منعبب عند يقب والذي املسلم,
  كدن فكيدب والتداريخ واجل رافيدا املدد  والدوعي املدنيدة, اليبيدة تددرري ال املددارري هذ  وأن, البانفي
 يف األساسدددددية واملفددددداهيم واجل رافيدددددا التددددداريخ معرفدددددة دون مدددددن القيدددددادة بعمليدددددة يقومدددددوا أن للبدددددال 
 .(1)السياسة"
األورديدددة إ  جاندددل  بالل دددة العنايدددة وشددددة العربيدددة, بالل دددة واالهتمدددام العنايدددة  دددعب -24

 الدراسدية, املراحدل مجيدع يف والتددريا وامل ا بدة التفداهم ووسديلة التعليم ل ة وجعل ا الفارسية قليالً,
املددن   يف  هددذا بيددن م, في تددار فيمددا تددداوهلا وعدددم العربيددة الل ددة معرفددة يف فقددرهم  لددك عددن نددت  ممددا

 مددا وهددذا الدراسددية, واملندداه  واملقددررات الدددروري شددرا يف اإلف ددام كل ددة األرديددة الل ددةاألخددرية  اآلونددة
  لددك كددان سددوا ً , جمددتمع م يف النداري عامددة أوسدداط يف الدينيددة املفداهيم عددرر يف كبددرياً  حدداج اً  يُعدد

 يف يتضددلعون املدددارري هددذ  مددن اخلددرجين نددرى لددذا, احلديثددة اإلعددالم وسددانل أو الكتابددة أو باخلبابددة
يقدوى  العربيدة, بالل دة واحملا درات والكلمدات اخلبدل إلقدا  عدن عداج ون أغلدب م لكن الدينية العلوم

األسددتا  القا ددي حممددد تقددي عثمددا  "أن املدددارري اإلسددالمية هلددا ارتبدداط خددا  بالعربيددة, وأن الل ددة 
العربية تعتش سلماً جلميع العلوم اإلسالمية, ولكدن مدارسدنا اليدوم قدد نددر في دا  وق العربيدة إ  حدد 

البدارع والفبندة البال دة مدن البدال  يتدأهلون علدا األكثدر مؤسب, ومما يالح  أن أصد ا  الدذكا  
لف ددم الكتددل العربيددة ويتجددردون عددن مقدددرة اخلبابددة والكتابددة بالعربيددة, وأمددا كتابددة املقدداالت وإعددداد 

 .(2)الب وث وعملية التةنيب واحلوار بالعربية الفة ا فأ    كالكشي  األ ر"

                                                           

 أبدددرز مدددن ويعدددد ,م1999  عدددام يف والتعلددديم للتبدددوير ابتسدددامة مؤسسدددة أسدددا ,ميامندددار يف اإلسدددالمي اجمللدددا رنددديا لدددوين إي يدددو احلدددا  (1) 
 داخدلانظدر اخلدش املنشدور يف وكالدة أنبدا  أراكدان بعندوان ) ,بورمدا يف اإلسدالمي املركد  يف الرنيسدي الداعيدةميامندار, و  يف املسلمة الش ةيات

 هد.12/4/1435( وا اسيجاعه بتاريخ اإلصالا حنو والدفع اإلسالمية املدارري
الددبالغ بكراتشددي ونانددل مدددير دار العلدوم بكراتشددي باكسددتان, انظددر حممددد سددلبان األسدتا  القا ددي حممددد تقددي عثمددا  رندديا حتريدر جملددة ( 2) 

 .14و13 وق الندوي, دعوة اإلصالا والتبوير يف من ا  التعليم, مرجع سابق,  
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 كمدادة تددرري العربيدة الل دة فدإن, واملثقفدن العامدة أوسداط يف العربية الل ة انتشار عدم -25
 ل ددة هددي وال املدارسددة وال التعلدديم ل ددة هددي فدال, تببيددق وال جددوهر بددال ال الددل يف ميتددة وكل ددة خامدة,

 يف البدددال  مسدددتوى  دددعب إ  أدت الدددي األسدددبا  أهدددم مدددن وهدددذا, والكتابدددة والتددددوين التدددأليب
 يف يعتمدددد فإنددده, العربيدددة بالل دددة املكتدددو  األصددديل اإلسدددالمي الدددياث ف دددم ويف العلمدددي, الت ةددديل
 االهتمدام عددم يف اخلدا ت الفارسدية, فالتوجده بالل دة املؤلفدة أو امليمجدة املتدأخرة الكتدل علا األساري
 والعلمددا  الكتددا  يف  ددد نكدداد فددال العربيددة, بالل ددة التددأليب حركددة يف  ددعب إ  أدى العربيددة بالل دة

 .األوردية نادراً بالل ة يؤلفون كانوا وإمنا العربية, بالل ة أّلب من الروها ين واملثقفن
 يف األوقددات إ دداعة يف سددبباً  كددان ممددا العقليددة واملندداه  الفلسددفية بددالعلوم العنايددة شدددة -26
 نوعداً   لدك كدان بدل دنيدا , يف وال دينده يف العلدم لبالدل من دا فاندة ال الي الفارغة العقلية املباح 

 عقليدة مسدانل يف تةدر، البال  ج ود فجل, الفلسفية املناه  هذ  يف املوجود العلمي الي، من
 مناسدبة حد  أو مرموقدة مكاندة تبو  من العلمية مقدرته مك نه ال إ   رورية, غري ومباح  نافعة غري
يعتدددين هدددذا املدددن   بتددددريا كتدددل املنبدددق القد دددة والفلسدددفة الةدددعبة, بددده, ف يعددديش الدددذي اجملتمدددع يف

إال يف  وال ينتفعددون ردداواملسددانل املعقدددة فيددذهل معظددم ج ددود البددال  ورا  تلددك الكتددل القد ددة 
حدود  يقة, علا حسدا  املنداه  األخدرى, فداألحرى مدن القدانمن علدا تلدك املددارري اإلسدالمية 

 .ملناه  واستبداهلا مبواد حديثة ومناه  نافعة كما ا  كر  بنفاً النظر يف إل ا  هذ  املواد وا
عدم وجود خبن مستقبلية للتعليم يف أغلل املدارري اإلسدالمية والبعدد عدن األنشدبة  -20

 العمليددة ويف مؤسسددي, عمددل أي  دداا يف كبددرية أمهيددة البالبيددة الالصددفية يف أغلب ددا, فددالت بين لدده
 وسدري العمليددة  داا إ  يقدود الندداج  الت بدين نإ حيد  بال دة, أمهيددة الت بدين يكتسدل التعليميدة
اجليد الذي يالما  فالت بين املعاصرة, البشرية بارزة لل ياة مسه يُعد بأكمل ا, فالت بين التعلمية

 بدددور الن ددور يف عن ددا غددىن ال  ددرورة هددو وإمنددا التنميددة, ميددادين يف مسددت دثة بدعددة الواقددع لدديا
 اخلريية من ا ك اى املدارري اخلريية يف بورما. املؤسسات و اصة

الضد ن املسددتمر والدددانم علددا البددال  وشددهتم يف اليبيددة والتعلدديم مددن قبددل املشددايخ   -28
واألسدداتذة والعلمددا  أثنددا  تعلدديم م وتدريسدد م قيدد  ال جيعددل هلددم أوقددات خمةةددة للراحددة واليفيدده 

مدددت م هدددذ  البيئدددة املتشدددددة, وعددددم واللعدددل, ممدددا يسدددبل يف هدددرو  كثدددري مدددن البدددال  لعددددم مالن
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مقدددرهتم علددا الةددش والت مددل فنفقددد بددذلك مجددع كبددري مددن البلبددة ورمبددا يكونددوا متفددوقن متميدد ين 
 .(1)بارزين

  

                                                           

 هد , مبكة املكرمة وسبق  ترمجته.18/1/1435لقا  مع الشيخ أنتل حكيم شفيق الر ن بتاريخ   (1) 
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 :يهاسبل التغلب علثانياً: 

التنسديق اإلشدرا، و تبين وإجياد ج ة إشرافية خرييدة رمسيدة تتعلدق بالشدؤون التعليميدة م مت دا / 1
كافدة ل مستفيضدة دراسدةعمدل يف مجيع أحنا  بورمدا, و املنتشرة  اإلسالمية والتواصل بن املدارريواملتابعة 

يف غري بورما ولو جوانب ا للرقي والتقدم والتبوير, والسعي يف اعيا، الش ادة من ج ة موثوقة معتشة 
ن قبدددل يف  ددل ازديدداد الضدد وط علددا املؤسسددات اإلسددالمية مدد إن عجدد  عددن االعدديا، احلكددومي هلددا

 .احلكومة البو ية يف العةر الراهن

الدراسددية يف مجيدع املدددارري اإلسدالمية مبددا يناسدل تبلعددات واملقدررات حماولدة توحيدد املندداه  / 2
وحتدددياهتم املتنوعددة, فأغلددل القددانمن علددا هددذ  املدددارري اإلسددالمية جيت دددون يف إقددرار املندداه   العةددر

الدراسية ب ض النظدر عدن أمهيت دا وصدالحيت ا ونفع دا, ورمبدا يعتمددون علدا تدوفر املدن   املتداا لددي م 
 .هنال دون دراسة وافية كافية

وعدددم االقتةددار يف املددارري اإلسددالمية تبددوير املندداه  الدراسدية الدينيددة والل ويددة / احلاجدة إ  3
يف هدذا العةدر  احلديثدة علا املنداه  الدينيدة اهلنديدة التقليديدة وتبعيم دا بدبعض املدواد الضدرورية الالزمدة 

السددري هددا, و وغري واملددذاهل والفددرق كمددواد اجل رافيددا والتدداريخ املعاصددر والثقافددة اإلسددالمية ومددواد الفكددر 
بدن العلدوم و جيمع بن القد  الةا  واجلديد النافع;  تببيق من   متبوربو وا وفق خبة مو وعة ل

 الدينية األصيلة واملعار، العةرية احلديثة.

 أسدلو  مبسدنالدراسدي ولدو بيف املدن    النافعدة درا  بعض العلوم العةريةاحملاولة اجلادة إل/ 4
, وعلددم , وال دد و الفكددري, ومقارنددة األديددانوالفلددكع وعلددم الددنفا , مثددل علددم االجتمددا يسددري وسدد ل

, واعتمادهدددا يف املدددارري اإلسدددالمية بعدددد وغريهددا اإلدارة والت بددين و دددرق التدددريا والب ددد  العلمدددي
 .دراسة جدواها من كافة جوانب ا

ل دددة التعلددديم عرفدددة و ملقدددوي يف املددددارري اإلسدددالمية وخاصدددة يف أراكدددان و دددع مدددن   /  دددرورة 5
حد   ك دن البالدل مدن مواج دة الت دديات الدي حتدين بده  ,الل ة الرمسيدة لدولدة بورمدا (البو ية) بورميةال

يف عدم معرفة البالل ل ة البلدد الدذي يعديش خلالً سبل  وجمارة األفكار اهلدامة الي ت  و , فانعدامه
, فددال يسددتبيع انددهفيدده ومددا يدددور حولدده مددن أخبددار وأحددداث ومواقددب ومددا يكيدددون لدده أعداندده مددن ور 

البالل من مواج ة تلك الت ديات واملؤامرات الي حتاكي  د  لفقدانه أهم وسديلة للددفاع وامل امجدة 
 .وهي ل ة الت ا ل والتواصل
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يف هدددذ  املددددارري الل دددة العامليدددة  و دددع مدددن   ولدددو مبسدددن لتعلددديم )الل دددة اال لي يدددة(/  دددرورة 6
, فعددددم واملنظمدددات الدوليدددة وكسدددل التأييدددد واملؤاسددداة لقضددديت ممل ا بدددة اهليئدددات العامليدددة اإلسدددالمية, 

معددرفت م لل ددة العددا  جعلدد  قضدديت م تقبددع يف حمددين جمددتمع م ومنبقددت م, ممددا سددبل خلددالً كبددرياً يف 
 .تدويل القضية

وتددددريب م وتبدددويرهم بالددددورات امل اريدددة املناسدددبة كبدددرق والعلمدددا  والددددعاة تأهيدددل الكدددوادر / 0
, فاألمددة البورميددة املسددلمة يف أمددا احلاجددة لتبددوير  واهتددم اإللقددا  واحلددوارفددن يبيددة و الفنددون التدددريا و 

وأنفس م بامل ارات احلديثدة بعيدداً عدن التقليدد والتبعيدة, حد  يسدتبيعوا الددفاع عدن أنفسد م وجمدتمع م 
 وأمت م.

, لدة بدإ ن اهللمو أإجياد أوقا، وموارد ثابتدة لددعم هدذ  املددارري اخلرييدة لكدي حتقدق النتدان  امل/ 8
فقد لعب  األوقا، اإلسالمية دوراً مش وداً يف خدمة التنمية البشرية عدش العةدور, ولقدد كدان للوقدب 
اإلسددددالمي دور  دددد م وأساسددددي يف املسددددامهة يف بنددددا  احلضددددارة اإلسددددالمية والن ضددددة الشدددداملة لألمددددة 

كثدر الع دود ازدهداراً, ولعدل اإلسالمية منذ فجر اإلسدالم بدل إن األوقدا، اإلسدالمية بل د   روهتدا يف أ
, فدددالوقب أحدددد (1)اهتمدددام الوقدددب اإلسدددالمي بالتنميدددة البشدددرية يتجلدددا يف األوقدددا، اخلاصدددة بدددالتعليم

األنظمددة املاليددة اإلسددالمية املتعددددة الددي هتددد، إ  تقويددة الددروابن االجتماعيددة بددن أفددراد اجملتمددع, فقددد 
والثقافية واالقتةادية, ومبعدىن بخدر أسد م نظدام الوقدب  ل  بثار  جوانل احلياة امل تلفة االجتماعية 

يف تاريخ احلضدارة اإلسدالمية بةدفة عامدة, بدل واكتسدل أمهيدة خاصدة ملدا لعبده مدن دور بدارز وفعداى يف 
, ولقد أدى دور  البارز (2)استمرار العديد من جوانل احلياة االجتماعية والعلمية يف اجملتمع اإلسالمي

ري واألرببددة يددة يف الددبالد اإلسددالمية مددن خددالى البددذى السدد ي علددا بنددا  املدددار يف دفددع احلركددة التعليم
صددد ا  الوقددب فددازدهرت احلركددة العلميدددة يف األمةددار اإلسددالمية بفضددل مدددا والتنددافا الشددديد بددن أ

يقدمددده الوقدددب اإلسدددالمي مدددن دعدددم مدددادي يف إنشدددا  دور العلدددم وهتيئدددة كدددل أسدددبا  احليددداة املعيشدددية 
, وإن وقب التعلديم مدن أهدم أمثلدة اهلبدات الدانمدة والةددقات (3)وسكن وغريها والدراسية من مرتبات

اجلاريددة الددي تسدداهم يف التنميددة البشددرية وتعجددل في ددا, ف البيددة اهلبددات اخلاصددة بددالتعليم مددن  للكليددات 
واجلامعات حي   كن أن تةل إ  مليارات الددوالرات يف اجلامعدات ال نيدة وأكدش حةدة مدن اهلبدات 

                                                           

يدد , حنددو جمتمددع املعرفددة, سلسددلة دراسددات يةددرها مركدد  االنتددا  اإلعالمددي باجلامعددة, اإلصدددار التاسددع عشددر بعنددوان جامعدة امللددك عبددد الع   (1) 
 3)دور الوقب يف التنمية البشرية عش العةور(  

 06نفا املرجع السابق   (2) 
 90نفا املرجع السابق   (3) 
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مليدددار دوالر يتبع دددا  22واليدددات املت ددددة األمريكيدددة هدددي هبدددة جامعدددة هارفدددارد الدددي وصدددل  إ  يف ال
 .(1)مليار دوالر 15جامعة بيل الي وصل  إ  

البالدل ن يف هذ  املدارري اإلسالمية, حيد  إ القد حماولة ت يري أسلو  اإللقا  التقليدي / 9
 دام أسدلو  احلدوار واملناقشدة واملشداركة ممدا يسدمع وحيفد  فقدن, إ  اسدتليا له أي ج دد سدوى أنده 

االبتعدداد عددن , و بالت ذيددة الراجعددةيف اليبيددة احلديثددة ينددت  التفاعددل بددن املعلددم والبالددل وهددو مددا يعددر، 
سدبل يف عددم مالنمدة فكدر البالدل واملعرفدة التامدة والدرايدة الكافيدة ووجددود تتددريا بعدض املدواد الدي ت
 واملنبق.األر ية املناسبة كالفلسفة 

, ودراسة مدادة وحفظه القربن الكر  قرا ةاالهتمام بالتجويد واليتيل الة ي  يف / العناية و 10
بدل اهلدد، األمسدا  وحفظده فقدن دون ترتيدل, القدربن قدرا ة هدو , فلديا اهلدد،التجويد نظريداً وتببيقيداً 

  كدن أن يتدأتا  لددك إال جمتمعاتندا وال ويف أنفسدنا يف ملموسداً  واقعدداً  ويكدون بده ونعمدل هدو أن نف مده

ََِل َ  )  وجدل عد  قداى باليتيل اجليد فقد  ,[32  الفرقدان] (َتْ ِتيلًاا  َوَرتَّْلنَاا ُ  فُاَؤاَد َ  بِاهِ  ِلُنَث  اتَ  َكا

فاليتيل مبلل شدرعي ينب دي االهتمدام  ,[4  امل مل](َتْ ِتيًلا اْلُقْ آَن َوَرت ِ  َعَلْيِه ِزْد َأْو ) تعا  وقاى
 احملفظن والعلما  يف بورما.به من قبل 

السعي للمن  الدراسية ألبنا  مسلمي بورما يف اجلامعات بدوى العا  اإلسالمي إلكمداى / 11
 ., فاملسلم البورمي ُحرِم من إكماى دراست م العليا من قبل احلكومة البو ية يف بلدهمدراست م العليا

املعاصرة, فإن  ملموسة يف تربية األجياى االهتمام بتعليم املرأة املسلمة مما يثمر نتان / 12
 علا احلياة تستقيم حينما كبريٌ  دورٌ  وهلا أمة, أي واوا  جمتمع أي سري يف عظيمٌ  املسلمة شأنٌ  للمرأة
 يلدن إ ن مث األمة, نةب واالستقامة, فالنسا  والعفة الب ر عبري العباد ويتنسم اهلل ورسوله, من  

بأكمل ا, إ ن ال بد أن تكون للمرأة املسلمة يف بورما دوٌر بارٌز يف نشر  أم ة ف ن اآلخر, النةب
الثقافية اإلسالمية, وعلا العلما  واملةل ن يف بورما البد  الفعلي واالنبالقة احلقيقية يف تأسيا 

 .(2)وفت  املدارري اإلسالمية اخلاصة رن تشمل مجيع املراحل الدراسية

                                                           

 114نفا املرجع السابق   (1) 
يؤيددد هددذا الددرأي فضدديلة الشدديخ د. عبددد اهلل نددذير أ ددد بددورمي األصددل, مقدديم مكددة املكرمددة, أسددتا  جبامعددة امللددك عبددد الع يدد  جبدددة بكليددة  (2) 

اآلدا  والعلوم اإلنسانية قسم الدراسات اإلسالمية, وله جم ودات كبرية يف نةرة قضدية مسدلمي بورمدا, وكدان اللقدا  مبكدة املكرمدة يف يدوم 
 هد.10/4/1436وافق  اجلمعة امل



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

434 

 

االبتدانيددددة  احددددلاملر تدددددريا جعددددل الل ددددة العربيددددة مددددع قواعدددددها كمددددادة أصددددلية يف  ددددرورة / 13
, مع االهتمام بودارا وفروع ا واالعتنا  را حق االعتنا , أل دا ل دة والدور الشرعية واملتوسبة والثانوية

 القربن والسنة.

ألرقم اإلسالمي بد ووربة مع د دار ا االستفادة من وربة مدرسة دار التوحيد بد )كواربيل(/ 14
مبدددورة, مقدددررات املددددارري األخدددرى, حيددد  دعدددم مبنددداه  جديددددة و  علدددا)ران دددون(, وحماولدددة تببيق دددا 

 .وقام  علا أسا علمية حديثة

ن أغلب دا إحيد  اإلسدالمية السعي واالهتمام بإنشا  مكتبدات علميدة مقدرو ة يف املددارري / 15
 الددددعانم مدددن وأصددب   فدددرد, كدددل حيدداة يف بدددارزاً  دوراً  املكتبددة تلعدددل , حيددد تفتقددر إ  هدددذا اجلانددل

 الفكدددري البندددا  يف وتسددداهم املعرفدددة كنددد  يدددة يف أي جمتمدددع, فاملكتبدددةملاألساسدددية لل ركدددة الثقافيدددة والع
 واليبويدددة الثقافيدددة وأبعادهدددا املكتبدددات يف بورمدددا أمهيدددة نددددرل أن عليندددا هندددا واحلضددداري للمجتمدددع, مدددن

 هنال.اجليل  وتنشئة تربية يف واحلضارية

ردددد، جلميدددع املراحدددل الدراسدددية والعلميدددة واألدبيدددة  تنظددديم املسدددابقات الثقافيدددةاالهتمدددام ب/ 16
ممدا يكسدل م دارات يف احلدوار الفكدري والعلمدي وتةقيل ا واالرتقدا  مبسدتواهم  البال  معرفة مواهل

 بعدددة ل ددداتواخلبدددل وتددأليب الكتدددل اخلبابددة وتعويددددهم علددا كتابدددة املقدداالت والب ددوث اإللقددا  و و 
 .خمتلفة

باملنداه   , اقتددا ً يف مراحل التعلديم العدامسنة  12إ   واتسن 10زيادة مدة الدراسة من / 10
ومواكبدددة للتقددددم العلمدددي احلضددداري, حددد  ال يكدددون  لدددك عانقددداً للبدددال   املبدددورة يف العدددا  املعاصدددر

 .الراغبن يف إكماى دراست م العليا

فددت  حلقددات دارري اإلسددالمية وإن ا إغالق ددا لفددية و لددك ب/ السددري يف أدا  رسددالة هددذ  املدد19
علميدة يف غددري املدددارري اإلسددالمية لتددريا العلددوم الشددرعية وبعيدددة عدن أعددن احلكومددة والددي ا إغددالق 

م, وقددد بددددأ بفضددل اهلل تببيددق هدددذ  2012ال البيددة من ددا يف منبقددة أراكدددان بعددد حادثددة الددددعاة عددام 
 .(1)  أراكان وخاصة مدينة من دو وهلل احلمدالفكرة وانتشرت يف مجيع أحنا

                                                           

 هد وسبق  ترمجته.10/4/1436لقا  مع فضيلة الشيخ د. عبد اهلل نذير أ د مبكة املكرمة يف يوم اجلمعة املوافق   (1) 
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ويف داخدددل إقلددديم أران دددون مديندددة تأسددديا جامعدددة إسدددالمية عامليدددة معتدددشة ومعيفدددة ردددا يف / 20
أراكددان علددا غدددرار اجلامعددة اإلسدددالمية باملدينددة املندددورة وتبددين إحددددى اجل ددات اخلرييدددة الراندددة يف عاملندددا 

علي ددا كراببددة العددا  اإلسددالمي والندددوة العامليددة وغريهددا مددن اإلسددالمي تأسيسدد ا ودعم ددا واإلشددرا، 
 اجلمعيات واملؤسسات.

ويف ختدددام هدددذا املب ددد , أود أن أشدددري إ  اجل دددود املشدددكورة الدددي قدددام ردددا بعدددض  لبدددة العلدددم 
والرفددع  ,يف بورمدااإلسدالمية والعلمدا  واملشدايخ الكددرام مدن اململكدة العربيددة السدعودية يف تبدوير املدددارري 

 عش  رق عدة وموفقة ولعل من أبرزها وتبوير كوادها مستواها الثقايف والعلمي  من

 للمعلمن هنال.اليبوية تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية  -1
 عمل الدورات التأصيلية العلمية املكثفة للمعلمن. -2
 فت  املدارري واملعاهد اإلسالمية يف منا ق املسلمن ويف خميمات الالجئن. -3
قددددر اإلمكدددان  املنددداه  احلديثدددة والكتدددل اإلسدددالمية وإمددددادها يف املددددارري والددددور  باعدددة -4
 .واملستباع
 علدا يددهم بةدفة خاصدةوخترجوا كفالة بعض املدرسن عن  ريق مشاا م الذين درسوا  -5
 .ومستمرة
 بةفة دورية.  كفالة بعض املدارري وإمدادها باملعونات واملساعدات -6
 .يتام واحملتاجنواملساكن واألالفقرا  من كفالة بعض  الرا  -0
لدددبعض البدددال  أو رمسيدددة السدددعي للمدددن  الدراسدددية يف اجلامعدددات السدددعودية بةدددفة وديدددة  -8
 .واملمتازين واملبدعن املمي ين
تأهيددددل دعدددداة إ  اهلل مؤصددددل بددددالعلم الشددددرعي متسددددم باحلكمددددة واملوعظددددة احلسددددنة لدددددعوة  -9

 .(1)البو ين إ  اإلسالم

  

                                                           

وهددو املدددير هددد, يددرأري حاليدداً أمددن جملددا اجلاليددة الشماويددة بالريددار, 8/1/1435  عبددد اهلل حدداف   ددد علددي, بتدداريخ   لقددا  مددع األسددتا  (1) 
هدد, وزار بعددض املدددارري اإلسددالمية واملسدداجد, وقدددم بعددض الدددورات 1423لمركدد  الروهددا ي العدداملي, حيدد  زار بورمددا يف عددام ل التنفيدذي

 .العلمية هنال لرفع مستواهم العلمي والثقايف, وله ج ود مباركة يف سبيل نةرة القضية الروها ية
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دعاة السلفية في بورما ودورها في نشر الثقافة الجماعات اإلسالمية وث الثالث: المبح 

 اإلسالمية.

دعاة السلفية في بورما ودورها في نشر الثقافة الجماعات اْلسَلمية و المطلب األول: 
 اْلسَلمية.
 أهمية الجماعات اْلسَلمية والدعاة السلفية في بورما:       

مدن أهدم روافدد الثقافدة اإلسدالمية يف بورمدا, عدة التبليدغ وبداألخ  مجاتعد اجلماعات اإلسدالمية 
وتكمدن أمهيت ددا ودورهددا, أن اهلل حفد  الدددين اإلسددالمي يف بورمددا بسدبل هددذ  اجلماعددات اإلسددالمية, 

هنددال, كمددا أن دعددوهتم ل ددري املسددلمن عددن واقددع الدددعوة أدىن فكددرة لديدده وال يعددارر هددذ  املقولددة مددن 
ر كثددري مدددن البددو ين للددددخوى يف و غايدداهتم وأمددداني م, وقددد شددرا اهلل صددددللدددخوى يف اإلسددالم أمسدددا 

دعوهتم, وكذلك الدعوة إ  أصدوى الددين مدن أركدان اإلسدالم اخلمسدة أهدم ج ودهم و اإلسالم بسبل 
 .مبادن م

باإل دافة إ  ج ددود اإلخدوة مددن الددعاة الددذين خترجدوا يف اآلونددة األخدرية مددن اجلامعدات العربيددة   
وإقامددة العامددة إقامددة امللتقيددات الدينيددة املتمثلددة يف , وغريهدداربيددة السددعودية ومةددر العربيددة كاململكددة الع

لنشدددر العلدددم الدددديين الةددد ي , باإل دددافة إ  واحملا دددرات العامدددة واحلفدددالت الدعويدددة املراكددد  الةددديفية 
وهدذ  "يف هدذا الةددد  (1)واعد  املواع  اإلصدالحية يف البيدوت, يقدوى أد. حمدل الددين عبدد السدب ان

عدادة أهددل البلددة, إ  ي ددتم العلمدا  بإقامددة درري الدوع  واإلرشدداد يف البيدوت مسدداً , حيد  اةةددون 
من اًل معيناً, ويقومون بتناوى العشدا  بعدد امل در  مث بعدد العشدا  يقدوم الشديخ بإلقدا  حما درته املشدتملة 

السداعتن, وهكدذا كدل ليلدة, علا أمور الددين والعقيددة, وأحكدام األسدرة, وال هدد والرقدانق, مدا يقدار  
يف بيدوت  متفرقددة, وأحيددا   متباعدددة, بددل تنددذر بعدض ربددات البيددوت بإقامددة درري الددوع  يف من هلددا حددن 
حةددوى فددرا  هلددا, أو أيددة مناسددبة, أو تأتي ددا بشددارة مددن أي مكددان, وتدددعو أخواهتددا وجاراهتددا وزميالهتددا 

الا هلا بثارها ونتانج ا احلسنة يف بقدا  األمدة وأقاررا, وكذا الرجل يدعو جريانه وأهل احلي, وهذ  اجمل

                                                           

وتعليميدة  سدنة ولده جم دودات دعويدةالكتا  و الجبامعة أم القرى يف كلية الدعوة قسم فسور برو أستا   حمل الدين عبد السب ان واع ,أد. ( 1) 
, ويشر، علدا دار األنةدار يف بدن الديش علدا حددود بورمدا, ويديأري جلندة التعلديم الشمداوين الروهدا ين التابعدة إ  بورما مرتن وقد سافر

, حةددل علددا اجلنسددية السددعودية وهددو برمدداوي األصددل, ولدده ج ددود  يبددة العددا  اإلسددالمي لل يئددة اإلسددالمية العامليددة للتعلدديم التابعددة لراببددة
 والتقيد  يف من لده فيما يتعلق باجلانل التعليمي وقد زار بورمدا مدرتن يف حياتدهوخاصة اجلالية الشماوية يف الداخل واخلار   خدمة  ةو 

 ..هد3/11/1434بتاريخ مبكة املكرمة 
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 (1)"هنددال علددا ديددن م وإسددالم م, رغددم مددا يبذلدده األعدددا  لبمددا اهلويددة اإلسددالمية مددن هددذ  الواليددة
 املسلمة األصل.

                                                           

 مسدلمي قضدية لنةدرة اإلنسدانية امل داجرين منظمدة  نشدر قد  رجدوا مدن ديدارهم ب دري حدق, عبد السدب ان واعد , الدذين أخحمل الدين أد. ( 1) 
 .هد3/11/1434بتاريخ مبكة املكرمة  والتقي  يف من له, كتيل شكل علا السودان بدولة( بورما) ميامنار
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 .أبرز الجماعات اْلسَلمية في بورما ودورها في نشر الثقافة اْلسَلمية

والدي هلددا دور وا د  وبددارز يف فيمدا يلدي أ كددر هندا أبدرز اجلماعددات اإلسدالمية املعروفددة يف بورمدا 
  وهينشر الثقافة اإلسالمية 

 / جماعة التبليغ.4

إن   تكدن كدشى اجلماعدات الدعويدة اإلسددالمية -تعدد مجاعدة التبليدغ والددعوة واحددة مددن أكدش 
هلدددم ج دددود واسدددعة وكبدددرية يف بورمدددا, وملعرفدددة القدددارئ ردددذ  اجلماعدددة اإلسدددالمية ن حيددد  إ -يف العدددا 
 التفةيل عش نقاط عدة.أحبب  أن أحتدث عن ا بوش رهتا وألمهيت ا الدعوية 

 المقصود بجماعة التبليغ في بورما.

مجاعددة مجاعددة التبليددغ بأ ددا  هددم امتددداد جلماعددة التبليددغ املعروفددة يف الددبالد اإلسددالمية وقددد ُعددر، 
إسددالمية تقددوم علددا وعدد  وإرشدداد وإصددالا ونشددر فضددانل اإلسددالم وتعليمدده بددن املسددلمن يف دورهددم 
ومساجدهم ونوادي م ومتاجرهم مع الدعا  إ  اخلرو  مع م وهم خمتلب الببقدات والثقافدات, مل مدًة 

لتشدكيالت احل بيدة من وقته لتبليغ الدعوة ونشدرها بعيدداً عدن ا اً اع ا بأن يقتبع كل واحد من م ج  أتب
والقضايا السياسية, ويلجأ أعضا ها إ  اخلرو  للدعوة واليغيل يف اخلرو  مع م للدعوة, وينةد ون 

 .(1)بعدم الدخوى يف جدى مع املسلمن أو خةومات مع احلكومات

وهتددد، هددذ  اجلماعددة إ  تبليددغ اإلسددالم عمليدداً وببريقددة مباشددرة بددن املسددلمن ونشددر تعاليمدده 
الةد ي ة وتلقدن الكلمدة األساسدية ومعناهدا ومدا تتبلدل هدذ  الكلمدة مدن واجبدات وفددرانض وأصدوله 

 .(2)من الفرد املسلم, لكي يةب  مسلماً صادقاً علماً وعمالً إ اناً ويقيناً 

 التأسيس:

 .(3)اهلندي هو الشيخ حممد إلياري الكاندهلويجلماعة التبليغ املؤسا األوى 

                                                           

 .383والفرق املنتشرة مرجع سابق    أ د حسن بن سعيد الوصي, احلقانق املعتشة عن األديان ( د.1) 
 .106, اهلند, ط بدون,  13عبد احلليم الندوي, مراك  املسلمن التعليمية والثقافية والدينية يف اهلند, مببعة نورى احملدودة, مدارري ( 2) 
مده األوى في دا, مث انتقددل إ  تعلي كاندهلدة, قريدة مدن قدرى سد ارنفور باهلندد, تلقدابه 1303 عدام يفالشديخ حممدد إليداري الكنددهلوي ولدد  (3) 

هددد, وتلقددا 1283حيدد  أا تعليمدده يف مدرسددة ديوبنددد الددي هددي أكددش مدرسددة لألحنددا، يف شددبه القددارة اهلنديددة وقددد تأسسدد  عددام  يدهلدد
د البيعددة تعليمده األوى علدا أخيده الددذي يكدش  سدناً وهددو الشديخ حممدد حيددر الدذي كدان مدرسدداً يف مدرسدة مظداهر العلددوم بسد ارنفور, وجدد

علا الشيخ خليل أ د الس ارنفوري أحد أنمة الديوبندية, كما اتةل بالشيخ عبد الرحيم الراني فدوري واسدتفاد مدن علمده وتربيتده, وأخدذ 
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 مصادرهم ومراجعهم:

كتددا  )تبلي ددي نةددا ( أو مددا يعددر، بددد )فضددانل األعمدداى( ملؤلفدده  حممددد زكريددا الكاندددهلوي, 
 كر فيه أصوهلم الستة باإل افة إ  أبوا  متنوعة يف فضانل األعماى كفضل الةالة والددعا  والدذكر 

يدة, لدذلك جلماعة التبليغ, وهو مكتدو  بالل دة األردأساسياً واحل  وغريها, ويعتش هذا الكتا  مرجعاً 
  ينتشر يف البالد العربية, وإمنا يف الدبالد الدي تنتشدر في دا مجاعدة التبليدغ كاهلندد والباكسدتان واألف دان, 

تبلي دددي )وأهدددم كتددا  عندددد التبلي يددن كتدددا  " (1)القدددوى البليددغكتابدده الشددديخ  ددود التدددوجيري يف   يقددوى
الدددذي ألفددده أحدددد ر سدددان م املسدددما  حممدددد زكريدددا الكانددددهلوي, وهلدددم عنايدددة شدددديدة ردددذا  (نةدددا 

وغريمهدا مددن كتدل احلدددي , وقدد جعددل  (الةدد ي ن)الكتدا , ف ددم يعظمونده كمددا يعظدم أهددل السدنة 
التبلي يون هذا الكتيل عمددة ومرجعداً لل ندود وغدريهم مدن األعداجم التدابعن هلدم, وفيده مدن الشدركيات 

اخلرافددات واألحاديدد  املو ددوعة والضددعيفة شددي  كثددري, ف ددو يف احلقيقددة كتددا  شددر و ددالى والبدددع و 
 .(2)وفتنة

 من بَليا هذا الكتاب:

احلد  علددا السددفر إ  املديندة النبويددة بقةددد زيددارة قدش الندديب صددلا اهلل عليده وسددلم بعددد احلدد   -
 .(3)(من ح  فلم ي ر  فقد جفا ()مستداًل قدي  مو وع وهو )

                                                                                                                                                                          

هدد, وهدو امللقدل لددي م بدد )حكديم األمدة(, وأخدذ أيضداً عدن الشديخ حممدود 1364 يف عدامبعض علومه علا الشديخ أشدر، علدي الت دانوي 
النددوة العامليدة للشددبا  , انظدر ه1364 وتدويف عددام وهدو مددن كبدار علمدا  مدرسدة ديوبنددد ومشدايخ مجاعدة التبليدغ هدد1339يف عدام حسدن 

 .321  1رجع سابق  ماإلسالمي, املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهل واألح ا  املعاصرة, 
, 1ط, السدعودية العربيدة اململكدة, الريدار الةدميعي دار, التبليدغ مجاعدة مدن الت دذير يف البليدغ القدوى, التوجيري  ود بن اهلل عبد بن  ود (1) 

 .11,   هد1414
 .11,   املرجع السابق انظر( 2) 
 األحادي  يف ا نعالة وأورد  ,230 3  املي ان يف الذهيب احلاف  قاله, مو وعقاى الشيخ األلبا  ر ه اهلل بأن هذا احلدي   (3) 

 النعمان بن حممد بن حممد وبفته  قل , 42   املو وعة األحادي  يف اجملموعة الفواند يف والشوكا  ال ركشي كذا, و 6  املو وعة
 الضعفا  يف حبان وابن ,2480,  0  عدي ابن أخرجه, و مرفوعاً  عمر ابن عن نافع عن مالك حدثنا  قاى جد  أو شبل بن
 ابن قاى باملقلوبات, األثبات وعن بالبامات الثقات عن يأر  وقاال ,210,  2  املو وعات يف اجلوزي ابن وعنه ,03 2 

 الضعيفة األحادي  سلسلة, انظر حممد ناصر الدين األلبا  يف النعمان بن حممد بن حممد من فيه البعن  الدارقبين قاى  عقبه اجلوزي
, وقاى 119,  1  م1992/ هد1412 ,1, طالسعودية العربية ةاململك - الريار املعار،, دار ,األمة يف السيت وأثرها واملو وعة

 حيسن وال به, االحتجا  جيوز ال مةنوع خمتلق وخش مو وع مفتعل حدي  هو بل أصل, له ليا جدًا, منكر خش هذا ا الدين 
 ,لبنان الريان, مؤسسة ,السبكي علا الرد يف املنكي الةارم ,احلنبلي اهلادي عبد بن أ د بن حممد الدين  ا, انظر عليه االعتماد
 .04   اليما , املقبري زيد بن حممد بن عقيل  حتقيق م2003/ه1424, 1ط  ,بريوت
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 احلددددددد  علدددددددا التوجددددددده املباشدددددددر إ  الرسدددددددوى صدددددددلا اهلل عليددددددده وسدددددددلم بالددددددددعا  كقدددددددوهلم -
  ومعلوم أن الشفاعة ال تبلل إال من اهلل ع  وجل. )يا رسوى اهلل أسألك الشفاعة( 

أن الكعبددة تددذهل إ  بعددض الةدداحلن يف أمدداكن م وهددذ  مددن الضددالالت الددي يردهددا الشددرع - 
 والعقل.

ة علا النيب صلا اهلل عليه وسلم مثل )الل م صلي علدا سديدنا حممدد الةي ة املبتدعة للةال -
 اخل. ......قر أنوارل ومعدن أسرارل ولسان حجتك

في ا من األحادي  الضعيفة واملو وعة والروايات الكا بة واحلكايات والقة  والضالالت  -
 .(1)واخلرافة

                                                           

 أهل من   اتباع يف أرغل بريبانيا, يف أعيش مسلم رجل أنا  وخري شاهد علا هذا ما جا  يف سؤاى موجه للجنة الدانمة ما مضمونه (1) 
 من املؤلفة الدينية الكتل لبعض قرا ر وأثنا  باألردية, دينية كتل قرا ة أحاوى هذا علا وبنا  حيار, أمور مجيع يف واجلماعة السنة
 كتابه يف وجدت احلدي , شيخ كاندهلوي زكريا حممد الشيخ  امسه الديوبندية, التبليغ مجاعة إ  واملنتسل اهلندي والبارز الش ري العا 

 حي  ,(اجملالا رونق) امسه كتا  من املؤلب نقل ا قةة اخلاما, الفةل يف( 113) رقم الةف ة علا( نةا  تبلي ي  )املسما
 فأخذ وسلم, عليه اهلل صلا النيب رأري شعر الكثري املاى جانل إ  املتوىف ترل وقد ابنيه, بن مرياثه وقسم مات الذي التاجر قةة  كر
 والذي الكبري, أخيه حق يف أبيه وراثة من يست قه كان الذي ماله عن وتنازى وسلم, عليه اهلل صلا الرسوى رأري شعر األص ر االبن
 صلا النيب رأري شعر لديه الذي الة ري األخ وفاة وبعد غنياً, صار الشعر أخذ والذي قليل, بعد أفلا قد املاى أخذ الذي أن حةل

 حاجة له من  )له يقوى وسلم عليه اهلل صلا النيب كان حي  منامه, يف وسلم عليه اهلل صلا النيب الةاحلن بعض رأى وسلم عليه اهلل
, نةا  تبلي ي كتا  عن نقالً ( دعانه الستجابة قش  عند وتعا  سب انه اهلل ويدعو الة ري األخ هذا قش إ  يذهل أن فعليه

 هذ  بعد القةة وراوي املؤلب أي مسلماً  يبقا هو هل وكذلك,  كر من كل حق يف الرشيدة برانكم عن أمسع أن أحل واملبلو 
 والسنة الكتا  من الدليل فما مسلماً, يبق   إ او  والسنة؟ بالكتا  مستدلن لنا بينوا وكالمه, كتبه خالى من لنا   رت الي العقيدة

 امللة؟ من خروجه علا
 وال شرعية, حقيقة إ  تستند ال الي اتواخلراف املنكرة البدع من السؤاى يف  كر مما الكتل هذ  يف نقل ماجوا  اللجنة الدانمة       
 و ل بةريته وعمي  فبرته انتكس  من إال يعتقد  وال بذلك يقوى وال وسلم, عليه اهلل صلا نبيه سنة أو اهلل كتا  من أصل إ 

 يوصي وسلم عليه اهلل صلا النيب ر ية وادعا  ال ىن, له سبل حاز  من وأن موجوداً  ي اى ال الرسوى شعر أن وادعا , السبيل سوا 
 يف هلا أصل ال بدعة القبور عند يستجا  الدعا  أن واعتقاد عليه, دليل ال وافيا  كذ   لك كل - الرجل هذا قش عند بالدعا 
 النافع فإن املقبور, يف والضر النفع اعتقد أو معه, أو اهلل دون من املقبور دعا إ ا األكش الشرل إ  بةاحب ا تؤوى وقد املب ر, الشرع
 صا  ولد أو به ينتفع علم  ثالث من إال عمله انقبع مات إ ا اإلنسان أن الة ي ة األحادي  دل  كما, سب انه اهلل هو الضار
 أو , با  من ل ري   لك  لك ال فإنه حاله هذ  كان  ومن نفعاً, وال  راً  لنفسه  لك ال قش  يف املي  وأن جارية, صدقة أو له يدعو
 فقد  لك غري اعتقد ومن أكش, شرل األموات من و لب ا اهلل, إال عليه يقدر ال فيما وحد  اهلل من إال احلاجات قضا   لل جيوز وال

 وعليه  لك, علا الدالة وسلم عليه اهلل صلا نبيه وسنة اهلل كتا  من الثابتة األدلة إلنكار  باهلل, والعيا  امللة من ارجه أكش كفراً  كفر
 ليفوز واجلماعة السنة أهل الةا  السلب عليه ما يتبع وأن السيت, العمل لذلك العودة عدم علا ويع م نةوحاً  توبة  لك من يتو  أن

 .وسلم وص به وبله حممد نبينا علا اهلل وصلا التوفيق, وباهلل, عذابه من ويسلم وجنته اهلل بر ا
 واإلفتا  العلمية للب وث الدانمة اللجنة
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 أسس وأصول جماعة التبليغ:

  (1)من أسا وأصوى ستة وهي ينبلق مجاعة التبليغ يف دعوهتم

                                                                                                                                                                          

 الرنيا                  الرنيا نانل              عضو              عضو           عضو   
   باز بن اهلل عبد بن الع ي  عبد    الشيخ بى الع ي  عبد    غديان بن اهلل عبد    الفوزان صا     زيد أبو بكر

 العلمية الب وث إدارة رناسة, الدويش الرزاق عبد بن أ د  وترتيل مجع ,الثانية اجملموعة, واإلفتا  العلمية للب وث الدانمة اللجنةانظر 
   .102-90 ,  2  ( 20234) رقم الفتوى, اململكة العربية السعودية, الريار, للببع العامة إلدارة, واإلفتا 
 وباكستان, اهلند يف العلما  أش ر من اهلل ر ه زكريا حممد الشيخ  وكذلك ما ورد يف سؤاى بخر إ  اللجنة الدانمة ما نةه      
 مجاعة يف الدينية احللقات يف الكتا  هذا يقرأ حي ( أعماى فضانل) كتا  من ا عدة, مؤلفات وله التبليغ, مجاعة أوساط يف وخاصة
 القة  بعض وجدت الكتا  هذا قرا ة وأثنا  من م, وكن  وغري ( الب اري ص ي ) مثل يعتقدونه اجلماعة هذ  وأعضا  التبليغ,
 أ د السيد يروي ا قةة القة  هذ  ومن مشكلي, حتل كي جلنتكم إ  أرسل فلذا علي ا, واعتقادي ف م ا علي صعل قد املروية

 الرسوى قش أمام قانماً  التالية األبيات وأنشد وسلم عليه اهلل صلا الرسوى قش زار ملا احل  فريضة أدا  بعد إنه  يقوى حي  الرفاعي,
  قاى حي  وسلم, عليه اهلل صلا

 نانبي وهي عين األرر لدددددددددددددددددددتقب...  أرسل ا كن  روحي البعد حالة يف
 شفي را حتظا كي  ينك فامدد...  رتدددددددددددددحض قد األشباا دولة وهذ 
 ألب تسعن هنال أن و كر للسيو ي,( احلاوي) فقبلت ا, وسلم عليه اهلل صلا للرسوى اليمىن اليد خرج  األبيات هذ  قرا ة بعد

 يف موجوداً  كان والذي اهلل, ر ه جيال  القادر عبد الشيخ ومن م املباركة, اليد ب يارة وتشرفوا العظيم, احلدث هذا ينظرون كانوا مسلم
 هلا ليس  أم أصل هلا القةة هذ  هل  أسألكم أن أريد القةة هذ   و  يف( املشيد البنيان) الشريب النبوي باملسجد املكان  ال

 ووز ف ل ص ي ة, غري القةة هذ  كان  وإ ا فيه؟ القةة هذ  أثبت  حي  للسيو ي,( احلاوي) كتا  يف رأيكم ماو  حقيقة؟
 يف الكتل هذ  مثل قرا ة جيوز وهل ال؟ أم جان ة إمامته وهل ص ي ة, أ ا ويعتقد القةة هذ  يروي الذي اإلمام خلب الةالة
 السعودية, العربية باململكة كبرية ش رة وله التبليغ, جلماعة بريبانيا مساجد يف الكتا  هذا يتلا حي  باملساجد, الدينية احللقات
 الكايف باجلوا  تفيدونا أن الكرام خاملشاي من أرجو, املنورة باملدينة  ويالً  زمناً  الكتا  هذا مؤلب عاش وقد املنورة, باملدينة وخاصة
 املو وع؟ هذا علا مع م أحتدث الذين املسلمن وبقية وزمالني أص ايب علا وأوزع احمللية الل ات إ  أترجم وح  املفةل,

 غريها, أو يد مبد قش  يف يت رل ال أنه غري  أم كان نبياً  املي  يف األصل ألن الة ة; من هلا أساري ال با لة القةة هذ   اجلوا      
 وال الة ة, من له أساري ال وخياى وهم هو بل ص ي , غري غري  أو للرفاعي يد  أخر  وسلم عليه اهلل صلا النيب أن من قيل فما
 السيو ي بذكر ي ي وال غريهم, عن فضالً  الة ابة من غريمها وال عمر وال بكر أليب وسلم عليه اهلل صلا يد   د و  تةديقه, جيوز
 الةالة ووز وال والسمن, ال   يذكر ليل حا ل  عنه العلما  قاى كما مؤلفاته يف السيو ي ألن ;(احلاوي  )كتابه يف القةة هلذ 

 علا يشتمل مما وغري ( أعماى فضانل) كتا  قرا ة ووز وال العقيدة, وخمتل باخلرافات مةدق ألنه القةة هذ  ص ة يعتقد من خلب
 .بين م اخلرافات ونشر الناري تضليل من  لك يف ملا غريها; أو املساجد يف الناري علا املكذوبة واحلكايات اخلرافات

 وص به وبله حممد نبينا علا اهلل وصلا التوفيق, وباهللجميل,  مسيع إنه به والعمل احلق ملعرفة املسلمن يوفق أن وجل ع  اهلل نسأى
 .واإلفتا  العلمية للب وث الدانمة اللجنة, وسلم
 الرنيا                      عضو             عضو               عضو
  الشيخ بى اهلل عبد بن الع ي  عبد   غديان بن اهلل عبد    الفوزان صا    زيد أبو بكر
  . 284 - 282,   2  ( 21412) رقم الفتوىمرجع سابق, , واإلفتا  العلمية للب وث الدانمة اللجنة انظر

, وكدذلك  دود بدن عبدد اهلل بدن  دود 0هدد  1410, 2( ن ار بن إبراهيم اجلربدوع, وقفدات مدع مجاعدة التبليدغ, دار الرايدة للنشدر والتوزيدع, ط1) 
مدن  214  وحد  180مدن   لدرد علدا مبدادن م  دالع يف اولالسدت ادة  152مجاعة التبليدغ   التوجيري, القوى البليغ يف الت ذير من 

 .نفا املرجع
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 الدعوة إ  التوحيد, وحتقيق ش ادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسوى اهلل. -1
 الدعوة إ  اإلخال  وتة ي  النية بعيداً عن الريا  والسمعة. -2
 الدعوة إ  إقامة الةالة وأدان ا  شوع. -3
 الدعوة إ  العلم والذكر ويريدون به فضانل األعماى. -4
 مكارم األخالق وإكرام املسلمن والتلبب به.الدعوة إ   -5
الددددعوة إ  تفريدددغ الوقددد  لل دددرو  يف سدددبيل اهلل, ويقةددددون بددده اخلدددرو  للددددعوة علدددا  -6

 .(1)أو ثالثة أيام وحنوها من ج م مدة أربعة أش ر أو أربعون يوماً 

  إلى اهلل منهجهم وطريقتهم في نشر الدعوة

يتةب مجاعة التبليغ يف بورما بالبسا ة وحل الناري هلم ويتمتعون بش رة واسعة ومسعدة جيددة  
إ  جانل دقة اإلحكام والتنظيم يف تنفيذ نشا اهتم إ  أ م يتمرك ون يف مدينة ران ون وينبلقون مدن 

 (مدديب تشددان)هنددال حيدد  يبدددأ نشددا  م مددن مركدد هم الدددانم األساسددي ومقددرهم الرنيسددي مددن مسددجد 
بالسدابق, وتنتشددر فددروع م يف كددل مدينددة بدل يف كددل قريددة ببورمددا, ولدددي م قدددم حيد  كددان ملعددل كددرة 

 جملا شورى للتباح  والتشاور يف أمور اجلماعة ونشا اهتا وجيتمعون كل أربعن يوماً.

ما, حيد  يأخدذ كدل واحدد مدن م فراشداً  أو قرية تنتد  جمموعة من م نفس ا لدعوة أهل بلد -
 يكفيه من ال اد واملةرو، علا أن يكون التقشب هو السمة ال البة عليه. بسيباً وما

تتةدل هددذ  اجلماعددة بكددل مسددلم يف القريددة الدي ين لددون إلي ددا إمددا يف بيتدده أو حقلدده أو معملدده  -
وتعيددد لدده أوالً بنفسدد ا كلمددة الشدد ادة مددع املعددىن, مث تبلددل مندده أن يعيدددها هددو كمددا لقنتدده مددع املعددىن  

دها مضبو ة كما جيل فذال, وإال وعلده يعيددها مدراراً وتكدراراً لكدي ينبدق ردا لسدانه كذلك, فإن أعا
 .(2)مع املعىن

 رحدا  إ  جيدذبوا أن استباعوا وقد العا في, والتأثري واليهيل اليغيل علا  ريقت م تقوم -
 .واخلشية والتالوة والذكر العبادة إ  وحّولوهم واآلثام امللذات يف ان مسوا الذين من كثرياً  اإل ان

                                                           

سئل فضيلة الشيخ حممد بن صا  العثيمن ر ده اهلل يف هدذ  األسدا, فأجدا  ر ده اهلل بقولده "الةدفات السد  الدي يددعو إلي دا إخوانندا ( 1) 
مجاعة التبليغ ال شك أ ا صفات حسدنة  يددة, ولكن دا ليسد  هدي الةدفات الدي تن ةدر في دا صدفات الدداعن واملددعوين إ  اهلل عد  

ات عظيمة أعظم مما دعوا إليه, أو أعظم من بعض ما دعدوا إليده, لكدن هدذا اجت داد مدن م" لالسدت ادة انظدر حممدد وجل, بل هم تركوا صف
 .140هد,  1426صا  العثيمن, الة وة اإلسالمية  وابن وتوجي ات, دار الو ن للنشر, الريار, اململكة العربية السعودية, 

 .106يمية والثقافية والدينية يف اهلند, مرجع سابق,  عبد احلليم الندوي, مراك  املسلمن التعل( 2) 
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عندما يةلون إ  البلد أو القرية الي يريدون الددعوة في دا ينظمدون أنفسد م أوالً قيد  يقدوم  -
بعضدد م بتنظيددب املكددان الددذي سدديمكثون فيدده, وبخددرون ارجددون متجددولن يف أحنددا  البلدددة واألسددواق 

 يسمونه.واحلواني ,  اكرين اهلل داعن الناري لسماع اخلببة أو )البيان( كما 

ن هلدددم مقدددراً ومل قددداً خاصددداُ يف مسددداجد تابعدددة هلدددم, ويدددتم  دددبخ إيبيتدددون يف املسدددجد حيددد   -
 األكل والب ي يف مقر سكن م, ويدفعون من أمواهلم اخلاصة نظري أكل م وشررم وتنقالهتم.

يف إ ا حان موعد البيان التقوا مجيعاً لسدماعه, وبعدد انت دا  البيدان يبدالبون احلضدور بداخلرو   -
سبيل اهلل, وبعد صالة الفجر يقّسمون الناري احلا درين إ  جمموعدات يتدو  كدل داعيدة مدن م جمموعدة 

 يعلم م الفاحتة وبعض من قةار السور, حلقات حلقات ويكررون  لك عدداً من األيام.

قبددل أن تنت ددي إقددامت م يف هددذا املكددان حيثددون الندداري لل ددرو  مع ددم لتبليددغ الدددعوة, حيدد   -
شدد ا  ملددرافقت م يومدداً أو ثالثددة أيددام أو أسددبوعاً, أو شدد راً, كددل قسددل  اقتدده وإمكاناتدده يتبددوع األ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   )  ومددددى تفرغددده حتقيقددداً لقولددده تعدددا 

 [.110  عمران بى] (    ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

أربعدن يومدداً العددد األمثدل لل ددرو  أن يكدون يومداً يف األسددبوع, أو ثالثدة أيدام يف الشدد ر, أو  -
 يف السنة, أو أربعة أش ر يف العمر كله.

; حدد  ال غالبدداً  يرفضددون إجابددة الدددعوة إ  الددوالنم الددي توجدده إلددي م مددن أهددل البلدددة أو احلددي -
 ينش لوا ب ري أمور الدعوة والذكر, وليكون عمل م خالةاً لوجه اهلل تعا .

 م اآلن يف مرحلدددة إجيددداد املنددداخ املالندددم ال يتعر دددون إ  فكدددرة )إزالدددة املنكدددرات( معتقددددين بدددأ-
لل ياة اإلسالمية, وأن القيام رذا العمل قدد يضدع العراقيدل يف  دريق م وينّفدر النداري مدن م, ويعتقددون 

 بأ م إ ا أصل وا األفراد فرداً فرداً فإن املنكر سي وى من اجملتمع تلقانياً.

إ  حيدا بأنده قددوة وأن  ,اعيدة ولةدقله عمليداً اخلرو  والتبليغ ودعوة الناري هي أمور ليبية الد -
 عليه أن يلت م مبا يدعو الناري إليه.

ال يتقا ون أي مقابل مدادي أو عدور ألنده ادر  يف سدبيل اهلل, وهدو مدا يعدارر مبدادن م,  -
 ورمبا وجد تشعات متفرقة غري منظمة تأر من بعض األثريا  مباشرة للتنظيم العام.
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والدددعوة حسددل خبددة مو ددوعة, وينتقلددون مددن مكددان ملكددان, ومددن  يعينددون مواقددع لل يددارات -
 .(1)قرية لقرية, ومن مسجد ملسجد ح  ينت ي رم األيام والليام

 البرنامج اليومي لجماعة التبليغ:

يبددأ بقددرا ة السددور العشدر القةددار بعددد كددل صدالة فجددر, والتعريددب باجلماعدة بعددد كددل صددالة  -
)األصدوى السدتة( بعدد كدل صدالة  كل صدالة عةدر, والبيدان يف تفةديل)اجلولة( بعد     ر, والدعوة إ 

م ددر , والقددرا ة يف كتددب م ومددراجع م األساسددية بعددد كددل صددالة عشددا , وتوزيددع اجلماعددة بددن جددالا 
, هدذا هدو الشندام  )اجلولدة( و)اإلعدالن( للذكر وقارئ ودليل ومدتكلم يف اجلولدة, وحتديدد الكلمدات يف

 .(2)م ورمبا يتأخر أو يتقدم يف بعض ا لكن ا ال ختلوا من هذ  الشام ال الل والساند عند أغلب 

 االعتكا، يوم اخلميا بةفة مستمرة. -

 رمبا يةوم بعض م الن ار ويقوم الليل أثنا  خروج م حسل رغبته. -

 الدعا  اجلماعي املستمر بعد كل بيان. -

الددين ويستشدريونه يف أمدور تتعلدق اةةون وقتاً ل يارة علما  املنبقدة ويتدارسدون معده أمدور  -
 رد، اجلماعة ور اها.

)نةدددا  التبليدددغ أو فضدددانل األعمددداى(  يعتمدددون يف دروسددد م إ  مراجدددع, فيدرسدددون كتدددا  -
 يوسددب الكندددهلوي,أيضدداً للشدديخ حممددد  للشدديخ حممددد زكريددا الكندددهلوي, وكتددا  )حيدداة الةدد ابة(

 .(3)حمدث هندي معرو،لوي وهو هللشيخ يوسب كند )منت ل األحادي ( وكتا 
                                                           

هدد, مقديم يف ران دون, أكمدل دورة احلددي , وقدد 26/11/1434بتاريخ مبكة املكرمة البورمي األراكا  ( لقا  مع الشيخ عيسا  يا  امللك 1) 
 ., وسبق  ترمجتهذ من   أهل السنة واجلماعةملرة واحدة يف عمر  فابتعد عن م واخت عاماً  18شارل مع مجاعة التبليغ حينما كان عمر  

 .وسبق  ترمجتههد, مقيم يف ران ون, 26/11/1434بتاريخ مبكة املكرمة البورمي األراكا  ( لقا  مع الشيخ عيسا  يا  امللك 2) 
 قرأتباململكة العربية السعودية جا  ما نةه   واإلفتا  العلمية للب وثوحوى هذا الشنام  كان هنال سؤاى موجه للجنة الدانمة  (3) 

 يا ولكن الكثري, واستفدنا مع م خرجنا هلل واحلمد التبليغ, مجاعة مع لل رو  العلم  الل علي ا وحتثون فتاوى, عدة لسماحتكم
  مثل وسلم, عليه اهلل صلا الرسوى سنة وال اهلل كتا  يف ترد   األعماى بعض رأي  الفا ل شي ي

 يف البريقة رذ  العمل هذا علا واملوا بة القربن, من األخرية السور العشر فيتذاكرون أكثر, أو ش ةن كل املسجد يف الت لق - 1
 .في ا خنر  مرة كل
 .مستمرة بةفة اخلميا يوم االعتكا، - 2
 .العمر يف أش ر وأربعة سنة, كل يوما وأربعن الش ر, يف أيام ثالثة وهي لل رو , أيام حتديد - 3
 .بيان كل بعد املستمر اجلماعي الدعا  - 4
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 .بعض ما يؤخذ عليهم

انت ا  البعض من م املن   الةويف يف عقيدهتا ودعوهتا وعباداهتا ويف سلول أفرادهدا وأمران دا  -
ومشاا ا, إ  تكثر يف أفراد اجلماعة وخاصة األعداجم البددع والشدركيات واحلجدل والتمدانم الدي تكثدر 

 .(1)في ا البالسم

فأوهلا االبتداع يف دين اهلل وخمالفة سدنة  ,مفاسد عظيمة يف الدين والدنياترتب  علا دعوهتم  -
 .(2)رسوى اهلل صلا اهلل عليه وسلم, وثاني ا تضييع العياى والوالدين واألزوا  وإهدار حقوق م

(, ف ددم يف القادريددة والسدد رورديةو  والنقشددبندية تيةشدداجل) تددؤمن بددالبرق األربعددة مجاعددة التبليددغ -
وبن  واحددد  يقلدددون يف الفددروع اإلمددام أبددا حنيفددة ر دده اهلل ويف العقيدددة يتبعددون اإلمددام أبددا  وقدد   واحددد  

منةور املاتريدي ويل مون أنفس م البيعة علا يد شيخ مدن البدرق األربعدة ف دي مجاعدة تبلي يدة حنفيدة, 
 .(3)أشعرية, ماتريدية, ديوبندية, جشتية, نقشبندية, س روردية, قادرية

وإن كددانوا أشددد  ,اجل ددل فددي م ايف روايددة األحاديدد  الضددعيفة ممددا فشدد مددن م الددبعض تسدداهل -
الندداري حرصددداً علددا تببيدددق السددنة, مسدددتندين يف  لددك مبدددا ينقددل عدددن بعددض األنمدددة مددن جدددواز العمدددل 

 .(4)باحلدي  الضعيب

ال لو يف جانل العمل وإمهاى جانل العلم املنت  علا اجل ل وهذا وا د  جدداً عندد ال البيدة  -
 .(5)من م

                                                                                                                                                                          

 الرسوى سنة وال اهلل كتا  يف ترد   الي واألفعاى األعماى هذ  مع أتعامل اجلماعة هذ  مع خرج  إ ا الفا ل شي ي يا فكيب      
 .التو ي  فنرجو  ريقت م هي وهذ  املن  , هذا ت يري الةعل من أنه الفا ل شي ي يا علماً  وسلم؟ عليه اهلل صلا
 يف البدع وييكوا والسنة الكتا  مبن    يلت موا ح  مشاركت م ووز فال بدعة, كله اجلماعة هذ  أعماى من  كرته ما  اجلوا      

 واإلفتا  العلمية للب وث الدانمة اللجنة, وسلم وص به وبله حممد نبينا علا اهلل وصلا التوفيق, وباهلل ,واعتقاداهتم وأعماهلم أقواهلم
 الرنيا                      عضو               عضو              عضو                عضو
   باز بن اهلل عبد بن الع ي  عبد    غديان بن اهلل عبد    الفوزان صا     الشيخ بى الع ي  عبد   زيد أبو بكر
 . 46-44  , 2   (10006) رقم الفتوى, مرجع سابق, الثانية اجملموعة, واإلفتا  العلمية للب وث الدانمة اللجنة انظر

 .10  مرجع سابق( ن ار بن إبراهيم اجلربوع, وقفات مع مجاعة التبليغ, 1) 
د. أبدو أسدامة سدديد  الدل الدر ن, مجاعددة التبليدغ يف شددبة القدارة اهلنديدة تعريف ددا عقانددها عددرر ونقدد, دار البيدان للنشددر والتوزيدع, إسددالم ( 2) 

 , ونقل مبثابة ش ادة الشيخ حممد تقي الدين اهلالم.426هد,   1419, 1بباد, باكستان, ط
 , ونقل مبثابة اعيا، وش ادة لسردار أ د الباكستا  التبلي ي سابقاً.422و421نفا املرجع السابق,   ( 3) 
 .34  مرجع سابق( ن ار بن إبراهيم اجلربوع, وقفات مع مجاعة التبليغ, 4) 
 .400نفا املرجع السابق,    (5) 
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الدبعض مددن م يعتقددون خددروج م للتبليددغ أن اجل داد يف سددبيل اهلل بددل اجل داد األكددش وتببيددق  -
 .(1)أحادي  اجل اد الشرعي كل ا علا خروج م للتبليغ, سب انك هذا رتان عظيم

تكثر عندهم األوراد واأل كار البدعية ممدا تنكرهدا الفبدرة فضدالً عدن السدنة, أوقع دم يف  لدك  -
 .(2)ا  يف مشاا مثقت م العمي

ال يتكلمدون يف السياسددة أبددداً, وين ددون أفددراد مجداعت م عددن اخلددور يف مشدداكل ا, وينتقدددون   -
حد  يةدفو هلدم اجلدو للددعوة إ  كل من يتدخل في ا, ويقولون بأن السياسدة هدي أن تديل السياسدة, 

  (َزُهوقًاااااا  كَااااااَن اْلَ اطِااااا َ  ِإنَّ اْلَ اطِاااااُ  َوَزهَاااااَ  اْلحَااااا ُّ  دَااااااَء َوقُاااااْ )اهلل مدددددن منبلدددددق قولددددده تعدددددا   
ولعدددّل هدددذ  النقبددة هدددي جدددوهر اخلددال، بيدددن م وبدددن اجلماعددة اإلسدددالمية الدددي تدددرى , [81  اإلسددرا ]

 ددرورة التةدددي ألعدددا  اإلسددالم يف القددارة اهلنديددة وهددي أبددرز منددو   مددا  كددن أن يسددما مجاعددات أو 
حركدات الدولدة, حيد  هتدد، بشدكل رنديا  حركات الدعوة اإلسالمية, يف املقابل ال  كن أن يددعا

 .(3)لدعوة الناري, أكثر من تركي ها علا ت يري األنظمة وإقامة الدولة اإلسالمية

وبعد  كر ما يؤخذ علي م ينب ي  كر حماسن م من با  اإلنةا، وبيان احلق فجماعدة التبليدغ 
مددن اخللددق يف الدددخوى إ   هلددم ج ددوٌد مشددكورة يف دعددوة الندداري إ  أصددوى اإلسددالم ممددا شددرا اهلل كثددري

اإلسددالم وهدايددة الضدداى واحليددارى, واعتةددام م بالكتددا  والسددنة يف كثددري مددن شددئون حيدداهتم, ويتسددم 
فددي م التقددوى والددورع وال هددد والةددالا, وي لددل علددا بعضدد م كثددرة الددذكر, ويتميدد  بعضدد م بالةددالا 

قددد  خددروج م, ورمبدددا تددرى فدددرة واالسددتقامة, وُعددر، بعضددد م بالةددوم  ددداراً والقيددام لددديالً وخاصددة يف و 
 .ج ودهم وأعماهلم علا مرأى العن ف ي نتا  إخالص م وهو من أهم مبادن م

وأنقدل هندا بدالن  مدا قالدده الشديخ حممدد بدن صدا  العثيمددن ر ده اهلل عدن مجاعدة التبليدغ فقدداى   
الكدالم يف وكثدر  كلقد كثر القوى عن اجلماعات, وما هو األفضل مدن هدذ  اجلماعدات ومدا أشدبه  لد"

يوجددد يف اجلماعددات  ال بددالغٌ  تددأثريٌ  ,كثددريٌ   وأنددا أرى أن هددذ  اجلماعددة في ددا خددريٌ , مجاعددة الدددعوة والتبليددغ

                                                           

 .411نفا املرجع السابق,   ( 1) 
 .18  نفا املرجع السابق( 2) 
   ه1431 ت, بددون ط, البدانب, البدرفن دار, املنتشدرة والفدرق األديدان عدن املعتدشة احلقدانق, الوصي سعيد بن حسن أ د. د انظر( 3) 

انظدر , وكدذلك 231-229  و  8القدوى البليدغ يف الت دذير مدن مجاعدة التبليدغ  , وكذلك  ود بن عبدد اهلل بدن  دود التدوجيري, 386
 ط, بالريار والتوزيع والنشر للبباعة العاملية الندوة دار, املعاصرة واملذاهل األديان يف امليسرة املوسوعة, اإلسالمي للشبا  العاملية الندوة

 .325  1  ,ه1424, 5
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وكددم مدن عددا  أ دداع بددعوهتم, وهددذا أمددر  الدي أعلددم أشدد تددأثرياً من ددا, فكدم مددن كددافر بمدن بدددعوهتم,
, ولقدد بل دين عدن بعضدد م لكدن هدؤال  اجلماعدة حسدل مددا أرى حيتداجون إ  العلدم مشداهد وال ينكدر,

أنه ال يرغل يف العلم, وال التعمق فيه, ويقوى التعمق للعلما , وما أشبه  لك, وهذا خبدأ, وهدذا هدو 
الذي انتقد  علي م, كذلك بل ين عن زعمدا  هلدؤال  اجلماعدة يف األقبدار اإلسدالمية خدار  بالدندا أ دم 

واالقتةار علا الدعوة داخدل بالدندا  ر من مفإ ا ص  هذا فإن الواجل احلذ ,علا احنرا، يف العقيدة
علا الوجه املشروع, علا كل حاى أنا أرى يف اجلماعة خرياً كثرياً, ولكن م ال الون من تقةدري, كمدا 

مدا بل دين عدن م, فبالدندا واحلمدد هلل في دا علمدا ,  أنين أحدذر مدن ال عمدا  الدذين خدار  بالدندا إن صد 
 .(1)" خار  البالدوفي ا صل ا , وال حاجة أن نذهل إ 

فدإن مجاعدة التبليدغ لديا "وجا  عن الشيخ عبد الع يد  بدن بداز ر ده اهلل يف جدوا  سدؤاى فقداى  
عندهم بةرية يف مسانل العقيدة فال جيوز اخلرو  مع م إال ملن لديده علدم وبةدرية بالعقيددة الةد ي ة 

علدا اخلدري أل دم نشديبون يف  الي علي ا أهل السّنة واجلماعة ح  يرشدهم وينة  م ويتعداون مع دم
عمل ددم لكددن م حيتدداجون إ  امل يددد مددن العلددم وإ  مددن يبةددرهم مددن علمددا  التوحيددد والسددن ة, رزق اهلل 

 .(2)"اجلميع الفقه يف الدين والثبات عليه

 وتعتدش بورمدا, يف املشد ورة اإلسدالمية اجلماعدات إحددى  هدي التبليدغ مجاعدة أن سبق مما يتض 
 هدي وتعتدش العدوام, قبل من وتقبُّل واسعة ش رة ولدي م, بورما مسلمي جلميع واجتماعياً  عا فياً  سنداً 
 مؤاخدذات مدن علي دا ما مالحظة مع, انتشارها وكثرة روادها من بل بورما يف اهلل إ  الدعوة رموز أبرز
 الكتددا  مددع ويتوافددق عمل ددم لي سددن تدددارك ا; اجلماعددة عقددال  مددن أمددىن بعضدد ا, علددا التنبيدده سددبق
 .والسنة

  

                                                           

 .203هد,  1400, 1الو ن للنشر, ط  جمموع فتاوى ورسانل الشيخ حممد صا  العثيمن, دار ,( فضيلة الشيخ حممد صا  العثيمن1) 
 سعد بن حممد  و بعه مجعه علا أشر،, اهلل ر ه باز بن الع ي  عبد العالمة فتاوى جمموع ,باز بن اهلل عبد بن الع ي  عبدمساحة الشيخ  (2) 

 .331   8 , الشويعر
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 في نشر الثقافة اْلسَلمية.هم دور 

فإن مجاعة التبليغ قد انتشرت دعوهتم يف معظدم أحندا  بورمدا, وهلدم ج دود املوخذ كل هذ    رغم 
ظ علدا اهلويدة اإلسدالمية يف فايشكرون علي ا يف دعوة املسلمن للتمسك بدين اإلسالم واحل ةمش ود

ج ودهم نكران للجميل وجمانبة للةوا  وإيقا، للددعوة هندال هذ  البالد املضب دة, وأن إج ا، 
وإيددذان للمنكددر أن اددر , إ  أن فددرة ج ددودهم املباركددة يف داخددل بورمددا وا دد ة علددا العيددان, فدددخل 

إ  اإلسالم, وترل بخرون من املسلمن علا أيدي م سبل ال واية والر يلة, بدل  كثريٌ    م خلقٌ يعلا أيد
مدع األخدذ  ,علدا بورمداالبو ية بل غريهم الستار احلديدي الذي فر ته الشيوعية استباعوا أن ايقوا ق

إتيدددان الواجدددل الشدددرعي اوددداه م مدددن خدددالى دعدددوهتم إ  احلدددق بدددالي هدددي أحسدددن  يف عدددن االعتبدددار
ومناصدد ت م وإرشددادهم وتددوجي  م واألخددذ بأيدددي م لإلقددالع عددن اللجددو  إ  كتابددة التمددانم اململددو ة 

األوراد واأل كار البدعية, وترل البدع والضالالت, واالهتمدام بدالعلم الشدرعي و اصدة بالبالسم وترل 
 علم التوحيد.

 يتل   دور مجاعة التبليغ يف نشر الثقافة اإلسالمية ما يلي و 
مدن خدالى دعدوهتم إ  اإلسدالم وتقدد  ا بةدورة رانعدة وحسدنة يتدأثر الكثدري مدن م حد    -
يعتندق اإلسدالم ويعلددن الددخوى فيدده بسدبل أخالق دم وحسددن تبلدي  م هلددذا  اً مدن البو يددةأن بعضد
العظديم, وقدد ُعدر، عدن م ميد هم يف حسدن إبدالغ الددعوة وترغيدل النداري يف الددخوى إ   الددين

 .اإلسالم, وعدم اليهيل والتنفري, أي أن دورهم تعدى إ  دعوة غري املسلمن
, ف ددؤال  ماحة والتوا ددع يف تبليددغ ديددن اهللتددأثر الكثددري باإلسددالم نظددري اتةدداف م بالسدد  -

الدعاة استباعوا يف است دام هذ  الوسيلة الرانعة بل و  وا يف  لدك وأكدش دليدل وبرهدان علدا 
 لددك أ ددم  تلكددون شدد رة واسددعة بددن الندداري, ويتمتعددون باحملبددة والقبددوى والر ددا مددن قبددل مجيددع 

  بقات اجملتمع املسلم, وح  من قبل بعض البو ية.
أن اهلل حفدددد  هددددذا الدددددين وإصددددرارهم علددددا االسددددتمرار بسددددبل دعددددوهتم إ  اإلسددددالم   -

فلدوال فضدل اهلل عد  وجدل مث ج دود مجاعدة التبليدغ علدا مدر  ,من الد واى يف تلك البالدومقدساته 
السنن يف إبدالغ هدذا الددين العظديم ملدا رأيندا لإلسدالم أثدراً وقانمدة يف بورمدا, فجد ى اهلل القدانمن 

 .علا  لك, وأمدهم مب فرة ور وان منه سب انه وتعا 
ذا واقع ملمدوري , وهحفاظ اجملتمع علا شعانر الدين وأصوى اإلسالم من بثار دعوهتم  -

لكل من كان  لده صدلة ردذ  اجلماعدة فقدد أفدىن هدؤال  أعمدارهم يف الددعوة إ  توحيدد اهلل تعدا  
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والتمسدك بالددين اإلسدالمي القدو , إ دافة إ  دعددوهتم باحملافظدة علدا الةدلوات اخلمدا وقددرا ة 
بالدددنيا, واحلدد   القددربن واألمددر بدداملعرو، والن ددي عددن املنكددر, والدددعوة إ  ال هددد وعدددم االغدديار

 .علا كل ما يبعد اإلنسان عن ش واته ون غات الشيا ن
غدددرري املبددددادئ احلسددددنة احلقيقيددددة يف نشددددر الثقافدددة اإلسددددالمية هددددي ومدددن أهددددم أدوارهدددم   -

كمدا هدو حداى كثدري مدن الددعاة  باتةاف ا واقعاً وليس  بدعوهتا بالقوى فقن ةلواألخالق الفا 

 (ھ  ے  ھھ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ )قددددددددددددداى تعدددددددددددددا   
املبدادئ احلسدنة واألخدالق الفا دلة املتمثلدة يف  املسلم البدورمي ساد يف اجملتمع, مم ا [44  البقرة]

 .وغريها اإلخا  واملودة واإليثار والر ة والكرماحملبة و 
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 السلفية.دعاة  -3
 المقصود بالدعاة السلفية في بورما.

 -وهددم قلددة لكددن م يف ازديدداد مسددتمر –هددم جمموعددة مددن  لبددة العلددم والعلمددا  املعاصددرين 
العربيدددة وبعدددض اجلامعدددات اإلسدددالمية و الدددذين خترجدددوا يف اآلوندددة مدددن اجلامعدددات السدددعودية والددددوى 

واجلامعة اإلسالمية بفتيا وجامعة هاهت اري  دولة بن الديش كدار املعار، اإلسالمية اإلسالمية من
لشددرعي الةد ي  املسددتمدة مددن الكتددا  ا جددوا الددن   الةد ي  يف تلقددي م للعلددم حيدد  , وغريهدا
ونبذ البدع واخلرافات, وأصب وا بعد  لك دعاة يدعون إ  اهلل علدا بةدرية ويسدريون علدا  والسنة

مدددن   الكتدددا  والسدددنة يف الدددبالغ, مدددع أ دددم ال ينتمدددون لفرقدددة أو  انفدددة أو حددد   أو مجاعدددة وال 
 م الفيت روا رذا االسم عن  ريدق خمدينسبون إ  أنفس م أي اسم أو نسبة أو كنية, بل عرفوا واش

 .(1)مجاعة التبليغيف الدعوة 

 .منهجهم وطريقة دعوتهم

مدن   وا د  يسدريون عليده وال  ريقدة متبعدة  هلدملديا اجلماعة املتةفون بالسلفية يف بورمدا 
يف الدبالد املعتدادة البريقدة التقليديدة املعروفدة الرمسيدة  فاملعرو، عن م هييف دعوهتم إ  اهلل,  اهرة 

 يف إلقدا  الكلمدات الوعظيدة يف املسداجد يف اسدت دام الوسدانل العةدرية احلديثدة املتمثدلاإلسالمية 
ويركدد ون علددا موا دديع خمتلفددة كنددواقض اإلسددالم وشددرا أراكددان اإلسددالم  بعددد كددل صددالة مفرو ددة

ات وغريهددا, وأركدان اإل دان وتةد ي  املفداهيم اخلا ئدة ونبدذ البددع واخلرافدات والضدالالت والشدركي
العامدددة يف املسددداجد واجلوامدددع الدددي ليسددد  في دددا إشدددكاالت مدددن  تنظددديم احملا دددراتباإل دددافة إ  

الدددروري   واندب أخدرى وتلقدا بالل ددة احملليدة الروها يدة أو الل ددة الرمسيدة البورميدة, أيضددأ يدتم تنظديم
ثدة وغريهدا, كمدا يدتم املؤصدلة يف مسدانل التوحيدد والعقيددة واألصدوى الثال العلمية والدورات العلمية

, باإل ددافة إ  إقامددة امللتقيددات العلميددة وغريهددا (2)استضددافة املشددايخ مددن خددار  بورمددا كالسددعودية

                                                           

التبليدغ ولدو بكلمدة, فبددأت النظدر فيمدا بيدن م, وال يتعر دون ملشداا م يف مجاعدة  وج دات يقومون جب دود جبدارة يف تقريدلالدعاة السلفية  (1) 
 .ما ألجل خدمة القضية احلالية , وخاصة بعد األزمة األخرية, توحدت صفوف م نوعاً فشيئاً  ت وى شيئاً واج  احل

, عضدو هيئددة مددير مشددروع تعظديم البلدد احلددرام سددنوات فضديلة الشدديخ د.  دالى أبدو النددورمدن  دمن املشددايخ الدذين زاروا بورمددا قبدل مخدا  (2) 
 .التدريا جبامعة أم القرى
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منبلقدداً لتنفيدذ بددراجم م  (1)املسددابقات الثقافيدة العامدة ويت ددذون مدرسدة دار األرقدم مدلالةديفية وع
 .(2)وخبب م ونشا اهتم لت قيق أهداف م

 اْلسَلمية.دورهم في نشر الثقافة 

 يت ل  دور مجاعة السلفية يف نشر الثقافة اإلسالمية ما يلي 

واتباع دددا ملدددن   علدددا أسدددا صددد ي ة ومدددن   قدددو  اإلسدددالمي احلنيدددب تقدددد  الددددين   -
الكتدا  والسددنة والسدلب الةددا  ر ددوان اهلل علدي م, ويسددت دمون يف إيةداهلا الوسددانل والبددرق 

يف  الددورات العلميدة املؤصدلةتنظديم و العامة باملدارري واملساجد إقامة امللتقيات املناسبة تتمثل يف 
موا يع خمتلفة وعناوين متنوعدة يف العقيددة الةد ي ة والددعوة إ  أخدذ العلدوم الدينيدة والشدرعية 

 .من املنابع الةافية
حماربدددددة البددددددع ونبدددددذ اخلرافدددددات  واملوعظدددددة احلسدددددنة يفباحلسدددددىن إ  اهلل تعدددددا  الددددددعوة   -

 ِإلَا   اْدُع)املسلم, بعيداً عن الةدام واملشاحنة انبالقاً من قولده تعدا    اجملتمع يفوالضالالت 

 ِبمَا ْ  َأْعلَامُ  هُاوَ  َربَّا َ  ِإنَّ َأْحَسُ  ِهَ  ِبالَِّت  َوَداِدْلُهْم اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َرب َ  َسِ يِ 

 [.125  الن ل] (ِباْلُمْهَتِديَ  َأْعَلُم َوُهَو َسِ يِلِه َعْ  َض َّ
إ  اهلل,  والعلددددوم الشددددرعية املؤصددددلة يف إبددددالغ دعددددوهتمالةدددد ي ة االهتمددددام باملندددداه    -

فتجددددهم يركددد ون يف دعدددوهتم علدددا أعظدددم دسدددتور وهدددو القدددربن الكدددر  وكتدددل السدددنة الةددد اا, 
 .ومن   السلب الةا  املستمد من الكتا  والسنة

احملا ددرات عدن  ريدق إلقدا  الفا دلة واألخدالق احلسدنة ادئ واملبداإلسدالمية غدرري القديم   -
املكثفدددة يف املددددارري واملسددداجد, وهدددي مدددن أهدددم األمدددور الدددي ينب دددي  الكلمدددات الوعظيدددةالدينيددة و 

للداعيددة أن يعتددين رددا ويدددعوا إلي ددا حيدد  مددددا اهلل سددب انه وتعددا  نبيدده يف كتابدده الكددر  قددداى 

 .[4  القلم] (ڱ  ڱ     ڱ  ں  ) تعا  
من أهم ما مي  بده الددعاة السدلفية يف نشدر الثقافدة اإلسدالمية ودعدوهتم إ  اهلل سدب انه   -
 كإقامددة احلفددالتإ  اهلل  يف دعددوهتم والوسددانل العةددرية املناسدبة اسددت دام البددرق احلديثدة وتعدا  

                                                           

 .املبلل املا يدار األرقم يف  سبق الكالم بالتفةيل عن مدرسة (1) 
د أعضدا  هيئدة التددريا مبع دد دار األرقدم لقا  مع الشيخ الداعية أمري حسن مي  الدين برماوي األصل أركا  مقديم يف مديندة ران دون, أحد (2) 

 هد مبكة املكرمة, وسبق  ترمجته بالتفةيل.20/12/1435بن أيب األرقم وكان اللقا  بتاريخ 
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معينددة ة, وهددذا أمددر يف غايددة األمهيددة إ  ال تقتةددر الدددعوة علددا وسدديلة وامللتقيددات العامدد والندددوات
فينب ي علدا الددعاة العنايدة واحلدر  يف تندوع الوسدانل واألدوات يف إبدالغ الددعوة  ,و رق حمددة

 .إ  اهلل وعدم االقتةار علا وسانل حمددة لت قق األهدا، املنشودة
كاسددددت دام احلاسددددو  إ  اهلل  إدخدددداى التقنيددددة احلديثددددة واالسددددتفادة من ددددا يف دعددددوهتم   -

لتقنيدة احلديثدة واسدتثمارها يف إبدالغ الددعوة إ  اهلل أمدر م دم وغايددة , فاالسدتفادة مدن اواالنيند 
أمسا يف تبوير اخلبا  الددعوي وخاصدة يف عةدر تقددم فيده العلدم وأصدب   التقنيدة يف متنداوى 

 .األيدي
جمانبة الةدام بن اجلماعدات األخدرى والددعوة عدش الوسدانل املتاحدة املمكندة بعيدداً عدن   -

وهددذ  اخلبددوة يشددكرون علي ددا, فالدددعاة السددلفية رغددم مددا يواج ددون مددن  االحتقددان وبددؤر الةددراع
بعض اجلماعات من املضايقات إال أ دم ال يلتفتدون إلدي م بدل وددهم يدوقروهم ويبجلدو م علدا 

 .أ م مشاا م وأساتذهتم هلم تقديرهم واحيام م
سددددت دام م التددددأثري البددددالغ يف دعددددوهتم إ  اهلل وخاصددددة  لبددددة العلددددم وفئددددة الشددددبا , ال  -

الوسددانل املناسددبة لتددأثريهم وهكددذا ينب ددي للداعيددة أن يكددون فبندداً حا قدداً يت ددن الفددر  املناسددبة 
 ويستثمر الوسانل املؤثرة لت قيق غايات أمسا وأهدا، عظما.

 (3), والقاديانية(2), واألشاعرة(1)كاملاتريدية  وفرق إسالمية يف بورماأخرى وهنال مجاعات       
لعدم  و  أتعرر إ  احلدي  عن م مفةالً  (1)باإل افة إ   انفة الشيعة (5)والشيلوية (4)والةوفية

                                                           

أيب املاتريدية  هي فرقة كالمية إسالمية تست دم الشاهن والددالنل العقليدة والكالميدة يف إثبدات العقيددة وصدفات اهلل وأمسانده, وتنسدل إ   (1) 
 .95  ,مرجع سابق1  ,املعاصرة واملذاهل األديان يف امليسرة املوسوعة, اإلسالمي للشبا  العاملية , انظر الندوةنةور املاتريديم

األشاعرة  هي فرقة إسالمية تتبىن الفلسفة الكالمية يف العقيدة وتوحيد أمسا  اهلل وصفاته, وتنسل أليب احلسن األشعري الدذي خدر  علدا  (2) 
, وكددذلك 83  مرجدع سدابق,, 1   ,املعاصدرة واملددذاهل األديدان يف امليسدرة املوسدوعة, اإلسدالمي للشددبا  العامليدة , انظدر النددوةاملعت لدة

 .132م,  2008, 6سعد رستم, الفرق واملذاهل اإلسالمية, دار األوانل للنشر والتوزيع, ط
بقةددد إبعدداد املسدددلمن عددن ديدددن م  ,اهلنديدددة مبسدداعدة االسددتعمار اال ليددد يالقاديانيددة  هددي حركدددة دينيددة نشددأت باسدددم اإلسددالم يف القددارة  (3) 

, اإلسددالمي للشددبا  العامليددة انظددر الندددوة الةدد ي , وإدخدداى معتقدددات وأحكددام ختددالب اإلسددالم, وإل ددا  فر ددية اجل دداد عددن املسددلمن,
, واألديدان املدذاهل قداموري,  دد علدي حسدن. د , وكدذلك416  مرجدع سدابق,, 1 ,املعاصدرة واملدذاهل األديدان يف امليسدرة املوسدوعة

 .10   هد1419, 1 ط, اجليل دار
 الةوفية  هي حركة دينية انتشرت كن عات فردية تدعو إ  ال هد وشدة العبادة, مث تبورت ح  صدارت  رقداً مميد ة معروفدة باسدم الةدوفية, (4) 

 .249 , مرجع سابق, 1 , املعاصرة واملذاهل األديان يف امليسرة املوسوعة, اإلسالمي للشبا  العاملية انظر الندوة
فددة الشيلويددة  هددي نسددبة إ  مدينددة بريلددي يف اهلنددد يف واليددة أوترابددراديش, وهددي فرقددة صددوفية م اليددة يف تقددديا األنبيددا  وبنددا  األ ددرحة وخمال (5) 

 واملدذاهل األديدان يف امليسدرة املوسدوعة, اإلسالمي للشبا  العاملية انظر الندوة املسلمن والسل والشتم واللعن والتكفري لعامة املسلمن,
 .298 , مرجع سابق1 , هد1424, املعاصرة
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, بل ال يتعدى دورهم يف حمين مرك هم ومقر تواجدهم يف نشر الثقافة اإلسالميةهلم  بارزٌ  دورٌ وجود 
الي وهم قلة يف  ات الوق , وليس  هلم كيان ح  يشار إلي م, فأكتفي بذكر هاتن اجلماعتن 

  الح  يف األفق دورمها وشذى عبرمها.

                                                                                                                                                                          

وقد أ لق علي م اإلمامية أل م جعلوا مدن اإلمامدة  الشيعة  هم تلك الفرقة من املسلمن الذين زعموا أن علياً هو األحق يف وراثة اخلالفة, (1) 
 مرجدع سددابق,, املعاصدرة واملدذاهل األديدان يف امليسدرة ,املوسدوعة اإلسدالمي للشدبا  العامليدة انظدر النددوةالقضدية األساسدية الدي تشد ل م, 

 .348 , مرجع سابق ,املنتشرة والفرق األديان عن املعتشة احلقانق, الوصي سعيد بن حسن أ د. د انظروكذلك  ,51  1 
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وسبل التغلب  المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الجماعات اْلسَلمية والدعاة السلفية
 .عليها

 أوال: التحديات.

عددددم االعددديا، احلكدددومي الرمسدددي هلدددذ  اجلماعدددات اإلسدددالمية, وإن كانددد  احلكومدددة  -1
ثانيدداً,  لعدددم تدددخل م يف السياسددة ونظددام احلكددمو  أوالً,أل ددم مسدداملن تتجدداوز مددع مجاعددة التبليددغ 

فالنشا ات الي تقام من مجاعة التبليغ أو اجلماعدة السدلفية تدتم كل دا جب دود فرديدة وبددون تةدري  
أو موافقة من قبل احلكومة, ألن هد، احلكومة البو ية هدو القضدا  علدا اإلسدالم و مدا اهلويدة 

وافقوا أو يةددروا تةدري  علدا منشدن ديدين يتعلدق باإلسدالم اإلسالمية من هنال, فكيب هلم أن ي
ومستقبله, لكن اإلخوة مع  لك يسعون بكل ما أوتوا من قوة وع م يف استمرار دعدوهتم يف سدبيل 

 .نشر اإلسالم رغم ما يواج ون من خما ر ش 
تقتةر دور مجاعة التبليغ يف الدعوة إ  العبادات واألخدالق وفضدانل األعمداى وإقامدة  -2

الذكر وال يكفي عمل دم ملواج دة التيدارات الفكريدة املعاديدة لإلسدالم الدي وندد كافدة  اقاهتدا حلدر  
, وهنددا لسدد  يف صدددد نكددران مجدديل م وهتمدديش نشددا اهتم الدعويددة والثقافيددة, اإلسددالم واملسددلمن

لكدددن هدددذا مدددا حةدددل فعدددالً خدددالى سدددبعن عامددداً الدددذي مضدددا, فلدددن تسدددتبع إ  اآلن أي مجاعدددة 
ة من مواج ة التيارات الفكرية امل تلفدة هندال, مبدا يف  لدك اجلماعدة السدلفية ف دم يف بدايدة إسالمي

 .مشوارهم وانبالقت م, فاملسؤولية تعظم يف أعناق م فيتبلل إ  ج د أكش وسعي أوسع
 املسددددرية واالنبالقددددةأ م يف بدايددددة بددددقلددددة نشدددداط الدددددعاة السددددلفية ويعددددذرون يف  لددددك  -3

خمتلفدددة ت دددديات مدددع مدددواج ت م ل  يأخدددذوا شددد رة واسدددعة مثدددل مجاعدددة التبليدددغ, باإل دددافة أ دددم 
, فبالتدددام ينب دددي علدددي م رسدددم اخلبدددن املسدددتقبلية وو دددع عتدددادهمشددد  قلدددة عدددددهم و واملتمثلدددة يف 

 .األهدا، املناسبة لت قيق بماهلم وغاياهتم و موحاهتم
تمدددانم, لل البددددع واخلرافدددات كإبددداحت م بعدددض مجاعدددة التبليدددغ مدددن نشدددر بعدددض تسددداهل -4

, فعلا القانمن من املشدايخ والددعاة مدن مجاعدة التبليدغ وغريهدا إدرال  لدك وحماربة من ينكر  لك
 .يف أوساط العوام وحّل ا جذرياً للقضا  علي ا وعدم انتشارها

يف مجاعدددة التبليدددغ كاالقتةدددار والوسدددانل وجددود بعدددض األخبدددا  يف املدددن   واألسددلو   -5
وإن  يف دعدوهتم ولديا اإلنكدار مدن م كليداً, توحيدد الربوبيدة فقدن وواهدل توحيدد اإلهليدة دعدوة  علا

 كانوا ال يتعمدون  لك بسبل ج ل م وقلة علم م.
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عدم التوازن يف مف وم الددين واحليداة كداخلرو  يف الددعوة إ  اهلل علدا حسدا  األسدرة  -6
ةدد ي  املنبلددق واملف ددوم والتددوازن بددن األمددور  , فينب ددي توالبيدد  وتربيددة األبنددا  لدددى مجاعددة التبليددغ

 .كل ا ال إفراط وال تفرين
, ف دم يدرون إصدالا الدنفا عدم املشاركة يف السياسة  انياً, وعدم التددخل في دا بتاتداً  -0

ملسدلمن اودا  ا اً كبدري   اً سدبل  دعفالتوجده وهدذا وهتذيب ا أواًل فإ ا صل   النفدوري صدل  اجملتمدع, 
ن كانوا مةيبن يف وج ة نظدرهم اآلن لضدعب شدوكة املسدلمن فدال  كدن , إوا ب ادهم يف بورما

املرور علي ا بس ولة بل جيل و دع ا يف عدن االعتبدار السديداد احلقدوق ورد املظدا  وإرجداع هيبدة 
 اإلسالم واملسلمن هنال.

 مجاعة التبليغ باحل بية والعةبية وإقةا  اآلخرين ممدن ليسدوا علدا مدذهب مبعض تتسم  -8
ج م وهم قلة وهلل احلمد, وهدذا املدن   يشدكل خبدراً ملسدتقبل الددعوة إ  اهلل يف بورمدا, فكدم ومن 

حنددن قاجددة إ  التددولب واالتفدداق واالحتدداد, بددل واملددؤازرة فيمددا بددن اجلماعددات يف  ددل اال ددب اد 
الددديين والظددرو، الددي تعددا  من ددا اإلسددالم وأهلددده يف بورمددا, حدد  ال نكددون  عمددة سددان ة سددد لة 

بدددو ين احلاقددددين إ  أن العددددو البدددو ي يفدددرح م هدددذا اخلدددال، بدددل يضدددعون اخلبدددن ويةدددنعون لل
 .املؤامرات ل رع ود  اخلال، فيما بن املسلمن

يف بورمدا ابتدداً  يف  ةبدن مجاعدة التبليدغ ودعداة السدلفيجدداً وجود خال، واسع وكبدري   -9
أصدد ا  الددرأي ممددا يتبلددل مددن العقددال  املددن   ومددروراً باألسددلو  واألهدددا، وانت دداً  بالوسددانل, 

 تقريددل وج ددات النظددر فيمددا بيددن مل واملشددورة و ددع احللددوى العاجلددة واجللددوري علددا  اولددة احلددوار
 .واخلرو  بتوصيات مدروسة ملستقبل الدعوة ونشر الثقافة اإلسالمية يف بورما

 وصدل نظدراً لكثدرهتم وشدوكت م حد  يف بورمدا لددعاة السدلفيةمجاعة التبليدغ  مضايقة  -10
إحلداق الضدرر واإلشد ار ردم علدا املدأل والت دذير حماولدة رم اإلبالغ عن م لدى احلكومة البو يدة و 

وجلسداهتم, ف دري أن تسدود احملبدة والوندام بدن الددعاة يف بورمدا بعيدداً  من م يف مواعظ م وخبب م
 .(1)نامعن التشن  والب ض والكراهية, فديننا اإلسالمي حيثنا علا التولب واحملبة والو 

مجاعددة الددبعض مددن الددعوة إ  اهلل عددن ج ددل وعددم البةددرية يف العلددم الشددرعي لددى  -11
, فددالعلم سددالا املددؤمن وقددد دعانددا القددربن الكددر  أن نعبددد اهلل وندددعو إ  ديندده علددا بةددرية التبليددغ

                                                           

بدأت فتيلة املشكلة مدن حادثدة تتعلدق , حي  ة مجاعة التبليغ للدعاة السلفيةوالعلما  يف حمارببن  لبة العلم يف بورما ( هنال قةة مش ورة 1) 
بالتمانم وأن أحد الدعاة السلفية أنكر علا أحد شيوخ مجاعة التبليغ وغضل غضباً شديداً وكيدب أنده ينكدر ثوابد  عنددهم, وبعدد  لدك 

وأش روا عن م بأ م أتوا مدن بدالد احلدرمن ي دريون ديدن مدن قدبل م مدن العلمدا , حار  كل من يعتنق هذ  الفكرة, بكافة الوسانل املمكنة 
 .والعوام ونبذوهم بن القوم
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ڑ   ک  ک  ک  ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ)قددددداى تعدددددا   

  [.108  يوسب] ( گ 
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 .يهاسبل التغلب علثانياً: 

 هددو , فدداإلخال ومراقبتدده يف السددر والعلددنيف دعددوهتم إ  اإلسددالم اإلخددال  هلل عدد  وجددل / 1

 ِللَّاهِ  َوْدهَاهُ  َأسْاَلمَ  ِممَّا ْ  ِدينااا  َأْحسَا ُ  َومَا ْ )  تعدا  قداى املرسدلن, دعدوة ومضدمون مفتداا الدين حقيقة

ََ  َحِنيفًاا  ِإبْاَ اِهيمَ  ِملَّاةَ  َواتََّ ا َ  ُمْحسِا    َوهُاوَ    تعدا  وقداى ,[125  النسدا ] ( َ ِليلًاا  ِإبْاَ اِهيمَ  اللَّاهُ  َواتََّخا

 َوَذلِااَ  الزَّكَاا َ  َوُيْؤتُاوا  الصَّاَلا َ  َوُيِقيمُاوا  ُحَنفَااءَ  الاد ي َ  لَااُه ُمْخِلصِانيَ  اللَّاهَ  ِلَيْع ُاُدوا  ِإلَّاا  ُأمِاُ وا  َومَاا )

 أم االعتقداد, يف  لدك أكدان سدوا ٌ  هلل اخلالةة بالنية األعماى قبوى , فارتبن[5  البينة] (اْلَقي مَاةِ  ِديُ 
 فينقي دا في دا, خملةداً  عقيدتده, يف صدادقاً  يكون أن املسلم من يتبلل وهذا األعماى وسانر العبادة يف
 .والنفاق والريا  الشرل من

ممدددا يثمدددر عدددن  لدددك نتدددان   ,يف بورمدددابدددن اجلماعدددات اإلسدددالمية والتواصدددل ينب ددي التعددداون / 2
 علدددا التعددداون يف أمدددور الدددش املدددؤمنن عبددداد  وتعدددا  سدددب انه اهلل أمدددر وقدددد ملموسدددة علدددا أرر الواقدددع

 اللَّااهَ  َواتَّقُااوا َواْلعُااْدَواِن الْااِثْمِم َعلَاا  َتعَاااَوُنوا َولَااا َوالتَّقْااَو  اْل ِاا   َعلَاا  َوَتعَاااَوُنوا) والتقددوى قدداى تعددا  

 يف رددم حيتددذى مثداالً  علددي م اهلل ر ددوان الة د ابة , ولقددد كددان[2  املانددة] (اْلِعقَاااِ  شَاِديدُ  اللَّاهَ  ِإنَّ
 إ ا الواحدد وكاجلسد وتعاو ا, تكاتف ا يف الن  ل ك لية فكانوا األمسا, املثل  لك يف وكانوا التعاون,
 واحلما. بالس ر اجلسد سانر له تداعا عضو من م اشتكا

ومسددلمي بورمددا  ,الوحدددة واالتفدداق ونبدذ اخلددال، والفرقددة فدداخلال، شدر ال حمالددةالددعوة إ  / 3
 وو  د  ب,حلاجدة إ  مجدع الكلمدة واحتداد الةديف أمدا اومشداا ا يف الو ع الراهن وخاصة علمان دا 

 مِا َ  َلكُامْ  شَاَ عَ  ) قداى تعدا   اتلفدوا, أال علي دا تسدتوجل األمدة وحددة أن وتعا  سب انه الع ة ر 

َِ  ُنوحااا  بِااِه َوصَّا   مَااا الاد ي ِ   َأِقيمُااوا َأْن َوِعيسَاا  َوُموسَا   ِإبْااَ اِهيَم بِاهِ  َوصَّااْيَنا َومَاا  ِإَليْااَ  َأْوَحْينَاا  َوالَّاا

 َتَف َّقُاوا  َولَاا  َدِميعااا  اللَّاهِ  ِبَح ْا ِ  َواْعَتصِاُموا ) وقداى تعدا   ,[13  الشدورى] ( ِفيِه َتَتَف َُّقوا َوَلا الد يَ 

 ِإْ َوانااااا  ِبِنْعَمتِاااِه َفَأصْاااَ ْحُتمْ  ُقلُاااوِبُكْم بَاااْي َ  فَاااَألََّ  َأعْاااَداءا ُكنْاااُتمْ  ِإْذ َعلَاااْيُكْم اللَّاااهِ  ِنْعمَاااَت َواْذكُاااُ وا

ََُكمْ  النَّااااارِ  مِاااا َ  ُحفْااااَ  ٍ  شَااااَفا  َعلَاااا   َوُكنْااااُتْم ََِل َ  ِمْنهَااااا  َفَأْنقَاااا  َلَعلَّكُاااامْ  آَياتِااااهِ  َلكُاااامْ  اللَّااااهُ  ُي َااااي  ُ  كَاااا

َِيَ  َتُكوُنوا َوَلا) , وقاى تعا  [103  عمران بى] (َتْهَتُدوَن  مَاا  َبعْادِ  مِا ْ  َواْ َتَلفُاوا  َتَف َُّقوا َكالَّ

ََا   َلهُاامْ  َوُأوَلئِاا َ  اْلَ ي نَااا ُ  دَاااَءُهمُ   اللَّاااَه َوَأِطيعُااوا ) , وقددداى تعددا  [105  عمددران بى] (َعظِاايم   عَااا



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

412 

 

ََْهَ  َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َوَلا َوَرُسوَلُه , [46  األنفداى] (الصَّااِبِ ي َ  َما َ  اللَّاهَ  ِإنَّ َواصْاِ ُ وا  ِرحُيُكْم َوَت
صدددفوف ا  وتدددر ّ  أج ا هدددا وتشددددّ  شدددتاهتا حقدددة ومدددع إ  وحددددة فمدددا أحدددو  األمدددة اإلسدددالمية البورميدددة

 وتوحد كلمت ا.

احددديام كدددل من مدددا الددددعوة إ  و  ,األفكدددار وقمدددع برا  اآلخدددرين يف والتةدددللنبدددذ العةدددبية / 4
 األمدددة أحددو  فمددا ,ولدددو كددانوا خمتلفددن يف املددن   واألسدددلو والونددام اآلخددر قيدد  تسددود بيدددن م احملبددة 

واحديام كدل مدن م اآلخددر  والتسدام  العفدو الشماويدة اليدوم وخاصدة اجلماعدات اإلسدالمية إ  اإلسدالمية
تسدود  املؤملدة واسدتبداهلا بةدف ات مشدرقة ةدف ةال تلك و ي املا ي نسيان بل وتقبل ا, والدعوة إ 

   أحسددن,مددن حسددن إ احلدداى لت يددري النوايددا حسددن وإبدددا  ,البددر، اآلخددر وقبددوى بيددن م الونددام واحملبددة
 التعدددايش ا  والددددعوة وسدددالم قدددل والعددديش الكلمدددة ومجدددع علدددا  ّ  القدددادرة واألفكدددار احللدددوى وإجيددداد

 .الكل جيمع الذي اإلسالمي الدين سقب حت  إال التعايش  لك يتأتا وال السلمي فيما بين م,

, حددد  ال تضددديع اجل دددود سددددى ملسدددتباعقددددر اواإلمكاندددات حندددو التكامدددل توحيدددد اجل دددود / 5
 مجيدددع يف والتقددددم باألمدددة اإلسدددالمية البورميدددة والن دددور فتت قدددق النتدددان  املرجدددوة بفضدددل اهلل, والنمدددو

والتعليميددة والدعويددة, وبالتددام تقددوى  واألمنيددة واالقتةددادية والثقافيددة السياسددية من ددا امل تلفددة اجملدداالت
 شوكة املسلمن هنال وترتفع شأ م مع تقدم ال من وتكون هلم كلمت م واعتبارهم.

كاالنضدمام والعقدل  الدي ال ختدالب الشدرع واملنبلقدات التنازى عدن بعدض املبدادئ / الدعوة إ  6
أو البانفددة يف سددبيل الوصددوى  لتفدات ملسددما اجلماعددة أو الفرقدةحتد  لددوا  كددل من مدا اآلخددر وعدددم اال

 إ  أهدا، سامية وغايات نبيلة وحتقيق النتان  املر ية, واجللوري إ   اولة احلوار واملناقشة.

الدددعوة إ  اهلل باحلسددىن وحماولددة عدددم الةدددام وخلددق بددؤر الةددراع والفتنددة, وونددل اجلددداى / 0 

 هِاا َ  بِااالَِّت  َودَاااِدْلُهْم اْلَحسَااَنِة َواْلَمْوِعظَااِة ِباْلِحْكمَااةِ  َرب ااَ  سَااِ يِ  ِإلَاا  ُعاْد) قدداى تعددا   وامل اصددمة

 [.125  الن ل] ( ِباْلُمْهَتِديَ  َأْعَلُم َوُهَو َسِ يِلِه َعْ  َض َّ ِبَمْ  َأْعَلُم ُهَو َربََّ  ِإنَّ َأْحَسُ 

وجعل دا فدوق كدل اعتبدار يف سدبيل الوصدوى  ,/ ت ليل املةا  العامة علدا املةدا  الش ةدية8
 فالتشددددريع اخلاصددددة, املةددددل ة وأكثددددر نفعدددداً مددددن تددددأثرياً  أقددددوى العامددددة املةددددل ة ألن ,غايددددات نبيلددددةإ  

 اجلماعدة ومةدل ة األفدراد مةدل ة تعار   وإ ا واجملتمعات األفراد صالا إ  إال يرمي ال اإلسالمي
 علددا حيددر  املسددلم البددورمي أن الفددرد علددا فددإن هلددذا ,العامددة املةددل ة أل ددا اجلماعددة مةددل ة قُدددم 
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 مدددع يتعدددارر ال  املدددا الفدددرد صدددا  إمهددداى دون العدددام الةدددا  يف ُجدددّل اهتمامددده وجعدددل العدددام الةدددا 
 معده, وإن يعملدون ويف مدن تةدرفاته يف املف دوم هدذا ينمدي الدذي هدو النداج  فاملسدلم العامدة, املةل ة
 الةددد ابة سدددلول هدددو هدددذا كددان وقدددد اإلسدددالم فيددده رّغدددل أمددر اخلاصدددة علدددا العامدددة املةدددل ة ت ليددل

األمددة علددا مددر القددرون والعةدور والدددهور فمددا أحددرى الشددعل  هدذ  مددن وامل لةددن والعلمددا  والتدابعن
 البورمي املسلم يف  ل اال ب اد أن ي تم رذا املبدأ العظيم.
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في نشر الثقافة  المبحث الرابع: الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية في بورما ودورها

 اإلسالمية.

 المطلب األول: الجمعيات في بورما ودورها في نشر الثقافة اْلسَلمية.
 أهمية الجمعيات اْلسَلمية:أوالً: 

اإلسالمية من أهم روافد الثقافة اإلسالمية يف بورما بعد املؤسسدات  عد اجلمعيات واملؤسساتتُ 
بددن مدددلوى اجلمعيددة  وعامددة الندداري, ولدديا هنددال فددرقالتعليميددة, إ  تعتددش حلقددة الوصددل بددن املثقفددن 

واملؤسسددة مددن حيدد  املعددىن يف بورمددا ف ددو مددن بددا  التسددميات االصددبالحية فقددن,  ددال، املنظمددة 
تكددون أهددداف ا دفاعيددة وسياسددية وحقوقيددة  فت تلددب مدددلوهلا عددن اجلمعيددة واملؤسسددة, إ  املنظمددة غالبدداً 

 .(1)غري رمسية أ ابالسرية و  اتةف غري اجتماعية, ورمبا 

وَجعْلُ  الفرق بن اجلمعية واملؤسسة بفدرق لبيدب لكنده جدوهري, وهدو أن اجلمعيدة هلدا اعديا، 
رمسي من قبل احلكومة وال زال  قانمة وأغلل مكاتب ا الرنيسية يف ران ون العاصدمة القد دة وهلدا فدروع 

اً يف أراكدان, وُجل دا تنتشدر غالبدا اعديا، حكدومي وكاند  يف أحنا  بورما,  ال، املؤسسات فليا هل
 حُمي  من الوجود بسبل احلكومة ال ا ة.

إ  التكددداتب والتعددداون والددديابن والتكافدددل االجتمددداعي, وتقدددد   بورمدددايف  وهتدددد، اجلمعيدددات 
فالدذي رزقده اهلل مداالً ووسدعه عليده ينفقده يف سدبيله ألجدل خدمات ومعوندات يف مجيدع جمداالت احليداة, 

يف ي ددل نفسدده وجاهدده والسددلبة , وصدداحل اجلددا  م  ومشدداريع اجلمعيددة أو املؤسسددةدعددم مسددرية الددشا
 اخلبدن والدر ىرسدم الفكر يوهدل فكدر  وعقلده يف العلم و اجلمعية, وصاحل  تذليل عقبات ومعوقات

 وكفايته. قدر حاجته اوصاحل احلاجة أو الفقري يستفيد من واألهدا،, 

واجده حتدديات شد  كبدرية وخمتلفدة, وبالتدام حتتدا  إ  وتتجلا أمهية اجلمعيات يف بورمدا أل دا ت 
 اجليددمجعيات ومؤسسدات تتندوع يف أهدداف ا ور يت دا وخددماهتا, ويف نفدا األمدر حتتدا  إ  الت بدين 

يف ومسدريهتا, وأن أغلدل اجلمعيدات واملؤسسدات  ر يت داواليكي  العدام والفكدر الثاقدل وبعدد النظدر يف 
 .وأنفقوا علي ا من أمواهلم اخلا  قام  علا يد املسلمنبورما 

                                                           

( مد  اإلشدارة إ  املنظمدات يف هددذا املبلدل ملدا هلدا مددن بثدار  يددة تتمثدل يف احلفدداظ علدا هويدة املسدلمن ومقدسدداته, وأل دا تنددر  حتدد  1) 
يل عدن هددذ  املنظمددات يف الفةددل الثالدد  يف اجل دود الداخليددة ملواج ددة الثقافددة اإلسددالمية, وأرجعدد  منظومدة معينددة, وسددو، يددأر بالتفةدد

 .هنال, أل ا أسس  ملواج ة الت ديات,  ال، اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية ااحلدي  عن 
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يلي من األسبر أبرز بعض اجلمعيدات اإلسدالمية يف بورمدا ومدا تقددم مدن دور فعداى يف  ويف ما 
رت ت الددي أ كرهددا قددد اندددثؤسسددااجملتمددع املسددلم, ولعددل بعددض املنشددر الثقافددة اإلسددالمية يف أوسدداط 

يف حينددده, لكندددين إلي ددا آلن وأشدددري سددبل بخدددر, و  يكددن هلدددا وجددود ابوأغلقدد  مدددن قبددل احلكومدددة أو 
ملددا كاندد  هلددا مددن ج ددود بددارزة وملموسددة والزالدد  نتانج ددا وفراهتددا تلددوا يف األفددق إن   تكددن  أوردهددا

باقيدة, ولالسددتفادة مددن خشاهتددا ووارردا السددابقة وتفددادي بعددض سدلبياهتا, وملعرفددة حقددد العدددو ال اشددم 
 .يقت ا وإغالق االبو ي اوا  هذ  اجلمعيات واملؤسسات يف مضا

بعددددد تددددوم اجلنددددراى  وجيدددددر  كددددر  هنددددا أن اجلمعيددددات واملؤسسددددات واإلسددددالمية تضددددررت كثددددرياً  
وجعلدد  احلكومددة عسددكرية  م1962مقاليددد احلكددم يف الددبالد بقددوة السددالا عددام  يددن(و الدددكتاتور )  

اإلسدددالمية مجيدددع اجلمعيدددات واملؤسسدددات واملنظمدددات وحدددل إل دددا   قدددراراً غا ددداً ف دددوا وأصددددر فاشدددية 
 .ومالحقة أعضان ا وخاصة يف إقليم أراكان ومضايقت ا وس ل تراخية ا

 .أبرز الجمعيات اْلسَلمية ودورها في نشر الثقافة اْلسَلميةثانياً: 

 البو يددة الدولددةقبددل مددن رددا املعيفددة اإلسددالمية أبددرز اجلمعيددات عددن التفةدديل بفيمددا يلددي أ كددر 
وكل ددا يف ران ددون العاصددمة القد ددة ولبعضدد ا فددروع يف ات ومسددجلة رمسيددة هنددال وعددددها مخددا مجعيدد

منددا ق أخددرى وال زالدد  تددؤدي دورهددا يف نشددر الثقافددة اإلسددالمية حسددل إمكاناهتددا رغددم املضددايقات 
 املستمرة من قبل احلكومة ال ا ة وو ع القيود والشروط التعجي ية.

 ممدا واألمدن امل دابرات أج د ة خالى من اجملموعات هذ  ونشاط حتركات كل احلكومة إ  ترصد
 .(1)احلكومة انتقام من خوفاً  يقولونه وما ما يفعلونه يف يتوخون احلذر اجملموعات هذ  أفراد جعل

مدددع مالحظدددة عددددم وجدددود أي مجعيدددة رمسيدددة معيفدددة يف منبقدددة أراكدددان  ات التمركددد  اإلسدددالمي 
 ي هاجلمعيات املعيفة الرمسية و  لألسب الشديد

 .مسلمي ميانماراتحاد شباب / 4

املتدددداوى بدددن ألسدددنة النددداري هلدددذ  اجلمعيدددة, واالسدددم  احلدددام امل تةدددر املشددد ور االسدددمهدددو هدددذا 
وتأسسدد   (, مج وريددة احتدداد ميامنددار)مركدد  املنظمددة الدينيددة لشددبا  مسددلمي ميامندداراملسددجل رمسيدداً هددو 

بورمددددا م فكددددان امس دددا مركدددد  مسددددلمي 1954واسددددتمرت ج ودهدددا حدددد  عددددام  م1945اجلمعيدددة عددددام 

                                                           

 .28 مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (1) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

419 

 

م وبعد اجتمداع األعضدا  البدارزين 1959واختةارها )با ما كا( وكان هدف ا سياسي وديين, ويف عام 
م ا ت يددري امس ددا إ  1962حتددوى امس ددا إ  حتريددر مسددلمي بورمددا واختةددارها )بددا مددا ال (, مث يف عددام 

مدددن أقددددم  تدددشتعو شدددبا  مسدددلمي ميامندددار واختةدددارها )مدددا مدددا ال ( وبقيددد  حددد  اآلن ردددذا االسدددم, 
اجلمعيات يف بورما ومن أعرق ا علا اإل الق, وتضم علما  العةر احلدالين الدذين  هبدوا مدن اململكدة 

وتقددع اجلمعيدة يف شددقة مسددتقلة بعمددارة وخاصدة يف قسددم االفتددا ,  وغريهدداوبددن الديش العربيدة السددعودية 
 (360وتضدم أكثدر مدن ) فرعداً  (48), وهلا فروع منتشرة يف البالد عددد القد ة مبدينة ران ون العاصمة

غ عدددد األعضددا  يف لديف الفدرع الرنيسددي, ويدتم ترشددي  م واختيدارهم علددا هيئدة برملددان, ويب رمسيدداً  عضدواً 
ملناقشدة  مدن كدل أسدبوع حدداأليدوم وتمدع اللجندة التنفيذيدة باجلمعيدة , و مجيع الفروع فانية وأربعدن ألفداً 

التقددارير الدوريددة, والددرنيا احلددام للمنظمددة هددو حسددن  ودراسددة األعمدداىجدددوى املسددتجدات ومتابعددة 
 .(1)م ن تون

وتتل   أعماهلم الدينية يف اإلشرا، علا املساجد وإصدار الفتداوى الشدرعية واإلشدرا، علدا 
الذب  واأل احي يف موسدم احلد , ويف اجلاندل االجتمداعي هتدتم بإصدالا  ات البدن, وإصددار عقدود 

وتنظددديم وحدد  التدددشع بالددددم, وختدددان األوالد, ومسددداعدة األسدددر  األنك ددة وصدددكول البدددالق واخللدددع,
 وغريها. مة كإعبان م ماكينة خيا ةاالفقرية بالتنمية املستد

الددورات الةديفية لبدال  و البدات اجلدامعين لتعلديم أصدوى  تدنظم اجلمعيدةويف اجلانل الثقدايف 
عمددل الددددورات العلميدددة املبسدددبة وتنظددديم دورات م اريدددة كاخليا ددة وتعلددديم قيدددادة السددديارات, و  ,الدددين

تتعلدق بشدعانر الددين  (سدي ديمددم  )توزيدع أقدرا  باإل دافة إ  لكبار السدن مدن الرجداى والنسدا , 
 .ت ليد  كراهم ونشر سريهمل ةاإلسالمي, وإحيا  تراث رجاى املسلمن الذين كان هلم ج ود بارز 

ويف اجلانل التعليمدي لددي م ج دود بدارزة يف دعدم البلبدة احملتداجن وتبدين احتياجداهتم الضدرورية 
  للمسدلمن, واحلكومدة بدددورها اةددمبملواصدلة دراسدت م, إ  جانددل التعداون مدع احلكومددة فيمدا يتعلدق 

يشدددر، و  (2)تعلددق بقضدددايا املسددلمن, ويددديأري اجلمعيددة اآلن احلدددا  حسددنت م دددميف أي أمددر  اتشدداوره
 تؤدي دورها بشكل راندع وملمدوري وختبدو خبدوات ثابتدة رغدماجلمعية  زال  ال, و ومعنوياً  علي ا مادياً 

                                                           

مدن أصدوى هنديددة يتةدب بداألخالق احلسددنة, رجدل ثدري ينفددق مدن مالده اخلددا  يف مسدرية املنظمدة, وهددو رجدل اجتمدداعي  حسدن م دن تددون (1) 
صاحل عالقات واسعة وله ش رة كبرية وقبوى عند الناري, لقا  مع الشيخ الداعية أمري حسن مي  الددين برمداوي األصدل أركدا  مقديم يف 

 ة املكرمة, وسبق  ترمجته, يش ل منةل الوكيل املساعد للشؤون الدينية يف هذ  املنظمة.هد مبك20/12/1435مدينة ران ون, بتاريخ 
  األيتدام نه تاجر كبري, وله وقب يدر دخله للجمعية إ  جانل تشعده مدن مالده اخلدا  لبدالإ( احلا  حسن معرو، جب ود  اجلبارة حي  2) 

 .املنظمات هنال ىحديسة إلأيضاً تيأري رن, مع زوجته, وهي و ال  الدراسات العليا
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مدن حيد   املوجدودة يف بورمدان مدن أفضدل اجلمعيدات احلكومة, وتعتدش اآل املستمرة من قبلاملضايقات 
 .(1)واال ازاتوالنشا ات التنظيم 

 جمعية علماء اْلسَلم./ 3

, واسددعة جيدددةسددمعة تتميدد  بيف بورمددا ومددن أمه ددا, و املشدد ورة مددن أعددرق اجلمعيددات اإلسددالمية  
وتعتددش مددن أقددوى اجلمعيددات علددا  وتتمتددع ريبددة عاليددة وحتظددا بالسددمع والباعددة والقبددوى مددن الندداري,

هلدددا ن  انيددة جيددددة ودعددم مدددام واسددع, حيددد  إاإل ددالق مدددن حيدد  النشدددا ات واال ددازات ولددددي ا مي
ران ددون,  القد دة ملموسدة يف مجيددع أحندا  الدبالد, ومرك هددا الرنيسدي بالعاصددمةإ ددازات بدارزة و  نشدا ات

, وهددي مجعيددة رمسيددة (كيلددو  دداالً 600) واملكتددل الفرعددي هلددا يف مدينددة مندددم الددي تبعددد عددن العاصددمة
مية,  مرخةدددة مدددن الدولدددة, وهلدددا فدددروع يف خمتلدددب أحندددا  الدددبالد خاصدددة باملددددن الدددي ردددا ومعدددات إسدددال

 املسلمة. راكانأكمنبقة 

ويضدم علمدا  شدرعين حت  مسما جملا العلما ,  م1916عام  وتأسس  هذ  اجلمعية منذ 
 ,غدالبيت م مددن أصددوى هنديددة, وأكثددر أعضددان ا مددن أنمددة املسدداجد وخببان ددا ومعلمددي املدددارري الدينيددة

هدو الشدديخ حممددود  مخسدة بال، عضددو, ورنديا اجلمعيددة سددابقاً  هددد1405وبلدغ عدددد أعضدان ا يف عددام 
 .سوتان , ورنيس ا احلام هو الشيخ حاف  صا (2)داود يوسب

وتددتل   ج ددود اجلمعيددة يف  ايددة املقدسددات اإلسددالمية والشددعانر اإلسددالمية يف مجيددع أحنددا   
الدبالد, وبنددا  املسداجد واملدددارري الدينيدة واإلشددرا، علي دا, وتددوفري بعدض احتياجاهتددا الالزمدة, وإصدددار 

د وإصدددار عقدددو  ,بعددد دراسددة مستفيضددة عددن  ريددق جلنددة مشددكلة ثابتددة هلددذا ال ددرر الفتدداوى الشددرعية
املدددن والقددرى, ودعددوة الكفددار إ  اإلسددالم,  إ وإرسدداى الدددعاة  ,األنك ددة وصددكول البددالق واخللددع

, وهلدا نشداط اجتمداعي يتمثدل يف مسداعدة الفقدرا  واملسداكن واأليتدام املتنوعدة وعمل الدورات الةيفية
                                                           

م بالل دة البورميدة, وكدذلك 2012انظر نشرة بعنوان خالصة ونتان  املدؤمر العدام ألعضدا  اجلمعيدة عدن أبدرز نشدا ات وإ دازات اجلمعيدة يف  (1) 
رة, وكددان اللقدا  بتدداريخ  لقدا  مدع البالددل البدورمي املقديم يف ران ددون  أسدد إمساعيددل  الدل دراسدات عليددا باجلامعدة اإلسددالمية باملديندة املندو 

, وكددذلك لقدددا  مدددع 141/280  , مرجددع سدددابق صدددر العبددودي, بورمدددا اخلددش والعيدددانحممددد ناهددد مبكدددة املكرمددة, وكدددذلك 6/12/1435
وسدبق  ترمجتدده, وهددو عضدو بدارز يف هددذ  اجلمعيدة هدد مبكدة املكرمدة, 28/8/1434بتدداريخ  البدورمي األراكدا  عيسدا  ديا  امللددك الداعيدة 
ويشد ل منةددل الوكيددل املسدداعد  لقددا  مددع الشديخ الداعيددة أمددري حسدن ميدد  الدددين برمداوي األصددل أركددا  مقديم يف مدينددة ران ددون,وكدذلك 

 هد مبكة املكرمة, وسبق  ترمجته.20/12/1435للشؤون الدينية يف هذ  املنظمة, وكان اللقا  بتاريخ 
 ,اجمللدا التأسيسدي لراببدة العدا  اإلسدالمي اً يفعضو وكان  يش ل و يفة املفي,كان و من أصل هندي  الشيخ حممود داود يوسب ر ه اهلل( 2) 

ندور اإلسدالم بدن جعفدر علدي بى انظدر , للشديخ املرحدوم سدوتان, الدذي كدان نانبداً أ دد وبعد وفاته ر ه اهلل حل حمله الشيخ  احلاف  صا  
 .82   فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات
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و لدل النظددر يف املسدلمن  مبةدا  يتعلدق فيمدا احلكومددة خما بدة مثدلواألرامدل وغريهدا مدن النشدا ات, 
وال زالدد  اجلمعيددة  املسددلمن بقضددايا تتعلددق م ددم أمددر أي يف اتشدداوره بدددورها واحلكومددة, اال ددب اد

القيددود املفرو دة مددن بسدبل  وتقلةد  إ ازاهتددا سدانرة يف نشدا  ا, إال أ ددا يف اآلوندة األخددرية  دعف 
 .(1)ة إ  ختضع ملراقبة شديدة جداً احلكومة العسكريقبل 

 األعلى للشئون اْلسَلمية.المجلس / 2

يعتدش هدذا اجمللدا مدن م, و 1954, وتأسدا يف عدام )ران دون(القد دة  مرك   الرنيسي بالعاصمة 
املؤسسات املشد ورة يف بورمدا, ويقدع اجمللدا يف بندا  مدن األبنيدة الكبدرية القد دة الدي يتدألب من دا قلدل 

مندده, إال أ ددم جعلددوا بعددض أج اندده  ددابقن الرتفدداع سددقفه وحدداجت م إ   مدينددة ران ددون ويشدد ل  ابقدداً 
املكان, وهو معي، به من قبل احلكومة, ومو ع ثقة من اجلميع وهلا فروع يف مجيع مددن بورمدا, وهلدا 
فرعددان يف منبقدددة أراكددان, وكانددد  مددن أنشدددن فددروع اجلمعيدددة هنددال, إال أن احلكومدددة البو يددة كعادهتدددا 

( 300) مدن يقدر  مدا والدشام , ويضدم مدن األنشدبة اً ايق  اجلمعيدة فقلةد  كثدري و ع  القيود و 
, مكثفددة دوريددة اجتماعددات بدداجمللا التنفيذيددة وللجنددة, برملانيددة انت ابددات هيئددة علددا وترشدد  م عضددو
 (.شن مونغ فيان) الشيخ هو احلام ورنيس م, البارزين األعضا  كبار وتضم

وييكددد  نشددداط اجمللدددا يف نشدددر الددددعوة اإلسدددالمية مدددن خدددالى إصددددار املببوعدددات والنشدددرات  
, الدينيددة والكتددل اإلسددالمية الددي ال تتعددارر مددع سياسددة احلكومددة وعلددا نبدداق  دديق وحمدددود جددداً 

واإلشددرا، األ دد ية, اهلدددي و وإصدددار الفتدداوى الشددرعية, واإلشددرا، علددا املسدداجد وإصدددار تةدداري  
وحضدور املدؤمرات , واالهتمام باملن  الدراسدية وابتعداث البدال  إ  اخلدار , ت والذبان  علا املأكوال

اإلسدددالمية العامليدددة كراببدددة العدددا  اإلسدددالمي ومالي يدددا واندونيسددديا وتايلندددد واسدددياليا, وكدددذلك اعتمددداد 
علددا وإعددالن ر يددة هددالى شدد ر رمضددان املبددارل, والعمددل علددا تسدد يل اإلجددرا ات النظاميددة لل ةددوى 

تةدددداري  احلدددد , وخما بددددة احلكومددددة ومفاو ددددت ا الفتتدددداا وإعددددادة املسدددداجد امل لقددددة واملقددددابر املعبلددددة 
للمسدددلمن, وتنفيدددذ املشددداريع اإلغاثيدددة ملسددداعدة احملتددداجن يف الكدددوارث والعواصدددب والفيضدددانات الدددي 

كومدة بددورها مةدل ة للمسدلمن, واحلأي إ  جاندل التعداون مدع احلكومدة فيمدا يتعلدق وتداا الدبالد, 
 .تتعلق بقضايا املسلمن م ميف أي أمر  اتشاوره

                                                           

 , وكذلك نور اإلسالم بدن جعفدر علدي بى فدان , املسدلمون يف بورمدا التداريخ والت دديات 09ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان   حممد  (1) 
األراكددا  عيسددا  دديا  امللددك  لقددا  مدع الداعيددة, وكددذلك 90-89, وكدذلك انظددر موشددي ي ددار, مسددلمو بورمدا, مرجددع سددابق  81  

 وسبق  ترمجته. هد28/8/1434بتاريخ  يف مكة املكرمةالبورمي 
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ب قددد أل دد (1)ر ده اهلل  الشديخ  غددازي هاشددمالسددابق ومدن أهددم ا دازات هددذا اجمللددا أن رنيسد ا 
بالتعداون مدع علمدا  م 1962يف عدام للقدربن الكدر  بالل دة البورميدة مسدا  )تفسدري تبيدان القدربن(  تفسرياً 
 .(2)امللك ف د لبباعة املة ب الشريب تفسري  خمتةراً , وقد  بع جممع بخرين

 مركز جماعة العلماء الحق./ 1

 دازات ويفتقدر إ  الددعم ية يف بورما من حيد  النشدا ات واإلمن أ عب اجلمعيات اإلسالم 
م, باسدم )أنمدة املسداجد( مث 1935القد دة وتأسدا يف عدام  قع يف ران ون العاصدمةيو املام واملعنوي, 

ورنيسدد ا املتعدداونن, قلددة مددن إ  جانددل  بددارزاً  عضددواً  (15ويتكددون مددن ), احلددام ت ددري إ  هددذا االسددم
 .(3)احلام الشيخ سعيد اهلل املظاهري

اجد , كاإلشددرا، علددا املسدداإلسددالمي اجلمعيددات الددي هتددتم بددأمور الدددين إحدددى ويعتددش املركدد 
 الدينيدددة والسدددعي لتعيدددن األنمدددة واخلببدددا  واملدددؤ نن والُقدددر ا , واإلشدددرا، علدددا مقدددابر املسدددلمن أيضددداً,

اإلسدددالمية وإصددددار املببوعدددات الدينيدددة واملنشدددورات إن لددد م األمدددر إصددددار الفتددداوى الشدددرعية وكدددذلك 
لتةدداري  صدددار اإاأل دداحي يف عيددد األ دد ا املبددارل قيدد  يددتم اهلدددي و واإلشددرا، علددا  ,وتوزيع ددا
للددذب  والن ددر واالسددتفادة مددن جلودهددا  املالنددم كدانامل يئددةهتمددن مث و البو يددة مددن قبددل احلكومددة  الالزمدة

 .لبيع ا ويعود ريع ا للجمعية

ومددن أهددم أهدددا، املركدد  عمددل بددرام  هادفددة فيمددا يتعلددق قددوار األديددان, والدددعوة إ  الوحدددة  
سددالمية علددا مدددن   الكتددا  والسددنة, والسددعي إ  نشدددر وعدددم الفرقددة واالخددتال،, ونشدددر الدددعوة اإل

, باإل دافة إ  -واهلل املسدتعان-الف م الة ي  والةورة املشرقة لإلسالم يف بلد شو  البدو ين صدورته 

                                                           

, ويدتكلم قمداري بدالغ و كدا  مسر اللون, ولده ش ةدية قويدة يتددفق حيويدة ونشدا اً أمن أصوى هندية وهو  الشيخ احلا  غازي حممد هاشم (1) 
ال عمدددا  ل عددددد مدددن بدددوقا ,ملفددد  للنظدددر, وهدددو يعدددر، العربيدددة ويسدددت دم العبدددارات األصددديلة القد دددة الدددي تتضدددمن اجملدددازات والتشدددبي ات

 .260بورما اخلش والعيان      حممد بن ناصر العبوديانظر اإلسالمية كامللك فيةل ر ه اهلل ورنيا مةر السابق أنور السادات
البدورمي املقديم يف  البالدلوكذلك لقدا  مدع  ,البورمية بالل ة م2011م وح  عام 2004من عام  اجلمعية  ازاتمؤمر إ بعنوان نشرة انظر( 2) 

 82بورمدا اخلدش والعيدان   حممد بن ناصدر العبدودي, وسبق  ترمجته, وكذلك املكرمة مبكة هد6/12/1435  بتاريخ إمساعيل أسد ونران 
 .82   , وكذلك نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات163-259   و

 الشيخ سعيد اهلل املظاهري مدير مدرسة النعمانية اإلسالمية بران ون وإمام وخبيل جامع سوليا. (3) 
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تنظدديم الدددورات العلميددة املكثفددة والسددعي إ  إنشددا  املكتبددات اإلسددالمية يف أمدداكن متفرقددة ودعددم دور 
 .(1)األيتام قدر املستباع

 جمعية )ما آ فا(./ 2

) مددا ب فددا ( هددذا هددو االسددم املعددرو، واملشدد ور عن ددا واملتددداوى علددا ألسددنة الندداري, وترمجت ددا  
وتقدع م 1988بالل ة العربية )منظمة الشؤون الو نية ملسلمي ميامنار( وتأسس  هذ  اجلمعيدة يف عدام 

القد ة ولدي ا فروع يف منددم وغريهدا, وجدل اهتمام دا فيمدا يتعلدق باجلاندل  يف مدينة ران ون العاصمة
 االجتماعي الثقايف إ  جانل االهتمام بالشؤون الدينية علا نباق  يق.

اجلمعيات الي هتتم بالشا  املسلم والسديدات املسدلمات, وتدتل   نشدا  ا يف وهي إحدى  
مدددة حفدددل تكدددر  عدددام للبدددال  املتفدددوقن واملتميددد ين و لدددك بإقا ,ندعدددم البدددال  والبالبدددات اجلدددامعي

وكدددذلك عمدددل دورات  ,املت دددرجن مدددن املرحلدددة الثانويدددة يف املددددارري احلكوميدددة مسدددلماً كدددان أو بو يددداً 
جلميددع البدال  يف املندداه   مت ةةدة مكثفددة قبدل حلددوى االختبدارات الن انيددة العامدة للمرحلددة الثانويدة

عدة احملتداجن يف الكدوارث والفيضدانات, واإلشدرا، علدا املددارري الدراسية, باإل افة إ  السعي ملسا
اإلسالمية ومقابر املسلمن وعمدل الدشام  العامدة يف مسدألة حدوار األديدان, و لدل بندا  مةدليات مدن 

 .(2)احلكومة البو ية يف القرى اجلديدة الي تسكن ا املسلمن

, اإلسدالمية العضدوية يف هدذ  اجلمعيدات يف مسدألةتتعلدق  وأشري هنا إ  نقبة مجيلة ورانعة جدداً 
واحدددة فقددن, رددد، إسددالمية املشدداركة إال يف مجعيددة  وأ  االنضددمام  شددي ندده ال يسددم  ألإحيدد  

االنتقددداى أو الت ويدددل واالنضدددمام إ  مجعيدددة  رغدددل العضدددو يفاليكيددد  واالرتقدددا  بالعمدددل اخلدددريي, وإ ا 
 أخرى, يل م من العضو إحضار ما يثب  إخال   من  ر، اجلمعية السابقة.

ردددا مدددن قبدددل  ةواملعيفدددالرمسيدددة تضددد  أن اجلمعيدددات اإلسدددالمية املةدددرحة يمدددن خدددالى مدددا مضدددا 
ا وتتنددوع أنشددبت ا حسددل يف نشددر الثقافددة اإلسددالمية يف بورمددوفعدداٌى  كبددريٌ   احلكومددة البو يددة, هلددا دورٌ 

 .ر يت ا وأهداف ا

                                                           

م للشيخ احلا  ) او كيو سو( وهو أمن عدام املركد  بالل دة 2014انظر مل ق لكتيل بعنوان املسانل الدينية بالل ة البورمية الةادر يف عام  (1) 
 البورمية.

م وفيدده مل ددق عبددارة عددن 2008ن  ورشددة عمددل بعنددوان ) تعريددب مسددلمي ميامنددار( بالل ددة البورميددة الةددادر يف عددام انظددر كتيددل بعنددوان نتددا (2) 
 .تعريب مبسن هلذ  اجلمعية
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كفالددة األنمددة واملددؤ نن واملقددابر واإلشددرا، علي ددا و املسدداجد ك بالةددروا اإلسددالمية فاالهتمددام 
نشددر إصدددار الفتدداوى الدينيددة و مددن أهددم أنشددبت م, باإل ددافة إ   وتأهيددل الدددعاة وإرسدداهلم إ  القددرى

اإلشدرا، علدا الشدعانر الدينيدة كاأل داحي وإصددار عقدود كدذلك , و اإلسدالمية تاملببوعاالكتيبات و 
يف  اتشددديل أغلب دددإ  األنك دددة والبدددالق واخللدددع, واالهتمدددام باملددددارري اإلسدددالمية وكفالدددة مدرسدددي ا, 

 .يف الرقي باألمة واحلفاظ علا كيا ا ووحدهتايتعلق السعي وحتقيق هذا اهلد، أل ا رافد م م 

أهددم مدددا  لل فدداظ علدددا اهلويددة اإلسدددالميةكمددا أن الددددفاع عددن اإلسدددالم واملسددلمن ومقدسددداهتا 
الدي تقددم للفقدرا  املتنوعدة هتد، وتسعا إليه هذ  اجلمعيات, إ  جانل تقد  اخلدمات االجتماعيدة 

م  للم تددداجن واملعدددوزين وعمدددل الدددشا واملسدداكن واألرامدددل واأليتدددام مدددن خدددالى املعوندددات والكفددداالت
 اإلغاثية الالزمة أثنا  حةوى الكوارث والفيضانات.

وتشددكو مدددن الضددعب املدددام  بشددددة يف بورمدددا تعددا  اإلسددالمية ونالحدد  أن أغلددل اجلمعيدددات 
و لدددك للتقييدددد احلاصددل علدددا هدددذ  اجلمعيدددات والقيددود املفرو دددة علي دددا مدددن قبدددل وتددوفر اإلمكاندددات, 

حسدددل  تدددؤدي رسدددالت ا علدددا أكمدددل وجددده مدددع  لدددكاحلكومدددة ومةدددادرة أوقاف دددا يف وقددد  سدددابق, و 
 إمكاناهتا املتاحة وقدراهتا املمكنة.
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 ت اْلسَلمية في بورما ودورها في نشر الثقافة اْلسَلمية.ا: المؤسسانيالمطلب الث
يف نشدددر الثقافدددة اإلسدددالمية إ   وبدددارزٌ  م دددمٌ  دورٌ يف بورمدددا ال شدددك أن للمؤسسدددات اإلسدددالمية  

تتم دور أمهيت دا ودورهدا يف نشدر ثقافددة مجدع الكلمدة واحتداد الةددب ونشدر احلدل احملمددي يف التكدداتب 
االجتماعي بن أفراد اجملتمع, والتولب بن املسلمن والتعداون والتواصدي فيمدا بيدن م, والتدوزر والوقدو، 

 .جبانل بعض م البعض

شددراف ا علددا الروافددد الثقافيددة كاملقدسددات اإلسددالمية وهددي املسدداجد أيضدداً تتجلددا أمهيت ددا يف إ 
وإجيداد األوقدا، واإلشدرا، علي دا, وختتلدب هدذ  املؤسسددات واملؤسسدات الدينيدة والتعليميدة والثقافيدة, 

عددن اجلمعيددات بأ ددا غددري معيفددة مددن قبددل احلكومددة البو يددة وإن كاندد  بعضدد ا قددد اعيفدد  يف وقدد  
هلدددا وجدددود وواقدددع يف عاملندددا  دت نشدددا اهتا مدددن قبدددل احلكومدددة ولددديان ومجدددسدددابق, لكن دددا أغلقددد  اآل

 املعاصر.

وما مي ت به هدذ  املؤسسدات بدأن بعضد ا كاند  هلدا ثقدل ووزن سدواً  علدا مسدتوى الدولدة أو  
وفيمدا يلدي مدن علا مستوى العمل الفعلي يف أرر امليدان, وكان  هلا بثار  يددة, ونتدان  ملموسدة, 

هلدا مدن أدوار بدارزة وبثدار باقيددة يف كدان   يف بورمددا ومدااخلرييدة املؤسسدات اإلسدالمية  األسدبر أ كدر أهدم
 .(1)نشر الثقافة اإلسالمية

 خدام اْلسَلم.جمعية / 4

م علا يد جمموعدة مدن العلمدا  اخلدرجين يف جامعدات اهلندد 1935أنشأت هذ  اجلمعية يف عام 
وباكستان, وأسس  لنشر اإلسالم عش التعليم والدعوة وأن هذ  اجلمعيدة كاند  مدن أكدش املؤسسدات 

إصددار أراكان الي كان  تتدو  بندا  املسداجد وترميم دا, وكدذلك املددراري واحملداكم, و منبقة اخلريية يف 
الفتوى وصكول النكاا والبالق, والقيام بإصالا  ات البن, وإرساى الدعاة والسعي لكفالة األنمدة 

 واملؤ نن واملدرسن يف املدارري اخلريية.

وكان  هلا جناحاً عسكرياً لتدريل الشدبا  علدا الددفاع والدذ  عدن اإلسدالم ومقدسداته, وقدد 
ان حيمدل ثقدالً سياسدياً ودينيداً واجتماعيدداً البدو ي الددذي كديف صدد العددوان احلكدومي دوراً م مداً   لعبد

علا مستوى الدولة والشعل, ح  إن الرنيا )أوند  سدون ( حامدل لدوا  اسدتقالى بورمدا مدن بريبانيدا 
                                                           

هدي مؤسسددات خرييدة ليسدد  لددي ا تةددري  وغدري معددي، ردا مددن قبدل احلكومددة وأغلب دا أزيلدد  وحميد  عددن الوجدود بعددد تدوم اجلنددراى )  ( 1) 
 م.1962وين( احلكم عام 
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قد رجع إ  اجلمعيدة لكسدل تأييددها خبيداً ليقدمده إ  رنديا بريبانيدا )إيد  م( وقدد من تده اجلمعيدة 
 تأييدها بشروط من ا 

 ملسلمن حكماً  اتياً يف والية أراكان.من  ا -1
 من  املسلمن حق املشاركة يف االنت ابات الرناسية يف الدولة. -2
 من  احلقوق للمسلمن دون تفريق ديين أو مذهيب. -3

ومددن أتددا بعددد  خددالفوا الوعددد كعددادهتم, ففقدددت احلكومددة ثقددة اجلمعيددة  البددورمي إال أن الددرنيا       
  قيددام اجلمعيدددة بالدددفاع بالعمليددات االنتقاميدددة  ددد أهددددا، الدولددة, ممدددا وعمددوم املسددلمن ممدددا أدى إ

عجددد ت احلكومدددة سددديبرهتا يف كثدددري مدددن مندددا ق أراكدددان, فاسدددت دم  وسدددانل أخدددرى للقضدددا  علدددا 
اجلمعيدة وأعضددان ا و لددك باالعتقدداالت الليليدة وعمددل غددارات جويددة وبريدة, حدد  قضدد  علددا اجلمعيددة 

 .(1)-واهلل املستعان -ماماً 

 جمعية علماء الروهانجيا أراكان./ 3      

من أهم اجلمعيات الي هتدتم بدأمور الددين والددفاع عدن اإلسدالم واملسدلمن ومقدسداته, ومقرهدا  
راندع وملمدوري, وحينمدا رأى  م وكان  تؤدي رسالت ا بشدكل1932يف داخل أراكان, وتأسس  عام 

اإلسددالم وقددوة هيبددة هددذ  اجلمعيددة, أصدددرت  بددر انتشددار  شددعروان توسددع نشددا اهتا امل تلفددة و و البو يدد
قراراً مبدامهة املقر واعتقاى مجيع أعضان ا, فقامد  القدوات العسدكرية  م1905 احلكومة البو ية يف عام

 .باعتقاى بعض أعضان ا املسلمن وال عما  بت مة انتمان م إ  هذ  اجلمعية

رهدا إ  املندا ق احلدوديدة البن اليدة, هاجر أكثر القانمن إ  دولة بن الديش, وا نقل مقحين ا 
وهلدددا فدددروع عدددش جلدددان تابعدددة للجمعيدددة يف كدددل مدددن اململكدددة العربيدددة السدددعودية ودولدددة باكسدددتان ودولدددة 
بن الديش ودولة اإلمارات العربيدة املت ددة, فقددم  اجلمعيدة خددمات جليلدة يف جمداى التعلديم والددعوة 

 .(2)والدفاع عن اإلسالم ومقدساته

                                                           

, وأشار إلي دا موالندا حداف  260 ( وحديثاً  قد اً  بورما أركان يف واملسلمون اإلسالم) يف رسالته ,سعيدي إسالم حممد أيو  حممدانظر  (1) 
 .314حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  

 أهدا، اجلمعية ما يلي كان من , و وو ع  هلا رسالة مفادها  الريادة( 2) 
 نشر الثقافة اإلسالمية والقيم احلضارية يف أراكان بورما., و توحيد العلما  الروها يا -1
 . ادرسيمالسعي يف كفالة و لمدارري واملراك  التعليمية واجلامعات لتقد  العون , و املسلمنب  روا اليابن والوفاق والتولب بن  -2
 والقرى إللقا  الدروري واحملا رات وعقد الندوات العلمية.  املدن إإعداد الدعاة وإرساهلم  -3
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 دوراً   نشا ات سياسية تتجلدا يف إقامدة جنداا للددفاع عدن اإلسدالم واملسدلمن, وقدد لعبدوهلا 
يف الذ  عن اإلسالم وأهله, ح  كان  احلكومة هتا  هدذ  اجلمعيدة وختدا، أن تقدب  م ماً  سياسياً 

 د أي عدوان, وألجله است دم  احلكومة كل الوسانل إل عا، هذ  اجلمعيدة, ولكدن اجلمعيدة مدا 
مدة وهلدا فدروع يف بعددض البلددان, وتدؤدي رسدالت ا حسدل إمكاناهتددا مدع و دوا  داهر يف أ ددا زالد  قان

تعدددا  مدددن  دددعب بسدددبل مدددا مدددر مدددن أزمدددات ماليدددة, وقيدددود نظاميدددة, ومالحقدددة احلكومدددة ألعضدددان ا 
 واألمددن لتةدددياجددان لل  اسدديأستيف اجلانددل السياسددي , وكددان مددن أهددم إ ازاهتددا الفدداعلن والبددارزين

ا دددددبرت بريبانيدددددا للر دددددوخ للمبالدددددل  م1945 م, ويف عدددددام1942 وحشدددددية يف عددددداملل جمدددددات ال
منبقدددة  ( ددر نددا، ومددي يددوهي)يضددمن االعدديا، بددأن املنبقددة مددا بددن  اإلسددالمية وأصدددرت تعميمدداً 

مسدلمة, وانبثقدد  مددن اجلمعيدة مجعيددة خدددام اإلسددالم الدذي قددام بتشددكل وفدد خددا  للمفاو ددات مددع 
م قامد  اجلمعيدة بت دالب قدوي ووفداق وو دين يف 1954 ويف عدام, م1940 احلكومة البورمية يف عام

ومدن , مجيع صدفو، األحد ا  السياسدية وا تشدكيل منظمدة جديددة باسدم املنظمدة الروها يدة املوحددة
م  دم  حتدد  سدقف ا مجيددع اهليئدات واملنظمددات العاملددة 1956 أهدم فددرات هدذ  اجلمعيددة أنده يف عددام
, واختددذت مت دددة تارايددة ممددا حققددوا نتددان  إجيابيددة بعيدددة املدددىلةددا  املسددلمن وكاندد  هلددم منةددة 
 ة شروعة اآلتياجلمعية لت قيق أهداف ا الوسانل امل

 .الدينية والكتل واملببوعاتاإلسالمية واجملالت  توزيع املنشورات الدعوية -1
اليبيدددة الةددداحلة وفدددق مدددن   الكتدددا  والسدددنة, و لدددك بتثبيددد  معدددىن األخدددوة الةدددادقة  -2

 التام والتعاون احلقيقي ح  ينشأ جياًل معت اً بدينه وعقيدته. والتكامل
التعاون والتنسيق مع املؤسسات العلمية والدعوية واخلريية واإلغاثيدة فيمدا اددم أهددا،  -3

 املؤسسة.
 التنسيق مع املنظمات الدولية السياسية للتوعية بقضايا اإلسالم واملسلمن. -4
ماعيدددددة واملسدددددامهة يف تأسددددديا املددددددارري العمدددددل علدددددا إنشدددددا  مؤسسدددددات تربويدددددة واجت -5

 .(1)واملستوصفات واملالجت واألندية الثقافية

                                                           

 وكدددان مددن أبدددرز الش ةددديات يف اجلمعيددة الشددديخ  عبدددد القدددوري الظددداهري مشدددرفاً  ,هدددد1434نشددرة تعريفيدددة عددن اجلمعيدددة الةدددادرة يف عددام  (1)
البو يدة  دد  يشدرا فيده اإلجدرا ات التعسدفية الدي بددأت مارسد ا حكومدة )  ويدن( , وقدد أصددرا بيانداً للجمعية والشيخ حممد عقيدل رنيسداً 

تو يدددب اجلمعيدددة , و ماعدددة املتسدددم بالوسدددبية واالعتدددداىوللجمعيدددة سياسدددات عامدددة تدددتل   يف التقيدددد مبدددن   أهدددل السدددنة واجل, املسددلمن
قدد يسدر اهلل م حضدور االجتمداع الددوري هلدذ  اجلمعيدة يف مديندة و , معدات اإلسدالمية واهليئدات الدوليدةإمكاناهتا يف توثيق العالقة بن اجملت

 .هد, يف من ى أحد الروها ين29/5/1434جدة بتاريخ  
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 .رابطة الطَلب المسلمين الروهانجيين/ 2

دارسددن يف اجلامعددات األهليددة علددا يددد بعددض البدال  ال م1966 ت هددذ  الراببددة يف عدامأأنشد
حلقة اتةداى بدن أبندا  املسدلمن يف وهي منظمة  البية مبثابة  (باكستان الشرقية )بن الديش حالياً يف 

بورمددا داخلدده وخارجدده, ويتالقددون عددش تنظدديم الندددوات واللقددا ات وامل يمددات, ويشددر، علي ددا بعددض 
العلمددا  والش ةدديات البددارزة, ولعدددم وجددود مي انيددة كافيددة لدددعم أنشددبت ا وحتقيددق أهددداف ا ومدددت 

  احنل   انياً بعد فية.مث م1900 ا وديدها يف عام, و أعماهلا بعد فية من العمل

وقدددد قامددد  الراببدددة بعقدددد عددددة خميمدددات تربويدددة إسدددالمية لت قيدددق أهدددداف ا النبيلدددة وال ايدددة 
 املنشودة وكان من أهم ا ازاهتا 

التوعيددة اإلسددالمية للشدددبا  والبددال  بددالعلوم الدينيدددة الةدد ي ة والددوعي اإلسدددالمي  -1
 مي, واالحتاد اإلسالمي للمنظمات البالبية.و لك باالشيال مع الندوة العاملية للشبا  اإلسال

مسدامهة الراببددة يف امل رجددان التعليمددي الثددا  عشدر لراببددة البددال  الروهددا ين خددالى  -2
 الذي عقد يف كراتشي باكستان. هد1409األسبوع األوى من ش ر شواى يف عام 

 .(1)داهلنو  بن الديشاملسامهة يف امل يم اإلسالمي الرابع لراببة البال  املسلمن يف  -3

 .حركة الدعوة اْلسَلمية/ 1

وهي مدن املنظمدات العاملدة يف وسدن املسدلمن ببورمدا, مدن أجدل مسداعدة املسدلمن لالحتفداظ 
 بددددين م, والتوصدددل إ  نيدددل حقدددوق م الببيعدددي, ويشددديط يف االنضدددمام هلدددذ  احلركدددة أن يكدددون ملت مددداً 
باملبادئ اإلسالمية ويتجنل كل ما من شأنه خمالفت ا, والتفا  واإلخال  والتض ية من أجل خدمدة 

 .أهدا، هذ  احلركة

                                                           

 ما يلي  من أهم أهدا، الراببةو  (1) 
 بورما.واجه البلبة املسلمن يف دولة تمعاجلة املشاكل والقضايا الي و حمو األمية واجل ل عن أهام أراكان بالوسانل املمكنة  -1
 نشر الوعي الثقايف اإلسالمي ح  يتمكن الفرد مواج ة التيارات اهلدامة والي تقوم اجلمعيات التبشريية  د املسلمن. -2
 االهتمام بالبال  املوهوبن وتدريب م علا القيادة اإلسالمية. -3
نددور اإلسددالم جعفددر بى  , انظدردويل القضدديةألقليدات يف العددا  لتددتكدوين العالقددة باملؤسسددات واجلمعيددات العامليدة الددي هتددتم بقضددية ا -4

, ولالست ادة انظر حممد  اهر مجاى النددوي, سدرزمن اركدان كدي 82, مرجع سابق,   لمون يف بورما التاريخ والت دياتفان , املس
 .302-368حتريك ازادي, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  
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ولدددي ا جملددا استشدداري يتكددون مددن مخسددة أعضددا , وجلنددة تنفيذيددة لت ديددد الوسددانل ومراقبددة  
 .(2)هلا نشاط وال وجود هلا اآلن , ولألسب ليا(1)األنشبة لت قيق أهدا، احلركة

 مؤسسة الوقف اْلسَلمية المركزية./ 2

  .م يف  اى أراكان1955قام بتأسيس ا جمموعة من العلما  يف عام 

  وددد  لفدية مدن الدد من يف بعدض املنددا ق إال أ دا م مدداً  وقدد أدت هدذ  اجلمعيددة وهلل احلمدد دوراً 
ولكن دا , (3)مةدداقيت االقبوى والر ا من عامة الناري, بسبل تةر، بعض القدانمن علي دا ممدا فقدد 

مددن أوقددا، املسدداجد واملدددارري ودور األيتددام بسددبل عالقددة  يف  ات الوقدد  اسددتباع  أن حتمددي كثددرياً 
هلدا نشداط وال  , ولألسدب لدياهذ  األوقا، بش ةيات بارزة وأص ا  املناصل العليا يف احلكومدة

 .(4)وجود هلا اآلن

 جمعية الوقف المركزي./ 1

وهدي  )مسلم سنياى فوند تراس ( باإل لي ية ااجلمعيات القد ة املعروفة يف بورما وامس  إحدى
ران ون, يف مبىن كبري مستقل وهو ملك هلم إال أنه يشدكون مدن اإلمهداى  القد ة تقع يف قلل العاصمة

 .وقلة اليميم, بسبل عدم وجود املاى, وعدم وجود احلرية يف التةر، يف  لك املاى إن وجد

                                                           

  أهدا، احلركة تتمثل يف اآلر (1) 
 .ان من الذوبان يف اجملتمع املل د اية مسلمي أراك, و الا النفا علا  و  القربن والسنةبذى اجل اد يف إص -1
إحيددا  الددوعي اإلسددالمي مددن خددالى تعلدديم القددربن , و بنددا  املسددلمن الروهددا ينأسددالمية ونشددر الل ددة العربيددة بددن تأسدديا املدددارري اإل -2

 الكر  والسنة النبوية.
 لي تفيد اجملتمع اإلسالمي البورمي.نشر الكتل اإلسالمية واملببوعات ا -3
 تقد  املساعدات واإلغاثة للمسلمن احملتاجن واملستضعفن. -4

 .86   , مرجع سابق,لمون يف بورما التاريخ والت دياتنور اإلسالم جعفر بى فان , املس انظر (2) 
   ومن أهم أهداف ا (3) 

 .وصرف ا يف مةارف ا الة ي ة هاحةر و  االهتمام باألوقا، -1
 .نشر ثقافة االستدامة املالية و لك بتشجيع الناري علا األوقا، -2
 ترميم املساجد, واملدارري اخلريية, ودور األيتام.  -3
 تعين األنمة واملؤ نن, وحماولة صر، رواتب م. -4

وأشدار إلي دا موالندا حداف   ,265  مرجدع سدابق حممدد أيدو  حممدد إسدالم سدعيدي, اإلسدالم واملسدلمون يف أركدان بورمدا قدد اً وحدديثاً,  (4) 
 .316حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  
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ومن أهم نشا  ا  السعي يف احلةوى علا املن  الدراسية ألبندا  املسدلمن يف اخلدار  إلكمداى  
الدراسات العليا, والعناية باملةداحب اإلسدالمية والكتدل اإلسدالمية واسدتريادها مدن الددوى اإلسدالمية  

كتددل ولوحددات   كدولددة باكسددتان واهلنددد, و بددع ترمجددة معددا  القددربن الكددر  إ  الل ددة البورميددة, و بددع
وتقددداو  هجريدددة بالل دددة العربيدددة, واالهتمدددام بشددددئون األوقدددا، و دددبب ا وتنميت دددا, وصدددر، ريع ددددا يف 

 .(1)مةارف ا امل ةةة

 المستشفى اْلسَلمي المجاني./ 7

م, وكددان 1930عددام  يندداير مددن5هددذا املستشددفا مجعيددة البددال  املسددلمن وافتددت  يف أنشدأ 
يعتددددش يف  لددددك الوقدددد  أعظددددم وأكددددش مستشددددفا أهلددددي يف بورمددددا, مكتددددو  عليدددده )مسددددلم فددددري 

كددان أوى تأسيسدده مبثابددة املستوصددب الةدد ري مث و معنددا  املستشددفا اإلسددالمي اجملددا ,  هاسددبيتاى(
بعدد  (2)وسع بعد  لك ح  أصب  مستشفا, وقدد و دع حجدر األسداري لده احلدا  سدليمان قاسدم

وللمستشددفا أعضددا  يتولددون إدارتدده ويشددرفون عليدده, وأن أكثددر األ بددا  هددم مددن املسددلمن ,  تبدوير 
 اى هذا املستشفا هو أكش مستشدفا تددير  هيئدة شدعبية و نيدة يوال , ومن غري املسلمن قلة جداً 

  .يف بورما

وكددان اهلددد، مدددن تأسدديا هدددذا املستشددفا غددرر نبيدددل ورانددع وهدددو أال يضددبر املسدددلم إ  
ويددؤثرون علددا عقيدددة املسددلمن,  ,إ  املستشددفيات الددي يددديرها أعضددا  التنةددري وأمثدداهلمالددذها  

رمد اً لتعدداون املسددلمن مدع غددريهم مددن احملتداجن للعددال  مددن  حدد  أصددب ومدن مث تبددور العمددل فيده 
 .أبنا  البالد غري املسلمن الذين هلم األكثرية املبلقة

ل اهلل مث بفضددددل التشعددددات الددددي يددددددفع ا وأن هددددذ  املؤسسددددة االستشددددفانية مسددددتمرة بفضددددد
, وال ريدل يف األمدر أ دم ال باإل دافة إ  رسدوم العضدوية مدن األعضدا  الدرمسين املسلمون يف بورما

 يف تلدك نعن دينه, فكان أولئك اإلخوة املسلمون الشماويون, قد سبقوا األوروبياملراجع يسألون 
 .من وسانل الدعوة إ  الدين أو القر  من املسلمنالبالد يف اختا  التببيل واملعاجلة وسيلة 

                                                           

 .208  مرجع سابق ( حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان 1) 
ران دون وقدد سداهم يف م وهدو تداجر كبدري و لدك أرا دي كثدرية يف 1358احلا  سليمان قاسم و ع حجدر األسداري هلدذا املستشدفا يف عدام ( 2) 

 .أناري بخرين كتب  أمسا هم يف لوحة بفنا  املستشفا بنانه مع
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مدن عددة  وابدق  ةمؤلفد ةويش ل املستشفا ثالث أبنية أو ثدالث عمدارات كبدرية, كدل واحدد
ال رفددة الةد رية املسدتبيلة, ويبددأ توافدد املر دا بأعدداد كبددرية  اكأ د  يةدعد إلي دا مبةدعد واسدع جدداً 

العال  يف هذا املستشدفا  ات السدال  املتسد ة  منذ ساعات الةباا األو  يف ران ون, قاصدين
بدورمي يوميداً لل ةدوى علدا عنايدة  500ويف جو من احلر الشدديد داخدل ال در،, ويتسدابق زهدا  

 . بية متوفرة هلم يف هذا املستشفا, باإل افة إ  مانتن ش   يرقدون يف املستشفا

وقدددد حتدددوى هدددذا املستشدددفا رمددد اً  دون مييددد  أو عنةدددريةيفدددت  املستشدددفا أبوابددده للجميدددع و 
, سددلمن, وتدد ور  كددل البوانددب للعددال بددالتوترات بددن البددو ين وامل اشددت رللسددالم واألمددن يف بلددد 

فباإل افة لدور  العالجي فإنه يقوم بتقريل امل تلفن  انفياً من خالى الرسالة النبيلة الي يؤدي ا 
مييد  بدن مسدلم وبدو ي, فامل مدة الدي يقدوم ردا فال جماى للةراع البدانفي داخلده, فكدل يعدا  وال 

باألساري إنسانية, وأن املستشدفا لده تداريخ  ويدل مدن التسدام  واحتضدان الفئدات األكثدر فقدراً يف 
 .اجملتمع, إ  كان يستقبل تقليدياً املعار ن للمجلا العسكري لدى خروج م من السجن

ن و راحة والتوليد وأمرار العييضم املستشفا حاليًا أج  ة مت ةةة يف أقسام اجلكما 
وأيضًا العالجات النفسية, و كن ملن لدي م اإلمكانات أن يدفعوا تعرفة رم ية, يف حن أن 

 اية  وح  بداية افتتاحه , إ  عدد الذين تلقوا العال  مناألكثر فقرًا يعاجلون باجملان
 .(1)مريض مالين أربعة حنو م1961عام

 .بيت الضعفاء/ 0

وهددو ملجددأ لكبددار السددن مددن الرجدداى يقددام علددا أرر مددن حديقددة الع ي يددة مبدينددة ران ددون  
عدددن األرر اتقدددا   مرفوعددداً  خشدددبياً  وأقددداموا علي دددا بندددا ً  ,حما يدددة ملسدددجد الع ي يدددةالقد دددة العاصدددمة 

 .يةعد عليه مع در  خشيب أيضاً  ,الر وبة

ا هددذ  األرر مددن والبنددا  علددم تددشع رددا صدداحب ا عبددد الع يدد  1955 وكددان تأسيسدده عددام 
اهلدد، مدن إقامدة هدذا امللجدأ هدو تدوفري اجلدو املناسدل اإلسدالمي اإل دا  كدان و  تشعات املسلمن,

للمسنن حي  يستمعون إ  املواع  واألحاديد  والدذكر, واالهتمدام بنظافدة البددن واملكدان لكدي 
                                                           

ووسديلة مدن وسدانل الددعوة إ  اإلسدالم والددين أو هذ  املؤسسة االستشفانية أل ا مثل رم اً للسدالم واألمدن, تعريب تعمدت التفةيل يف  (1) 
اسدتثمار هددذ  ا مسعدة  يبدة, و كدن , فل داً كثددري   املؤسسدات  وحنتدا  ملثدل هدذى, التقدار  والتعدايش السدلمي بدن املسدلمن والبوانددب األخدر 

, وكدذلك موشدي ي دار, 260-264  مرجدع سدابق,  ,حممد ناصدر العبدودي, بورمدا اخلدش والعيدان, انظر يف إبالغ الدعوة إ  اهلل الفرصة
 .56-55مسلمو بورما, مرجع سابق   
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إ  االلت ددداق ملالجدددت يددؤدي أعظدددم فريضددة وهدددي الةددالة ببمأنيندددة وإخددال , وعددددم اال ددبرار 
 .يف بخر حياهتم الكفار, مما يضر دينه وعقيدته من  الى وغواية

 يد عمر  علا ستن سدنة وال يقبلدون مدن هدم دون  لدك, وعددد املوجدودين يويستقبل من  
وتشدددر، علدددا هدددذا البيددد  مجعيدددة علمدددا  , (سدددتن إ  سدددبعن)بةدددفة دانمدددة فيددده يدددياوا مدددا بدددن 

يتلقددا هدذا امللجددأ أي مسدداعدات مدن احلكومددة قجددة تدوفر مالجددت أخددرى وال  ,اإلسدالم يف بورمددا
 .(1)رمسية من قبل احلكومة

لأليتام يف مدينة مندم قام عليه أهل اخلري من املسدلمن مدن أصدوى  اً دار باإل افة أن هنال 
, واإلنفدداق ويتيمدة ملجدأ لأليتدام مدن املسددلمن حيتضدن أكثدر مدن مئددة يتديم عبدارة عددن يهنديدة, وهد

يف  وبي ت األطف ال, (2)علي ا تتوال  مجعية تسعا يف مجع التشعدات مدن املسدلمن وإنفاق دا علدي م
 .(3) م1951 وكان إنشا   يف عام مدينة ران ون معرو، بد)يتيم خانة(

تددشع بأر دد ا ي, فكددل حددي مددن أحيددا  املسددلمن اصددة باملسددلمناخلقددابر املإ  جانددل بنددا   
 العةور. واالهتمام علا مرّ  القانمون بالرعايةاملسلمون, ويتعاهدها 

املؤسسددددات اإلسددددالمية لعبدددد  دوراً م مدددداً يف نشددددر الثقافددددة  وممددددا سددددبق  كددددر  تبددددن م أن
بسدددبل هدددذ  فومنبقدددة أراكدددان,  القد دددة اإلسدددالمية يف بورمدددا وخاصدددة يف مديندددة ران دددون العاصدددمة

باجلاندددل يف بورمددا, إ  جاندددل اهتمددام م  قانمدداً اإلسددالم ومقدسددداته  وأنشددبت ا بقدددي املؤسسددات
هدذ   دعم, ونشر ثقافة الوقب اإلسالمي لداالجتماعي الذي ي د، إ  تكاتب اجملتمع وترابب م

وتقدد  مندو   فريدد يف الددعوة إ  اهلل مدن خدالى واحلفداظ علدا كيا دا, وسريها املؤسسات الدينية 
يددددة الباغيدددة دومددداً تقدددب حدددانالً يف اسددددتمرار إال أن احلكومدددة البو املستشدددفا اإلسدددالمي اجملدددا , 

وميدددد أنشدددبت ا مبالحقدددة أعضدددان ا وإقفددداى  تلجدددأ إ بدددل  عبدددا ات تلدددك املؤسسدددات اإلسدددالمية
 مكاتب ا.

  

                                                           

 .103مرجع سابق    ,والعيانحممد ناصر العبودي, بورما اخلش  (1) 
 .213   انظر نفا املرجع السابق (2) 
موالندا حداف  حممدد صدديق أركدا , تدذكرة أراكدان  , ولالسدت ادة حدوى هدذ  املؤسسدات اإلسدالمية انظدر283   انظر نفا املرجع السابق (3) 

 ( مؤسسة.90, وقد  كر )324-314برما, بالل ة األوردية  
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 دور الجمعيات والمؤسسات اْلسَلمية في نشر الثقافة اْلسَلمية ما يلي:

فضددل اهلل يف بقددا   / وجددود تلددك اجلمعيددات واملؤسسددات اإلسددالمية كددان سددبباً فعدداالً بعددد1
أدوار بددارزة يف حفدد  ونشددر الثقافددة اإلسددالمية بسددبل  م يف بورمددا ومقدسدداته, إ  كددان هلددااإلسددال

 أنشبت ا املتنوعة وبراجم ا امل تلفة.

 الثقافيدددددة تأسددددديا الروافدددددد يف دور هدددددذ  اجلمعيدددددات واملؤسسدددددات اإلسدددددالمية / يتجلدددددا2
والدددذ  عن دددا والوقدددو، بةدددمود أمدددام القدددوة ال ا دددة  ,وبنان دددا وتشدددييدها اإلسدددالمية واملقدسدددات

, علي ددا ومددن مث اإلشددرا، ,والثقافيددة والتعليميددة الدينيددة واملؤسسدداتكاملسدداجد احلكومددة البو يددة,  
 .علي ا لضمان سريها وحتقيق متبلباهتا قدر إمكاناهتا املتاحة واإلشرا، األوقا، وإجياد

 الدددددعاة وتأهيددددلواملدرسددددن  واملددددؤ نن األنمددددة فالددددةكاملؤسسددددات يف  هددددذ  / يتضدددد  دور 3
 .القرى إ  وإرساهلم

 الدينيددة الشددعانر علددا يف اإلشددرا، اجلمعيددات واملؤسسددات اإلسددالميةهددذ  / يظ ددر دور 4
 الدينيددة الفتدداوى واخللددع وإصدددار والبددالق األنك ددة عقددود يف موسددم احلدد  وإصدددار كاأل دداحي
 املوافقة علي ا من قبل احلكومة.الدينية  واملنشورات نشر املببوعاتباإل افة إ  

ووحدددهتا فكاندد  هلددا  كيا ددا علددا واحلفدداظ باألمددة املسددلمة يف بورمددا الرقددي / السددعي إ 5
ج ددود ملموسددة يف الددذ  عددن أعرا دد م واملبالبددة احلقددة املشددروعة يف احلريددة الدينيددة وإقامددة شددعانر 

 .الدين واحلكم مبا أن ى اهلل

كددان مددن أهددم أهدددا، هددذ  اجلمعيددات اإلسددالمية فكددان / العنايددة باجلانددل االجتمدداعي  6
اجملتمددع  أفددراد بددن والددتالحم صددف م والتواصددي فيمددا بيددن م واحتدداد كلمددة املسددلمن مجددع ثقافددة نشددر

 اخلدددمات تقددد  جانددل الددبعض, إ  بعضدد م جباندل والوقددو، والتددوزر والتعدداون والتددولب, املسدلم
 والكفداالت املعوندات خدالى من واأليتام واألرامل ساكنوامل للفقرا  تقدم الي املتنوعة االجتماعية
 .واملعوزين للم تاجن

 علدا ووزن ثقدل هلدا كان  بعض ا اإلسالمية أن املؤسسات هذ  به مي ت / ومن أهم ما0
 ونتدددان ,  يددددة بثدددار فت ققددد , امليددددان أرر يف الفعلدددي العمدددل وعلدددا مسدددتوى الدولدددة مسدددتوى



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

411 

 

 مدا أهدم اإلسدالمية اهلويدة علدا لل فاظ ومقدساهتا واملسلمن اإلسالم عن فكان الدفاع ,ملموسة
   اجلمعيات اإلسالمية علا حسل قواها النظامي. هذ  إليه سع 
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وسبل التغلب  : التحديات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات اْلسَلميةثالثالمطلب ال
 .عليها

 أوال: التحديات.

 الت ديات ومن ا تواجه هذ  اجلمعيات واملؤسسات بعض 

فقدن  سدوى مخدا مجعيدات  اإلسالميةعدم االعيا، احلكومي هلذ  اجلمعيات واملؤسسات / 1
وزواى أنشدبت ا  إ  عددم اسدتمرارها أدىممدا كما سبق  كدر  وكل دا يف مديندة ران دون العاصدمة القد دة 

وفقدددان هيبت ددا, فكثددري مددن املؤسسددات واجلمعيددات اإلسددالمية تأسسدد  وقامدد  قيويددة ونشدداط فعدداى 
وكاند  هلدا ر ى وخبددن مدروسدة وبددرام  خمتلفدة وأنشددبة متنوعدة لكدن   يكددن هلدا اعدديا، رمسدي مددن 

 قبل الدولة. 

ود و دددوابن وشدددروط بو دددع قيدددو لدددك  هلددااملضددايقات املسدددتمرة مدددن قبدددل احلكومدددة البو يدددة / 2
, إ  حددت احلكومة البو يدة الدشام  واألنشدبة الدي  كدن هلدذ  اجلمعيدات واملؤسسدات القيدام تعجي ية

 األنك دددة عقدددود وإصددددار احلددد  موسدددم يف كاأل ددداحي الدينيدددة الشدددعانر علدددا اإلشدددرا، ردددا ومن دددا 
 الدينيدددة واملنشدددورات تاملببوعدددا ونشدددر الدينيدددة الفتددداوى اخلاصدددة باملسدددلمن وإصددددار واخللدددع والبدددالق
 .احلكومة قبل من علي ا املوافقة

مددن قبددل احلكومددة واعتقدداى أعضددان ا بددت م  اإلسددالميةإقفدداى أغلددل اجلمعيددات واملؤسسددات / 3
 وا د ة حد  املؤسسدات واجلمعيدات اإلسدالمية كاند  هلدا بدرام هذ  , فكثري من خمتلفة وحج  واهية

 باغتت دددا إ ازاهتدددا عبدددري األفدددق يف والا صددديت ا و اع امل تلفدددة جماالهتدددا مجيدددع يف القمدددة إ  وصدددل  إ ا
كمددا حةدددل جلمعيددة علمدددا    ,املؤسسددات دور هدددذ  اانت ددوبدددذلك  ,غددرة حددن علدددا البو يددة احلكومددة

, حيدد  اعتقددل أعضددان ا مجيعدداً بعددد تشددويه مسعت ددا, وكددذلك املؤسسددة اإلسددالمية (1)الروها يددا أراكددان
م, 1941حيددد  قامددد  احلكومدددة البو يدددة مبدامهدددة مقرهدددا الرنيسدددي يف ر دددشي عدددام  (2)لت قيدددق احلريدددة
  ها وأحرق  مستنداهتا ووثانق ا الرمسية وخرب  مباني ا.واعتقل  أعضا  

 إ  عددم الر ددا أدىممدا اجلمعيدات  هدذ  بعدضيف وفئدة معينددة االعتمداد علدا شد   معدن / 4
 .من مجيع األ را، را

                                                           

 هذا املو وع يف الفةل القادم أثنا  احلدي  عن الت ديات الدينية الي تواجه املسلمن يف بورما. سيأر بالتفةيل عن (1) 
 سيأر تعريب وبيان بالتفةيل عن هذ  املؤسسة يف الفةل الثال  أثنا  احلدي  عن مب   اجل ود الداخلية. (2) 
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و عب إمكاناهتدا أل دا قانمدة علدا , اجلمعيات واملؤسساتهذ  قلة املوارد املالية يف أغلل / 5
احلكومدة أصدرت  إ  واستيال  احلكومة البو ية علا األوقا، التابعة هلا, التشعات الش ةية البسيبة

مدن اخلدار , قرارات بعدم مجع التشعات واستقباى الدعم هلدذ  اجلمعيدات سدواً  مدن الدداخل أو البو ية 
ممدا أدى إ   دعب أنشدبت ا وال افا علا اجلميع أمهية اجلاندل املدادي يف مسدرية املؤسسدات اخلرييدة 

 .كثرياً من براجم اال وفقدان

, ففددي إ   ددعب نتانج ددا أدىعددداد البددو ين يف بورمددا ممددا قلددة أعددداد املسددلمن بالنسددبة أل/ 6
%, وبالتددام 15ال يتعددى نسدبة املسددلمن من دا أكثدر  بورمدا عددد سدكا ا ودداوز السدتن مليونداً بينمددا

, يف بلددد اشددت ر مب اربددة اإلسددالم والقضددا  علددا أهلدده وُعددر، ا السدديبرة الكاملددة هلددؤال  البو يددونتبقدد
 .(1)بقمع احلرية الدينية

مراقبددة العلمددا  والشدديوخ والدددعاة مددن قبددل احلكومددة البو يددة وحماولددة إبعددادهم عددن االتةدداى / 0
سدلم وتضدييق اخلنداق علدي م, ومدن مث سدجن م بإلةداق هتمدة حتدريض هدؤال  الشدبا   ددد بالشدبا  امل

ناسداكا علدا  وكدان بخرهدا, قةدة قدبض فكم من الوقدانع حةدل  وكدم مدن األحدداث وقعد  احلكومة
مبنبقدة من ددو الشدمالية وم قد  أوراق املةد ب الشدريب, و هبدوا ردم  (فقدرية بدازار)يف قرية  عاملاً  12

 .(2)من بين م  الشيخ إلياري مدرري يف مدرسة كومري خام, والشيخ علي جوهرإ  املعسكر 

اجلمعيدددددات هدددددذ  االخدددددتال، وعددددددم االتفددددداق بدددددن املسدددددلمن يف تأسددددديا وسدددددري بعدددددض / 8
 مددن املعددي، رددا اخلمددا اجلمعيددات أن  لددك علددا وبرهددان دليددل وأكددش -واهلل املسددتعان-واملؤسسددات 

 اختال، ون اع. بعض ا يف يوجد بل اتفاق أو تعاون أي بين ا ليا احلكومة قبل

ثاقبدة الر يدة الد، و اهلدوعددم و دوا  اجلمعيدات واملؤسسداتهدذ  العشوانية يف بعدض / ت لل 9
 إ  عدم  اح ا واستمرارها. أدىمما 

 

 

                                                           

 أثنا  احلدي  عن مب   اجل ود الداخلية.سيأر تعريب وبيان بالتفةيل عن هذ  املؤسسة يف الفةل الثال   (1) 
, وهدو أحدد اإلعالميدن البدارزين هدد8/8/1434بتداريخ مبكدة املكرمدة ( لقا  مع أ. عبا  اهلل نور اإلسالم شقدار رنيا وكالدة أنبدا  الروها يدا 2) 

ان, وهدو مدن أصدل بدورمي منشدأ اململكدة يف نةرة قضية مسلمي بورما, وله مشاركات كثرية يف القنوات الفضانية فيما يتعلدق مبسدلمي أراكد
 .العربية السعودية, وله جم ودات كبرية إعالمية يف نةرة قضية مسلمي أراكان
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 .يهاسبل التغلب علثانيا: 

, فالقدددددانمون علدددددا هدددددذ  املؤسسدددددات اإلخددددال  هلل عددددد  وجدددددل ومراقبتددددده يف السدددددر والعلدددددن/ 1
 أمددر  واجلمعيددات اإلسددالمية أدعددا إ  التددذكري مددن غددريهم أل ددم يعملددون يف سددبيل ديندده, فدداإلخال 

 اهلل وأن اإلخدال , وفضديلة النيدة شدر، تو د  الدي النةدو  أكثدر فما األعماى, صالا وبه عظيم,
 َعرِيد  إ ا هلدا قبدوى وال هلدا قيمة ال األعماى وأن الكر , وج ه به أريد ما إال العمل من يقبل ال تعا 
 قدداى قبولده وسدر العمددل صدالا أصدل فداإلخال  هددو خالةدة هلل جددل وعدال, صدادقة   صدد ي ة   نيدة   عدن

 .[30  احل ] (ِمْنُكْم التَّْقَو  َيَناُلُه َوَلِكْ  ِدَماُؤَها َوَلا ُلُحوُمَها اللََّه َيَناَل َلْ )  تعا 

ضدددافر تهلدددذ  اجلمعيدددات اإلسدددالمية لأو ج ددة تنسددديقية تنسددديقي إنشدددا  جملدددا / تبددين مشدددروع 2
شدد  أزر بعضد م الدبعض وخاصدة  إ  احلاجدة يف أمدا اليدوم وتوحدها, فاألمة الشماوية املسلمة اجل ود

 واخلبددوة ,واسددعة لددذلك ج ددوداً  القمددة, ويتبلددل إ  الةددعود أجددل العدداملون يف اجل ددات اخلرييددة مددن
والشدد مدن  اإلسدالمية البورميدة حتد  كيدان واحدد جيمع دم األمدة أبنا  توحيد هو الةعود هذا يف األو 
 ودياندده, أل ددم ومتاهددات اجلبدداى تشددعبات يف وتددا  الدددر  عددن شددذ   قددد مددن م الددبعض زاى فمددا ,أزرهددم
واحدددة  مظلددة حتدد  املنشددود, فإجيدداد ج ددة تنسدديقية اهلددد، إ  توصددل م الددي احلقيقيددة بوصددلت م فقدددوا

ودراسدددة احتياجاهتدددا وتدددوفري متبلباهتدددا  املعدددا  الوا ددد ة واخلبدددن املن جيدددة و دددع خالهلدددا يسدددتبيع مدددن
 منو جياً علا أرر الواقع يشار إليه بالبنان. مشروعاً  املبت اة ح  يةب  األهدا، لت قيق

 ا وقدد سدعا بعدض لتمويل نشدا  اإلسالمية إجياد أوقا، ثابتة هلذ  اجلمعيات واملؤسسات/ 3
 وللةد ة وللقضدا  للعلدم واخلري, فأوقفوا الش لوجو  االجتماعية املؤسسات فأقاموا لك  اخلريين إلجياد

 لددك, فعلددا القدددانمن  وغددري والعلمدددا  واألنمددة واملدددارري وللمسدداجد وحفظتددده للقددربن وأوقفددوا وللفقددر
 واملشرفن هلذ  اجلمعيات املباركة استثمار هذ  الفرصة القيمة وجعل ا نةل أعين م.

شام  مع إجياد الد واألسا, املعا  ةه  وا  اومن املستقبلية واخلبن املدروسةالر ى و ع / 4
اجلمعيددات هددذ  ا ا وفددق أسددا علميددة مدروسددة قبددل تأسدديا وافتتددالنافعددة سددتقبلية املشدداريع املادفددة و اهل

و اح ا, فكدم مدن مؤسسدة إسدالمية يف بورمدا  واملؤسسات وعمل دراسة مستفيضة لضمان استمرارها
لددي ا أدىن فكدرة فيمدا يعملدون وأيدن يسدريون, وفيمدا يتج دون,  ع احلماسدة وال درية ولدياأسس  بدافت

 .فتت بن من أوى وهلة ومع بداية االنبالقة, فال تعد كو ا مؤسسات أو مجعيات أشبه بالفقاعات
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أن مجيدددع اجلمعيدددات  إ اإلسددالمية  مراعدداة الت ةددد  النددوعي هلدددذ  اجلمعيددات واملؤسسدددات/ 5
هندال ج دة تت ةد  يف جمدداى  الدعويدة واخلرييدة واإلغاثيدة ولديال يف مجيدع اجملداالت واملؤسسدات تعمد

معن, فلو كان هنال تنظيم فيما بين م قي  يتو  كل من م جانبداً معينداً يركد  عليده ويبددع فيده لكدان 
 .أجدر بالنفع والفاندة وبالتام تةب  العملية تكاملية نوعية  ات جودة عالية

حد  بضدوابن وقيدود  اإلسدالمية عيا، احلكومي لتلك اجلمعيات واملؤسساتالسعي يف اال/ 6
, وهدذا مبلددل يف غايددة األمهيدة, إ  أن كثددرياً مددن اجلمعيدات واملؤسسددات اإلسددالمية  فددا اخل يف ال تعمدل

كاندد  مةددريها اإلغددالق مددن قبددل احلكومددة لعدددم وجددود تةددري  هلددا مددع أ ددا كاندد  تتميدد  باألنشددبة 
 الفعالة.

القددانم علددا مبددادئ وقواعددد و  ,املبددين علددا أسددا إداريددة حديثددةاالهتمددام بالعمددل املؤسسددي / 0
انية فقدددد و   زمدددن العشدددو  ,االرواليدددة والعشدددوانية بعيدددداً عدددنإداريدددة ثابتدددة هلدددذ  اجلمعيدددات واملؤسسدددات 

يثدة فدال عي، إال باجلودة واإلتقان والعمل املؤسسدي املبدين علدا أسدا إداريدة حدوأصب نا يف زمن ال ي
 ودي مع ا االجت ادات الش ةية واألحالم الوردية والبموحات الفضفا ة.

مستقبلية جلميع اجلمعيات اإلسالمية الرمسيدة يف بورمدا تنبلدق مدن حاجدة اجملتمدع  / و ع ر ى8
املسلم البورمي, يف  ل مواج ت م لت ديات كبدرية وخمتلفدة, وتكثيدب ج ودهدا قددر اإلمكدان, و لدك 

لعمل علا مستوى اجل ات اخلريية كل ا, ُيستدعا في ا أص ا  الرأي والفكر واملشدورة بتنظيم ورش ا
وصناع القرار والقانمون علا اجل دات اخلرييدة يف اسدت ال  النتدان  وإجيداد صدياغة عمدل جديددة وفدق 

 .املسلمة متبلبات وحاجة األمة الشماوية
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 اإلسالمية.المبحث الخامس: األسرة وأثرها في غرس الثقافة 

ودورها في ارس الثقافة اْلسَلمية لدى  وأهميتها مفهوم األسرة في اْلسَلمالمطلب األول: 
 النشء.

 أوالً: مفهوم األسرة في اْلسَلم.

 ات أبعاد اجتماعية كشى يف الوجود اإلنسا , ويف التاريخ ومستقبل احلياة األسرية, ف دي  هي
  وبقاندده وتنميتدده كمداً وكيفدداً, واسددتمرارها مقةدد أمسددا مددن ركيد ة أساسددية لل فداظ علددا النددوع اإلنسدا

وال يددتم  لددك ب ددري اإلنسددان وتوالددد  ,ألن اهلل تعددا  أراد تعمددري الكددون ,مقاصددد اخللددق والوجددود اإلهلددي
بة إ ا  الذرية يف حقل خلية األسرة, والي تعد خلية أساسية يف وجود اجملتمع وبنانده, اساإلنسان بو 
كيددان اجتمدداعي يقددوم علددا ارتبدداط رجددل وامددرأة بربدداط شددرعي معلددن, تيتددل عليدده حقددوق فددإن األسددرة  

وواجبددات علددا كددل من مددا لاخددر, وهددذا الربدداط هددو الدد وا , الددذي شددرعته الددديانات السددماوية كل ددا 
وباركته واعتشته السبيل الوحيد لتكوين األسرة املشروعة, وهو يسري مدع سدنة اهلل العامدة يف هدذا الكدون 

 َلَعلَّكُااامْ  َزْودَاااْيِ  َ َلْقنَاااا شَاااْ ٍء كُااا   َومِااا ْ ) حيددد  قددداى اهلل تعدددا   (1) ة االزدوا  يف كدددل شدددي سدددن

ََكَُّ وَن  .[49  الذاريات] ( َت

 .أهمية األسرة في اْلسَلمثانياً: 

  اآلتية تتجلا أمهية األسرة يف اإلسالم عش هذ  النقاط

مدداعي وهددي الوحدددة األساسددية األو  للنمددو واخلددشة جتاالبنددا  لل األو  أ ددا اللبنددة األساسددية -1

َِ  َربَّكُااامُ  اتَّقُااااوا النَّاااا ُ  َأيُّهَااااا يَاااا ) تعددددا   اهلل , قدددداى(2)والنجددداا يف صددددالح ا إصددددالا للمجتمدددع  الَّاااا

 .  [1  النسا ] (َوِنَساءا َكِثرياا ِرَداًلا ِمْنُهَما َوَبثَّ َزْوَدَها ِمْنَها َوَ َلَ  َواِحَدٍ  َنْفٍس ِمْ  َ َلَقُكْم
, وال يقةدد يف احليداة ال وجيدة البريق الوحيد إل ا  األوالد الشرعين وحف  األنسدا  أ ا -2

يف اإلنسان قضا  الش وة لدذاهتا وإمندا يقةدد ردا االرتبداط النفسدي يف النسدل املتةدل واملةداهرة بةدلة 

                                                           

 .14هد , 1430طد. زينل حممد حقي ود. نادية أبو سكينة, العالقات األسرية بن النظرية والتببيق,  (1) 
 .14نفا املرجع السابق,   (2) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

478 

 

 َوهُاوَ ) قداى اهلل تعدا   (1) وي األرحام فتتسع دانرة التعاون اإلنسا  بنسل الذكور ومةاهرة اإلنداث

 َِ  [.54  الفرقان] (َوِصْه اا َنَس اا َفَدَعَلُه َبَش اا اْلَماِء ِمَ  َ َلَ  الَّ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  )  تت قق البمأنينة والسكينة ويدى علا  لك قوله تعا  أ ا -3

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

األسرة صلت ا علا حسن العشرة وبذى املعرو، وأدا  كال ال وجن , فتبين [21  الروم] (ڱ  
حلق صاحبه وعلا ال و  الكافل أن يرعا حق زوجه وأن يل    عب جانب ا فريأ  صدع ا 

 .(2)ويتقبل عوج ا وال ي ل  فيكسر دعانم البي , وإن كر  من ا شيئاً فليةش عليه
من خالى تلبية حاجاهتم البدنية لألوالد ت قق النمو اجلسدي والعقلي ييف األسرة  -4

, فيجد األبوان من م ألوانًا من املكار  تؤرق مضجع ما وحترم ما لذة ومبالب م النفسية والروحية
الكرى يف جن  الليل, ويف حياة البفولة األو  يت مل األبوان كل مستقذر تتأفب منه النفا 

كالمها يف السن ويأخذ العج  منه   فيقابالن هذا كله قنان وعبب ور ة وقد يبعن أحدمها أو
ويقرن بر  ,واإلسالم يراعي هذا الواجل اإلنسا  يف رد اجلميل ومقابلة اإلحسان باإلحسان ,مبل ه

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ) قاى تعا   (3)الوالدين بعبادة اهلل وحد  وعدم اإلشرال به

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ    ںڱ  ں

 .[23  اإلسرا ] (ھ  ے  ے   ۓ  
ل اهلل سدددب انه وتعدددا  يف كتابددده أماندددة ملقددداة علدددا كدددل ر  أسدددرة يف تدددربيت م ألوالدهدددم   ددد -5

َِيَ  َأيُّهَااا  يَااا)  واتقددان م مددن النددار فقدداى تعددا   النَّااا ُ  َوُقوُدهَااا  نَاااراا َوَأْهلِاايُكمْ  َأْنُفسَااُكْم قُااوا  آَمنُااوا  الَّاا

  الت ددر ] (يُااْؤَمُ ونَ  مَااا َوَيْفَعلُااوَن َأمَااَ ُهْم مَااا  اللَّااَه َيْعصُااوَن لَااا شِااَداد   ِغلَاااٌ  َمَلاِئكَااٌة َعَلْيهَااا َواْلِحدَاااَرُ 
6].   

  

                                                           

م 1961هددد/1381, 1مندداع القبددان, نظددام األسددرة يف اإلسددالم, منشددورات دار الثقافددة اإلسددالمية بالريددار, اململكددة العربيددة السددعودية, ط (1) 
 9. 

 .14نفا املرجع السابق   (2) 
 .15نفا املرجع السابق   (3) 
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 .في ارس الثقافة اْلسَلمية األسرة دورثالثاً: 

املبكدرة عدن كثدري ممدا يدرد للبفدل مدن مدؤثرات, واألسرة هي املسدئولة وال سديما يف سدنوات العمدر 
وكلما كان العمر مبكراً ازدادت أمهيت ا إ  تةب  هي اجملاى الرنيسي حلياة البفل, وأن األسدرة بالنسدبة 

 للبفل مةدر البمأنينة لسببن 

 األوى  أ ا مةدر خشات الر ا إ  يةل البفل إ  إشباع معظم حاجاته من خالهلا. 

ملظ ر األوى لالستقرار واالتةاى يف احلياة, وعلا هذا كان استقرار ش ةدية الفدرد الثا   أ ا ا
 .(1)وارتقانه يعتمدان كل االعتماد علا ما يسود األسرة من عالقات خمتلفة كم اً ونوعاً 

يف رعايدة األوالد مندذ والدهتدم وحد  ممداهتم, وتظ در دورهدم يف  م دمو  كبدريٌ   إ ن فاألسرة هلدا دورٌ 
تشددكيل مبددادن م وأخالق ددم وقناعدداهتم, وتعتددش األسددرة مددن أقددوى دعددانم اجملتمددع يف تكددوين ش ةددية 

وتشدمل دورهدا يف الضدالى, ال يدغ و األوالد وتقو  سلوك م وإعدادهم للمسدتقبل بعيددة عدن االحندرا، و 
 اجلوانل التالية 

   الدينيالجانب 

تتض  أمهيدة دور األسدرة وخبرهدا يف تشدكيل البفدل إ ا مدا تدذكرنا املبددأ البيولدوجي العدام الدذي 
يقوى بازديداد القابليدة للتشدكل أو ازديداد املباوعدة كلمدا كدان الكدانن صد رياً, و كدن تعمديم هدذا املبددأ 

مضمونه حتدداً وو وحاً يوماً بعدد علا القدرات السيكولوجية يف املستويات التبورية امل تلفة, وي داد 
يوم بازدياد الب وث التجريبية الي تؤيدد  وتو د  الكثدري مدن جوانبده, علدا أنده بالقددر املتداا لده حاليداً 
من الو وا والت دد كا، ألنه يبن لنا مدى خبورة املؤثرات البيئيدة علدا البفدل يف الدثالث سدنوات 

ا بن اجلماعة ويف مواج ت ا يف املستقبل عندما يةدب  األو  من عمر  وعلا ش ةيته الي سيقب ر
 .(2)يافعاً 

يف معرفة الة ري علا وحدانية اهلل تعا , ووجود خالق ومدبر هلذا دور األسرة الديين ويتمثل 
كل مولود يولد علا الفبرة فأبوا  ))  الكون, من خالى ما فبر عليه كما قاى عليه الةالة والسالم

                                                           

 .00م,  1962, 1مةر, طد. حممد لبيل النجي ي, األسا االجتماعية لليبية, مكتبة األ لو املةرية,  (1) 
 .00نفا املرجع السابق,   (2) 
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 (1)(جدعا ( في ا ترى ريمة مجعا  هل الب يمة تنت  الب يمة كمثل أو  جسانه أو ينةرانهي ودانه 
أبويه يف بمنذ نعومة أ فار , إ  جانل ما يقتدي االبن  لعقيدة اإلسالمية الة ي ةفتن رري فيه ا

علا بدا  األكل والشر  وامللبا  ر  يف التعر،مث يتد حركاهتما وسكناهتما فيتعلم الش ادتن أوالً 
أعلا من خالى تدريبه علا أدا  الةلوات  ا, مث بعد  لك ييقا مرتباً تببيق وبدا  قضا  احلاجة و 

وصلة املفرو ة, وغرري بعض القيم واألخالق احلسنة, مثل بر الوالدين وتوقريمها واحيام الكبري 
 وغريها.األرحام 

   الجانب الثقافي

قاً اجتماعيدداً رنيسددياً بدداجملتمع, ف ددي مةدددر األخددالق والدعامددة األو  لضددبن نسدد ة مثددلاألسددر و 
 لرغم مدن صد ر حجم دا إال أ داالسلول, ف ي اإل ار الذي يتلقا فيه اإلنسان أو  دروري احلياة, وبا

مددن أقدددوى أنسدداق اجملتمدددع فعدددن  ريق ددا يكتسدددل اإلنسدددان إنسددانيته وفي دددا يت دددوى املولددود مدددن كدددانن 
خملددددوق اجتمدددداعي يعدددديش يف انسددددجام مددددع اآلخددددرين وفقدددداً للقدددديم واملعددددايري القانمددددة يف بيولددددوجي إ  

 .(2)اجملتمع

يف تعليم النش  علا احيام أعظم دستور وهو القدربن وتدريبده علدا قدرا ة الثقايف  اويتمثل دوره
بعدددض السدددنن القوليدددة والفعليدددة كاألكدددل بددداليمن  وتببيدددقبعدددض قةدددار السدددور مدددن خدددالى األبدددوين, 

والدددخوى بالرجددل اليمددىن يف املسدداجد وغريهددا, ومعرفتدده لددبعض القةدد  النبويددة مددن سددريته العبددرة مددن 
, والتدأثر مدن سدريته صدلا اهلل عليده وسدلم حمبة اهلل ورسدوله االبنخالى ما يقةه األبوين, مما ي رري يف 
فدإ ا بلدغ الدنش  سدن املدرسدة اتدار  ,صدلا اهلل عليده وسدلم سدنته ح  تيجم علا أرر الواقع باقتددا 

األ  البنه احملضن اليبدوي املناسدل فيدتعلم العلدوم اإلسدالمية والثقافيدة ومدا ي مده يف حياتده حد  ينشدأ 
 جياًل متعلماً مربياً.

  الجانب االجتماعي

يف غددرري الددنش  واالبددن علددا مكددارم األخددالق كدداحيام األبددوين, وتددوقري الكبددري,  ايتمثددل دورهدد 
واحل  علا صلة الرحم, وحق اجلار, وإكرام الضديب, والكدرم, والشدجاعة, وتعلدم األلفداظ احلسدنة يف 

                                                           

الب اري يف ص ي ه, كتا  اجلنان , با  من أسلم الةيب فمات هل يةلي عليه وهل يعرر علا الةديب اإلسدالم, حددي  رقدم  ( أخرجه1) 
 (.1358(, وبا  ما قيل يف أوالد املشركن حدي  رقم )1358)

 .14,   و سكينة, العالقات السرية بن النظرية والتببيق, مرجع سابقد. زينل حممد حقي, ود. نادية أب (2) 
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تعامالتدده, واالبتعدداد عددن الر انددل وإيددذا  اآلخددرين وغددري  لددك مددن الةددفات الددي يكتسددب ا االبددن مددن 
مدن الضدالى مدن خدالى  مو دايت  بندا صدالا األإة, وبدذلك يتجلدا أمهيدة دور األسدرة يف خدالى األسدر 

 .اليبية الةاحلة واملتابعة اجلادة متربيت 

إ ن فاألسدددددرة مؤسسدددددة اجتماعيدددددة  دددددرورية حتميدددددة لبقدددددا  اجلدددددنا البشدددددري واسدددددتمرار احليددددداة 
يت در  من دا أبدداً, بدل ين دل كدل هي املدرسة الوحيددة الدي تسدتمر  دواى حيداة الفدرد وال االجتماعية, و 

مث بعدد  لدك يدأر  ,يوم من العلدوم واملعدار، ويسدتقي اآلدا  واألخدالق والقديم والتجدار  حد  يتد و 
الدور عليه لين ل غري  من أوالد , وهكدذا تددور عجلدة احليداة باسدتمرار, ممدا تتجلدا هندا م مدة األسدرة 

 يف اليبية والتعليم وغرري الثقافة اإلسالمية.
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 .لدى النشء لمطلب الثاني: دور األسرة البرماوية المسلمة في ارس الثقافة اْلسَلميةا
 يف سددديب   بيددد  وإنشدددا  أسدددرة تكدددوين يف يفكدددر حدددن - أنثدددا أو كدددان  كدددراً  - املسدددلم إن
 وج نددا فقدد ال وجددة, اختيدار هدو األسددرة بندا  مراحدل فددأو , أوالً  واخللدق الددين عددن شدريكته أو شدريكه
 الدركن إ دا حيد  الةداحلة, ال وجة اختيار علا حنر  أن األسرة تكوين علا الع م عند احلنيب الشرع

 والةدددفات, األخددالق مدددن كثددرياً  يرثددون وعن دددا لألبنددا , املنجبدددة أ ددا إ  األسددرة, أركدددان مددن األساسددي
 بعدد بورمدا يف املسدلمة األسدرة عندد الد وا  أو  مراحدل تبددأ هندا من وبيئته وجمتمعه, دينه علا ويتعر،

 للنظدددر أخواتدده مدددن وبعضدداً  أمددده مددن مكونددداً  وفددداً  الددد و  أهددل يبعددد و  ,املناسددبة ال وجدددة حتديددد يددتم أن
 كنايدة خامداً  أو هديدة إلي دا هُتددى أرادوا مدا هلدم وكدان بران م وتوافق  بال وجة أُعجبوا فإن ,واال الع

مدع أهدل  صدراحة مدن بيد  الد و  باحلددي  بتعين وكيل   و لك ال وا  مراسم تبدأ مث ومن, ر اهم عن
والتفددداور يف أمددور امل ددر وغريهددا حدد  يتفقددون يف قيمتددده, مث  الشددرعي النكدداا يف رغبددت م ال وجددة عددن

 واخلداى كدالعم املقدربن أقربانده مدن وبعضداً  الد و  والدد يتقددم م ال وجة بي  يف الرجاى من وفدٌ  يذهل
 موعدد حيدددون  لدك بعدد مث ,خُلة ة( لتقد  مقدم امل رلعقد جلسة ودية يف بي  ال وجة ما يسما )با

 غريهدا ويف والعلمدا , األنك دة مدأ ون يد علا النكاا عقد جيري أراكان منبقة ففي, بعد فية النكاا
 مأدبدة فتكدون الدوالنم حيد  مدن الد وا  مراسدم تبددأ النكداا بعد مث, املعيفة اإلسالمية اجلمعيات لدى
 مدن بالرفدد يسدما مدا بعد  يدتم وقبل دا الد و , أهدل عندد عادة, و عام العشدا  ال وجة أهل عند ال دا 
, الشماويدة املسدلمة األسدرة تتكدون وهكذا, واألسرة البي  احتياجات مجيع من يتكون ال وجة أهل قبل
 قددق يكددون ف ينئددذ, الددنش  نفددوري يف اإلسددالمية الثقافددة وغددرري اليبيددة عمليددة فتبدددأ األوالد تنجدل ا

 .اآلفاق يف اهلل نور ونشر اإلسالم, راية إلعال  يعمل مسلم جيل ليبية سليماً  حمضناً 

, فينشدأ وشددة حب دا للقدربن الكدر  مب افظت دا علدا الدديناألسرة الشماوية املسلمة ولقد عرف  
, فيددددي  علدددا العقيدددددة اإلسددددالمية وال لدددل البفدددل والددددنش  قو ددداً سددددليماً بعيدددداً عددددن الشدددوانل واخللددددل

  يف مجيدددع تةدددرفاته, وامدددن خدددالى اقتدانددده بأبويددده املسدددلَمن, ومعلدددوم أن البفدددل حيددداكي أبددد الةددد ي ة
ف ينما يكش قليالً يرى االبن أبا  وهو  اهدل إ  املسدجد, فيبكدي ألجدل أن يرافقده فيدي  علدا حدل 
 املسدداجد, ويددتعلم كيفيددة أدا  الةددالة وإن كددان ال يعيدده, لكددن لدده أثددر كبددري يف غددرري حددل الةددالة يف

 .نفسه وإدراكه ألمهيت ا فيما بعد

األسدددرة الشماويدددة الروها يدددة ُعرفدددوا قدددب م للةدددالة واحملافظدددة علي دددا وخدددري دليدددل علدددا  لدددك ف 
اهتمام م باملساجد وبنان ا أينما حلوا وارحتلوا وإعمارها مادياً ومعنوياً, وهذا شاهد يف واقعنا املعاصدر 
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ي سددكن  هنددا باململكددة العربيددة السددعودية بعددد هجددرهتم, يف يف األحيددا  الدد وأيف أحيددا  أراكددان,  سددوا ً 
واهلندد  , ويف أماكن النازحن كداملالجت املوجدودة يف بدن الديشالنبوية وجدة واملدينةاملكرمة  مدينة مكة

 وتايلند وغريها.

بعدددض اآلدا  اإلسدددالمية املعروفدددة كاالهتمدددام بالنظافدددة وبدا  األكدددل الدددنش  ومدددن مث يدددتعلم  
مللبا كاألكل والشر  باليمن, وقوى بسم اهلل يف بد  أي شي , واحديام النعمدة, ومعرفتده والشر  وا

 . رري فيه هذ  اآلدا  النبيلة من خالى تببيقه بدون إدرال حلقيقت انآلدا  قضا  احلاجة, فت

وبعدددد بلوغددده سدددن الرابعدددة تقريبددداً يتددددر  علدددا قدددرا ة بعدددض قةدددار سدددور القدددربن الكدددر , ورمبدددا  
 .ومعرفة بعض احلرو، اهلجانية بالل ة العربيةحيفظ ا, 

ل إلكمداى مدن عمدر  اتدار األ  البنده أحدد الكتاتيدل املنتشدرة هندا سدن اخلامسدةيبلدغ  ماوحين 
 شعبة حتفي  القربن الكر . وبعد االنت ا  من ا يلت ق باملدارري اإلسالمية أو م مة اليبية

الدنش , بدر الوالددين و اعت مدا وعددم عةديا ما ومن أهم ما ت رسه األسدرة الشماويدة يف نفدوري 
البتة, وهذا مالح  يف األسرة الروها ية الشماويدة, فدإن األ  يتمتدع ريبدة كبدرية ونفدو  واسدع, حد  ال 

وإلبددا   يكاد االبن يرفع بةر  وال يتجرأ أن يناقشه يف أي مسدألة, وال يسدتبيع أن جيلدا معده لل دوار
والددددخوى يف  اى جملسددده يف نفدددا احلجدددرة, ويقدمددده يف املشدددي والركدددو , وال  دددد رجلددده يف حددد(1)رأيددده

 املناسبات.

وهدو تدوقري مدن هدو أكدش منده  ,وف  أمر بخدر لده دور كبدري لألسدرة الشماويدة يف غرسد ا للدنش  
سددناً مددن اإلخددوان سددواً  كددان أخدداً أو أختدداً ومددن شدددة تددوقريهم يف هددذا اجلانددل أن اإلخددوة الددي يةدد ر 

ينادونده باالسدم الةدري  حداى املنداداة إلخوانده الكبدار, بدل يلقدل بألقدا  ومةددبل ات  سدناً ال ممدن 
بتشددديد الددداى, والددذي  ا(معروفدة لدددى الروهددا ين الشمدداوين فمددثالً  ينددادون األخ الكبدري بكلمددة )بَدددّ 

 ()ُكدددال   ي(, والدددذي يليدده ينادوندده بكلمددةبتشددديد اجلدديم أو )َمددازِ  ا(يليدده مددن األخ ينادوندده بكلمددة )جَمّددد
وهكدذا, وبالنسدبة لألخد  الكبدرية ينادو دا بكلمدة  بتشدديد الدالم, والدذي يليده ينادونده بكلمدة )ُدوُدو(

 بُدو(, والدي تلي دا )ُكال  ) جم دابُو( والدي تلي دا بكلمدةأو )بُوبُوِ (, والي تلي ا من األخ  بكلمدة  )بُوبُو(

                                                           

لكدددين أوردت هندددا مثددااًل لشددددة تدددوقريهم  فددداالبن حيتددا  إ  مدددن حيددداور  ويناقشدده وجيلدددا معدده امدددن مجيدددع جوانب دد ةً ملسددألة ليسددد  صدد ي ( ا1) 
 .واحيام م لأل 
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عيباً عندهم  دُّ عَ , وإ ا نودي بامسه الةري  يدُ (1)وهكذا وبُو(بكلمة )ُدوُدو بُو( والي تلي ا بكلمة )ُغرَا بُ 
 .خمالب للعر، االجتماعي الساند بين م

الشماوية بالتكاتب االجتماعي العميق, وهتتم باجلواندل االجتماعيدة كثدرياً كةدلة  ةوتتمي  األسر 
 , ويتةدفون بةدفةاجلار قوقاالهتمام قو  وغريهم من األقار  الرحم واحيام اجلد واجلدة واخلاى والعم

الضدديافة والتواصددل وتبددادى ال يددارات واالهتمددام باملناسددبات االجتماعيددة كددال وا  والعقيقددة حددق الكددرم و 
 وغريها.

حلفظده  كبدريٌ   ن لددي م شد بٌ إمدام بده, حيد  حفد  القدربن الكدر  واالهت ومن أهم مدا تتميد  بده
ويفت در بده يف منذ نعومة أ فار ابنه واهتمام بالغ إلتقانه, وأن األ  الشماوي يراود  هذا احللم الكبري 

خدتم القدربن الكدر , وهدذا مشداهد ووا د  سدوا  السداكنن يف داخدل و  اجملالا واحملافل حاى ا از ابنده
أو حدد  يف أويف باكسدتان, , (2)لسدعوديةبورمدا أو الدذين هداجروا إ  بدالد احلدرمن هندا اململكدة العربيدة ا

املالجت املنتشرة علا حدود بن الديش, فال الو بيد  برمداوي أو عانلدة برماويدة إال ولددي ا حداف  أو 
جر اوحند ةت نديداصدو أاهلل مدن  محافظة لكتا  اهلل إن   يكدن جل دم أو كل دم, إ  جاندل مدا حبداه

 .(3)وقرا ة خاشعة مؤثرة  هبية

ناصددر بددن ج دد  بددن عدداتق احلددريب "ومددن األمددور البددارزة والددي تلفدد  االنتبددا  أن يقددوى الباحدد  
كمدددا أن الةددالت والتفاعدددل بدددن   ,اجلاليددة الشماويدددة كجماعددة مدددن اجلماعددات األكثدددر تنظيمددداً ونشددا اً 

أعضدددا  اجلماعدددة قدددوي جدددداً وتعكدددا انتشدددار روا التعددداون واملسددداندة االجتماعيدددة والددددعم لبعضددد م 
ذ  اجلاليددة مب ددارات وخةددان  معينددة عددن غريهددا مددن اجلاليددات األخددرى ومددن أمه ددا الددبعض, وتتميدد  هدد

حفد  القددربن الكددر  مدن عدددد كبددري مددن أبنان دا وانتشددار مدددارري حتفدي  القددربن واحللقددات يف املسدداجد 
وانتظام عدد من ص ار السن في ا, وانعكا  لك علا وجود كبري من أنمة املسداجد يف أحندا  منبقدة 

                                                           

ا( الدذي يلدي الكبدري جم د) ا( معندا  الكبدري أو األكدش و معدىنبد  ) يف الل ة الروها ية وهذ  مبثابة اصبالحات, فد مدلوالت( هذ  الكلمات هلا 1) 
 .بلق علا األخ  وهكذامةبل  يبوبو( ) من األخ, ومعىن

ل مدرسددي حلقددات حتفددي  ( يالحد  مددن سددكن اململكددة العربيددة السددعودية وخاصددة املنبقددة ال ربيددة يف مدينددة مكددة وجدددة والبددانب, أن أغلدد2) 
 .هم من اجلالية الشماوية القربن الكر , وأنمة املساجد, وأنمة الياوي  يف رمضان, وأغلل  ال  الت افي 

خري شاهد علا هذا بروز عدٌد كبرٌي من القرا  املش ورين من مسلمي أراكان يف السعودية وأ كر هنا علا سدبيل التمثيدل ال احلةدر  أمثداى ( 3) 
. حممدد أيدو  إمددام املسدجد النبدوي سدابقاً, والشدديخ د. حممدد صدا  عدا  شددا  إمدام مسدجد شد يد احملددرا  قدي اهلجدرة واألسددتا  الشديخ د

اهلل  باجلامعدة اإلسددالمية, والقدارئ عبددد الدوم األركددا  الددذي اختدري تالوتدده يف إ اعدة القددران الكددر  باململكدة العربيددة السدعودية, والشدديخ عبددد
ستا  متعاون جبامعة أم القرى, والقارئ عبد اجمليد عبد األحد األركا , والقارئ إمساعيل حاف  غريل اهلل, والشدبل يوسدب  عمر األركا  أ

 كالو, وغريهم. 
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علا وجده اخلةدو  وبقيدة مددن اململكدة الرنيسدية واشدت ار أبندا  اجلاليدة الشماويدة يف هدذا  مكة املكرمة
يفدداخر رددا  اجلانددل, كددذلك اتقددان اخلددن العددريب بشددكل يدددعو لإلعجددا  بددل أن هدداتن املددوهبتن مسددةٌ 

أعمداى أبنا  تلك اجلالية, ومن األمور امل مة الدي الحظ دا الباحد  علدا اجلاليدة الشماويدة هدو احنةدار 
املددرأة يف نبدداق  دديق جددداً ال يتعدددى التدددريا يف مدددارري الت فددي  اخلاصددة بتلددك اجلماعددة أو القيددام 
ببعض املش والت اليدوية املن لية وبيع ا عن  ريق األزوا  أو األبنا , بل إنك ال ود من يعمدل مدن ن 

 نددة, واحلالددة االقتةددادية يف اخلدمددة املن ليددة مثددل بقيددة اجلاليددات رغددم وجددود سددوق عمددل رانجددة هلددذ  امل
 .    (1)السيئة هلم"

بقي أن أشري إ  أمر يف غاية الروعة وهو مي  املرأة األراكانية املسلمة بسيها وعفاف ا وحجاردا 
فمددن املعلددوم أن املددرأة يف أراكددان حدد  يف داخددل بيت ددا ال تفارق ددا اخلمددار الددذي تضددع علددا  ,الشددرعي

رورة القةوى وإ ا دع  احلاجة لل رو  فإ ا ختر  بكامل حشدمت ا رأس ا وال ختر  من بيت ا إال للض
ساتراً جسم ا كامالً جبلبا  أسود تضع علا رأس ا ح  ال تكاد ترى من ا شديئاً البتده, باإل دافة إ  
 ل ددا مظلددة يف يدددها لكددي ت بددي رأسدد ا وجسددم ا مددع أ ددا سدداترة لكددي تتددوارى عددن أنظددار الرجدداى 

 ملظلة صو  ناحيت م حيثما مشي وتروا. األجانل حي  توجه هذ  ا

  

                                                           

, انظدر ناصددر بدن ج دد  بدن عدداتق احلدريب, تكيددب اجلاليدة الشماويددة املقيمدة يف مكددة املكرمدة وعالقتدده بداالغيا  وبعددض املت دريات الد وغرافيددة( 1) 
 أ روحة مقدمدة اسدتكمااًل ملتبلبدات احلةدوى علدا درجدة دكتدورا  الفلسدفة يف العلدوم األمنيدة, جبامعدة ندايب العربيدة للعلدوم األمنيدة, الريدار

 .19هد   1431



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

470 

 

يتض  ف فيم  ا مض  ى دور األس  رة البرماوي  ة ف  ي ا  رس الثقاف  ة اْلس  َلمية وتتجل  ى ف  ي األم  ور 
 التالية من أهمها:

مندددذ الةددد ر واحملافظدددة علي دددا مندددذ البلدددوغ, اخلمدددا تددددريل االبدددن علدددا أدا  الةدددلوات  -

 َكانَااتْ  الصَّااَلاَ  ِإنَّ) اتباعدداً ملر دداة اهلل قدداى تعددا   وغددرري حبدده للةددلوات وإدراكدده ألمهيت ددا

, فاألسددرة الشماويددة مددن شدددة مسددك ا [103  النسددا ] ( َمْوُقوتاااا  ِكَتاباااا اْلمُااْؤِمِننيَ  َعلَاا 
علا شدعانر الددين اإلسدالمي تدريب االبدن علدا احملافظدة ألعظدم شدعرية مدن شدعانر الددين, الةدلة 

وبالتدددام يدددنعكا علدددا االبدددن حينمدددا يكدددش فتجدددد  يوا دددل علدددا  الدددي تكدددون بدددن العبدددد وربددده,
الةلوات اخلما, وقلمدا ودد شد   يت داون يف أدان دا, حد  أن اجملتمدع البدورمي املسدلم حيتقدر 

 .وينبذ كل من يت اون يف أدا  الةالة ويتكاسل عن ا
اهلل عليده  الواردة عن الرسوى صلا ثورةأبعض األ كار املشروعة واألدعية امل النش  ميتعل -

تن ددرري فيده حمبتدده لرسددوله صدلا اهلل عليدده وسددلم حد  وسدلم وتببيق ددا يف حياتده اليوميددة املعتددادة, 
وتددوقري  وإجاللدده حددن الكددش, فيظ ددر دور األسددرة املسددلمة الشماويددة جليدداً يف حمافظددة االبددن علددا 

 .هذ  األ كار واألدعية املأثورة
عدددن  ريدددق والةدددفات احلسدددنة احلميددددة بعدددض القددديم النبويدددة واألخدددالق  االبدددن سدددا اك -

ومددا ينب ددي  قضددا  احلاجددة ومددا ينب ددي اتباعدده, وبدا  دا  األكددل والشددر تعلمدده آلاألسددرة مثددل 
مدن اآلدا  النبويدة,  وغريهداإلي ا دينندا اإلسدالمي احلنيدب  الي دعاالنظافة  فعله, وإدراكه ألمهية

م و يد   عدن غدري  فدإ ا  هدل اخللدق فجوهر اإلسالم ومظ ر  القديم واألخدالق فب دا يتةدب املسدل
احلسددن   يبددق مددن مظدداهر اإلسددالم شددي  سددوى االسددم فقددن, وهددذا مددا نعانيدده اآلن يف عةددرنا 

 .احلدي 
, فدداأل  املسددلم الوالدددين و اعت مددا ومعاهدددهتما يف الكددش إن  ددعفا إدراكدده ألمهيددة بددرّ  -

تمتدع بداحيام واسدع مدن قبدل الدنش  الشماوي يتمتع ريبة كبرية وتوقري جدم, بينمدا األم الشماويدة ت
 واألبندددا , فينشدددأ البفدددل علدددا اتبددداع مدددا أمدددر اهلل سدددب انه وتعدددا  يف كتابددده الكدددر  قددداى تعدددا  

 َأْو َأحَااُدُهَما  اْلِك َااَ  ِعنْااَد َ  يَااْ ُلَغ َّ ِإمَّااا ِإْحسَاااناا  َوِباْلَوالِااَدْيِ  ِإيَّااا ُ  ِإلَّااا َتْع ُااُدوا َألَّااا  َربُّااَ  َوَقضَاا )

 َدنَااااَ  َلُهمَاااا َواْ فِاا ْ    32 = َكِ ميااااا َقْولًااا  َلُهمَاااا َوقُاا ْ  َتْنَهْ ُهمَاااا َولَااا  ُأفٍّ َلُهمَاااا َتقُاا ْ  َفلَاااا ِكَلاُهمَااا 
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ُّل    تنددت ف ,[24 ,23  اإلسددرا ] (صَااِغرياا َربَّيَاااِن  َكمَااا اْرَحْمُهمَااا َر   َوقُااْ  ال َّْحمَااِة مِااَ  الا
 قيام أسرة مسلمة مياببة تسود بين م احملبة والونام. عن  لك

غدرري بعددض املبدادئ اإلسددالمية االجتماعيدة الددي أوصددانا ردا ديننددا احلنيدب كةددلة الددرحم  -

 َولَااا  اللَّااهَ  َواْع ُااُدوا )  وإكددرام الضدديب وغريهددا امتثدداالً ألمددر  تعددا  قدداى جددل ثنددا   وحددق اجلددار

َِ   ِإْحسَااااناا َدْيِ َوِباْلَوالِااا شَااْيئاا  بِاااِه ُتشْااِ ُكوا   َواْلدَااااِر َواْلَمسَااااِكنِي َواْلَيتَاااَم   اْلُقْ بَااا  َوبِاا

 ( َأْيمَاااااُنُكمْ  َمَلكَااااْت َومَااااا  السَّااااِ يِ  َوابْاااا ِ  ِباْلَدنْااااِ  َوالصَّاااااِح ِ  اْلُدنُااااِ  َواْلدَااااارِ  اْلُقْ بَاااا  ِذ 
 حسددن وعلددا الددرحم,األقددار  و وي  مددع التواصددل أمهيددة شدددد علددا فاإلسددالم ,[36  النسددا ]

أل ا تؤدي إ  إجياد جمتمع متماسك وميابن ومتوخي تسدود فدي م  اجلريان واخلالن, مع العالقة
  .احملبة والشفقة واملودة

 يف اجملتمددع البددورمي املسددلم فلكبددري تددوقري الكبددري واحيامدده وإعبددا  مكانتددهإشدداعة ثقافددة  -
  لددك يف حيدددو  إجددالى وتددوقري, بكددل معدده يتعامددل ف ددو املسددلم اجملتمددع يف املتميدد ة مكانتدده السددن
 جدد  عدن أبيده عدن شدعيل بدن عمدرو يف احلددي  الدذي روا  وسدلم, عليه اهلل صلا الرسوى قوى

  لدددك , ويتجلدددا(1) كبريندددا(( ويدددوّقر صددد رينا يدددرحم   مدددن مندددا ))لددديا  قددداى عدددن م اهلل ر دددي
ورود عدددة  املسددلم اليوميددة, اجملتمدع حيدداة يف العمليددة املمارسددات مدن العديددد يف والتددوقري اإلجدالى
 يف أمددور كثددرية ووقددانع خمتلفددة بددالكبري يف سددنة املةددبفا صددلا اهلل عليدده وسددلم يف البددد  روايددات

 والعبدا  األخدذ ويف النداري, إ  الت ددث ويف اجلماعة, صالة يف الة ري علا الكبري يتقدم كأن
 به, وغريها. الالنقة من لته الكبري وإن اى للقادم, القيام التعامل, ومن  لك عند

وحسددن  عليدده بدداحلف  والددتالوة هم, وتعاهدددالددنش  غددرري حددل القددربن الكددر  يف نفددوري -
نفدددوري  إ  القدددربن حُتب دددل وهدددم يعيشدددون فتنددداً وباليدددا, بدددأن أحدددرى األسدددرة الشماويدددة األدا , فمدددا

وسددلم,  عليدده اهلل صددلا نبيدده وسددنة اهلل, بكتددا  التمسددك هددو الفددنت هددذ  مددن فددامل ر  أبنددان م,
بتعاليمه حد   مسكوا أحبو  إ ا فإن األ فاى لذا حياته, ودستور املؤمن عقل هو الكر  فالقربن
 عليده اهلل صدلا اهلل رسدوى قداى  قداى عنده اهلل ر دي هريدرة أيب عدن أبدداً, يضدلوا مث   ومدن الكش,
 قلددل ارتددبن فددإ ا, (2)اهلل(( كتددا  بدده, اعتةددمتم إن بعددد  تضددلوا لددن مددا فدديكم ))تركدد   وسددلم

                                                           

, انظر حسن إسناد (, وقاى األلبا  1919روا  اليمذي يف سننه, أبوا  الش والةلة يف با  ما جا  يف ر ة الةبيان حدي  رقم ) (1) 
 .230   5,  وفواندها فق  ا من وشي  الة ي ة األحادي  سلسلة

 (.1218أخرجه مسلم يف ص ي ه, كتا  احل  يف با  حجة النيب صلا اهلل عليه وسلم حدي  رقم )( 2) 
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 يعتقدد  مبدأً  يعر، لن وتعود لسانه علا قرا ته فإنه بياته علا عينيه الكر  وفت  بالقربن البفل
 لروحه بلسماً  يعلم ولن القربن, تشريع سوى منه يستقي تشريعاً  ين   ولن القربن, مبادئ سوى
 البفدل تكدوين يف املرجدوة غايت مدا إ  األبدوان يةدل بوياتده, وعندندذ التلدذ  سدوى لنفسه وشفا ً 
أو حمّفظدداً يف  مدرسدداً  خبيبدداً أو أو داعيدداً  يةددب  مددن مددن م ولعددل ,وُخُلقيدداً  إ انيدداً  وإعددداد  روحيدداً 

 مندذ نفسده يف حبده ترسخ أن بعد يف حياته, ومن اجاً  دستوراً  له العظيم القربن فيجعل املستقبل,
 وحفظده وتددبر  وتببيقده حدن القدربنبأ فداى املسدلمن يف بورمدا أن ينشدئوا علدا  , ف دريالةد ر
 هنال.  واملسلمن اإلسالمي الدين علا اهلجمات فيه اشتدت وق  يف يشبُّوا,
حتلي املرأة املسلمة يف بورما باحلجا  الشرعي ومي ها باحلشمة والعفا، بعيدًا عن  -

اهلل عليه  رسوله صلاالسفور, والت ام ا لبيت ا امتثااًل ألمر اهلل سب انه وتعا  واتباعًا لسنة 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  )وسلم, مما ينت  جمتمعاً مثالياً بعيداً عن الفنت والفساد, قاى تعا   

  ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ  چ  چ

, [33  األح ا ] (ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک
   ارة إ  عيةوالفساد, ودا الفتنة ألسبا  ودفع األعرار حلف  شرعية حراسة فاحلجا 

 ِلُقُلوِبُكْم َأْطَهُ  َذِلُكْم) سب انه وتعا  إ  يقوى  اهلل وصدق واملؤمنات, املؤمنن قلو 

 من األخالق شيوع إ  يف جمتمع كان داعية , فإ ا ل م احلجا [53  األح ا ] (َوُقُلوِبِه َّ
, والنسا  الرجاى قلو  وأمرار األ ى من اجتماعية ووقاية وال رية, واحليا  واالحتشام العفة

اهلنا , فيتجلا دور  أكسبت ا إال جمتمع علا العفة رفرف  وما املرأة ورأري ماهلا, تا  فالعفا،
واالختالط, مما اكتسبه  والسفور يف اجملتمع املسلم البورمي يف احملافظة علا منع التش  احلجا 

 واإلباحية. ال نا  د درعاً حةيناً 
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 التحديات التي تواجه األسرة البرماوية وسبل التغلب عليها.المطلب الثالث: 
 أوالً: التحديات.

نظددري املسددلمة يف بورمددا وخاصددة يف منبقددة أراكددان فقدددان ر  األسددرة يف أغلددل البيددوت  -1
مددن قبددل األ , ومعلددوم أن األسددرة تتكددون مددن احلقددة اليبيددة  مددنالددنش   حرمدداناال ددب اد وبالتددام 

األ  واألم واألوالد فدددإ ا اختدددل أحدددد أركا دددا ختتدددل موازين دددا فكيدددب إ ا   أعمددددة وأركدددان وتتمثدددل يف
 .وهو األ  كان  أحد أعمدهتا

يف تكدوين م النفسدي والبدد   تتسم أغلل األسدر املسدلمة بدالفقر واحلاجدة ممدا يدؤثر سدلباً  -2
تلكاهتددا إ  ال ملددك األسددرة الشماويددة املسددلمة مددن حبددام الدددنيا شدديئاً فكددل مم ,واالجتمدداعي والثقددايف

بي  من شعر وأوراق الشجر وبعضاً من الدواجن وعدداً من املاشية عند القلة من م وم رعة بسديبة 
يقتاد من ا, ورغم قلة و عب ما  لكو ا فإ ا معر دة لالسدتيال  علي دا واملةدادرة يف أي وقد  مدن 

 .قبل احلكومة البو ية
بالدونيددة لكثددرة مددا يشدداهدونه  اكددانال البيددة مددن  املسددلمن الشمدداوين يف إقلدديم أر  شددعور -3

, فاألسددرة الشماويددة املسددلمة تعددا  مددن خانفدداً  بددأعين م ويالقوندده مددن العدددو ال اشددم فتجددد  مددذعوراً 
 م د وزاً  جباناً  نشأ جيالً يفاال ب اد جبميع أنواعه الديين والتعليمي واالجتماعي واألمين والسياسي, 

اجليدددل املا ددي فكدددانوا يتةددفون بالشددددة   ددال،يددل يف هدددذا اجل يف ش ةددياهتم ف ددذا نالحددد  جليدداً 
 .واإلقدام والشجاعة
يف ازديدددداد مسددددتمر نظددددراً  هدددوو يف أوسددداط املسددددلمن الشمدددداوين انتشدددار اجل ددددل واألميددددة  -4

, ومدا فعلتده وتفعلده احلكومدة للض و ات املستمرة من قبل احلكومة علا املددارري اإلسدالمية وإقفاهلدا
 األفاعيدل لدو أن املسدلمنهدذ  عا  ما كانوا باستباعت م أن يفعلدوا البو ية علا مرأى ومسمع من ال

 .يف بورما تسل وا بالعلم وُمك نوا من  لبه واكتسا  املعرفة
لعددم  العدوام,ط بعدض األسدر املسدلمة اوسدأوالضالالت يف البدع واخلرافات بعض وجود  -5

, فقدد املستمد من الكتا  والسدنةتلقي العلم الة ي  يف بعض املنا ق استباعت م بل است الت م 
أمرت السلبات البو ية بإقفاى مجيع املدارري اإلسالمية واملساجد بعد حادثة الدعاة العشدرة يف عدام 

 م, إ  جانل اعتقاى الدعاة والعلما  وأنمة املساجد وإيداع م إ  السجون واملعتقالت.2012
 ت الدانمددة مدددن قبدددل احلكومدددةنتيجدددة االنت اكدددا دددا تشددت  األسدددرة يف أفرادهدددا ومدد ق  ل -6

سددواً  كددان  لددك  -األ – َد ر  أسددرتهقدد ُفِقدد الشماويددة أن الكثددري مددن م البو يدة, فددالواقع يف األسددرة
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باالستش اد علا يد البو ين املتبدرفن أو فقدانده وغيابده وعددم وجدود خدش عنده أو اعتقالده مدن قبدل 
رة نظدددري اال دددب اد, ومدددن م مدددن فقدددد األم أو هجرتددده إ  الددددوى اجملدداو  ,احلكومددة وال يعدددر، مةدددري 

احلنونة املربيدة راعيدة البيد  بسدبل االعتقداالت التعسدفية أو املدوت استشد اداً يف ال دارات العشدوانية, 
ومن م من فقدد األخ أو األخد  وهكدذا تظدل األسدرة الشماويدة املسدلمة يف دوامدة فقددان أفرادهدا تلدو 

 .اآلخر يوماً بعد يوم
نظراً لالنت اكات املستمرة والقتل العمد مدن بعد يوم,  يتام واألرامل يوماً ازدياد أعداد األ -0

ممدا ينبدت عدن كارثدة عظيمدة وخبدر  وبالتام انتشار أسر بدال عاندلقبل احلكومة البو ية علا الرجاى, 
 جسيم, يف  ل عدم وجود ج ات خريية أو مؤسسات إسالمية تكفل م وترعا شؤو م. 

الرقابددة للبفدل الددي تتبلددل أثنددا  تربيدة الددنش , نتيجددة عدددم وجددود انعددام اليبيددة اجلددادة و  -8
, فدداملالح  علددا بعددض األسدرة الشماويددة املسددلمة أن االبددن ينشدأ بددال تربيددة جددادة وال رقابددة وم األمدر

فع الة سوى ما جيد  بعض األ فاى من األم املربية بعضاً من ا, وهي الي أيضداً تعدا  اآلالم واملوسدي 
ن زوج دددا عنددد أغلب دددا, فينشددأ البفدددل بددال هددد، وا ددد  وال غايددة مثلدددا فيت ددبن خدددبن نظددري فقدددا

 عشوا  يف مسرية حياته ومستقبل عمر .
لالنت اكدات اإلنسددانية بدل بديع م واالوددار ردم مدن قبددل املسدلمن أ فدداى بعدض يتعدرر  -9

 22 بتدداريخ مبددوال تقريددراً  ووتددش( رايددتا )هيددومن منظمددة , حيدد  أصدددرتمجاعددات مسددل ة سددرية
ميامندددار,  يف املسدددلمة الروهنجيدددا  انفدددة  دددد مدددارري الدددي العندددب أعمددداى فيددده م, تددددين2013 أبريدددل

 مدن يفدرر الدذي اجلدشي بالعمدل يتعلدق فيمدا قق دم اجلسديم االنت دال ويتمثل وخاصة  د األ فاى
 فيده حيد  جدا , العسدكري بالتجنيدد يعدر، مدا خاصدة القانونيدة السدن دون هم من علا الدولة قبل
 عددام قلددوى املمارسددة هددذ  بإ ددا  احلكومددة التدد ام رغددم الددبالد أحنددا  خمتلددب يف اجلددشي العمددل اسدتمر"

 مجاعددات عدددة تسددتمر  الدوليددة, كمددا العمددل منظمددة علي ددا وافقدد  عمددل خبددة مبوجددل م,2015
 األمددم هيئددات مبنددع تقددوم ميامنددار حكومددة أن  ددل يف و لددك األ فدداى وونيددد اسددت دام يف مسددل ة
 تسدري  مسدألة لب د  مسدل ة مجاعدات علي دا تسيبر الي العرقية األقليات منا ق بلوغ من املت دة
 يف األ فدداى اسددت دام أو اجلشيددة العمالددة علددا األمددر يقتةددر اجملتمددع" وال يف اجلنددود األ فدداى ودمدد 

 تقريددر أكددد  مددا وهددو واجلدديش الشددر ة حضدور يف األ فدداى قتددل ا بددل بتجنيدددهم والن اعددات احلدرو 
يف  حددث اعتددا  خدالى أنده فيده جدا  م2013عدام  ندوفمش ش ر يف للمعلومات األنبا  وكالة نشرته
 مذقدة يف الروهنجيدا املسدلمن مدن ش ةداً  سدبعن عن يقل ال ما قتل ا م,2013عام  أكتوبر 23
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 فانيددة عشددر القتلددا بددن يددو( وكددان )مددرول بلديددة يف ثيددي( )يددان قريددة يف الن ددار, سدداعات يف وقعدد 
 .(1)أعوام مخسة سن حت   فالً  ثالثة عشر بين م املوت, ح  ُ عنوا  فالً 

من قبل  (2)لالنت اكات يف أعرا  ن واغتةارناملسلمات األراكانيات تعرر النسا   -10
يف  ددالت عشددوانية تقددوم رددا املتبرفددون مددن البددو ين املددوغ بالتعدداون مددع  البو يددةوالرهبددان العسدداكر 
 .احلكومة

الت لب الثقددايف يف مجيددع جمدداالت الشماويددة املسددلمة يف أراكددان خاصددة بددتتسددم األسددر  -11
والسبل يعود إ  عدم مقددرهتم علدا الدتعلم واسدتباعت م اكتسدابه, فديعم اجل دل عندد ال البيدة احلياة 

احلكومدة البو يدة العسدكرية ألجدل إ دعا، هددذا  يف أبسدن األمدور, وهدذا مدا خببدد  لدهمدن م حد  
 هلم ما يريدون يف  ل عدم وجود من حيمي هؤال  الضعا،.الشعل الضعيب, فت قق  

وهدم يسدمعون ويشداهدون ألغلدل األسدر الشماويدة يف أراكدان عدم االسدتقرار النفسدي  -12
ومددا يفعددل رددم أمددام  جمددتمع م مددن التعددذيل والتنكيددل املسددتمرأسددرهم وأقربددا هم و مددا يالقددون  يوميدداً 

 .ل من م يتجرع أ  املوت وحيتسي كأسه يومياً أعين م, يف  ل مرأى ومسمع العا  احلر, فال ال
فددال يتعلمدون بددل ال يعرفدون مددن ألغلدل أبنددا  املسدلمن الت لدب العلمددي يتضد  جليدداً  -13

, كيدب هلددم أن يعرفدوا ويتعلمددوا كاهلندسدة والبدل وعلددم الفلدك والبددريان وغريهدا  العلدوم احلديثدة شدديئاً 

                                                           

أ فداى ميامندار, أرقدام وتقدارير مف عدة( انظر املقاى املنشور يف وكالة أنبا  أراكان للناشبة الكويتية جنان بدر العن ي بعنوان )انت دال حقدوق ( 1) 
 هد.12/2/1435وا اسيجاعه بتاريخ  

مع  وكالة أنبا  أراكان قةت اروت امرأة روهنجية ل هنال قة  ووقانع كثرية لكين أورد هنا مثالن من با  الشاهد وإال فاألمثلة كثرية ( 2) 
علا  ,م2014يف يناير  ة إرهابيةاجليش البو ي يف بورما عقل هرورا من معسكرهم يف قرية جماورة لقرية خري عدن الي جرت في ا عملي

من أفراد اجليش البورمي خالى تواجدهم يف  بالتوا ؤ مع القوات احلكومية; حي   كرت أن عدداً  أيدي جمموعة من العةابات البو ية
أ ن ا بررن للجو  إلي م , و مكان بمن يفلية وإيوان ن اهلاربات من العم سلماتوعدوا قماية النسا  امل ,ةالقرية أثنا  العملية اإلرهابي

 رية خري عدن, وهنال اوتةديق م لعدم وجود أي حل بخر أمام ن, ولكن اجليش البورمي غدر رن وساق ن إ  معسكر قريل لق
امرأة أخرى الزلن يقبعن  50, وأن ما يقر  من اهلرو  من قبضت م أ ا استباع ارن من قبل أفراد اجليش, و واغتةاالعتدا  علي ن 

يش امرأة روهنجية من أراكان يف قبضة اجل 50)ور يف وكالة أنبا  أراكان بعنوان , انظر اخلش املنشيف قبضة اجليش علا هذا احلاى
فتاة روهنجية  25مراسل وكالة أنبا  أراكان أن عةابة بو ية ساق  أكثر من   كر, كما هد15/4/1435( وا اسيجاعه بتاريخ البورمي

يف قرية جماورة بعد  شجارأل, وقام  بتقييدهن إ  جذوع ام2014يف يناير ا برابات عنيفة  ش دتمن قرية خري عدن يف أراكان الي 
 شجارألفتاة روهنجية إ  جذوع ا 25عةابة بو ية تقوم بتقييد ) انظر اخلش املنشور يف وكالة أنبا  أراكان بعنوان ن,وريدهن من مالبس 

وقد مسع   هد, واملشاع عن املرأة الروها ية يف بورما أ ا تت و  مبكرًا قبل سن البلوغ12/4/1435وا اسيجاعه بتاريخ  (يف أراكان
 أن يعين وهذاالبو يون,  ابف ا ال لكي البلوغ قبل  ن وجو وأن أوليا  أمورهن ي البو ين إرها  بسبل لك من والدي حفظه اهلل, 

 .ال مان من قرن من أكثر منذ منتشراً  كان األعرار واستباحة اإلرها 
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حقدددوق اإلنسددان األساسدددية, فقددد عمددددت هددذ  العلددوم واملعدددار، يف  ددل مدددا يتعر ددون النت اكددات 
احلكومدة البورميدة إ  منددع املسدلمن مدن االلت دداق ردذ  الت ةةدات مددع وجدود املدؤهالت واخلددشات 

 .يف هذ  اجملاالت من قبل أبنا  املسلمن
فمددن الددذي نشدداهد  يف غالبيددة األسددر املسددلمة يف أراكددان, الت لددب التقددين واإلعالمددي  -14

 مددددا يف أراكددددان ال  لكددددون أدىن وسددددانل التقنيددددة احلديثددددة واالتةدددداىمسددددلمي بور غالبيددددة يةدددددق أن 
يف كثدري مدن القدرى, وإن وجدد يف  عدن االنيند  , فاجلواالت ممنوعة من قبل احلكومة فضالً والتواصل

بعضدد ا فدددال حيسددنون اسدددت دام ا إال القليددل, فدددالكثري مدددن م اعتقددل بسدددبل هتمددة حيدددازة اجلدددواى أو 
 تعر ه للضرانل الباهظة.

الوا ددد  هلدددذا الشدددعل احملاصدددر الددي حتدددين ردددم األوجددداع مدددن كدددل لت لددب احلضددداري ا -15
 علدا مقددرهتم , لعددمف م يقبعون يف سجن كبري ال يعلمون ما حيددث يف العدا  مدن حدوهلمجانل, 
األخددرى فددال  لكددون أغلددب م أدىن وسدديلة لالتةدداى والتواصددل مبددن حددوهلم  اجملتمعددات بددن التواصددل

 .ومعرفة أحواهلم
لددك مددن حبددام الدددنيا م الاملسددلمة فاألسددرة الشماويددة واملددادي,   لددب االقتةدداديالت -16

 .وهو األهم , لكن م  لكون أغلا ما يف هذا الكون, وهو اإل ان باهلل وحد شيئاً 
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 .يهاسبل التغلب علثانياً: 

بأزمدات صدعبة وويدالت   مدرتعيش األسرة الشماوية املسلمة حت   رو، متنوعدة وبالم متفرقدة, و 
صددعوبات بال ددة, ومعوقددات شدد , وحتددديات خمتلفددة, إال أ ددا الزالدد  وهلل احلمددد واملنددة  تواجددهكثددرية, و 

علدا هويت دا اإلسدالمية, فعلدا الدرغم مدا مدر بده األسدرة املسدلمة يف بورمدا مدن  ةمتمسكة بدين ا وحمافظ
وهلل احلمدد ,    دد و  نسدمع االقتةداديواالجتمداعي والسياسدي واألمدين و  اال ب اد الدديين والعرقدي

 .أن أسرة مسلمة تأثرت وترك  دين ا واعتنق  البو ية وارتدت عن اإلسالم بفضل اهلل ع  وجل

 للددين اإلسدالمييف هذا الشأن يددى علدا شددة مسدك األسدرة الشماويدة  رانعةوأ كر هنا قةة  
"إن إحدددى يقددوى  إ   (1)المة معددرو،يرويدده لنددا الشدديخ عبددد اهلل سددحيدد  هلل ورسددوله  ومدددى حددب م

ا دددبرت لددديل بيت دددا ومسدددكن ا م 2012عدددام األم دددات املضدددب دات يف األحدددداث املا دددية األخدددرية 
بسدبل العنددب واال ددب اد مددن قبددل البددو ين, وهددي يف  ريق ددا مددع أوالدهددا الةدد ار تركدد  كددل شددي  
خلف ا ب ية أن تتوجه إ  مكدان بمدن تؤوي دا وال ملدك مدن حبدام الددنيا شديئاً, فلدم تبلدل  عامداً وال 

لدددذي  لبدددد  واسددددتنجدت باملسددددلمن شدددراباً وال مسددددكناً, و  هتددددتم بددددأمور الددددنيا شدددديئاً, أتدددددري مددددا ا
حلفد  املدا  ألجدل أن تتو دأ وتةدلي,  (إندا ً أو  وعدا ً بدأن تدوفر هلدا ) است اث واملؤسسات اإلسالمية؟ 

ف ددي بددذلك  "وهدي تقددوى يف سددياق حددديث ا ريب تبعمددين وتسددقيين لكددين ال أسددتبيع تددرل الةددالة أبددداً 
   .الةالةم شعرية يف اإلسالم وهي أعظتضر  أروع األمثلة يف التمسك بالدين واحملافظة علا 

يف هددذا املقدددام "يتميدد  الشدددعل البددورمي املسدددلم  (2)ويقددوى الشددديخ د. أ ددد زيدددين أ ددد ب ددددادي
باحملافظة علدا الةدلوات وحدب م للقدربن وال أدى علدا  لدك إال كثدرة  لدب م لتأسديا وإنشدا  مسداجد 

ت لت فدددي  القدددربن الكدددر , وأن ومةدددليات يف املالجدددت ألدا  الةدددلوات وإيدددوا   الردددم لفدددت  حلقدددا
الالجت البورمي حينما يبأ قدمه يف خميمات الالجئن قبل أن يستقر به املقام يقوم بتوجيده أوى سدؤاى 
للقانمن علا املالجت, أين املسجد لكي حيلو لده السدكن جبدوار " مدا أعظدم إ دا م ومسدك م بالددين 

 رغم بالم م ومتاعب م ومةاعب م. 

                                                           

مقدددددابالر معدددددده ف ة أثنددددددا  وقددددددد مسعددددد  هددددددذ  القةدددددة مندددددده مشدددددا وسددددددبق  ترمجتددددده,( عبدددددد اهلل سدددددالمة معددددددرو، خدددددان برمدددددداوي األصدددددل 1) 
 هد مبكة املكرمة.3/2/1435 بتاريخ

د. أ د زيين أ د ب دادي, املشر، علا املرك  الروهنجي العاملي, م تم بقضدية مسدلمي أراكدان, وخاصدة يف اجلاندل اإلغداثي, وقدد سدافر ( 2) 
لقداً  يف مكتدل شديخ اجلاليدة هد , وأجري  معده 1434ه / 1433إ  خميمات الالجئن علا حدود بن الديش مخا مرات خالى عامي 

 هد.15/1/1435الشماوية بالكعكية مبكة املكرمة بتاريخ  
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  لا هذ  الت ديات امل تلفة أ كر بعض الوصايا لعل اهلل ينفع را ومن أمه اوألجل الت لل ع

ر, الضدد ودفددع النفددع جلددل يف عليدده االعتمدداد , و السددرا  والضددرايف االسددتعانة بدداهلل عدد  وجددل / 1
 وتوفيقده اهلل عدون بعد إال يرتقي أن  كن ال اآلخرة منازى أشر، يف يرتقي أن يريد احلق الذي فاملؤمن

 , فاالسددتعانة[5  الفاحتددة] (َنسْااَتِعنُي َوِإيَّاااَ  َنْع ُااُد ِإيَّاااَ ) صددالته يف يقددوى يددوم كددل فاملةددلي لدده,

, [128  األعددرا،]  (َواصْاِ ُ وا  ِباللَّااِه اسْااَتِعيُنوا)قدداى تعددا    املددؤمن حيدداة يف وم مددة  ددرورية بدداهلل
ملسدلمي بورمدا إ  أ دم يعيشدون فاالستعانة باهلل ع  وجدل حاجدة كدل مدؤمن لكن دا تكدون مل دة وبكدد 

 يف حاى الضرا .

  اليقن مبا عند اهلل من اجل ا  األوىف والنعيم الددانم فمدا عندد اهلل خدري وأبقدا والددنيا دار بدال/ 2

َِ ) )ة قدداى تعدا  زانلددة ال حمالد يوامت دان ف د  َأْحسَااُ  َأيُّكُامْ  ِلَيْ لُاَوُكمْ  َواْلَحيَاااَ  اْلمَاْو َ  َ لَا َ  الَّاا

 جدرت لدذا من صش وحتم ل, حمفوفة باملكار  وال يدخل ا إال اجلنة كان  , وملا[2  امللك] (( َعَملًاا 
 الكددا   مددن الةددادق ويتميدد  الكددافر مددن املددؤمن لدديعلم, بددالفنت واملةددانل االبددتال  عبدداد  يف اهلل سددنة

  ڭڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ) قدددداى تعددددا  

ٺ  ), وقددددداى تعدددددا   [3 ,2  العنكبدددددوت] (ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ         ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 إال والنجاا الفالا يتم , ولن[156 ,155  البقرة] (ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

 مَااا) تعددا   قدداى الكددافر مددن املددؤمن ويكشددب ليميدد  اخلبيدد  عددن البيددل م ددي  وامت ددان بعددد مددن

ََرَ  اللَّااُه كَاانَ    عمددران بى] (الطَّي ااِ  مِا َ  اْلَخِ يااَث َيِميااَز َحتَّا   َعَليْااِه َأنْاُتمْ  مَااا َعلَا   اْلمُااْؤِمِننَي ِلَيا
109]. 

 يثب دد  الددذي هدو سددب انه فدداهلل ,صددق اللجددو  إ  اهلل عد  وجددل والدددعا  الددانم لرفددع الدبال / 3

  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ڤ ) عبدددددداد  قدددددداى تعددددددا  

 احلددددددداف  هددددددو وجددددددل عددددددد  فدددددداهلل ,[20  إبددددددراهيم] (چ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ
 العظددديم تعددا  اهلل إ  اللجددو  بةدددق إال والنكبددات األزمددات مددن خمددر  ال الفددنت, وأندده مددن والعاصددم

 يكثددر أن للعبددد فالبددد, مندده أقدددر ال الددذي مندده والقددادر أقددوى ال الددذي والقددوي ,مندده أعظددم ال الددذي
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الفددنت والنكبددات ويشددتد  هددذ  مواج ددة يف ع مدده يقددوي حدد  سددب انه وتعددا  اهلل إ  وااللتجددا  الدددعا 
 .(1)اهلل يقينه بوعد اهلل ونةر  ح  يت قق بإ ن

الددنش   يف بورمددا تربيددةعلددا ر  األسددرة ورجدداى الثقافددة مددن أنمددة وخببددا  ودعدداة ومعلمددن / 4
 معده يشدعر وال عاليداً, بده نفدوري الدنش  ليسدمو  لدك يف يرسدخ , حي علا االعت از بالدين اإلسالمي

م مدا حدل ردم مددن النكبدات واملةدانل, فالشدبا  هدم عمداد املسدتقبل ورجدداى  أبدداً  بالذلدة وال بداهلوان
 مددن غددري  علددا اإلسددالم ديددن فضددلِ  ومعرفددة واإل ددان, العلددم قددوة مددن االعتدد از ال يتددأتا إال ال ددد, وهددذا

 اللَّااهِ  ِعنْاادَ  الااد ي َ  ِإنَّ)  يقددوى  كددر  جددل فدداهلل غددري , تعددا  اهلل يقبددل ال وأندده الدددين الددذي األديددان,

  ( ِمنْاهُ  ُيْق َا َ  َفلَا ْ  ِدينااا  اْلِثسْاَلا ِ  َغيْا َ  َيْ َتا ِ  َومَا ْ )  سب انه أيضداً  ويقوى ,[19  عمران بى] (اْلِثْسَلاُ 
 و  مفت ددراً مبددا يديندده, بدده معتدد اً  فمددن اسددتباع الةددش ألجددل إعددال  كلمددة اهلل عدداش ,[85  عمدران بى]

 أبداً. غري  يف الع ة يبتغ

فبده تسدود األمددم  ,التمسدك بالددين القدو  وإ  دار شدعانر اهلل وإقامدة حددود  قددر املسدتباع/ 5
 والنكبددات املسددتمرة مددةاملتال  واألمددوا  املياكمددة الشددرور هددذ  , ورغددموتيقددا لسددلم الفددالا والنجدداا

 ييدأري وال اهلل, ر دة من يقنن أال املؤمن عليه املتالحقة الي حتل باألمة املسلمة يف أراكان, فإن والفنت

 اْلقَاااااْو ُ  ِإلَّاااااا  اللَّاااااهِ  َرْوِ  مِاااااْ  َييْاااااَأ ُ  لَاااااا  ِإنَّاااااهُ  اللَّاااااِه َرْوِ  مِااااا ْ  َتْيَأسُاااااوا  َولَاااااا )قددددداى تعدددددا    اهلل, روا مدددددن

 يف كل بقلبه يتوجه بل الظاهرة, األسبا  علا مقةوراً  نظر  يكون , وال[80  يوسب] (اْلكَااِفُ ونَ 
 الفدده, ال الددذي ووعدد  عينيدده, بدن الفددر  وجيعدل الوهددا , الكدر  األسددبا , مسدبل وحددن إ  وقد 

 ُعسْا ٍ  َبعْادَ  اللَّاهُ  سَاَيْدَع ُ )قداى جدل  يف عدال   الكدر , مدع الفدر  وأن يسراً, عسر بعد له سيجعل بأنه

 .[0  البالق] (ُيْس اا

إجياد مجعيات تعاونية هتتم باألرامل وترعا شئو م وحماولة توفري الضروريات الالزمة لل ياة / 6
را من قبل احلكومة النظر بعن االعتبار   يف اجلمعيات اإلسالمية املعي،, فعلا القانمنهلم الكر ة

ولنا يف رسوى اهلل صلا  احملسنن, عبب إ  األرامل أحو  ماهلذا املو وع امل م وهلذ  الفئة ال الية, ف
                                                           

م 2013 سدبتمش 21املوافدق   هدد1434 القعدددة  و 10 السبدد ( يف يدوم 12016ها رقم )عدديف  األوسن الشرقيف حوار أجرته جريدة  (1) 
 حياتددك علدا بداخلو، تشدعر هددل, ووج د  إليدده هدذا السدؤاى املباشدر والةدري  لدوين إي يدو احلدا  ميامنددار يف اإلسدالمي اجمللدا رنديامدع 

 أشدعر ال كمدؤمن, حيددث مدا يعلدم وهدو تعدا  بداهلل ومدؤمن مسدلم إندين ,أبدداً  فأجا  بقوله بكل ثقة ال احلالية؟ الظرو،  ل يف ش ةياً 
 .سننتةر الن اية ويف هنا للبقا  جب د نعمل حنن ,البلد هذا يف سيبقون وأ فام باخلو،
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 عليه اهلل صلا اهلل رسوى ))كان  قاى أوىف أيب بن اهلل عبد اهلل عليه القدوة احلسنة حي  روي عن
 األرملة مع  شي أن يأنب وال ويقةر اخلببة, الةالة ويبيل الل و ويقل الذكر, يكثر وسلم

 تكون ما األرامل, وغالباً  حقوق رعاية علا الدين هذا وقد حر  (1)احلاجة(( له فيقضي واملسكن,
 األرملة هذ  تكون األحواى من كثري ويف أ فاهلا ويتم ترمل ا علي ا فيجتمع أليتام أم اً  األرملة
 يف الدواعي كل فتتوافر واملسكنة والفقر واليتم اليمل فيجتمع ,واملسكنة الفقر من حالة يف وأ فاهلا
 ر ي هريرة أيب عن  احلدي  يف العظيم الثوا  كان ولذلك ,األرملة تلك جبانل للوقو، اإلسالم

 سبيل يف كاجملاهد واملسكن, األرملة علا قاى النيب صلا اهلل عليه وسلم  ))الساعي  قاى عنه اهلل
 .(2)الن ار(( الةانم الليل القانم أو اهلل,

والعناية  من كبار السن ورعاية مةاحل ماملعوزين إجياد مجعيات هتتم باملستضعفن / 0
 وقد السن, يف الكبري توقري كر ة مجيلة فمن أبرزها  اإلسالمي يتةب بةفات فاجملتمعبشؤو م, 

 موسا أيب حدي   لك ومن وتوقري , الكبري إكرام علا وسلم عليه اهلل صلا اهلل رسوى ح  تواتر
  ي إكرام اهلل إجالى من )إن  )اهلل صلا اهلل عليه وسلمقاى رسوى   عنه قاى اهلل ر ي األشعري
 فلكبري ,(3)((املقسن السلبان  ي وإكرام عنه, واجلايف فيه ال ام غري القربن وحامل املسلم, الشيبة
  لك يف حيدو  واحيام وإجالى, توقري بكل معه يتعامل ف و املسلم, اجملتمع يف املتمي ة مكانته السنّ 
  لك ويتجلا ,(4)كبرينا(( ويوّقر ص رينا يرحم   من منا ))ليا  وسلم عليه اهلل صلا الرسوى قوى

 احياماً  الكبري علا الت ية والسالم ويلقي ا بإلقا  املبادرة كثرية من ا  أمور يف واالحيام التوقري
 الة ري ))يسلم فعن أيب هريرة ر ي اهلل عنه قاى  قاى رسوى اهلل صلا اهلل عليه وسلم  له, وتقديراً 
 تقد  املسلمة عن األسر تعج  ف ينما ,(5)الكثري(( علا والقليل القاعد, علا واملار الكبري, علا

                                                           

( مكتل املببوعات اإلسالمية 1414أخرجه النساني يف سننه, كتا  اجلمعة يف با  ما يست ل من تقةري اخلببة حدي  رقم )( 1) 
, املكتل وزيادته الة ري اجلامع ص ي , انظر ص ي هد حتقيق عبد الفتاا أبو غدة, وقاى الشيخ األلبا  1406سوريا, حلل, ط

 .893 2اإلسالمي ط بدون,  
 (.5353أخرجه الب اري يف ص ي ه, كتا  النفقات يف با  النفقة علا األهل حدي  رقم )( 2) 
(, املكتبة العةرية, صيدا, بريوت, ط 4843أخرجه أبو داوود يف سننه, كتا  اآلدا  يف با  يف تن يل الناري منازهلم حدي  رقم ) (3) 

 سلسلةشيخ األلبا  وإسناد  حسن عندي, انظر حممد ناصر الدين األلبا , بدون, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, وقاى ال
 .240 0  , مرجع سابق,األمة يف السيت وأثرها واملو وعة الضعيفة األحادي 

 .عندي حسن وإسناد
 تقدم خترجيه يف املب   اخلاما يف الفةل األوى. (4) 
( يف 6234( وكدذلك حددي  رقدم )6231روا  الب اري يف ص ي ه, كتا  االستئذان يف با  تسدليم القليدل علدا الكثدري حددي  رقدم ) (5) 

 نفا البا .
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 يف يشز فقدان من ي تم به كما هو احلاصل ملسلمي بورما, والعناية به أو للمسن الالزمة الرعاية
االجتماعية لرعاية املسنن أو ما يسما بدار  أو الدور أو األوقا،, باألرببة يسما ما املسلم اجملتمع

 لكبار مستد ة مالجت قي  تةب  احملتاجن, لسكىن وُتعد هُتي أ أماكن العج ة واملسنن, وهي
السن, فما أحو  اجملتمع املسلم البورمي يف  ل اال ب اد إ  مثل هذ  املؤسسات االجتماعية لكي 

 هم يف أشد احلاجة من غريهم.ت بي فئة م مة غالية علا قلو  اجلميع و 

 رعايدددة إ  قاجدددة , فددداليتيمومعنويددداً  إجيدداد مجعيدددات هتدددتم باأل فددداى األيتدددام وكفددالت م ماديددداً / 8
 إنسدانياً, ولقدد واجبداً  يكدون أن قبدل شدرعي واجدل ف دو معاناته من وختفب حتتضنه حانية خاصة ويد

  الضد ا] (َتْقهَا ْ  َفلَاا  اْلَيتِايمَ  َفَأمَّاا )  تعدا  فقداى وإمهالده ق در  عدن و دا اليتديم قق الكر  القربن عين

ٹ  ٹ  ), وقدداى تعددا   [10  الفجددر] (اْلَيتِاايَم ُتْكِ مُااوَن لَااا بَااْ  َكلَّااا), وقدداى تعددا   [9

 أليتددددام أم   مددددن , فكددددم[2 ,1  املدددداعون] (ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
 احملسدنن من بأيدي م يأخذ من تنتظر قوة, وال هلا حوى ال وهي علي م, واإلنفاق تربيت م مشقة تعا 

َِيَ  َولْااَيْخَ )قدداى تعددا   خددرياً  ويعو دد م دمعددت م و سدد   ضِااَعاًفا ُذر يَّااًة َ ْلِفهِااْم مِااْ  َتَ كُااوا لَااْو الَّاا

 التكافددل أنددواعأحددد  اليتدديم فكفالددة ,[9  النسددا ] (سَااِديداا  َقْولًااا َوْلَيُقولُااوا  اللَّااَه َفْلَيتَّقُااوا  َعلَااْيِهْم  َاااُفوا
املسدلمن وتكداتف م, فدإن   لوحددة حتقيقداً  اإلسدالمي وحد  علي دا, الدذي دعدا إلي دا الددين االجتمداعي

 إمهداى فدإن أيتام املسلمن يف أراكان تدئن وتةدرخ وتندادي بدإخوا م يف مجيدع مشدارق األرر وم ارردا,
 غيدددا  بسددبل واالحنددرا،, اجلنددوا إ  بدده يددؤدي رمبددا بدددل عناندده مددن ي يددد عندده, النظددر وصددر، اليتدديم

 األبوية احلانية واهلل املستعان. السلبة

ممدا ملسلمي بورما ونشر ثقافدة اإليثدار االهتمام بالتكاتب االجتماعي بن أفراد احلي والقرية / 9
 احملافظدة يف احلدي الواحدد مشداركن اجملتمدع مجيدع أفدراد يكدون ن, حيد ينت  بنا  جمتمع متماسك مياب

مبسدئوليته  فدرد كدل يشدعر قيد  واأل درار الدي تل دق ردم, املفاسدد ودفدع واخلاصدة العامة ا املة علا
 واجبدات أن يعتقدد أن  عليده اوا  أسرته وجمتمعه وأمته, وينب ي علا كل فرد مدن أفدراد األسدرة الشماويدة

املتماسددك بددن  املتكامددل اجملتمددع اإلسددالم ببنددا  اهددتم وقددد اوددا  جمتمعدده وأمتدده مثلمددا لدده مددن حقددوق,
  قداى وسدلم عليده اهلل صدلا النديب عدن الشدعري موسدا أيب حيد  روي مدن حددي  أفرادها لعظم أثرهدا
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فمدا أحدو  اجملتمدع البدورمي وهدم  ,(1)أصدابعه وشبك بعضاً(( بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن ))إن
ممدا يثمدر  وحدل أخيده املسدلم الددين ونشدر ثقافدة اإليثدار يف نفدوري األفدراد مل هدم  يف هذ  املأساة أن حي

 .و اته نفسه وجمتمعه مقدماً علا حلل ري   حمباً  واعياً  جيالً 

 عن األسدرة املسدلمة يف بورمدا, نبذ اخلرافات والبدع والضالالت بالوسانل املمكنة امل تلفة/ 10

مل دة إ  أن الضدرورة أصدب    واألهوا  ومن اتبداع سدبيل م, البدع أص ا  من حيذر أن املسلم فعلا
 واالجت داد ليبفئدوا اجلدد سداعد عدن يف بورمدا ليشدمروا والددعاة العلدم و لبدة العلمدا  مدن مجاعة يف قيام

 أسدلو  يكدون أن وينب دي بالكتدا  والسدنة, التمسدك إ  النداري ويوج دوا واخلرافدات هندال, البدع نار
 ال وباليغيددددل بددددالتنفري ال وبالتبشددددري البيبددددة, والكلمددددة احلسددددنة املوعظددددة علددددا معتمددددداً  البدددددع حماربددددة

 عندداداً  امل ددالفن ت يددد حاميددة مبعركددة مواج ت ددا وال واخلرافددات بالبدددع االسددت انة ينب ددي وال باليهيددل,
التمسدددك  ترجددع األمددة املسدددلمة الشماويددة مددن بدددراثن البدددع واخلرافددة إ  ألن األوان حدددان وإصددراراً, وقددد

 وسلم.اهلل عليه  بكتا  ررا وسنة نبي ا املةبفا صلا

 هلل الوال -, وب ض وكراهية الكفار األسرة املسلمة غرري مبدأ الوال  والشا  يف نفوري/ 11
لضمان مسكه  -املؤمنن سبيل غري واتبع ورسوله اهلل حادّ  من كل من والشا  وللمؤمنن, ولرسوله

 من وشرط اإلسالمية, العقيدة أركان من وركن اإل ان عرى أوثق والشا  الوال  فإن ,بالدين واحلياد عنه
 اجملتمعات يف والذوبان الت لل من حتفظه احملاف  الي املسلم اجملتمع خةان  ومن اإل ان, شروط

متن حلماية هوية  سيا  أ ا ربانية, فريضة كو ا وتنبع أمهية هذ  اخلاصية يف بورما بعد األخرى,
 من اخلاصية هذ  أمهية علا أدى   وال احلاسدين, الثقافية املسلمة هنال و ايت ا من أعدان ا األمة

 ِباْلَمْعُ وِف َيْأُمُ وَن َبْعٍ  َأْوِلَياُء َبْعُضُهْم َواْلُمْؤِمَناُ  َواْلُمْؤِمُنوَن) تعا  قاى بتقريرها, القربن اعتنا 

 َسَيْ َحُمُهُم ُأوَلِئَ  َوَرُسوَلُه اللََّه َوُيِطيُعوَن الزََّكاَ  َوُيْؤُتوَن الصََّلاَ  َوُيِقيُموَن اْلُمْنَكِ  َعِ  َوَيْنَهْوَن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ) , وقاى تعا  [01  التوبة] (َحكِيم  َعزِيز  اللََّه ِإنَّ اللَُّه

ٿ   پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿٿ

                                                           

(, وكددذلك كتددا  املظددا  481أخرجدده الب دداري يف صدد ي ه, كتددا  الةددالة يف بددا  تشددبيك األصددابع يف املسددجد وغددري  حدددي  رقددم ) (1) 
(, وكدددذلك كتدددا  اآلدا  يف بدددا  تعددداون املدددؤمنن بعضددد م بعضددداً حددددي  رقدددم 2446ظلدددوم حددددي  رقدددم )وال ةدددل يف بدددا  نةدددرة امل

(, وروا  مسلم  يف ص ي ه كتا  الةلة والش واآلدا  يف ص ي ه يف بدا  تدراحم املدؤمنن وتعدا ف م وتعا ددهم حددي  رقدم 6026)
(2585.) 
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ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 .[22  اجملادلة] (ڈ  

/ االهتمدددام مدددن قبدددل املثقفدددن واملةدددل ن واملؤسسدددات اإلسدددالمية البورميدددة مبعاجلدددة احلالدددة 12
النفسدددية لددددى الفدددرد املسدددلم املضدددب د أو مدددا يسدددما بالتأهيدددل النفسدددي أو التنميدددة البشدددرية يف العةدددر 

وبدددرام  عالجيدددة لرفددع معنويددداهتم وبددد  روا التفدددا ى وعددددم اليدددأري احلا ددر عدددش إقامدددة دورات تأهيليدددة 
 .(1)والقنوط والتيقن بفر  اهلل تعا  وأن فرجه قريل من احملسنن

 واملسدتباع فاحلاجدة العلم واملعرفة قدر املتااالتسل  ببنا  النفا والذات و لك عن  ريق / 13
 مبددا اهلل إ  والشددرا , فمددن ُأُسددا البنددا  التقددر  البعددام إ  احلاجددة مددن والددذات أشددد الددنفا بنددا  إ 

 اللَّااهِ  مِااَ  َتقْااَو  َعلَاا  ُبْنَيانَااهُ  َأسَّااَس َأَفمَااْ )والبا نددة قدداى تعددا   الظدداهرة واألعمدداى األقددواى مددن حيددل

 وال فتنددة تضدر  فددال ور دوان اهلل مددن تقدوى علددا بنيانده أس ددا , فمدن[109  التوبددة] (َ يْا    َوِرضْاَوانٍ 
ت لبددده شددد وة, فاألمدددة املسدددلمة الشماويددة يف حاجدددة ماسدددة إ  بندددا  الدددنفا والدددذات  وال شدددب ة, ُت ع عدده

 ف ددو نفسدده و اتدده بندا  عددن عجدد  والتسدل  بددالعلم واملعرفددة مدع  ددرورة بنددا  ال ددري يف  ات الوقد , فمددن
 غري  وجمتمعه. عن بنا  أعج 

املشدروعة واجل داد  واملقاومدة بنا  البدن وتسلي  اجلسم و لك بالتدريل اجليد علدا الددفاع/ 14

 اْلَخيْااااِ  ِربَاااا ِ  َومِااا ْ  قُاااوَّ ٍ  مِااا ْ  اسْاااَتَطْعُتمْ  مَاااا  َلهُااامْ  َوَأعِاااادُّوا) قددداى تعدددا   يف سدددبيل اهلل إلعدددال  كلمتددده

 أفضددددل مددددن اهلل سددددبيل يف اجل دددداد , فددددإن[60  األنفدددداى] ( َوعَااااُدوَُّكمْ  اللَّااااهِ  عَااااُدوَّ  بِااااهِ  ُتْ ِه ُااااوَن
 الكدافرين وقمدع الددين, كلمدة وإعدال  املدؤمنن نةدر مدن عليده ييتدل ملدا القربات, أجل ومن الباعات
 وحيدرل العاليدة, اهلمدم يشدجع مدا النبويدة واألحاديد  القربنيدة اآليدات مدن فضدله يف ورد وقدد واملشركن,

ن فمددا أحدو  األمددة املسددلمة يف بورمدا أن ي ددتم رددذا الشددأ السددبيل, هدذا يف املشدداركة إ  النفددوري كدوامن
 أ ا اهتمام إ  أن اجل اد يف حق م يف الوق  الراهن أصب  فريضة واجبة علي م دون غريهم.

                                                           

ي اهليئة العاملية للتنمية البشرية علي ا تبين مثل هذ  املشاريع الراندة وهي من اختةاص ا هنال ج ة رمسية تابعة لراببة العا  اإلسالمية وه (1) 
ا وأيضا ختدم  أهداف ا وعلي ا مسئولية كبرية اوا  هذ  األمة الضعيفة, واهليئة العاملية انبلق  يف خبواهتا ملعاجلة أو اع مسلمي بورم

عنوان إعادة القضية األراكانية إ  االهتمام اإلسالمي والعاملي بالشراكة مع املرك  فقام  مشكورة بإقامة ورشة عمل مبكة املكرمة ب
هد, وحضور مجع غفري من امل تمن بقضية مسلمي بورما, والباح  كان أحد املدعوين يف هذ  4/5/1436الروهنجي العاملي بتاريخ  

 تقبل القريل.الورشة, وخرج  الورشة بتوصيات نافعة أرجو أن أرى فارها يف املس
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 مددن مبدددأ التعدداون , فددإنأمهيددة التعدداون واالتفدداق واجتمدداع الكلمددة لوحدددة الةددب املسددلم/ 15
 حرصدداً  بده وأمدر فيده النداري ورغدل إلي دا, ودعدا علي ددا حد ّ  الدي فضدانله مدن وفضديلة اإلسدالم, مبدادئ

 َولَاا  َوالتَّقْاَو   اْلِ    َعَل  َوَتَعاَوُنوا) وحدهتم وتقوية شوكت م قاى تعا   وماسك املسلمن ترابن علا

اجملتمددع البددورمي  أصددب   ددرورة مل ددة علددا فالتعدداون ,[2  املاندددة] (َواْلعُااْدَواِن الْااِثْممِ  َعلَاا  َتعَاااَوُنوا
 ملواج ددة أبنان ددا تعدداون يف بورمددا إ  اإلسددالمية اليددوم الدددعوة ف اجددة بيددن م, واحملبددة األلفددة روا ليشدديع
   واحدة. قوري وأهله عن اإلسالم  ر  جاهدة حتاوى واإلحلاد الي الكفر تيارات

أشددري إ  مددا قالدده الشدديخ حممددد بددن ناصددر العبددودي يف كتابدده اخلددش والعيددان يف  ويف  ايددة حددديثي
االسدتفادة مدن قددراهتم للددعوة اإلسدالمية   "و هذا الشأن وهدي مبثابدة شد ادة ملسدلمي بورمدا وهدذا نةده

ولعددل  ...... الةد ي ة أل ددم مددن أهددل السددنة واجلماعددة وهدم أحنددا، وإن كددان بعضدد م مددن الشددوافع
يف بورما ملسئولياهتم من ناحية الوعي اإلسالمي وغريهتم علا ديدن م وعل دم أحسدن يف  ف م املسلمن

ف دم الدددين مدن املسددلمن يف تايلنددد والفلبدن وكمبوديددا, ولديا يف بورمددا مددن مظداهر الفسدداد واالحنددالى 
م مددن قدددموا واجملتمدع املسددلم يف بورمدا سددوا  مدن  ...... اخللقدي مددا يلمسده ال انددر لتايلندد والفلبددن مددثالً 

مدن شددبه القددارة اهلنديددة أو مالي يدا أو الةددن يعيشددون يف سددالم وونددام ولديا هنددال مددن فرقددة واخددتال، 
  .(1)" اهرة بين م

                                                           

 .85-84  مرجع سابق ( حممد ناصر العبودي اخلش والعيان 1) 
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 الثاني الفصل    

 يف املسلمني تواجه اليت التحديات

 (.بورما)

 :مباحث مخسة ويتضمن

 .الدينية التحديات: األول املبحث 

 الفكرية التحديات: الثاني املبحث 

 . والثقافية

 .االجتماعية التحديات: الثالث املبحث

 .االقتصادية التحديات: الرابع املبحث

 السياسية التحديات: اخلامس املبحث 

 .واإلعالمية
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 التحديات اليت تواجه مسلمي )بورما(. الفصل الثاني:

 المبحث األول: التحديات الدينية.

 ن في بورما.يالتحديات الدينية التي تواجه المسلمالمطلب األول: أبرز 
 هندال مدن الناحيدة الدينيدة ومدا يالقونده نالت ديات الي تواجده املسدلم أهميف هذا املبلل أبرز 

  (1)ما يليك هيمن مضايقات خمتلفة و 

احلمددالت العسددكرية املتتاليددة يف / التب ددري الددديين مددن احلكومددة البو يددة, وأبددرز شدداهد لددذلك  1
احلادثة األخرية الي حةل  بعد مقتل الدعاة العشرة الدي كاند  , ولعل (2)إقليم أراكان  د املسلمن

 .(3)خري شاهد يف واقعنا املعاصر سبباً يف اندالع األحداث األخرية

دولة بورما من أسوأ الدوى املنت كة لل ريدة  (4)وقد صنف  جلنة احلرية الدينية الدولية األمريكية 
 بدد  مدن الرغم علا قوله "أنه التقرير م, حي  ن  يف2013و لك يف تقريرها لعام  ,يف العا الدينية 
 معظددم أن إال واملعتقددد; الدددين حريددة يف مل ددوظ وحتسددن وت يددري سياسددية, إصددالحات يف مددؤخراً  بورمددا

 .(5)املسي ية" الديانة وأتباع املسلمة, األقليات  د وقع  الدينية االنت اكات

 بريبانيا بالو ع من استقالهلا بعد م1948 عام و ع والذي لبورما دستور أوى واعي،
املوا نن,  لكل والعبادة االعتقاد حرية كفل أنه إال البالد, يف األكثرية كديانة للبو ية اخلا 
 موا ن لكل أن إ  بو وا م1904 عام املنشور بورما أشار دستور قد اإلسالم, و بوجود واعي،

                                                           

ذ  الت ديات جمماًل بدن مقدل ومكثدر ومدن  لدك   تقريدر  لدة بوابدة بدادر التعريفيدة هل تبرقوااملسلمن يف أراكان  قضية ( أغلل من كتل عن1) 
, وكددذلك حا ددر العددا  اإلسددالمي وقضددايا ر هيئددة اإلغاثددة اإلنسددانية بيكيدداتقريددالتابعددة لبوابددة اإلغاثددة والدددعوة والرحلددة اإلسددالمية, وكددذلك 

وكذلك األقليات املسدلمة يف بسديا اسدياليا لسديد عبدد اجمليدد بكدر, وكدذلك  العةر بن النظرية والتببيق ملؤلفه د. علي عبد الر ن البيار,
ا وقرندان مدن املعانداة, وكدذلك ورقدة عمدل بعندوان اإلسدالم يف جندو  شدرق ورقة عمل مقدمة من وكالة أنبا  الروها يدا بعندوان مسدلمو بورمد

 .أقلية الروها يا منو جاً( إعداد د. أجمد علي سعادة وسنابل حبيل) بسيا والت ديات املعاصرة
سدبل مدن فظدانع سو، يأر بالتفةيل عن هذ  احلمالت العسكرية من قبدل احلكومدة البو يدة علدا مددى سدبعن عامداً الدذي مضدا ومدا ت (2) 

 مؤملة وتشريد وقتل وتدمري لقيه املسلمن يف أراكان و لك يف املبلل الثال  من هذا الفةل حينما احتدث عن الت ديات االجتماعية.
 ن عداما العا  وما حةل في ا مدن تشدريد وتعدذيل وقتدل يف شد ر يونيدو مدهتاحلادثة األخرية( أقةد رذ  العبارة النكسة األخرية الي ش د) (3) 

 .ه والتو ي ية وسيأر كثرياً يف سياق احلدي , فأردت التنبمستمر وما زال  املعاناة بعد مقتل الدعاة العشرة  م2012
يكيدة, ملراقبدة ( جلنة احلرية الدينية الدولية هي هيئة استشارية مستقلة ا إنشا ها مبوجل قانون احلرية الدينية الدولية يف الواليدات املت ددة األمر 4) 

 .هد2/3/1434موقع اللجنة علا الشبكة العنكبوتية وا اسيجاعه بتاريخ انظر  ,االنت اكات واحلريات الدينية يف مجيع أحنا  العا 
, كمددا انضدم  بورمددا إ  مةدا، الدددوى الدي سددجل  أعلدا مسددتوى مدن العنددب الدديين وفقدداً العنكبوتيدة الشددبكة علدا اللجنددة موقدع انظدر( 5) 

 .هد2/3/1434وا اسيجاعه بتاريخ  األخرية من قبل مرك  بيو لألقاث, انظر موقع املرك  علا الشبكة العنكبوتيةلنتان  الدراسة 
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 قرية تتمتع القومية األعراق كل أن الدستور  كر يعتنقه, كذلك دين أي إش ار يف واحلرية احلق
 أبدت  لك علا العامة, بنا ً  واملةل ة القوانن مع احلرية هذ  تتعارر ال أن شرط أديا ا ممارسة

 الرنيسية األديان كل بوجود يفت ر بلد أ ا العا  أمام بورما إل  ار دانماً   اساً  احلكومة العسكرية
خمتلب  ودعم بتشجيع بقيامة أيضا النظام ادعا تامن, كما وتفاهم بانسجام تتعايش أرا يه علا

 أبداً, فمنذ ص ي ة تكن االدعا ات   وأمان, هذ  قرية ممارست ا من اتباع ا يتمكن كي األديان
 كان فبينما الواقع, بعيدة عن ا    امل اعم هذ  وكل البالد يف احلكم علا العسكر استو  أن

 احلكومة علي م فر ت ا الوق  لقيود نفا يف يتعر ون كانوا الدينية شعانرهم البورميون  ارري
 حلرية باستمرار البورمية احلكومة أسا ت فقد األمريكية, اخلارجية وزارة وحسل وبالفعل العسكرية,
 وجلم م السياسية واحلرية االنسان حلقوق اليوي  الرهبان من ملنع املمن جة ج ودها خالى الدين من

 األقليات, تسكن ا الي املنا ق يف خةوصاً  البو ين غري البو ية علا لفرر اإلكرا  استعماى عن
 م2002و م2001 عامي ف الى للعبادة, جديدة أماكن إنشا  من األقليات منع  هذ  فبعض
 الدينية, لل رية الشديد االنت ال بسل خا ( قلق يسودها املت دة بورما )بدولة الواليات وصف 

 إ  أرسلته بورما يف اإلنسان حقوق عن تقرير يف األمريكية اخلارجية أعلن  وزارة م2003 عام ويف
 من وُمنع للتميي  تتعرر البلد هذا يف واملسي ية اإلسالمية وباألخ  الدينية أن األقليات الكون رري

 يف تنبع الدين  د العسكرية احلكومة اختذهتا الي اإلجرا ات معتقداهتا, كان  إ  والدعوة التبشري
 أن القومين البورمين لدى القوي الشعور ملواج ة أخرى وأحياناً  دوافع سياسية من األحيان أغلل
 هؤال  بنظر هي واإلسالم املسي ية مثل األخرى بو ياً, فاألديان يكون أن جيل احلقيقي البورمي

 .(1)لدوهلم بالوال  اتباع ا يدين وقد" خارجية واردات"

وأكددش داللدة علدا  لددك أ دا منعدد  / انت عد  احلكومدة البو يددة مدن املسدلمن احلريددة الدينيدة, 2 
قيدد  ال يسددم  ألي شدد   إقامددة هددذ   (2)يف إقلدديم أراكددان احلدد  والعمددرةفريضددة أدا  مددن  املسددلمن
 مدع الكفالدةالقدانون, يف عةدر يندادى فيده ققدوق اإلنسدان  نالعظيمة بل يعتش  لك خارجاً عد الشعرية

كمدنع م إ  دار حيظر علي م إ  ار شعانر الدين اإلسالمي   ولكن ن,رية املعتقد والديقلكل ش   
وحنرهدا  مدنع م  بد  األ داحيوكدذلك  كعيدد الفبدر وعيدد األ د ا املبدارل,الفرا باألعياد اإلسالمية  

                                                           

 .10-16  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (1) 
 حاجداً مدن ميامندار جدا وا ألدا  فريضدة احلد  50مدا يقدر  مدن يف مكة املكرمة مبقر شيخ اجلالية الشماوية باململكدة العربيدة السدعودية ( قابل  2) 

 3050)هددد 1434ران دون ومدا جوارهدا مدن املددن, حيد  بلدغ عددد احلجدا  الدرمسين يف عدام القد دة هدد رمسيداً مدن العاصدمة 1434يف عدام 
احلد  فيل مده أن  أرادالمكاندات و رغدل شد   وتدوفرت لديده ا إ افلديا هلدم نةديل لكدن , أمدا أهدل أراكدان من غدري إقلديم أراكدان (حاجاً 
 .كتايلند وبن الديش واهلند مث الذها  إ  مكة بدون علم احلكومةإ ا استباع اخلرو   ببرق ملتوية والذها  إ  أي دولة جماورة  يأر
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علددا  بددد  عددددد معدددن وحمددددد وبشدددروط تعجي يدددة, يف بعدددض األحيدددان , أو يوافقدددون قربددة هلل عددد  وجدددل
وإجددرا ات  ويلددة و ددوابن مل مددة و ددرانل باهظددة, وإ ن مسددبق مددن احلكومددة, ومددن تددو   بدد  وحنددر 

, فاألنظمدة البورميددة حتددتم (1)ى التعسددفياأل داحي بدددون  لدك يتعددرر للم اكمددة والتعدذيل واالعتقددا
لسددماا بديل العمددل وقدد  صدالة اجلمعددة, وال يتسددىن ملو ددب علدا مو في ددا وبالددذات املسدلمن عدددم ا

الدولدة أن يةددلي اجلمعدة إ القدداً ومدن بددا  أو  أن يةدلي بقيددة الةدلوات, كمددا أن األنظمدة الو يفيددة 
حتتم أن يكون املو ب حليق الل ية, و كر سكرتري جب دة حتريدر املسدلمن يف بورمدا للشدؤون اخلارجيدة  

نده قدد ا إجدرا  االمت اندات اخلاصدة لت ةةده م يدداً د زكريا حيد  إشوفسور حممكمثاى مما حدث لل
البتعاثه الستكماى بعض الدورات التعليمية يف اخلار , ولكن السلبات رفض  م ادرته ألنه   حيلق 
حليتدده وهددا هددو شددر  ا الوحيدددد, ورفددض الشوفسددور زكريددا الشددرط ألن اهلدددد، مددن  لددك هددو إ دددعا، 

 ألن االسدددددتجابة لشدددددرط واحدددددد قدددددد يدددددؤدي إ  االسدددددتجابة لبقيدددددة العقيددددددة داخدددددل قلدددددو  املسدددددلمن
 .(2)شرو  م

وحماربددة اإلسددالم وإل ددا   (3)واألمدداكن التارايددة/  مددا اهلويددة وحمددو اآلثددار اإلسددالمية اخلالدددة 3
الدياندة اإلسدالمية يف بلدد يدؤمن أكثدر  مجيع األنشبة الدينية للمسلمن يف بورما كج   من عملية إل ا  

 تسعن يف املانة من سكانه بالديانة البو ية.من 

 ددم  احلكومددة البو يددة األخددرية, و  احلادثددة يف واملنددابر املسدداجد مددن البو يددون كثددرياً  هدددم فقددد 
داخل سور ثكندة عسدكرية قريبدة حد  ال يدتمكن النداري مدن الوصدوى  الش ري مؤخراً جامع )بدر املقام(

 يداً إلزالتده دون أن يعلدم بده أحدد والدذي بندا  ودار العدر  إليه وتوقب فيه األ ان والةالة كل  لك م
كمددا حدددوى الرهبددان البو يدددون يف مديندددة ,(4)يف أواخددر القدددرن الثددامن املددديالدي و  يندددرري ببدددوى الددد من

إ  معبدد للبدو ين, حيد  و دع فيده ماثيددل  م 1020أكيدا  مسدجداً أثريداً قدد اً يعدود تاراده إ  عددام 
                                                           

ثدالث مدرات بعدد هجرتده , مث بعدد  لدك هداجر إ  مكدة, وقدد زار بورمدا عامداً  16( أفاد  بذلك والدي حفظه اهلل وقد نشأ هنال ح  بلدغ 1) 
 .هد1428وكان بخرها يف عام 

 يف كتابده أبدو يدونا صدا  أ دد حممدد إدريدا األركدا , نقل دا 9هدد   28/0/1398( يف 4202انظر جريدة الريار السدعودية, العددد )( 2) 
 .133  مرجع سابق , دوريات امل تلفة بالل ة العربيةمأساة املسلمن يف بورما الشيوعية حسل ما نشرته ال

 اى من دو حي  تعرر هذا املكدان املشد ور إ  ت يدري مالحمده  من األماكن التاراية املش ورة مدينة القاند املسلم قاسم راجا الواقع جببل( 3) 
حسدن , لقدا  الشديخ نعديم مين داال أوندغ إ  رجدا قاسم من امسه ت يري, وا ناساكاقوات  قبل من شيدت اجلبل قمة علا ص ري معبدوبنا  

وهو من مواليد بورما كيوكتو درري ح  املرحلة الثانوية هنال يف بورما وييأري اآلن منظمة الشبا  الروهنجدي ومقرهدا  عبد احلكيم األركا 
داخدددل أراكدددان ويسدددكن اآلن مبكدددة املكرمدددة, وهدددو عضدددو يف القبددداع احلقدددوقي بددداملرك  الروهنجدددي العددداملي ولددده جم دددودات يف نةدددرة القضدددية 

 هد مبكة املكرمة.10/3/1435بتاريخ   ة وكان اللقا الروها ي
 .58من اال ب اد,  بعة جديدة ومنق ة    عاماً , مسلمو أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن( 4) 
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, وكدذلك عمدد الشديوعيون إ  إحدراق املسداجد (1)اعر مالين املسلمن يف العا بو ا يف حتد سافر ملش
, وكددذلك قددام )بددودا بايددا( احلدداكم (2)ومنددع األ ان للةددالة وببشددوا باملسددلمن وعددذبوهم أينمددا وجدددوا

وقدام رددم كدل شدي  إسدالمي أو  ,البو ي رددم املدوثر القد دة واملسداجد واملددارري وغريهدا وحموهدا كليدة
يتعلددق باملسددلمن باإل ددافة إ  قيددام وإنشددا  معابددد للبددو ين وزوايددا هلددم لي ددوى أراكددان اإلسددالمية إ  
دولة بو ية بعد حمو مي اهتا اإلسالمية, وانت ال حرمة مقدساهتا املسلمن فتم تدمري املسداجد وإحراق دا 

ملسدلمن وأوقداف م إ  حظدانر اخلندازير واملدراحيض العامدة, أو إغالق ا, وقد حولد  العديدد مدن مقدابر ا
 .(3)باإل افة إ  حرق الكتل الدينية واملةاحب واستعماهلا كامل مالت

كما  احلديثة, والبلدات األحيا  يف ح  إ افية مساجد تشييد من م1962عام  منذ ومنعوا
 بو ية, وجرف  ورموز معابد مكا ا وبين القد ة اإلسالمية العبادة وأماكن املساجد بعض ُدمرت
 من أو احلاكم النظام من أعضا  ويرعاها يديرها مكا ا وارية مشاريع إلنشا  اإلسالمية املقابر بعض
 .(4)له املوالن

يف البو يددة / إجبدار املسدلمن وإكددراه م علدا فعدل مددا ينداقض اإلسدالم كاالحننددا  لعلدم الدولدة 4
فالقددانون البددو ي يددن  علددا إلقدا  الت يددة باالحننددا  علددا علددم , التابعددة هلدا الددوانر احلكوميددة واملدددارري

الدولة حاى الدخوى يف أي داندرة حكومدة أو مدرسدة تابعدة هلدا, حيد  يضدعون العلدم امليامنداري يف أي 
 مدن دانرة أمام البوابة الرمسية فتجد كل ش   يدخل املبىن يلقي الت ية باالحنندا , فاملسدلمون  تنعدون

العمدل, قجدة عددم الدوال   مدن املدرسدة أو مدن فوراً  اإلجرا ات يتعرر للفةل  ذهلإ ا   يذعن ف  لك
أيضدداً املددددارري احلكوميددة ودددها خمتلبددة بددن البددال  والبالبدددات , وقوانين ددا والباعددة لسياسددة الدولددة

 مكة يف أعيدادهاملشدار  علدا املسدلمن إجبارداخل احلجرة الواحدة وكذا بالنسبة للمعلمن واملعلمات, و 
, واألمددر بالسددجود تعظيمدداً للضددباط البددو ي املعددرو، يف ميامنددار كعيددد املددا   اإلسددالمي امل الفددة للدددين

حدداى اعتقالدده, ويددؤمرن  لددع احلجددا  ون عدده مددن املددرأة املسددلمة احملافظددة لدددين ا وعفاف ددا, بددل وودددهم 
 .(5)  قونه يف حاى خروج ن ومضايقت ن والت رش رن

 املساجد ودور العبادات وتتم ور يف النقاط التالية حماربة / 5
                                                           

 أراكان حيوله البو يون إ  معبد. مسجد أثري قد  يف (0انظر مل ق رقم )( 1) 
 .589,   مرجع سابقمجيل عبد اهلل حممد املةري, حا ر العا  اإلسالمي,  (2) 
 .30و 20,   مرجع سابقد. حممد يونا, أراكان السكان البالد التاريخ, ترمجة إكرام اهلل,  انظر( 3) 
 .25 مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (4) 
 مبكة املكرمة وسبق  ترمجته.هد, 2/12/1434سرا  بتاريخ ( لقا  مع د.  اهر حممد 5) 
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تأميم املساجد واجلوامع وأوقدا، املسدلمن ومةدليات العيدد واملقدابر اخلاصدة باملسدلمن, وقدد أ/ 
حةددل  لددك مددراراً وتكددراراً يف أعددوام متفرقددة, يف حددن  نددع إجيدداد أوقددا، جديدددة للمسددلمن أيدداً كاندد  

 دوافع ا.

أكثددر مددن عشدددرين هكتدداراً مددن أخةدددل  بدددانت اعسددلبات البورميددة م قامددد  ال1958ففددي عددام 
من دددو فأقامددد  رددا عددددة مالعددل, وبدددىن يف مديندددة أرا ددي املسددلمن املوقوفدددة علددا اجلدددامع الكبددري يف 

بعض ا السجن العسكري, وأقيم  يف بعض ا مةانع اخلمر األهلية, ويف بعض ا مدرابن اخلندازير, ويف 
ت  حتج  مجعية العلما  يف بورما ووج   الشقية إ  الوزارة البورمية, جدر  أسفل ا م ابل البلدية, فلما ا

كثددرياً مددن أعضددا  اجلمعيددة إ  معسددكر االعتقددداى, مث قددام املسددلمون يدددافعون عددن أرا ددي م فجدددردت 
احلكومددة إحدددى  الهتددا املعتددادة, وأبددادت في ددا كثددرياً مددن املسددلمن, وقبعدد  ر وري مخسددن ش ةدداً 

 .(1) وترك م يف العرا

/ امت دان املسداجد وبيدوت اهلل و لدك بددخوى اجلندود بأحدذيت م وشدر  اخلمدر في دا, امت انداً  
لشدددعور املسدددلمن الدينيدددة, وينكدددل ردددم بارتكدددا  الفظدددانع مدددن احملرمدددات وحتويل دددا لثكندددات اجليدددوش 

ذ  ومستودع للذخانر وُعدد اجليش ومخارات ومعابد بو ية, ويت ذ اجلندود حةدوناً ومعسدكرات مدن هد
 .(2)املساجد, ب رر عدم إمكانية إقامة الةالة وتعبيل ا

, و لدك للقضدا  مبلقة / عدم السماا بيميم املساجد إ القاً, وإيقا، بنا  مساجد جديدة 
فقددد أصدددرت السددلبات البورميددة أوامددر تقضددي ردددم كددل علددا اإلسددالم, و مددا اهلويددة اإلسددالمية, 
ن هدؤال  إو , (3)السدماا ببندا  مسدجد مدن االمسند  والبلدكمسجد جديدد, كمدا تقتضدي األوامدر بعددم 

ه, وأ ددا منبلددق لنشددر الرسددالة ندداألعددا  يدددركون مامدداً مدددى أمهيددة هددذ  املسدداجد يف نشدر اإلسددالم وبقا
احملمدية, ومدن ناحيدة أخدرى يددرل هدؤال  ِعظدم هدذ  املسداجد يف نفدوري املسدلمن وأ دا حمضدن لت ذيدة 

 روح م باإل ان والتقوى.

                                                           

 .40عبد السب ان نور الدين واع , مأساة املسلمن يف بورما أراكان,  انظر ( 1) 
هد,  بعة خاصدة, الريدار, اململكدة 1431, 1, حا ر العا  اإلسالمي وقضايا العةر بن النظرية والتببيق, ط( د. علي عبد الر ن البيار2) 

 .العربية السعوديةاململكة 
 يف كتابده أبدو يدونا صدا  أ دد حممدد إدريدا األركدا ,  كرهدا 9هد   28/0/1398( يف 4202انظر جريدة الريار السعودية, العدد )( 3) 

 .133  مرجع سابق , دوريات امل تلفة بالل ة العربيةمأساة املسلمن يف بورما الشيوعية حسل ما نشرته ال
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, احلكومددة البو يددةمددن قبددل وتدددمريها اقت ددام املسدداجد واجلوامددع اإلسددالمية وختريب ددا وحرق ددا  /د
, لكدي يعدر، القدارئ مددى احلقدد والكراهيدة الدي بعدض  اإلحةدانيات واملشداهد علدا  لدكوأبدرز هندا 

 .(1)وصل إلي ا هؤال  البو يون اوا  املسلمن وإال فاملشاهد كثرية جداً 

 إحددراق ا م,1940 وعددام الكددشى, املذقددة فيدده وقعدد  الددذي العددام م1942 عددام بددن أندده مددا 
 .(2)بو ية معابد ومن مث حتويل ا إ  مسجداً ( 031)يقر  من  وما مسلمة, قرية( 300) وتدمري

 إثددددر للمسددددلمن اجلماعيددددة اهلجددددرة عامددددا ومهددددا م1908- م1906 عددددامي بددددن مددددا الفددددية ويف
خبب دددم البانسدددة إلخدددال   لتنفيدددذ البو يدددة احلكومدددة ردددا قامددد  العسدددكرية الدددي واحلمدددالت العمليدددات

 مسددددجداً,( 324)وتددددمري عدددددد  مسددددلمة, قريدددة( 108) إخددددال  فدددتم املسدددلمن مددددن منبقدددة أراكددددان,
 مدرسددددة( 30)و والثانويددددة, املتوسددددبة مددددا بددددن إسددددالمية مدرسددددة( 15)و إسددددالمية, مكتبددددة( 212)و

 .(3)األراكانية املنا ق خمتلب يف مة ب ألب( 200) وإحراق ابتدانية,

سدددالمي يف بلددددة اإلركددد  املعلدددا  بإشددعاى الندددارالعةدددابات البو يدددة  م قدددام2012وبعددد حادثدددة  
ولألسدب فدإن العةدابات اسدتمر انددالع الندريان سداعات  ويلدة حيد   ان دون,ر  اى مدينة  (أوكاينغ)

إحدراق م مجيعداً, مددعن أن بورمدا م دادرة بورمدا قبدل مدن ملسلمن ا حتذر هلذ  اجلر ة االبو ية مع اقياف 
وال مكان للمسلمن, إ  أن السلبات البو يدة   حتدرل سداكناً و  تقدم بدأي دور  بلد البو ية والبو ين

 .(4)وا  هذ  احلادثة فكان  يف موقب املتفر 

يونيدو أحدداث مندذ  / إصدار أوامر بإغالق املساجد واملدارري الدينية من قبل احلكومة البو يةه
واليددددة أراكددددان  ات التمركدددد  اإلسددددالمي, حيدددد  أغلقدددد  مجيددددع املسدددداجد واملدددددارري  يفم 2012م عددددا

امل يمدددات واملندددازى, إ دددافة إ   اإلسدددالمية, ومندددع النددداري مدددن أدا  صدددالة اجلماعدددة يف املسدددجد أو يف 
, واسددتدع  بت مددة التجمدع والتجم در عتقداى عددد كبددري مدن املسدلمن وتعريضدد م للتعدذيل اجلمداعيا

                                                           

جنددان بددر العند ي, مسدلمو ميامنددار م احلمدالت الدي وقعدد  علدا مسداجد املسدلمن يف أراكددان قبدل احلادثدة األخدرية انظدر لالسدت ادة إ  أهد( 1) 
 .واقعة 20, وقد  كرت  65-61 م الكوي , 2013 ,خاصة بعة جامعة الكوي , كلية احلقوق, حقانق خلب الستار, 

 .309برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان ( 2) 
 .310انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  ( 3) 
 املكرمدددددددة مبكدددددددة اللقددددددا  وكدددددددان, ترمجتددددددده وسددددددبق  البدددددددورمي األراكدددددددا  الدددددددين ميددددددد  حسدددددددن أمددددددري الشددددددديخ الرمسدددددددي الداعيددددددة مدددددددع لقددددددا  (4) 

 .هد20/12/1435 بتاريخ
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روهنجيدداً لتددبل  م رسددالة مناهضددة لإلسددالم واملسددلمن; حيدد  جددا   اً نغ مخسددن عاملددو بوسدديد سددلبات
 .(1)في ا مساجدكم ومدارسكم تريب اإلرها  لذلك يست يل استئناف ا وست اى من الوجود

/ منع أدا  فريضة الةلوات مع اجلماعة يف املساجد وبداألخ  صدالة اجلمعدة, وصدالة العيدد, و
( الدذي يقضدي 144) قليم أراكان, قجة منع التجمعدات, وفدرر قدانونبإوصالة الياوي  يف رمضان 

دا  ومددع املسددلمن ألواحددد مبددا يف  لددك  قظددر التجددوى وومددع أكثددر مددن مخسددة أشدد ا  يف مكددان 
م   يسدددتبع 2012 ماعدددة يف املسددداجد, ومبوجدددل هدددذا القددانون الدددذي ا فر ددده مندددذ عدددامصددلوات اجل

مندددذ  لدددك احلدددن يف أغلدددل مندددا ق  املسدددلمون أدا  صدددالة الدددياوي  والعيدددد وبقيدددة الةدددلوات املفرو دددة
املسددلمن يف عمل ددم أثنددا  الدددوام  لمددو فناملفرو ددة ل, وكددذلك ال يسددم  بددأدا  الةددلوات (2)أراكددان

 .(3)البال  يف املدارري احلكومية ى ينببق علاذا احلاوك

, مث بعددد  لددك ا السددماا بعددد (4)يف منبقددة أراكددان هددد1403/ منددع األ ان بعددد رمضددان عددام ز
فددية  ويلددة يف غددري منبقددة أراكددان, وبعددد احلادثددة األخددرية ا املنددع  انيدداً يف مجيددع املسدداجد يف منبقددة 

تعد   اسدمع اآلن صدوت األ ان بعدد أن كاند  مسداجدهأراكان وبعض املساجد يف غريهدا, حيد  ال ي
 بةوت الندا  إ  الةالة لعدة قرون مض .

/ مندددع إلقدددا  املدددواع  الدينيدددة والددددروري اليبويدددة واحملا دددرات التوعويدددة واحللقدددات العلميدددة يف ا
املسدداجد, وتعدددى منع ددا يف البيددوت والتجمعددات الةدد رية قجددة فددرر قددانون البددوارئ ومنددع اجتمدداع 

 .من مخسة أش ا  أكثر

فإن  ل القرى وتدمريها وتدنيا أماكن العبادة وختريل املد ارع أصدب   كل دا مظداهر عاديدة  
ومتكددررة, وكددذلك حددرق املسدداجد وقفل ددا, واالجتماعددات الددي تعقددد ألغددرار دينيددة منعدد  كليدداً, وأن 

نبقدة باإل دافة إ   لدك السلبات العسكرية واحلكومية تت ذ من املساجد مركد اً هلدا عندد وواهلدا يف امل

                                                           

, حيدد  زار منددا ق الالجئددن يف بددن الديش أكثددر مددن مبكددة املكرمددة هدد8/11/1434  حممددد عددا  حممددد ياسددن بتدداريخ   لقدا  مددع األسددتا  (1) 
واألمدن , املكلدب املركد  الروهنجدي العدامليوهدو رنديا انل اإلغاثي والتعليمي, مرات, وله جم ودات كبرية لةا  مسلمي بورما يف اجل 10

 هد ألجل نةرة قضية مسلمي بورما.1435, وزار بورما يف عام جلالية الشماوية باململكة العربية السعوديةلا ااملساعد جمل
لقدا  مدع الشدديخ حممدد أيدو  السددعيدي الداعيدة الرمسددي باملكتدل التعداو  للدددعوة واإلرشداد وتوعيددة اجلاليدات بشدرق جدددة, صداحل رسددالة  (2) 

اإلسالم واملسلمون يف أراكدان بورمدا قدد اً وحدديثاً(, وهدو عضدو املركد  اإلعالمدي الروهنجدي وهدو ناشدن إعالمدي يف القضدية علمية بعنوان )
 .هد3/6/1434 الروهنجية, وكان اللقا  معه يف مكة املكرمة بتاريخ 

 .سبق  ترمجتهو  مبكة املكرمة هد2/12/1434  بتاريخ ( لقا  مع د.  اهر حممد سرا ,3) 
 .56نور اإلسالم جعفر بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات, مرجع سابق,   ( 4) 
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فإن املنكدرات ترتكدل يف هدذ  املسداجد, لقدد مندع املسدلمون مدن أدا  الةدلوات اخلمدا, وكدذلك فدإن 
األنمدددة واملددددؤ نن   يسددددلموا مددددن التعددددذيل حددد  أن الددددوع  والدددددعوة إ  اإلسددددالم يف بورمددددا أصددددب ا  

 .(1)كاجلر ة

 يتن حماربة القربن الكر  وتتم ور يف النقبتن التال /6

حب قرق ددددا وم يق دددا ودعسدددد ا أو جبعل ددددا لفافدددة للسددددجانر للتنكيددددل بشددددعور اامت دددان املةددددأ/ 
املسدلمن ملعدرفت م أن املسددلمن يعظمدون هدذا القددربن الكدر  وال حددوى وال قدوة إال بداهلل, وأنقددل هندا مددا 

 –المي بنددذال األمددن العددام املسدداعد لراببددة العددا  اإلسدد –قالدده معددام األسددتا  حممددد صددفوت السددقا 
جارة من صنع بورمدا جعدل ممّةده وفلدي  مدن القدربن الكدر , واسدم هدذ  يفقاى  "للتذكري; أ ُل معي س

السيجارة )جولد فليك( كما أندين أ دل معدي صدوراً ألبشدع مدا قامد  بده حكومدة بورمدا  دد املسدلمن 
)سدكن كدن ( وهدر   هندال, إن مشدكلة بورمدا تقدي  جدداً مدن مشدكلة تركسدتان الدي حدوى امس دا إ 

أهل ددا يف العددا , كددذلك مشددكلة اخلمسددن مليددون مسددلم يف الةددن الشدديوعية, وكددذلك احلدداى بالنسددبة 
 .(2)"إرييياللمسلمن يف 

/ املبالبة بت يري حرو، القربن الكر  قرو، بورمية بدالً مدن احلدرو، العربيدة, ف ينمدا تدو   
ت يري حرو، القربن الكر  قرو، بورمية بددالً مدن احلدرو، زمام الدولة )املسي أونو( صرا بأنه جيل 

العربية, وهذ  دسيسة مدبرة وفكرة مسمومة  د املسلمن فإن من يريدد اخدياع حدرو، للمسدلمن أو 
إبداهلا, وخداع البعض من م ليوجي ا بواسبت م, إمنا هو لبردهم عدن و دن م, وإبعدادهم عدن القدربن, 

ل, ولقبع الةلة بدن مسدلمي الروها يدا وبدن أجددادهم القددما  والدذين  وعن تراث م اإلسالمي األصي
كانوا علدا ارتبداط وثيدق بداحلرو، العربيدة, إ  كدانوا يكتبدون ردا ل دت م ويددونون ردا تدارا م وأنسدارم 
وقة  أسالف م ورا كانوا يت ةلون تعليم م, فتت قق بذلك مور  احلكومة البو ية وسياست م يف 

قددرو، جديدددة ال تعددر، املا ددي وأصددوهلم, وال تددذكر  جديدددٌ  جيددلٌ  أإلسددالمية, فينشدد مددا اهلويددة ا

                                                           

الثالد ,  حممد املنتةر الكتا , األقليات اإلسالمية يف قارات الدنيا اخلما, جملة اجلامعة اإلسالمية باملديندة املندورة, السدنة السدابعة, العددد( 1) 
 .160م,   1905هد, ابريل 1395ربيع اآلخر 

مأسددداة ) هدددد نقلدده الشدديخ صددا  أ ددد حممددد إدريددا يف كتابدده1398/ 14/0يف  ةهددذا مددا  كرتدده صدد يفة أخبددار العددا  اإلسددالمي الةددادر  (2) 
يف قثه, للمشداركة يف املدؤمر العداملي األوى عدن  أد. حمل الدين عبد السب ان واع  , وكذلك  كر 150املسلمن يف بورما الشيوعية(  

حةل  علا نسد ة مدن م, و 2009هد 1430لسعودية يف خدمة القضايا اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عامج ود اململكة ا
 .هد3/11/1434, بتاريخ املكرمة مبكةلتقي  معه يف من له ا هذا الب   حينما
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تددراث أسددالف م وجددذورهم, فمددن السدد ل امليسددر استئةدداهلم والقضددا  علددا ديددن م وتددراث م وثقددافت م 
 .(1)اإلسالمية

 ورجاى الدين والعلما  والشيوخ والدعاة وتتم ور يف النقاط التالية  التدين حماربة/ 0

شدداعة اخلددو، واهللددع يف إل إهددانت م وإندد اى قدددرهمو   رجدداى الدددين حتدد  مددرأى الندداري  ددر أ/ 
العلمدا  والشديوخ و لبدة  مالحقدةحتلق وحترق حلداهم ويسداقون للعمدل بالسد رة, و حي  نفوري الناري, 

, ومددن مث إلةدداق الددت م ونشددا اهتم  رع عيددون وجواسدديا لتتبددع أخبددارهم وحتركدداهتممتددابعت م بددالعلددم و 
كمت م وسدجن م قجد  واهيدة إ  أجدل  غدري مسدما, وبدذلك يد رع اخلدو، يف البقيدة الباقيددة ردم, وحمدا 

, ويت قدددق بددذلك مددوررم وأهدددداف م وقضددا  حركددة الددددعوة والتدددين اإلسددالمي ويتوقددب العمددل الدددديين
 الدينية وانتشار اإلسالم واإلصالا اجملتمعي هنال.

احلكومددة البو يدة احلاقدددة علددا اعتقدداى الشدديخ وأ كدر هنددا موقفدداً واحددداً لشد رته, حيدد  أقدددم  
وكددان منو جدداً للداعيددة املتميدد  واملفكددر البددارع, نشدديباً يف احلركددة  (لددود ي أ ددد مولددوي سددعيدالداعيددة )

الدعويددة, وكددان جيمددع العلمددا  يف ملتقيددات إليقدداظ اهلمددم, فلمددا أحسدد  احلكومددة بنشددا اته الدعويددة 
مث وُ ددر   ددرباً مشحدداً  مدددة فعدذ  هنددال أشددد العدذا ,باعتقالدده وتدأثري  يف أوسدداط املسددلمن, قداموا 

 .(2)بدون توجيه أي هتمة وال حماكمة بعد فية قتل ومثل جبثته

 / إرغدام العلمدا  فعدل مدا ينداقض اإلسدالم وإجبدارهم علدا أكدل احلدرام, ومندع األكدل احلددالى, 
 امللدك ع دد عشدر املديالدي, ويف لثدامنا القرن يف احلالى للمسلمن األكل )أالينجبايا( امللك منع فقد

ودعداهم ألكدل حلدم اخلن يدر مدن مث  مييددو ووج دان م يف املسدلمن علدا عددد مدن أنمدة )بودابيدا( قدبض
 .(3)األكل رفض م بعد العاصمة يف أمر بقتل م

والوج ا  علا إحلاق بناهتم خلدمة وحراري اجلديش والشدر ة, وإن   والشيوخ / إجبار العلما   
ة مدن املضدايقات بدد اً بالضد ن ومدروراً باحملاكمدة وانت داً  للقرارهم وأوامرهم يتعرر األ  لسلسيذعن 

                                                           

هددد 8/11/1434وقابلتده ش ةدياً مبكدة بتداريخ , 25, خمبو دة,    دات الرحيدان يف حقدانق ل ددة أراكدان( دلددار حممدد إسد اق ميدا ي, نف1) 
 .ه8/11/1434حينما التقي  معه بتاريخ   وهو مدير ملدرسة دار القربن اخلريية مبكة, وأفاد  رذ  املعلومات

مو روهنجيدا يف مجعيدة ميثداق أراكدان, مسدل نشر أخبار هذ  الواقعة يف كثدري مدن الوسدانل اإلسدالمية والعامليدة لفظاعتده وبشداعته, انظدر نشدرة( 2) 
  عبددددد اهلل حدددداف   ددددد علددددي, بتدددداريخ   لقددددا  مددددع األسددددتا , وكددددذلك 22أراكددددان بددددن مددددار ألدددديم وواقددددع مريددددر ومسددددتقبل مظلددددم,  

 وسبق  ترمجته. هد, 8/1/1435
 .13-12  مسلمو بورما, مرجع سابق, , انظر موشي ي ار (3) 
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والت درش ردا دون أن  لدك  باالعتقاى التعسدفي, ورمبدا تعدرر البند  لالغتةدا  الوحشدي أمدام عينيده
. (1)وسيلة للدفاع والذ  عن عرر ابنتهوم أمرها أي 

  

                                                           

 .تقرير  لة بادر التعريفية مبأساة مسلمي ميامنار انظر( 1) 
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 الحلول المقترحة.ووضع  التحديات الدينية ىالمطلب الثاني: سبل التغلب عل
وهدي   ,وإيدراد بعدض احللدوى املقيحدة لعدل اهلل ينفدع رداالدينية الت ديات  سبل الت لل علا أهم
 كما يلي 

املسدددلمن,  الدينيددة مددن احلريددة البو يددة, وانتدد اع احلكومدددة مددن الددديين أوالً  فيمددا يتعلددق بددالتب ري
 الت لل علي ا من خالى املقيحات التالية الكر , فيمكن  للقربن وحماربت ا

 وعدم, املستقيم صرا ه علا والسري, املتن قبله والتمسك, وجل ع  اهلل بدين / االعت از1
  يقدر   ما كل البو ية, فال بد أن يعلم مسلمي بورما أن قبل من مضايقات من يالقونه ملا االلتفات

پ  پ    پپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ)  قاى تعا  كرهه وإن جل وعال لعبد  خري اهلل

 (ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
فمن أبرز الدروري والعش الي نستفيد  ,فيما يقدر  اهلل تعا  اً وأسرار  اً , وأن هنال حكم[216  البقرة]

 تعا  اهلل سنة جرت والتم ي , فقد االبتددال  بعد إال يكون ال التمكن هو أن من هذ  األحداث
اخللق صلوات ريب  والرفعة, فأفضل والع ة للتمكن سابقاً  والتم ي  االبتددددال  جيعل أنه الكدون يف

ڭ  ڭ  ڭ   )تعا   قاى وامت نوا ومن معه من الة ابة ر وان اهلل علي م ابتلوا وسالمه عليه

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۅۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 أهل يا , فأبشروا[214  البقرة] (وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ     وئائ  ائ  ەئ   ەئې  ى  ى  

 َوَما) اهلل قاى تعا   شا  إن وكرامة ورفعة ع ة بنةر من عند  سب انه وتعا  تعقبه املسلمة أراكان

 [.126  عمران بى] (اْلَحِكيِم اْلَعِزيِز اللَِّه ِعْنِد ِمْ  ِإلَّا النَّْصُ 

 تعدا   قداى والنكبدات األزمدات مدن اخلدرو  سدبيل ف دو والعلن السر يف وجل ع  اهلل تقوى/ 2 

 مِاا ْ  لَااُه َيْدعَااْ  اللَّااهَ  َيتَّااِ  َومَااْ ) تعددا   , وقدداى[2  البددالق] (َمْخَ داااا  لَااُه َيْدعَااْ  اللَّااهَ  َيتَّااِ  َومَااْ )

 (َأدْاا اا  لَااهُ  َوُيْعظِااْم سَااي َئاِتهِ  َعنْااُه ُيَكفِّاا ْ  اللَّااَه َيتَّاا ِ  َومَااْ ) تعددا   وقدداى ,[4  البددالق] (ُيسْاا اا  َأمْااِ ِ 
 بدال ً  النداري أشددّ  وأنّ  ابتالهددددم, قومداً  أحدلّ  إ ا تعا  اهلل , وليعلم املسلمون يف بورما أن[5  البالق]

 .العظيمة املن لة هذ  بورما أهل يا لكم فبشرى, يلو م الذين مث يلو م الذين مث األنبيا  هم
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 حدداى علددا جليدداً   لددك وينببددق كدداحل  باالسددتباعة تددرتبن والددذي الفددرانض بعددض / سددقوط3
والراحلدة ومدا يف حكم مدا كعددم  الد اد النعددام احلد  فريضدة ألدا  استباعت م عدم يف أراكان مسلمي

 .وسع ا إال نفساً  اهلل يكلب وال, التمكن من اإلجرا ات الالزمة للسفر

تببيق  من قبل املنظمات احلقوقية علا العاملية واهليئات الدولية القنوات عش املبالبة/ 4 
 من علي ا التوقيع وا اإلنسان حقوق مواثيق يف جا  وما, من م املسلوبة واملعتقد الدين مسألة حرية

 حق األرر وجه علا إنسان لكل وأن, أحدها وميامنار املت دة األمم يف املوجودة الدوى مجيع قبل
( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمد 18هذا ن  املادة رقم )والدين, و  املعتقد حرية

  10( املؤرخ يف 3-ألب )د 210ونشر علا املأل بقرار اجلمعية العمومية العامة لألمم املت دة رقم 
 ويشمل والدين, والوجدان الفكر حرية يف حق ش   م, أن "لكل1948كانون األوى/ ديسمش 

 الشعانر وإقامة بالتعبد معتقد  أو دينه إ  ار يف وحريته معتقد , أو دينه ت يري يف حريته احلق هذا
  . (1)حدة" علا أو املأل وأمام مجاعة, مع أو مبفرد  والتعليم, واملمارسة

 الروحدددي الدد عيم- المددا داالي وجدده وقددد, بورمددا يف الدددين رجدداى تةددرحيات مددن االسددتفادة /5
 البددو ين بدن بدالتوترات املمد ق البلددد ميامندار, يف البدو ين للرهبدان شددديدة انتقدادات- بورمدا يف للتبد 

 إخدددوا م مدددن ي ضدددبون عنددددما البو يدددة العقيددددة تدددذكر إ  البدددورمين الرهبدددان أدعدددو" قدددانالً  واملسدددلمن,
 .(2)"جداً  وحم ن يةدق, ال أمر الدين باسم الناري املسلمن وقتل وأخواهتم

املسلمن والبو ين و لك بإنشا  مرك  حلوار األديان يف بورمدا أو / الدعوة إ  فت  احلوار بن 6
 بدن لل دوار العداملي عبددالع ي  بدن عبدداهلل امللدك فرع لبعض املراك  املوجودة يف عاملنا اإلسالمي كمركد 

)فيينددا(, ومركد  الدوحدة الددوم حلدوار األديدان يف دولددة  النمسداوية العاصدمة يف والثقافدات األديدان أتبداع
كدل من مددا  املسدلمن والبدو ين يف بورمددا وقبدوى بدن السددلمي التعدايش ثقافدة بدر و لدك ردد، تع يدد ق

أرر  علددا احلددل والسددالم واألمددان واخلددري فيمددا بيددن م, ونشددر البددر، اآلخددر وتقريددل وج ددات النظددر

                                                           

, دار العلدددم 1  حممددود شددريب بسددديو , ود. حممددد السدددعيد الدددقاق, ود. عبددد العظددديم وزيددر ,حقدددوق اإلنسددان الوثددانق العامليدددة واإلقليميددة( 1) 
 .20و10م,  1988, 1للمالين, بريوت لبنان, ط

وا اسديجاعه بتداريخ   (ميامندار يف املسدلمن اسدت دا، عدن التوقدب إ  يددعو المدا داالي) بعنوان أراكانيف وكالة أنبا   اخلش املنشور انظر( 2) 
 .هد16/11/1434
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لعددددة  حلددوار األديددان يف بورمدددا علددا غددرار تنظدديم راببددة العددا  اإلسددالميعددام بورمددا, أو تنظدديم مددؤمر 
 .(1)مؤمرات علا مستوى العا  كما حةل يف )جنيب( سويسرا ويف النمسا )فيينا( لل د،  اته

التارايدة وحماربدة املسدداجد  واألمداكن اخلالددة اإلسدالمية واآلثدار اهلويدة ثانيداً  فيمدا يتعلدق ببمدا
 املقيحدددات خددالى مدددن علي ددا الت لدددل قرق ددا وهدددم ا أو إغالق دددا مددن قبدددل احلكومددة البو يدددة فدديمكن

 التالية 

/ املبالبة عش اهليئات الدولية باحيام املقدسات الدينية وأماكن العبادات, وما ن  يف املادة 1
 التدابري كافة اختا  جيل القةب أو احلةار حاالت م أنه "يف1900من اتفاقية الهاي  (20) رقم

 اخلريية واألعماى والعلوم والفنون للعبادة امل ةةة املبا  علا املستباع قدر اهلجوم لتفادي الالزمة
 يف تست دم أال شريبة, واجلرحا املر ا مجع في ا يتم الي واملواقع واملستشفيات التاراية واآلثار

 .(2)عسكرية ألغرار بنذال الساندة الظرو،

 األوى اإل ايف املل ق من( 53) املددادة نة  حي  م1949 لعام جنيب اتفاقية وكذلك
 اآلثار  د املوج ة العدانية األعماى من أي ارتكا  حظر" علا وا   بشكل م1900 لعام

 وجيل للشعو , الروحي أو الثقايف الياث تشكل الي العبادة أماكن أو الفنية األعماى أو التاراية
 العدو إشعار يتم حمددة  اهرة عالمات التجمع أماكن أو املبا  هذ  علا يضعوا أن احملاصرين علا
 .(3)"مسبقاً  را

/ حماولة ترميم املساجد وإعادة بنان ا وتشييدها علا حن غفلة من احلكومدة واالسدتفادة مدن 2
 أوقات الةراعات السياسية الداخلية لدولة ميامنار وانش اى احلكومة باإلصالحات.

 اجلماعددة مددع الةددالة أدا  عددن  نعدون الكفددار كددان وإن, االسددتباعة حسددل العبدادات أدا / 3
 مدا اهلل فداتقوا, متفرقدة مجاعدات أم فدرادى املمكندة االسدتباعة حسدل يؤدي دا أن مدانع فدال, املسجد يف

 .استبعتم

                                                           

 لالست ادة انظر موقع راببة العا  اإلسالمي علا الشبكة العنكبوتية.( 1) 
وا . WWW.ICRC.ORG ,األ ددر للةددليل الدوليددة اللجنددة موقددع علددا منشددورة إلكيونيددة نسدد ة ,م 1900 لعددام هددايال اتفاقيددة راجددع (2) 

 هد5/0/1435اسيجاع ا بتاريخ 
وا . WWW.ICRC.ORG ,األ ددر للةددليل الدوليددة اللجنددة موقددع علددا منشددورة إلكيونيددة نسدد ة ,م 1900 لعددام جنيددب اتفاقيددة راجددع (3) 

 هد5/0/1435اسيجاعه بتاريخ 
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/ الب   عن  رق جديدة ووسانل بديلة إلقامة وإ  ار شعانر الددين, ففدي كثدري  مدن القدرى 4
جيتمعون للةلوات بعيدة عدن أعدن الشدر ة يف غدري املسداجد وعمدل املةدليات املتنقلدة, وتعيدن حدراري 

 اجت ادهم وحرص م واهتمام م.قدر ملراقبة حتركات العدو وق  أدان م للةلوات, فيؤجرون علا 

جيددداد حلدددوى بديلدددة إلقامدددة فريضدددة احلددد  ملدددن  لدددك الددد اد قيددد  يسدددافرون إ  بلدددد  جمددداور, / إ5
 .(1)وينبلقون من هنال إ  بالد احلرمن بعيدة عن أعن احلكومة ال ا ة ومعرفت ا

/ تعلددديم الدددنش  وتددددربيت م علدددا الةددددلوات املفرو دددة وبيددددان وجدددو  أدان ددددا مدددع اجلماعددددة يف 6
يف نفوسدددد م وبيددددان أ ددددا عمددددود اإلسددددالم, وال يعددددذر بسددددبل هددددذ  املسدددداجد, وغددددرري حددددل الةددددالة 

 املضايقات ترك ا وعدم تعليم ا وتربيت ا وأدان ا.

 ألجياى / تدوين التاريخ اإلسالمي يف أراكان وتوثيق األماكن املقدسة وحفظ ا لتقدمه0
ومبالبت ا, ويعتش التدوين  احلقوق حلف  تاراياً  وشاهداً  قانونياً  دليالً  تعد واملستقبل أل ا احلا ر

تارا ا, فإ ا  يف بارز وعنوان الشعو   مري ألنه اإلنسانية احلضارة خدمة يف فعاالً  والتوثيق عامالً 
 رسالة وستظل ,واعية الذاكرة غدت ,بأنواع ا الوثانق هذ  حتف  استباع املسلمون يف أراكان أن

  اكرة بال أمة هي وثانق بال فأمة املستقبل, الستشرا، املا ي من وعشة ,خمتلفة أجياى بن تواصل
البورمية املسلمة  واملؤسسات ج ود األفراد تتضافر أن تاريخ, فالبد بال أمة هي  اكرة بال وأمة

 ونشر  علا املأل. ووميعه اإلسالمي الياث هذا علا مجيع ا لل فاظ

قيام مب مة الدعوة إ  اهلل / إجياد مل ق ديين يف السفارات اإلسالمية املوجودة يف بورما لل8
وحل مشكالت املسلمن وعمل الشام  الدعوية والثقافية وامللتقيات العامة ألجل التعريب  ,ع  وجل

 باإلسالم ومساحته.

 إحلداق علدا ثالثاً  بالنسبة فيما يتعلق مب اربة البو ية لرجاى الدين واملشايخ والعلمدا  وإجبدارهم
 والشر ة فيمكن الت لل علي ا من خالى املقيحات التالية   اجليش وحراري خلدمة بناهتم

, والكفار املشركن أ ى علا الةش يف وسلم عليه اهلل صلا املةبفا باحلبيل التأسي/ 1
 الوسانل بش  أو ي قد عليه وسالمه اهلل صلوات البشر أفضل فإن ,اهلل عند  لك واحتسا 

 .اهلل نةر أتا ح  فةش اهلل كلمة إعال  ألجل قريش مشركي من والبرق

                                                           

 .واملنةأعر، اآلال، من األش ا  الذين أتوا رذ  البرق وأدوا مناسك العمرة واحل  وهلل احلمد  (1) 
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للمتقدن فم مدا  داى  والعاقبدة احملسدنن مدن قريل اهلل نةر وإن احلق اهلل بوعد اجلازم اليقن/ 2
 . لم الظاملن فاحلق يعلو والنةر بت ال حمالة

والعمدل  ,/ أخذ احليبة واحلذر من قبل العلما  والدعاة يف الت ركات وتنفيذ املناشن الدعويدة3
فلندا يف رسدوى اهلل صدلا اهلل عليده وسدلم أسدوة  ,يف خفا  دون أخذ اهلالدة اإلعالميدة ونشدرها علدا املدأل

 حسنة حي  دعا إ  التوحيد مبكة ثالث عشرة سنة سراً.

وهو من   ربدا  يقدوى اهلل عد   م مةويف  اية هذ املبلل البد ملسلمي بورما أن يدركوا حقيقة 

َِيَ  َعَل  َنُم َّ ْنَأ َوُنِ يُد) وجل   ( الْاَواِرِمنيَ  َوَنْدَعَلهُامُ  َأِئمَّاةً  َوَنْدَعَلهُامْ  اْلَأْرِض ِف  اْسُتْضِعُفوا الَّ
, فددإن مددن سددنن اهلل تعددا  يف هددذا الكددون التدددافع بددن اخلددري والشددر والةددراع بددن احلددق [5  القةدد ]

البا دل علدا احلدق فيستضدعفه لفدية والبا ل والتةدادم بدن حضدارات الشدعو  واألمدم, فرمبدا يسدتقوي 
ن الدد من حلكمدة مدن عندد  سددب انه وتعدا , ولكنده مدن ر تدده وعدلده جعدل جدذوة احلددق ختفد  لشهدة مد

ت قددق إرادة اهلل تعددا  يف أن  ددن  علددا الددذين استضددعفوا مددن أصدد ا  احلددق ولكن ددا ال تنبفددت أبددداً لت
اهلل  هدددذ  السددنة الكونيدددة اإلهليددة حددد   دددن   احلقيقيددن, فينب دددي علددا مسدددلمي أراكددان أن يف مدددوا جيددداً 

علي م ويت ذ من م ش دا  وجيعل من م أنمدة وقدادة يقدود أمدت م املستضدعفة وجيعل دم اهلل هدم الدوارثن 
الددذين يرثددون مجيددع احلقددوق املسددلوبة مددن م, فعلددا مسددلمي أراكددان قددادة وشددباباً رجدداالً ونسدداً  إعددداد 

ن التقوى وزراعدة القديم اإلسدالمية واملبدادئ النبويدة لبندا  جيدل يقدود أنفس م والتسل  باإل ان والت ود م
  وليكونوا أنمة وتكون  ريت م هم الوارثن. ,وليكونوا وقوداً الشتعاى جذوة احلق بشدة ,أمت م
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 المبحث الثاني: التحديات الفكرية والثقافية.

 ن في بورما.يالمسلمالمطلب األول: أبرز التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه 
 يف بورما حتديات علمية وفكرية وثقافية متنوعة, ومدن أعظم دا اجل الدة واألميدة نيواجه املسلم 

وبعدددهم عددن العلددوم واملعددار،, وكددان املسددلمون يف بورمددا عددش قددرون ما ددية أصدد ا  الريددادة يف العلددم 
 لميدة فأصدب  املسدلمون يف بورمداالع والسيادة يف املعرفة, لكن السياسية البو ية     علا هدذ  الريدادة

 .(1)إ  أبسن العلوم واملعار، ونفتقر ي بعد اال ب اد املتكرر

فاألميددة واجل الددة هددي الت دددي األساسددي لضددعب أي أمددة واحنبا  ددا يف احليدداة, فاملسددلمون يف 
بورمددا بعيدددون كددل البعددد عددن الثقافددة احلديثددة واملعددار، العةددرية املتنوعددة, وخاصددة الددذين يقبنددون يف 

تجدات منبقة أراكدان, ف دم مع ولدون مامداً عدن العدا  وأخبارهدا, وال يعرفدون مدا يددور حدوهلم مدن املسد
أن تةل م العلوم احلديثة والتبورات اهلانلة يف جماى التعلديم عن والتبورات من أحداث ووقانع, فضالً 

 .والثقافة واملعرفة

 ,  يسددددتبيعوا احلةدددوى علدددا التعلدددديم أو إكمددداى دراسددددت م يف أراكددداناملسددددلمن  غالبيدددةفدددإن  
بأنفسد م, ولدن يسدتبيعوا لباملدا  لدوا  فكان  النتيجة املأساوية أ دم   يسدتبيعوا الددفاع عدن قضديت م

غددري متعلمدددن, وأصدددب وا يف  يددات النسددديان وغياهدددل اجلددل, ممدددا تتجلدددا حتددديات فكريدددة كبدددرية مدددن 
  (2)أبرزها

, مدن خدالى فدرر (3)لشمندة الثقافدة اإلسدالميةمن قبل احلكومة البو يدة / احملاوالت املستميتة 1 
امل الفددة للدددين يف املدددارري اإلسددالمية, وعدددم االنةددياع  احلكومددة إدخدداى املددواد البو يددة وبعددض املددواد

 خدالى , أو منلألوامر يعتش خمالفاً للقانون, ورمبا تتعرر هذ  املدرسة للمضايقات والفةل واإلغالق
االلت اق باملدارري احلكومية الي تددرري التعداليم البو يدة والشديوعية لبمدا علا إجبار أبنا  املسلمن 

علدا وتعداليم بدو ا حي  يدرري البال  املسلمون مادة الثقافة الالدينيدة (4)من النش اهلوية اإلسالمية 

                                                           

( كدان مددن املسدلمن عدددد كبددري مدن أسدداتذة اجلامعدات, وأ كددر هنددا بعضداً مددن م علدا سددبيل التمثيددل ال احلةدر  السدديد مسدي عبددد اللبيددب, 1) 
والشوفسددور زكريددا بددن الشدديخ تددرا  علددي, وكددذلك األسددتا  فيا ددي, واألسددتا  حممددد حسددن املر لددي, واألسددتا  مسددي إنددامن خددري فدداروي 

 .44-43أيو  السعيدي اإلسالم واملسلمون يف أراكان بورما قد اً وحديثاً    انظر , لالست ادة وغريهم كثري
 .( أغلل هذ  الت ديات تواجه املسلمون يف إقليم أراكان ورمبا ال تنببق علا املسلمن الذين يسكنون يف غري 2) 
الثقافة اإلسالمية إ  ثقافة بورمية وتدذويب ا يف تعداليم بدو ا بعدد  مسد ا مدن نقةد بكلمة )برمنة( الثقافة اإلسالمية  السعي اجلاد لت ويل ( 3) 

 الوجود.
 .232( د. علي عبد الر ن البيار , حا ر العا  اإلسالمي وقضايا العةر بن النظرية والتببيق مرجع سابق,   4) 
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قلدو  األ فداى  يفن درري يممدا  ,(1)أيدي األساتذة البو ية الذين ال يعرفدون مدن الثقافدة اإلسدالمية شديئاً 
من  لدك واقدع املسدل علاكراهية وب ض دينه اإلسالمي ويشهنون و دينه يف شكك واالرتيا  والنش  ال

يف بنددا  اجملتمددع وحتريددر الددبالد, وتعمددري احلضددارة وحركددة  اليددوم هنددال, وأن املسددلمن لدديا هلددم أي دورٌ 
رمبا يثب  شيئاً يف قلو  بعض م ما يلقا إلي م من األساتذة املل دين الالدينين, إ ا علمندا , فالثقافة

 يف الفةددل الواحددد, وأسدداتذة االخددتالط بددن اجلنسددنعلددا أن التعلدديم يف هددذ  املدددارري الرمسيددة يقددوم 
وإن  تلقانيداً  ينشأ البفل املسلم علا السدري وفدق هدذ  النظريدات اإلحلاديدةفخمتلبة من الرجاى والنسا , 

يف سددددلوك م وأخالق ددددم, مددددن خددددالى خمددددالبت م للبو يددددة  م تددددأثر الددددبعض مددددنوي  يتشددددبع ا فكريدددداً, 
مسدددتقبل حيددداهتم وأسدددرهم عقيددددهتم وسدددلوك م ويف يف عظيمدددة  , ممدددا ينبدددت عدددن كدددوارث(2)وأحددداديث م

ارتددد عددن ديندده يف أراكددان وجمدتمع م وأمددت م, لكددن اهلل حفدد  دينده, وال يُعددر، أن أحددداً مددن املسدلمن 

 مُااِتمُّ  َواللَّااُه بِااَأْفَواِهِهمْ  اللَّااِه نُااورَ  ِلُيْطِفئُااوا ُيِ يااُدونَ )قدداى تعددا    هلددم  لددك بفضددل اهلل جددل وعددال, وأىن  

 [.8  الةب] (اْلَكاِفُ وَن َكِ َ  َوَلْو ُنوِرِ 

/ اإلجبدددار علدددا ت يدددري األمسدددا  اإلسدددالمية والتسدددمي بأمسدددا  بو يدددة أو شددديوعية, ورمبدددا يلجدددأ 2
الشد   مددن تلقدا  نفسدده ا دبراراً, حتددرزاً لعددم التعددرر للمضدايقات مددن قبدل احلكومددة, ومدا يالحقدده 

وهدددذا متدددداوى ومعدددرو، لكدددل مدددن لددده عالقدددة مدددن تفرقدددة عنةدددرية يف اخلددددمات واملعدددامالت واحلقدددوق, 
باملسلمن هنال, وخاصة املسلمن الذين يسكنون يف مدينة ران ون, فكل ش   حيمل امسدن, اسدم 

يف الوثدانق الرمسيدة واملعدامالت  مسلم معرو، متداوى فيمدا بيدن م, واسدم بخدر بالل دة البورميدة )بورميدة(
 .(3)احلكومية

نبت عدن  ياط املسلمن يف بورما وخاصة يف منبقة أراكان, مما تفشي اجل ل واألمية بن أوس/ 3
كارثة عظيمة, فالعلم سالا املؤمن, وبه ييقدا ويتبدور إ  سدلم الفدالا يف الددنيا واآلخدرة, ولدذا ودد 

                                                           

 ترمجته.مبكة املكرمة, وسبق  هد 2/12/1434  بتاريخ   مع د.  اهر حممد سرا لقا (1) 
ن الدعاة والعلما  واملةل ن ال بد أن يكون هلدم دور يف توعيدة البدال  امللت قدن إجداً وجوهرية يف نفا الوق  حي   ( هنا نقبة م مة2) 

ليا ص ي اً من كافة جوانبه, إ  يولد نوعداً مدن الضدعب والت لدب وعددم معرفدة  أيضاً , وعدم االلت اق را  انياً احلكومية رذ  املدارري
وبليدات مناسدبة بعددم تدأثر  ثقافة البلد الذي هم يعيشدونه, وهدذا مدا حةدل فعداًل, فداألمر حيتدا  إ  ندوع مدن التدوازن واختدا  القدرار املناسدل

 .البالل واحنرافه عن اخلن املستقيم
لمدا قابلد  أحدداً علمد  أن لديده امسدن وخاصدة املسدلمن الدذين يسدكنون مبديندة ران دون أو الدذين لددي م وثدانق ( أعدر، الكثدريين مدن م فك3) 

 .رمسية
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, وما استباع العدو أن يقوم ردذ  اجملدازر واالنت اكدات, لدوال سنن  ويلةاملسلم البورمي مضب د من 
 .واملعرفة وأجشوا علا هذ  احلالةعلم أ م تسل وا بال

حيد  يددرفض املسددلمون إرسداى أبنددان م إ  املدددارري احلكوميددة خوفداً علددا عقيدددهتم, ويكتفددون  
بتعلددديم م يف الكتاتيدددل ودور الت فدددي  واملددددارري اإلسدددالمية, وهندددا يدددأر دور املثقفدددن واملةدددل ن يف 

الى عمل بدرام  ونشدا ات ال اهلوية اإلسالمية من ختوعية العوام بأمهية دراسة القوم مع احلفاظ علا 
 .(1)سلوك م وال يف عقيدهتم علاتؤثر 

بعدض املندا ق والقدرى ان الق املسلم البورمي يف الفكر والثقافة واملعرفدة احلديثدة, وخاصدة يف / 4
عاملدده إقلديم أراكددان, قيد  ال يعلددم إال مدا يدددور يف حمدين قريتدده فقدن, وال يدددري مدا يدددور حولده يف يف 

ون واجلددواى واالنيندد , إال يف لفالواسددع الفسددي , إ  ال توجددد أي وسدديلة تواصددل بيندده وبددن العددا  كددالت
, فيظددل عددن االسدت دام الةدد ي  ونحددود  دديقة, وإن وجددت يف بعددض القدرى, ف ددم أبعدد مددا يكوند

 سجن كبري واهلل املستعان.مكان أشبه بمقبوعاً حبيساً من لقاً يف 

املسددلمن مددن مواصددلة التعلدديم العددام يف الكليددات واجلامعددات يف داخددل دولددة حرمددان أبنددا  / 5
بورما أو يف خارج دا, ومدن يدذهل لل دار  ألجدل الدراسدة يبدوى قيدد  مدن سدجالت القريدة, ويعدرر 

لة واحملاكمة والضرانل والتعذيل, ويف حاى رجوعه وعودتده يعتقدل لفدية  ويلدة, ويتعدرر  أهله للمسا
 ن, لكدن املسدلم(2) معتقله, ويف حاى إ الق سراحه يتم دفع  ريبة باهظدة جدداً للتعذيل والضر  يف
ران ون أحسدن حداالً إ  مسد  لدبعض البلبدة مدن املسدلمن االلت داق باجلامعدة مدينة الذين يسكنون يف 

 .(3)البورمية بران ون وهم عدد قليل جداً 

منع املدارري اإلسالمية من إدخاى أي عملية تبويرية سوا  كان  لدك يف املنداه  واملقدررات / 6
الدراسددية أو املبددىن أو الوسددانل التعليميددة فتجددد املددددارري اإلسددالمية يف مجيددع أحنددا  بورمددا قد ددة جدددداً, 

                                                           

أقليددة ) ( د. أجمددد علددي سددعادة وسددنابل حبيددل, وهددي عبددارة عددن ورقددة عمددل بعنددوان   اإلسددالم يف جنددو  شددرق بسدديا والت ددديات املعاصددرة1) 
 .مالي يا–م, بكوالملبور 2012اإلسالم يف بسيا   اآلفاق التاراية والثقافية والعاملية يف أكتوبر الروها يا منو جاً( مقدمة ملؤمر 

هد( كما يف اجلامعة اإلسدالمية باململكدة العربيدة السدعودية ويتعددى 1435عام ) ( أعر، عدداً من البلبة الشماوين يدرسون خار  بورما اآلن2) 
(  ال  مع زوجدة أحددهم, 4) مة والدعاة براببة العا  اإلسالمية  الباً واحداً, ويف جامعة أم القرى(  الباً, ويف مع د األن50) عددهم

هدددد, 14/12/1434  (  البدددات والتقيددد  مع دددم يف لقدددا  عدددام بتددداريخ6)  البددداً و (12) ويف جامعدددة اإلمدددام حممدددد بدددن سدددعود بالريدددار
وهؤال  البال  ارجون من بورما ببرق ملتوية قجة العمل وغري  ومن مث ولقا ات خاصة مع بعض م, وأحتف   كر أمسان م العتبارات, 

 .يرجع هنال إ ا استقر به املقام
, جبدددة وتقدددم  ترمجتدده, وهددو أحددد املت ددرجن مددن إحدددى ه20/4/1434بتدداريخ األركددا  الشمدداوي د. حممددد يددونا  الببيددل لقددا  مددع (3) 

  بيبًا وعمل بعد خترجه يف مرك   يب يف مدينة ران ون.اجلامعات احلكومية يف مدينة ران ون ح  أصب  
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يدة, وإ ا تدوفر ومت الكة ورمبا تكون بيلة للسقوط فال يسدتبيعون صديانت ا لقلدة  ات اليدد ونقد  املي ان
 .(1)دو م املاى فالنظام يقب حاج اً 

عدددم االعدديا، احلكددومي هلددذ  املدددارري اإلسددالمية, وعدددم املةددادقة لشدد اداهتا, فددال معددىن / 0 
هلذ  الش ادات وال وزن هلا, سوى أ ا تعتش وثيقة دراسية يستبيع الش   أن يبلغ دينه ويعلم أبندا  

دارري اإلسددددالمية املنتشددددرة يف بورمدددا, واملسدددداجد يف داخددددل قريتدددده املسدددلمن مددددن خددددالى الت اقددده يف املدددد
 .وإن كان  الش ادة غري معيفة وال شك أن هذا أعظم منة وفضل, وجمتمعه

ويف هذا الةدد أشيد بالتقدير واالمتنان للجامعات السعودية بةفة خاصدة وبعدض اجلامعدات  
والتجداوز يف قبدوى  دال  املسدلمن  ,الةعوباتالعربية كدولة مةر والسودان وليبيا ومالي يا يف تذليل 

مددن هددذ  املدددارري اإلسددالمية, يف حدداى اسددتباعته االلت دداق رددا, رغددم عدددم اعياف ددا احلكددومي, وهددذا 
 .(2)شي  مجيل ورانع يست ق الذكر والشكر والدعا 

عةدددابات البو يدددة الاهلجدددوم علدددا املددددارري والددددور اإلسدددالمية وحلقدددات الت فدددي  مدددن قبدددل / 8
 .وتعذيل وقتل املعلمن والبال 

معلمدن( إثدر  3 البداً و 28)بواقدع ( مسدلماً 32حي  قتل يف أحد املشاهد, ما ال يقدل عدن ) 
اإلسالم( يف قرية زايو من االر, وتعتش هذ  املدرسدة  هجوم قام به بو يون متبرفون علا مدرسة ) اية 

 يدددون املتبرفدددون بوحشدددية حيملدددون السددد ام , حيددد  هددداجم البو بورمدددامدددن أكدددش املددددارري اإلسدددالمية يف 
و لبدددوا مدددن  والسدددكاكن وقضدددبان احلديدددد, واخليددد ران والعةدددي اخلشدددبية البويلدددة, احلديديددة والسددديو، 

خددروج م اعتدددى البو يددون علددي م بالضددر  بوحشددية,  املدرسددة, وعنددد  املعلمددن والبددال  اخلددرو  مددن
 .(3)ةفظيعفكان  هذ  احلةيلة ال

, ويف لجدديش وقددد حةددل  لددك مددراراً اإلسددالمية و ب ددا وحتويل ددا ملعسددكرات لهدددم املدددارري / 9
( مدرسددة خرييددة علددا أقددل تقدددير يف أراكددان, مددا 200م هدددم أكثددر مددن )2012احلادثددة األخددرية عددام 

                                                           

 وسبق  ترمجته.هد, 18/1/1435بتاريخ    مبكة املكرمة ( لقا  مع الشيخ دى حممد ناجو ميان1) 
 ةوقابلد  بعضدد م جبامعددة أم القددرى واجلامعددة اإلسددالمي باجلامعددات السددعودية,مدن البددال  الددذين يدرسددون  كددر  أعددر، الكثددري( كمدا سددبق   2) 

 .األصل ووجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريار وهم برماوي باملدينة املنورة
وا  معلمددن يف مدرسدددة إسدددالمية علددا يدددد بدددو يي بورمدددا( 3 البددداً و 28 قتدددل) يف وكالددة أنبدددا  الروها يدددا حتدد  عندددوان اخلدددش املنشدددورانظددر  (3) 

 هد.16/11/1434اسيجاعه بتاريخ  
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بن مدرسة وكتاتيل وحتفي  للقران الكر  ودور احلدي , بل حمو بثارها ماماً من الوجود, و  يكتدب 
 .(1)مدارري ران ون ومكتيال علاة منبقة أراكان وحدها بل تعدى م امجت م ح  ن مب امجو البو ي

( بدو ي متبدر، مدرسدة إسدالمية يف مديندة 300حيد  هداجم بعدد احلادثدة األخدرية أكثدر مدن )
البدو ين مدن هدذا االعتددا , بدالرغم مدن وجدود   فشل  قدوات الشدر ة واألمدن يف مندع ال وغداو ران ون, 

علدا يعتد م  ة قر  املنبقة, مما جعل مخا جمموعات دينية إسالمية يف ميامندار عدد من سيارات الشر 
عقد اجتماع  ارئ ملناقشة الو ع وو ع حلوى مالنمة هلا, والتأكيد علا أمهية تعامل حكومدة بورمدا 

 .(2)علا املقدسات اإلسالمية ق م وا  املعتدين

تتم ددور يف األمدددر بإقفدداى املددددارري صدددور قددرارات تعسدددفية و املددة بددن الفيندددة واألخددرى / 10 
أ دا تددعو إ  العندب واإلرهدا    عماإلسالمية وإغالق ا ماماً, قج   واهية وتشيدرات غدري منبقيدة, وتد

ونشددر الفسدداد, ورمبددا يددتم السددماا بفت  ددا واسددتمرار أنشددبت ا بعددد مبالبددات ومددداوالت ومعاهدددات 
اكدددان بعددد احلادثددة األخدددرية بددإغالق مجيددع املددددارري واتفاقيددات, وقددد أمددر السدددلبات احملليددة يف واليددة أر 

في ددا األ فدداى قددرا ة القددربن الكددر , وتعلدديم أدا  الةددلوات, إ  حرمددوا األ فدداى  والكتاتيددل الددي يددتعلم 
 . (3)أجل غري مسمااملدارري أو الكتاتيل إ   والةبيان مبوجل هذا القرار الذها  إ  

وعددد هلم عدددن الشدددا  املسدددلم, وإلقدددا  القدددبض علدددي م مراقبدددة العلمدددا  والشددديوخ والددددعاة / 11 
وسجن م, وإحراق حلاهم بالسيجارة, وما إ   لك من االعتدا ات الدي حتدن مدن قددرهم ومكدانت م, 
فقد اعتقل الكثري من م يف أوقات متفرقة عدش عةدور  ويلدة, وال يعدر، مةدريهم إ  اآلن, واستشد د 

 الكثري من م أيضاً.

ة أعلندد  احلكومددة البورميدة يف واليددة أراكدان عددن قددوانم تضدم أمسددا  لعلمددا  وبعدد احلادثددة األخدري  
مسددلمن وحفظددة القددربن الكددر  مددن العرقيددة الروهنجيددا املسددلمة يف واليددة أراكددان, حيدد  بدددأت  لددة 

مدن علمدا   ( عاملاً 12اعتقاالت جديدة تنظم ا احلكومة وا  املسلمن األبريا , فألق  القبض علا )
, وكدان مدن بدن مدن ألقدي القدبض علدي م م2013يف عدام  روهنجين يف مدينة من ددو فقدناملسلمن ال

                                                           

 مبكددة املكرمددة, هدد3/2/1435 بتدداريخاجمليدد األركددا   أبدو الشددمع عبدددلقدا  مددع شدديخ اجلاليدة األراكانيددة الشماويددة باململكدة العربيددة السددعودية  (1) 
 وسبق  ترمجته.

وا اسديجاعه بتدداريخ   (بو يددون متبرفدون ي دامجون مدرسدة إسددالمية يف ران دون مبيامندار) يف وكالددة أنبدا  الروها يدا بعندوان اخلدش املنشدورانظدر ( 2) 
 .هد16/12/1434

 , وسبق  ترمجته.هد3/6/1434 لقا  مع الشيخ حممد أيو  السعيدي يف مكة املكرمة بتاريخ  (3) 
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ن اجلندددود البدددورمين املددددججن بالسدددالا ألقدددوا القدددبض علدددي م بت مدددة أ دددم إحفظدددة للقدددربن الكدددر , و 
ن إاجتمعوا ملدارسة القدربن يف أحدد املندازى يف البلددة, حيد  ا اقتيدادهم إ  معسدكر حلدرري احلددود, و 

عمال  حلرري احلدود انتشروا لتتبدع حتركدات العلمدا  والددعاة, ممدا ا دبر كثدري مدن العلمدا  و لبدة العلدم 
 .(1)إ  املبي  يف ال ابات لتفادي االعتقاالت التعسفية الي مارس ا احلكومة

مددن املبدددار ومدددن  ومةدددادرهتامدددن اخلددار   ةبإدخددداى الكتددل العربيدددإ القدداً / عدددم السدددماا 12 
 ويعتدددددش  لدددددك خمالفددددداً للقدددددانون, ورمبدددددا يتعدددددرر لالسدددددتجوا  واحملاكمدددددةامل تلفدددددة املنافدددددذ احلدوديدددددة 

, وعدددان املسدددلمون مدددن مةددداعل مجدددة يف احلةدددوى علدددا ترمجدددات بل دددات حمليدددة للكتدددل (2)واالعتقدداى
 .(3)والنةو  الدينية

هلندسددة والفلددك واحلاسددل ال توجددد ختةةددات حديثددة يف املدددارري اإلسددالمية كالبددل وا /13 
 نكددرفددي مبتبلبددات احليدداة العةددرية, وهنددا ال أتواإلعددالم وغريهددا, فكل ددا مدددارري إسددالمية تقليديددة, ال 

أمهية املدارري الدينية يف احلفاظ علا اهلوية اإلسالمية, لكن املسلم حيتا  إ  ما يعينه علدا أمدور دينده 
بيدددل البدددارع, والبيدددار املددداهر, واإلعالمدددي النددداج , وإعمدددار دنيدددا , فن تدددا  إ  امل نددددري املبددددع, والب
 وهكذا يف مجيع جماالت احلياة وفنون العلم واملعرفة.

/ ال ودددد يف بورمددددا أي حركددددة ثقافيدددة إسددددالمية عامددددة كإقامدددة امللتقيددددات العلميددددة والندددددوات 14
اإلسدالمية الت ةةية واملدؤمرات واالستضدافات, سدوى مدا يدتم داخليداً عدن  ريدق املددارري واجلمعيدات 

 تعدى حمين املدرسة والقرية.يوعلا مستوى بسين و يق ال 

/ عدددم وجددود ل ددة رمسيددة للمسددلمن الروهددا ين, وأقةددد هنددا االعدديا، احلكددومي والدددوم 15 
لل ة القرا ة والكتابة لدي م, ويشكل هدذا أكدش عدانق يف سدبيل احلةدوى علدا العلدم واملعرفدة, ولكدن م 

ة, والقلددة ت لبددوا علي ددا باهتمددام م وتعلدديم م لل ددة العربيددة حتدددثاً وكتابددًة, إ  جانددل األورديددة والفارسددي
 .(4)الل ة الرمسية يف بورما, والبعض من م جييد الل ة اال لي ية الل ة البورميةمن م جييدون 

                                                           

وا اسددددديجاعه  حدددددرري حدددددود بورمدددددا تعتقدددددل العلمدددددا  وحفظددددة القدددددربن الكدددددر () يف وكالدددددة أنبددددا  الروها يدددددا بعندددددوان اخلدددددش املنشدددددورانظددددر ( 1) 
 .هد12/1/1435بيايخ 

هددد مبكددة املكرمددة, 20/12/1435لقدا  مددع الشدديخ الداعيددة أمددري حسددن ميدد  الدددين برمدداوي األصددل أركددا  مقدديم يف مدينددة ران ددون, بتدداريخ  (2) 
 سبق  ترمجته

 .25انظر أندرو سل , مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق,   (3) 
( ف دم أحسدن حدااًل مدن مسدلمي أراكدان البورميدةل دة ال) ين يقبندون خدار  إقلديم أراكدان يت ددثون ببالقدة الل دة الرمسيدة للدبالد( املسلمون الذ4) 

 .املسلمون الذين يقبنون يف إقليم أراكان يتكلمون الل ة الروها ية احمللية وهي ل ة منبوقة ليس  هلا كتابة وال قرا ةبينما 
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خارج ددا علددا حدددود  / وجددود املدددارري التبشددريية يف مالجددت املسددلمن داخددل أراكددان ويف16 
 أعمداهلم ملمارسدةاحملندة  هدذ  اسدت الى وأرادوا املشدكلة, رذ  أحسوا النةارى أن والعجيل, بن الديش
 هلمددا يسددم  لكددي احلدداكم إ  فرنسدديتن, جا تددا  بيبتددن املقا عددة حدداكم عنددد رأيدد  أ  إ  التنةدريية,

فتجددد النةددارى يقدددمون ال ددذا  والكسددا  , (1) الالجئددن املسددلمن خميمددات بددن  بيددة عيددادة بافتتدداا
والدي أقامت دا املفو دة العليدا  لكن م يدسون السم من خالى فت  مدارري تبشدريية تددعو إ  النةدرانية,

لشئون الالجئن الي دخل  أراكان, وو دع  أمدام كدل  الدل ثقافدة ال در  وحضدارته, وغدرري حدل 
النةددرانية والثقافدددة الالدينيددة مدددن غددري علدددم ووعددي وإدرال, فلدددك أن تت يددل أنددداري شددردوا مدددن ديدددارهم 

 م, وهدددم يقبعدددون يف هدددذ  املالجددددت ال وفقددددوا أمدددواهلم وقُتلدددوا وا دددُب دوا وُعدددذبوا ورأوا املدددوت بدددأعين
يستبيعون احلةوى علا لقمة العيش, وهدؤال  الكفدرة يقددمون هدذ  اخلددمات ببريقدة احيافيدة, كيدب 
يكدددون التدددأثري يف نفوسددد م, لكدددن اهلل حدددام دينددده وأهلددده, فالنتدددان  مدددا زالددد  خميبدددة بالنسدددبة للنةدددارى, 

ظددديم وخبدددر  جسددديم, وكارثدددة خبدددرية تواجدددده لكنددده يندددذر بنبددددأ  ع -وهلل احلمدددد  –ومبشدددرة للمسدددلمن 
 هندددال, رمبدددا ال حتمدددد عقباهدددا يف املسدددتقبل البعيدددد, فدددال بدددد مدددن الةددد وة اجلدددادة ن املسدددلمنالبانسددد

واإلدرال العاجل, من قبل العلما  واملشدايخ و لبدة العلدم هندال, وو دع اخلبدن والدشام  بالتنسديق مدع 
 .اجلمعيات اخلريية امل تمة بالتعليم والثقافة

م مدن 1964عدام الثقافية واالجتماعية املتنوعدة اإلسالمية السياسية و املنظمات مجيع / حل 10
م ومنظمددة شددبا  1956منظمددة الروها يدا املت دددة والددي أسسد  عددام احلكومددة البو يددة مبدا في ددا  قبدل

م ومجعيددددة  ددددال  ران ددددون الروهنجيددددون الددددي أسسدددد  يف عددددام 1960الروها يدددا والددددي أسسدددد  عددددام 
, ومجعيددة علمددا  الروها يددا, ومنظمددة شددبا  مسددلمي أراكددان, وإل ددا  بدد  بددرام  اإل اعددة (2)م1921

 .(3)م1965بالل ة الروهنجية من أكتوبر 

                                                           

 .بنجالدش إ  اجمللة مندو  عيان شاهد يروي ا أراكان مأساة , بعنوان00(   49جملة البيان العدد ) (1) 
, وكاند  هلدا نشداط اجلامعدة داخدل املسدلمن البدال  بدن العالقدات تع يد  من تأسديا مجعيدة  دال  ران دون الروهنجيدون هدو ال رر كانو  (2) 

الددين والسياسدة واألد  والتداريخ باإل دافة إ  تنظديم احملا درات والددروري فيما يتعلق بنشر املقاالت بالل ة اال لي ية والبورمية يف مسانل 
 .54-53موشي ي ار, مسلمو بورما مرجع سابق,   انظرولالست ادة  األسبوعية ولقا  عام يف  اية السنة,

قدد تأكددت منده مشداف ة أثندا  و  ,148مرجدع سدابق   د. حممد يونا, تاريخ أراكان املا ي واحلا ر, ترمجة خريي حسدن العلدي,  انظر( 3) 
 .هد20/4/1435مقابلي معه يف جدة بتاريخ 
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مةدددادرة وتدددأميم الةددد ب واجملدددالت اإلسدددالمية مثدددل صددد يفة دور جديدددد اليوميدددة وجملدددة / 18
, فتعدد دولدة (1)هلدذ  الةد ب واجملدالتاالستقالى اليوميدة وجملدة املسدلم الشد رية إ  ال توجدد أي بثدار 

اآلن بعددد اإلصددالحات اإلداريددة والتوجدده  ابورمددا مددن أكثددر الدددوى قمعدداً يف جمدداى حريددة الددرأي, ولكن دد
 امل عوم إ  الد قرا ية بدأت تت سن شيئاً فشيئاً بفعل الض وط الدولية املفرو ة علي ا.

و منشدور عدن اإلسدالم, أو أي شدي  مةادرة املبابع اإلسدالمية ومندع  باعدة أي كتدا  أ/ 19
ألدب مدن الكتدل اإلسدالمية بعدد  100قام  احلكومدة البو يدة بدإتال، حندو قد ف يتعلق بالل ة العربية,

فكيدددب جملتمدددع أن يتبدددور , (2)مةدددادرهتا وم يق دددا وحرق دددا أو اسدددت دام ا يف تعبئدددة السدددلع واألغدددرار
 باعددة ثقافدداهتم وعلددوم م بل دداهتم, فددأي قمدددع وييقددا وهددذ  القيددود حتددين رددم, وال يسددتبيعون حددد  

   .نعيشه وحنن يف القرن الواحد والعشرين عةر انفجار املعلومات والتقنية

                                                           

, ولالست ادة حوى أمسا  هذ  اجملالت والةد ب انظدر موشدي 03( نور اإلسالم جعفر بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات   1) 
 .131ي ار, مسلمو بورما, مرجع سابق   

مسلمو بورما وقرندان مدن املعانداة( إللقان دا يف ) روها يا بالتعاون مع اجمللا الروها ي األورويب بعنوانالكالة األنبا  ورقة عمل مقدمة من و  (2) 
وقد حةل  علا نسد ة مكتوبدة مدن أ. عبدا اهلل ندور اإلسدالم شدقدار رنديا , قناة السويا باإلمساعيلية مبةر( ت يري األمة( جبامعة) ندوة

 .هد8/8/1434ا ومعد الورقة وقابل  معه وأجري  معه لقا  مبواًل بتاريخ روها يالوكالة أنبا  
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 .المقترحة الحلول ووضع الفكرية والثقافية التحديات على التغلب سبلالمطلب الثاني: 
التمسدددك بالكتدددا  والسدددنة وتعلم مدددا وإبالغ مدددا وجعل مدددا دسدددتور حيددداة, فم مدددا كلدددب / 1

لبتدددة, والعاقبددددة أاإلنسدددان مدددن التضددد يات يف سددددبيل الت دددديات ووددداوز العقبدددات, فددددال حميدددد عن مدددا 
فيجددددل علددددا العلمددددا  يف بورمددددا تنشددددئة شددددبارم وجدددديل م الناشددددت علددددا التمسددددك بالدددددين  للمتقددددن,

قددددر الوسدددانل املمكندددة بديدددن م ومكدددن الثقافدددة اإلسدددالمية يف نفوسددد م,  الةددد ي , وتبةدددريهم بدددأمر
 حدددلواإلمكاندددات املتاحدددة, فدددإن شدددبا  اليدددوم هدددم رجددداى ال دددد, وقدددواد املسدددتقبل, فنثبددد  يف قلدددورم 

   يف مجيع ميادين احلياة السياسية والثقافية واالقتةادية واالجتماعية. والتمسك بهاإلسالم 

 تببيددق مددا مددن قبددل املنظمددات احلقوقيددة علددا العامليددة واهليئددات الدوليددة تالقنددوا عددش املبالبددة /2
فيمدا يتعلدق باجلاندل التعليمدي والثقدايف حسدل  اإلنسدان بدإقليم أراكدان حلقوق العاملي اإلعالن يف جا 

  (1)املواد التالية

التعلدديم وجيددل أن تددوفر التعلدديم  يف حددق شدد   ( وجددا  يف نةدد ا أن "لكددل26أ/ مددادة رقددم )
جماندداً علددا األقددل يف مرحلتيدده االبتدانيددة واألساسددية, ويكددون التعلدديم االبتددداني إل اميدداً, ويكددون التعلدديم 

, فددأين حدددق (2)الفددين وامل ددين متاحدداً للعمدددوم, ويكددون التعلدديم العددداملي متاحدداً للجميددع تبعددداً لكفددا هتم"
ملسدتمرة علددا املددارري اإلسددالمية التعلديم ملسددلمي أراكدان يف بورمددا, فاحلكومدة البو يددة تقدوم باملضددايقة ا

بش  البرق وتتعمد إقفاهلا من حن آلخر, وإحراق البعض من ا وهدم ا أو إزالت دا بددالً مدن أن تدوفر 
 هلم املدارري للتعليم وبنا  الفكر والثقافة واملعرفة.

( وجددا  يف نةدد ا أن "لكددل شددد   حددق املشدداركة احلددرة يف حيدداة اجملتمدددع 20 / مددادة رقددم )
ة ويف االسدددتمتاع بددالفنون واإلسددد ام يف التقدددم العلمدددي ويف الفوانددد الدددي تددنجم عنددده, وأن لكدددل الثقافيدد

شددد   حددددق يف  ايدددة املةددددا  املعنويدددة واملاديددددة امليتبددددة علدددا أي نتددددا  علمدددي أو أديب أو فددددين مددددن 
 , فاحلكومة البو ية تضر  مواد حقوق اإلنسدان عدرر احلدانن و  تلتفد  إلي دا بدل تعمددت(3)صنعه"

برمندددة الثقافدددة اإلسدددالمية و  تعدددن أي حدددق للمسدددلمن يف ممارسدددة حيددداهتم الثقافيدددة املتنوعدددة فةدددودرت 

                                                           

مرجدددع سدددابق,  حممددود شدددريب بسددديو , ود. حممدددد السدددعيد الدددقاق, ود. عبدددد العظددديم وزيدددر ,حقدددوق اإلنسددان الوثدددانق العامليدددة واإلقليميدددة,( 1) 
 18-20. 

 .21نفا املرجع السابق,  ( 2) 
 .21 انظر نفا املرجع السابق, ( 3) 
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املبدابع اإلسدالمية وأغلقدد  املنظمدات الثقافيدة ومنعدد  إدخداى الكتدل العربيددة واملبالبدة بت يدري حددرو، 
 القربن الكر  وغريها.  

لروهددا ين, حتدددثاً وكتابددة, وإعادهتددا إ  احملدداوالت اجلددادة لالعدديا، الرمسددي لل ددة املسددلمن ا/ 3
, ولقد كان للمسلمن الروها ين بدرام  خاصدة يف وسدانل اإلعدالم احلكوميدة, (1)حي  الواقع كما كان

حيدد  تبدددأ يوميدداً بعدد صددالة العةددر بددتالوة  ,م1985مددن عدام  ابتدددا ً وكاند  تبدد  مددن إ اعدة ران ددون 
القربن الكر  يرتل ا الشيخ قارئ إرشاد, وكذلك األحادي  الشريفة ونشرات األخبار الي كان يقر ها 

م 1962املسي كليم اهلل وغري  لك من الشام , إال أ ا أوقف  ماماً بعد تدوم اجلندراى )  ويدن( عدام 
, (2)وق األقليددة الروها يددة املسددلمة فعملدد  علددا تضددعيف ا وإيقاف دداالسددلبة ورأت يف  لددك دعمدداً حلقدد

( حيد  افتت د   BRAJ وودر اإلشارة هنا إ  وربة أوليدة للجمعيدة الروهنجيدة البورميدة يف اليابدان )
رة اليبيدة والتعلديم يف يف اليابدان, حتد  رعايدة وزا مدرسة لتعليم الل ة الروهنجية ألبنا  اجلالية الروهنجيدة 

 .(3)اليابان

علددا اهليئددات اخلارجيددة الددي هتددتم بقضددية مسددلمي بورمددا, واملنظمددات اإلسددالمية املتعلقددة يف / 4
جمدداى التعلدديم يف دوى العددا  اإلسدددالمي كراببددة العددا  اإلسددالمي والنددددوة العامليددة للشددبا  اإلسدددالمي 
ة وغريمهدددا االهتمدددام اجلددداد بقضدددية التسدددل  بدددالعلم وتدددوفري فدددر  تعليميدددة يف ختةددد  البدددل واهلندسددد

                                                           

هنال حماولة مجيلة وراندة يف هذا املو وع حي  ألب الشيخ عبد الر ن مولوي أبو القاسم دينوي )القاعدة الروهنجية األراكانيدة( ي دد، ( 1) 
إ  تعلم الل ة الروهنجية األراكانيدة بددون معلدم, وو دع املؤلدب بعدض القواعدد والتعليمدات و كدر بعدض املفدردات واجلمدل,  بعدة مؤسسدة 

 هد. 1436در لإلعالم املتبور, مكة املكرمة, عام را
بتددددداريخ  املكرمدددددة , وقابلتدددده ش ةدددددياً مبكددددة4, خمبو دددددة,    دددددات الرحيددددان يف حقدددددانق ل ددددة أراكدددددان( دلدددددار حممدددددد إسدددد اق ميدددددا ي, نف2) 

ل دت م وهدؤال  اجللدة مدن    وقدد رأيد  إمجداع أسدالفنا الدرون ين علدا كتدابت م بداحلرو، العربيدة يفوسبق  ترمجته, ويقدوىهد, 8/11/1434
 العلما    يسلكوا إال البريق املستقيم يف اختيارهم لل رو، العربية, واتبعدوا يف  لدك  ريقدة مجيدع األمدم والشدعو  الختيدار احلدرو، الدي

 .تكتل را ل ت ا, حي  استوح  كل أمة كتابت ا من حرو، كتارا املقدري الذي تعظمه
وا اسددديجاعه  تفتددت  مدرسدددة لتعلددديم الل ددة الروهنجيدددة( )مجعيدددة الروهنجيددا يف اليابدددان  ة أنبدددا  الروها يددا بعندددوانيف وكالددد اخلدددش املنشددورانظددر ( 3) 

أوى ل دة  أو د  األمدن العدام للجمعيدة الروهنجيدة البورميدة يف اليابدان السديد سديد األمدن أن الروهنجيدا كتبدوا قد و  هد,3/12/1434بتاريخ 
حداوى  , وقددنمث تبددل  تلدك احلدرو، بفعدل االسدتعمار البويدل وبداحتالى أراكدا ,م1650 و لدك يف عدام هلم باسدت دام احلدرو، العربيدة

والبورمية, وكان بخرها مدا و دعه امل نددري حممدد صدديق باسدو  العديد من العلما  كتابة الل ة الروهنجية باست دام احلرو، العربية واألردية 
 علددا هددذ  الل ددة مددن قبددل املنظمددة الدوليددة للتوحيددد القياسددي الالتينيددة, ومدد  املةددادقة  ( حرفدداً مددن الل ددة28) باسددت دامم 2000 يف عددام

( ISO يف ) ( ا لدددديشجيدددددروهن), والددددي تسددددما م2000 يوليددددو 18( Rohingyalish  يقددددوى الباحددددد ,)    ًيف  كليددددداً اختلددددب اختالفددددا
إال أندين نقلد  هندا نقبداع حضدارة كاند   ات سديادة وريدادة, وهي تعتدش كارثدة أخدرى الاملضمون واست دام احلرو، الالتينية بدى العربية 

يف املضددمون, فأريددد مبددادرات رددذا الشددكل مددن قبددل امل تمددن رددذا الشددأن, دون  رمبددا تكددون ناج ددة يف الفكددرة ولدديا فقددن لتجربددة راندددة
 .املوافقة علا احملتوى واملضمون
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, واالقتةداد وغريهددا مددن الت ةةددات احلديثددة يف سددبيل الرقدي بالشددعل البددورمي علميدداً وثقافيدداً وفكريدداً 
تفاقيدددات بدددن املددددارري اإلسدددالمية يف بورمدددا أو املؤسسدددات  ات العالقدددة وبدددن االشدددراكات و العمدددل و 

م, وتبددين قضددية اجلامعددات اإلسددالمية والعربيددة السددتقباى البددال  الشمدداوين وتددوفري مقاعددد دراسددية هلدد
 السدددعي مدددن  كدددن م تدددأهيالً  امل جدددر ويف الدددداخل يف األركدددانين أبندددا  , وتأهيدددلتدريسددد م وتبدددويرهم

دراسدددية لبدددال  الدراسددات العليدددا يف الدددبالد العربيدددة كاململكدددة العربيدددة الن  املددد لقضدديت م و لدددك بتدددوفري
 شددد  يف ال  بةدددر رحددلالسددعودية ومةددر والسددودان وليبيددا وغريهدددا مددن البلدددان الددي تسدددتقبل البدد

وتقددع املسددئولية علددا عدداتق اجل ددات اخلرييددة يف العددا  اإلسددالمي الددي  ,والشددرعية العةددرية الت ةةدات
هتددتم رددذا اجلانددل, وتشددارك ا املسددئولية املشددايخ والعلمددا  يف العددا  اإلسددالمي بتكفددل هددؤال  البددال  

املنتشددرة يف الددبالد اإلسددالمية علددا االهتمددام  املبالبددة مددن مسددئوم اجلامعددات, و ماديدداً ومعنويدداً ونظاميدداً 
ملدا  (1)ةبالب وث العلمية الي تتعلدق بشدئون مسدلمي بورمدا والدي تقددم يف مرحلدة املاجسدتري أو الددكتورا

مثل الرسالة العلمية والدراسات األكاد ية من أمهية بال دة يف احلركدة الثقافيدة, واالسدتفادة مدن خمرجاهتدا 
 وتوصياهتا يف سبيل نةرة القضية.

عش القنوات املتاحدة  ونشرمهامن قبل القيادات والعلما  يف بورما,  لثقافةاالهتمام بالتعليم وا/ 5
وال يقعددد املدر  مكتدو، األيدددي, بدل يةددارع , ان يقبدن هددذا العدا هندال أل دا حددق مشدروع لكددل إنسد

االهتمددام بددالعلوم احلديثددة , و اإلمكددان رالت ددديات بشدد  الوسددانل واالسددتفادة مددن الفددر  املتاحددة قددد
وإحلاق دددا مدددع املنددداه  اإلسدددالمية كاحلاسدددل اآلم واجل رافيدددا والريا ددديات والعلدددوم والفي يدددا  والكيميدددا  

حماولددة إكمدداى الدراسددات العليدددا يف اجلامعددات اإلسددالمية القريبددة مددن دولددة بورمدددا  , و واألحيددا  وغريهددا
   وهلل احلمد واملنة. كاهلند وبن الديش, وقد ختر  عدد كبري من هذ  اجلامعات

                                                           

بالل دة العربيدة يف اجلامعدات  ة  أجدد رسدالة ماجسدتري أو دكتدورا بورمدا لألسدببقضدية مسدلمي كدم معدرفي قو  الدراسة والب د  ( من خالى1) 
سددوى رسدالة ماجسددتري لدألخ أيدو  السددعيدي مدن اجلامعددة  ي يتعلدق بدولددة بورمدا ومسدلمي ا قد  أكدداد أوالسدعودية ومركد  امللددك فيةدل 

رسددانل علميددة يف  ددور الكتابددة  مخددا, وهنددال وهددو غددري منشددور قددد اً وحددديثاً بورمددا املفتوحددة جبدددة بعنددوان اإلسددالم واملسددلمون يف أراكددان 
توحيددد األلوهيدة بددن مسددلمي بعنددوان )بالريددار يف قسددم العقيددة حممدد بددن سددعود اإلسدالمية جامعددة اإلمددام  يف اثنتددان من دااآلن,  واإلعدداد

( الددعوة إ  اهلل يف ميامندار العقبدات واحللدوى)بعندوان ورة باملدينة املنواثنتان باجلامعة اإلسالمية  ( و )الفرق اإلسالمية يف دولة بورما(,بورما
عبدارة عدن دراسدة تارايدة للجاليدة البورميدة  مبكدة املكرمدة , واآلخدر جبامعدة أم القدرى(احلماية القانونية الدولية ملسدلمي الروها يدا يف بورمدا) و

 .امل اجرين إ  اململكة العربية السعودية, وهذا شي  يست ق الذكر والشكر
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تبددين مشددروع حمددو األميددة و لددك بتددوفري كتددل اهلجددا  ومعرفددة األرقددام واحلددرو، وعمددل بددرام  / 6
, وجعلدده مددن أهددم األولويددات, يف (1)ت اجل ددل إ  نددور العلددم واملعرفددةمكثفددة إلخددرا  األمددة مددن  لمددا

نشدددر ثقافدددة الدددوعي داخدددل اجملتمعدددات املسدددلمة وزيدددادة , و سدددبيل الن دددور والرقدددي ردددذ  األمدددة املكلومدددة
فددالعلم نقبددة  ,اإلدرال بأمهيددة العلددم و لبدده فددال  كددن الن ددور واالزدهددار بشددعل ال يقددرأ وال يكتددل

حماولدة تببيدق فكدرة إنشدا  , و احلقدوق املسدلوبة ومدن مث املسدري حندو البمدوا واملعدامانبالقدة يف اسديداد 
ألبنا  املسلمن خاصدة  ات ختةةدات علميدة حديثدة تتعلدق بالبدل واهلندسدة  (2)مدارري خريية أهلية

 والفلك واإلعالم والقانون.

إنشا  وفت  مددارري إسدالمية جديددة يف أمداكن الالجئدن خدار  بورمدا وأمداكن الندازحن يف / 0
 ىظمداهتم وهيئداهتم التبشدريية, وت دذم من كل حدد  وصدو  عدش منو الحقيداخله, إ  أن النةارى 

عقوهلم بالسم الرعا،, وال شك أن هنال مدارري إسدالمية وحلقدات حتفدي  للقدربن الكدر  يف مندا ق 
ن تعلم األ فاى والةبيان العلوم اإلسالمية وتدربي م علدا األخدالق اإلسدالمية احلميددة وتدؤدي الالجئ

رسالت ا مبج ودات  عيفة تفتقر إ  أبسن الوسانل التعليمية, إال أ ا وال زال  حتتا  إ  الكثري مدن 
اهلانلددة الدذين يقبنددون الددعم املددادي واملعندوي, ويف جانددل بخدر أ ددا غدري كافيددة مامداً, قياسدداً باألعدداد 

 هذ  اخليام البالية.

 ,بندا  مركدد  إسدالمي يف بورمددا وخاصدة يف إقلدديم أراكددان املضدب د, عددن  ريدق دولددة اإلسددالم/ 8
لمملكددة ل إ  كددان –اململكددة العربيددة السددعودية  -حقددوق األقليددات املسددلمة وقضددايا املسددلمن  ةوراعيدد

الددين اإلسدالمي عدش هدذ  املراكد  علدا سالم وانتشار , واعتنداق الكفدار يف التعريب باإل دورها الفاعل
 .(3)اإلسالمية املباركة املنتشرة يف مجيع أقبار العا 

بنددددا  مركدددد  ثقددددايف متكامددددل بالل ددددة العربيددددة يف بورمددددا, وتكددددون االنبالقددددة احلقيقيددددة للثقافددددة / 9
حيدد  تقددام فيدده الندددوات العامددة وتنظدديم امللتقيددات األسددبوعية  -بددإ ن اهلل-اإلسددالمية مددن هددذا املركدد  

وإقامدة الدددروري العلميددة وعمدل الدددورات العلميددة واالهتمدام بالدددورات امل اريددة امل تلفدة ويددتم استضددافة 

                                                           

املسلمون ومشاكل م اجلذرية وحل ا( حملمد أمن الندوي مدير مع د قوث ودراسدات ) نشور بوكالة األنبا  الروها يا بعنواناملقاى امل انظر( 1) 
 .م9/11/2012الروهنجيا يف 

( أهلية مبعىن أ ا تفرر رسوماً علدا البدال , ولكن دا يف احلقيقدة خرييدة تددار بدر وري أمدواى املسدلمن وتكفدل رسدوم م عدن  ريدق اجل دات 2) 
 .اخلريية, لتمويه احلكومة يف  لك ألجل احلةوى علا املظلة الرمسية, واالعيا، احلكومي لش اداهتا

مملكدة العربيدة السدعودية قةددل السدبق يف افتتداا أوى مركد  إسددالمي يف لالشددريفن بتبدين هدذ  الفكدرة, وتكددون ل ( وهندا أناشدد خدادم احلدرمن3) 
 .تاريخ دولة بورما, كما ع دنا عن ا بأ ا سباقة إ  اخلري يف كثري من اجملاالت اإلسالمية واخلريية وحل قضايا املسلمن
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تدأليب الكتدل والكتيبدات واملنشدورات اإلسدالمية بالل دة , واالهتمدام باملثقفن لعمدل اللقدا ات املفتوحدة
 عنايدددةواندددل الددي هتدددم املسددلمن هندددال, قيدد  تكدددون بل ددة سددد لة وا دد ة وميسدددرة, مث الالعربيددة يف اجل

إجيدداد مكتبددات علميددة عامددة بالل ددة العربيددة وتددوفري القاعددات املناسددبة لت يئددة الدد وار , و ببباعت ددا ونشددرها
ة وتنظيم ا علا أسا علمية حديثة, وأخذ اإل ن من احلكومة واجملاهدة يف احلةوى عليه, لنشدر ثقافد

 القرا ة, والب   العلمي, واال الع من قبل املثقفن و لبة العلم.

, واملشدايخ العلمدا  واستضدافة بورما داخل يف العامة والندوات العلمية امللتقيات إقامة / تبين10
إقامدة والعلميدة, و  الثقافية احلركة لتنمية, احلكومة مع بالتنسيق, اإلسالمي العا  دوى من, العلم و لبة
اع سددددنوي علددددا األقددددل لعلمدددا  ودعدددداة بورمددددا وقددددادهتم لدراسدددة أو دددداع م ومناقشددددة متبلبدددداهتم اجتمددد

 .ممكنة التنفيذ وحلوى جادة بنا ةاحتياجاهتم واخلرو  بتوصيات و 

االهتمددام بتددأليب الكتددل بالل ددة احملليددة )الروهنجيددا( أو ترمجت ددا, يف موا دديع خمتلفددة هتدددم  /11
مسلمي أراكان, فيتأهلون حلل مشاكل م بأنفس م ويسود التعليم فيما بين م, وينب ي تشجيع العلما  

ألم ألن أغلدل توفري مواد مسدموعة بالل دة احملليدة ل دة ا, و (1)واألدبا  واملثقفن من الروهنجيا علا  لك
املسدددلمن يف أراكدددان مدددن األميدددن الدددذين ال يقدددر ون وال يكتبدددون كمدددا  كرندددا فيتلقدددون التعددداليم الدينيدددة 

مددن كاسددي   فيت ددتم تددوفري مددواد مسددموعة بوسددانل ا امل تلفددة ابتدددا ً  ,والددوع  والنةددان  بل ددت م األم
صدد يفة خاصددة بالل دددة  تبدددين إصدددار جملددة دوريددة أو, و (2)وغريهددا CDشددرين وانت ددا  بقددر  مدددم  

لال ددددالع علددددا أو دددداع بالدهددددم ومعرفددددة أحددددواى إخددددوا م, حتتددددوي علددددا األخبددددار امل مددددة  (3)احملليددددة

                                                           

ا اجلاندل مفرداهتدا بالل دة الروهنجيدة لكدن كتابت دا بالل دة العربيدة, كيمجدة القدربن الكدر  للعالمدة يف احلقيقة توجد مؤلفدات ال بداري ردا يف هدذ( 1) 
عبد احلميد راسيدون ي, وكتا  أحسن البالبن من كالم سيد املرسلن للعالمة حممد يعقو  قامسي, وكتا  شالش حدي  ملوالنا حممدد 

واد دراسددية بالل ددة العربيددة كأسددان قاعدددة ومعلومددار كتددا  مددع ج رافيددة للةددب األوى شددفيع وغريهددا, ومندداه  لتعلدديم الل ددة الروها يددة كمدد
والثدا  والثالد  االبتدداني, وروها ددا زوبدانر شدروع ركتدا  للعالمددة حممدد يعقدو  القددامسي, ودوسدرا كتدا  ملاسدي حممددد سدلبان بدن موالنددا 

يددة كدداألربعن النوويددة  بعتدده الندددوة العامليددة للشددبا  اإلسددالمي, والعقيددددة حممددد عبددد اهلل, وكتددل ميمجددة بالل ددة الروها يددة مددن الل ددة العرب
الب اوية وسبعون حديثاً لعبد امللك أجمد حسن غدالم حسدن وغريهدا, انظدر حممدد يعقدو  قدامسي, روها يدة زبدانر كتدا  وكلدر ف رسد , 

 ( ألبرز هذ  املؤلفات من هذا الكتا .8قم )( مؤلفاً, انظر مل ق ر 96مرك  الدعوة واإلرشاد بأراكان, وقد عد  املؤلب )
املسلمون ومشاكل م اجلذرية وحل ا( حملمد أمن الندوي مدير مع د قوث ودراسدات ) نشور بوكالة األنبا  الروها يا بعنواناملقاى امل انظر (2) 

 .م9/11/2012الروهنجيا يف 
رمسيددة تةدددر مددن كراتشددي وهلددا مل ددق خددا  عددن أحددواى مسددلمي بورمددا, وبلددغ هنددال صدد يفة دوريددة امس ددا )رفقددا ( بالل ددة األورديددة وهددي ( 3) 

( عدددد حدد  اآلن, لقددا  مددع رندديا حتريددر جريدددة رفقددا  أ. مجدداى حسددن عبددد الرشدديد مقدديم مبكددة, ماجسددتري مددن 106أعدددادها أكثددر مددن )
 هد.20/3/1435جامعة دار العلوم بكراتشي, وكان اللقا  بتاريخ 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

333 

 

واألحدداث العاجلددة ونشدر املقدداالت املتنوعدة والب ددوث العلميدة والدراسددات الدي هتددتم بقضدية املسددلمن 
 هنال.

سسدددات التعليميدددة العاليدددة للقيددددام العنايدددة باملنظمدددات البالبيدددة الثقافيدددة اإلسددددالمية يف املؤ / 12
 أمكدددن , وإن(1)بددددورها يف التوعيدددة واحلفددداظ علدددا الثقافدددة اإلسدددالمية دون الدددذوبان يف ثقافدددة األكثدددر

 إحددى  ريدق عدن واملعرفدة والفكدر الثقافدة يف بدروز فدي م يتسم والذي من البلبة الناب ن بعض تدريل
 كيدب ملعرفدة يواج دون ما  ل يف إلي ا حيتاجون وما القادة وصناعة لتأهيل برام  علا اخلريية اجل ات
 حدد  القدادة تلددو قدادة بددروز وبالتدام, السدديدادها املشدروعة والبددرق وبلياهتدا املسددلوبة ققدوق م يبدالبون
 .اهلل بإ ن والتمكن النةر هلم تت قق

واجلامعدة فكرة إدخاى مدادة حا در العدا  اإلسدالمي وقضدايا  املعاصدرة يف املرحلدة الثانويدة / 13
, وإن كاندد  موجددودة يف بعددض اجلامعددات يف الددبالد اإلسددالمية يف مجيددع الت ةةددات كمددادة أساسددية

علا مستوى الكليات واملعاهدد الشدرعية, حيد  يتعدر، البالدل علدا عاملده اإلسدالمي الكبدري وقضدايا 
بدل و ايت دا  املسلمن ومعانداهتم, واال دالع عدن قدر  علدا ثدروات العدا  اإلسدالمي وكيفيدة اسدت الهلا

 يف بالدهددم وكيفيددة تددذليل نعلددا الت ددديات الددي تواجدده املسددلم مددن األ مدداع واسددتثمارها, والتعددر،
 عقباهتا واملشاركة الوجدانية والفعلية مع إخوانه املسلمن يف مشارق األرر وم اررا.

 ت بفدد الالجئددن مندا ق يف وخاصددة بورمددا مسدلمي بقضددية امل تمددة املؤسسدات إحدددى / تبدين14
 ومعاهددد, أوم إسددعا، ختددري  يف ومع ددد واملعلمددات املعلمددن وإعددداد تأهيددل كمعاهددد األوليددة املعاهددد
مواج دة حركدات عيشد م, و  مبسدتوى للرقدي وامل نيدة والتقنية الفنية املعاهد اليبوي, وفت  الدبلوم لتقد 

الشدددرعي, وت ويددددد التنةدددري مدددن خدددالى حتةدددن املسدددلم بالعقيددددة الةددد ي ة واالهتمدددام ب دددرري العلدددم 
املسدلمن بالثقافددة اإلسددالمية, فدددور املراكد  اإلسددالمية والتعليميددة واليبويددة يعدد م مدداً يف احملافظددة علددا 

نمدة أالعقيدة اإلسالمية ألبندا  املسدلمن, باإل دافة ألمهيدة إقامدة دورات شدرعية علميدة مكثفدة للددعاة و 
بندددا  املؤسسدددات التعليميدددة للمسدددلمن و  ,يةاملسددداجد تفندددد الشدددب ات الدددي تبرح دددا احلركدددات التنةدددري 

هم يف العددا , ويدرسدد م في ددا مددادة الدراسددة الو نيددة ألراكددان حتتددوي علددا وجددودالروهنجيددا يف أمدداكن 
تارا م وثقافت م ول ت م احمللية وتراث م لتلبية  دروراهتم ومراعداًة ملتبلبداهتم, حد  تسدتمر راببدت م مدع 

                                                           

أقليددة ) وسددنابل حبيددل, وهددي عبددارة عددن ورقددة عمددل بعنددوان   اإلسددالم يف جنددو  شددرق بسدديا والت ددديات املعاصددرةد. أجمددد علددي سددعادة  (1) 
 .23   مرجع سابق الروها يا منو جاً(
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واالرتبدداط العددا في, والشددعور باملسددئولية وددا  الددو ن واملددوا نن الددو ن وينشددأ فددي م احلمدداري والددروا 
 بداخل أركان وخارج ا.

 لدراسددة قثيددة كراسددي ومراكدد  الدراسددات والب ددوث اإلسددالمي عاملنددا يف اجلامعددات / تبددين15
 وأصددوهلم وتددارا م أراكددان مسددلمي حددوى وقددوث دراسددات ومن ددا العددا , يف املسددلمة األقليددات و ددع

 بلددهم مدن هتجدريهم و درق وسانل علا الضو  وتسلين, البويلة معاناهتم أسبا  ودراسة, وجذورهم
 مدن م الالجئن ومنا ق احتجازهم وأماكن العا  حوى انتشارهم ومنا ق ا ب ادهم وأنواع, األصيل

 يف الفاعلددة املةدادر أهدم أحدد الب ثيدة الكراسدي وتعتدش و درا احللدوى املناسدبة, ,في دا العديش ومسدتوى
 اإلبداع تبوير يف وتساهم اجملتمعية, التنمية وحتقيق احلديثة, والتقنيات املبورة, العلمية املعار، تبوير

 واالبتكار.

لدراسددة أو دداع م يف إحدددى البلدددان اإلسددالمية إنشددا  مع ددد لشددؤون األقليددات املسددلمة / 16
توصديات تت لدل علدا حتدددياهتم االقتةدادية والسياسدية واالجتماعيدة والثقافيدة وغريهدا واخلدرو  بنتدان  و 

قضية مسلمي بورما وحف  تراث ا واالسدتفادة ممدا  عنتأسيا مرك  للدراسات والب وث , و (1)امل تلفة
تةددددر بعددددها مدددن نتدددان  وتوصددديات لرفدددع وتبدددوير الشدددعل الروهنجدددي البدددورمي يف مجيدددع دوى العدددا  

بعددة مددن أرا ددي املسددلمن الددي السدديداد حق ددا وو ن ددا املسددلو  مددن م, ألن منبقددة أراكددان تعتددش ق
 من أيدي م وكانوا أحد   ايا االستعمار.   ب

علا أص ا  األمواى ومن وسع اهلل علي م من الشماوين خاصدة, ومدن املسدلمن عامدة, / 10
االهتمام بكفالة البلبة الشماوين وتقد  العون واملساعدة ح  ينشأ جيالً واعياً م تمداً بدينده وجمتمعده 

 وأمته.

فدإن , هموازدهدار   موإن إزالة األمية واجل الة من األمة املسلمة يف بورما هدو احلدل الوحيدد لتقددم
رغبداهتم ومدواهب م  أفراد اجملتمع املسلم البورمي  كوراً وإناثاً ليأملون من مراك  العلم واملعرفة أن حتتضن

العلددم واملعرفددة يف سدداحات اجلامعددات اإلسددالمية واملعاهددد العلميددة واملراكدد  املتبددورة ال  وتنمي ددا مناهددل
سدديما يف الت ةةددات الددي حيتاج ددا أبنددا  املسددلمن خلدمددة قضدداياهم والن ددور بشددعب م املظلددوم مددن 

  وحل اال ب اد وانتشاهلم من  لمات اجل ل إ  نور العلم.

                                                           

 .  الدراسةيف هذ دراساتهبعض  ( كان هنال مع د خا  تابع جلامعة امللك عبد الع ي  جبدة لدراسة شؤون األقليات, وأشرت إ 1) 
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 .المبحث الثالث: التحديات االجتماعية

 ن في بورما.يالمطلب األول: أبرز التحديات االجتماعية التي تواجه المسلم
بورما خمتلفة وش , حي  ينتشر اخلو، واهللع ويعم  يالت ديات االجتماعية الي تواجه مسلم

الفو ا واال برا  وينعدم األمن يف قرى املسلمن, وي داد الظلم يوماً بعد يوم, علا مسلمي بورما 
 ن البو ين املسل ن يقومون بقتل األبريا  وحرقإحي  ليم أراكان من قبل البو ين, وخاصة يف إق

بالسلل  باإل افة إ  قيام مواملمتلكات, واملساكن البيوت  كما يقومون قرق ,وتعذيب م بعض م
, حي   كر الشيخ والي  والن ل وقبع البريق قرية تامة, وقوات األمن البو ية تساعدهم يف  لك

( مة فًا 50( مسجد, وأحرق  )900م ا تدمري )1980م و1942أنه "ما بن عام  (1)حسن
( مسلمن من الو انب احلكومية, واعتقل 10( قرية مسلمة, وُسرّا )895وكتبًا إسالمية, و)

( ألب مسلم من قبل احلكومة دون العلم مبةريهم هل هم أحيا  أم هم أموات؟ ومات في ا 259)
( ألب مسلم من 100( مسلمة, وا  رد )2500ل اجلوع, وانت ك  أعرار )( ألفًا بسب25)

 .(2)خمتلب املنا ق األراكانية

أن مسددلمي الروهنجيددا يعيشددون يف  ددل " (3)وقددد  كددر الشوفيسددور وقددار الدددين بددن مسدديع الدددين
, وأن حيددداة املسدددلمن يف أراكدددان باختةدددار كمدددن يعددديش يف قددددر ينةددد ر, (4)"معانددداة كبدددرية ال تنت دددي

يت مددل اجملتمدع الدددوم مسدؤولية كبددرية يف اسدتمرار املددذاب  حيد  وأعمداى العنددب واال دب اد مسددتمرة 
وأج  هتدددا الدوليددة وجلا دددا  وعمليددات التب ددري العرقدددي قددق الروهنجيدددا, حيدد    تت ددذ األمدددم املت دددة

                                                           

, عا  جليل وأديل أراكا  لديه مؤلفدات بالل دة العربيدة والل دة األورديدة, وقدد وفقدين اهلل األركا  اخلالق عبد الشيخ بن حسن يخ واليةالش( 1) 
ملقابلته أثنا  رحلي العلمية إ  بن الديش بكوكا بازار وأجريد  معده لقدا  وأمدد  بدبعض مؤلفاتده والشديخ  دعب لكدش سدنه وكدان اللقدا  

 هد مبرك  اإلمام مسلم. 13/10/1435بتاريخ  
 نشدر شدعبة م1983طبالل دة األورديدة, , سرغذشد  خدونن كدي مسدلمانون رحن يدة كدي برمدا ,األركدا  اخلالق عبد الشيخ بن حسن يةوال( 2) 

 , وترمجته )تاريخ القتاى والدم ملسلمي بورما(.104  ,باكستان, كراشي, القربن وحتفي  وويد مع د وص افة
مدن مواليدد مديندة من ددو بأركدان بورمدا, يديأري حاليداً األمدن العدام الحتداد منظمدات الروها يدا, ( الشوفسور د. وقار الدين مسيع الدين أ دد 3) 

األحيدا  الدقيقدة( ولده جم دودات سياسدية واسدعة ) حيمل اجلنسية األمريكية ومقيم را وهو حما ر يف جامعة بنسلفينيا ختة  امليكروبلوجي
بتددددداريخ    , وقابلتددددده  حممدددددد عدددددا  حممدددددد ياسدددددناألسدددددتا  وأفددددداد  ردددددذ  املعلومدددددات, يف سدددددبيل اسددددديداد حقدددددوق الروهدددددا ين يف العدددددا 

 .مبكة املكرمة وسبق  ترمجته, هد8/11/1434
وا اسدددددددديجاعه  مسددددددددلمو الروهنجيددددددددا يدددددددددفعون رشدددددددداوى لدددددددددفن موتدددددددداهم() يف وكالددددددددة أنبددددددددا  أراكددددددددان بعنددددددددوان اخلددددددددش املنشددددددددورانظددددددددر ( 4) 

 هد.12/11/1434بتاريخ 
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تكفل قيام السلبات يف ميامندار بواجب دا يف  ايدة األقليدة املسدلمة, ومعاقبدة  جادة خبوات املنبثقة أي
 مرتكيب تلك اجلرانم  د اإلنسانية وتقد  م للم اكمة.

وأ كر هنا بالتفةيل عن أبرز الت ديات االجتماعية مستش داً علا  لك بالوقانع واألحدداث  
ا العيدان وبدارزة علدا السداحة الدوليدة واإلعالميدة, واألدلة والشاهن وكاند  هدذ  الت دديات  داهرة علد

  (1)وفيما يلي أبرز تلك الت ديات

, والذي ينادى بده مدن اجملداميع البو يدة (2)أراكانة ملسلمي التب ري العرقي واإلبادة اجلماعي  -1
والرهبان املتشدددون بدالت ريض علدا العندب  دد املسدلمن مدن خدالى اخلبدل الدي يلقو دا يف خمتلدب 

 اإلخددال  فدإنحندا  الدبالد وينشدرو ا يف تسدجيالت تبداع يف املتداجر واألكشدال يف الشدوارع والبرقدات, أ
حيد  قالد  منظمدة هيدومن هندال,   دد املسدلمن املوج ة احلاكم للنظام الراس ة السياسة هو العرقي

جدرانم  دد  "إن السلبات البورمية وعناصر من  وانب عدة بواليدة أراكدان قدد ارتكبدوا(3)رايتا ووتش
 .(1)اإلنسانية يف إ ار  لة تب ري عرقي قق الروها يا املسلمة يف والية أراكان"

                                                           

واإلقليميددة املراجددع الددي حتددث  عددن بورمدا, وجددا ت يف التقدارير الدوليددة  أغلدليدع أشددكاهلا ووقانع دا  كددرت يف الجتماعيددة جبم( الت دديات ا1) 
 .صورها وأحداث اوقانع ا و وانتشرت عش املواقع االلكيونية 

 كر هندا بإجيداز ؟ فدأوخاصدة يف هدذا الوقد ى ملا ا اإلبادة اجلماعية  د شعل الروها يا يف أراكان دون غدري  مدن املسدلمن أ( لعل سانل يس2) 
  أبرز تلك األسبا 

 .ألن منبقة أراكان مثابة بوابة النتشار اإلسالم يف مجيع أحنا  بورما ورمبا  تد بعدها من انتشار اإلسالم/ اخلو، 1
, للديانددة البو يددة فالنددداري يتوافدددون إلي ددا يف كددل عددام ويدد ورون املعابدددد وبهلددت م وبالتددام يتعددارر مددع اإلسددالم وأهلددده / كددون بورمددا قبلددة2

 في اربون املسلمن ويعتشون  لك ج اداً مقدساً لدي م ألجل احلفاظ علا ديانت م البو ية.
 .املسلو  ف ري وسيلة للدفاع اهلجوم/ خو، البو ين من مبالبة املسلمن مبملكت م وحقوق م وو ن م 3
 ./ التنافر بن البو ين واملسلمن يف العادات والتقاليد واملعتقدات فال البية من سكان بورما تدين بالبو ية4
 /  عب املسلمن يف مجيع جماالت احلياة وال توجد مةا  من وران م وال بواكي هلم.5
 أنابيل خبوط مدو  الت تية البنية تبوير جماى يف و اصة املستقبل القريل يف عالية اديةاقتة  فرة منبقة أراكان دتش  أن وقعيت /6

 يت ري واقع م االقتةادي. وبالتام االروهنجي املسلمون من ا يستفيد وقد, والةن نداهل من كل إ  أراكان منبقة من والبيوى ال از نقل
 الذي األمر اإلسالمي, التعاون منظمة برعاية و لك م2012عام  يف الدوم املستوى علا لروها ياا ألبنا  جديد تنظيم لتشكي /0

 .املستقبل يف االروهنجي املسلمن قضية تدويل من بورما أقلق
 .املسلمن وا  والعدا  احلقد وإ  ار علي م, والكتيبات النشرات وتوزيع غاملو  البو ين عامة الرهبان حتريض /8
 مع بالتعاون اخلل  للموغ مستقلة دولة إقامةحيلمون ب مث ومن أراكان من املسلمن تةفيةيف  الراخن يبمع أ ماع سياسية حي  /9

 .اجملاورة البو ين
  إحدى املنظمات العاملية املستقلة األساسية املعنية بالددفاع عدن حقدوق اإلنسدان و ايت دا, وإلقدا  الضدو  ( منظمة هيومن رايتا ووتش هي3) 

علا حاالت انت ال حقوق اإلنسان وجذ  انتبا  اجملتمع الدوم إلي ا, وتت ذ من نيويورل مقدراً هلدا, وأصددرت تقدارير كثدرية جيددة ورانعدة 
واهد والشاهدن بشددأن مسدلمي بورمددا, ومدا يتعر دون مددن إبدادة مجاعيددة وتب دري عرقددي وديدين, وعلددا مدعمدة بالةدور واحلقددانق واألدلدة والشدد
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مشينة,  بتةرفات ادعا ات علا تيك  املسلمن مسعة لتلبيخ متفرقة  الت حي  كان  هنال
 كتيل نشر املثاى سبيل البو يات, فعلا النسا  معاملة سو  علا أو البو ية وامل ارات األ رحة يف
 واسع باقن علا منه العرق, وزع فقدان من اخلو،  عنوان حت  م2001 عام املو وع هذا عن
 جسدية عنب أعماى إ  واالفيا ات االنت اكات هذ  حتول  ما وسرعان ,(2)الرهبان قبل من غالباً 
 ص ري نباق علا وصرافة حمالت أعماى وأص ا  رجاى هم املسلمن معظم فكون املسلمن,  د

 قام  وين( )  )أونو( و حكومي فية االقتةادية وخالى األزمات خالى لل جمات هدفاً  جعل م
 وبيوهتم, و بقاً  وحمالهتم ومدارس م مساجدهم ودمرت املسلمن علا باعتدا ات العةابات  بعض
 يف حةل  وعرقية دموية ش ل أعماى يف حتف م لقوا قد املسلمن بال، فإن املةادر ألحد

  د املسلمن مظاهرات جرت والبو ين كما املسلمن بن م1904و م1961و م1958 األعوام 
 .(3)العشرين القرن فانينات خالى والسفلا العليا بورما من كل يف

اهلجمات املمن جة واجملازر الوحشية و الت اإلبادة اجلماعية وأبرز شاهد هلذا التب ري العرقي  
من املوغ  مشاركة اجلماعات املتبرفةمع قوات األمن احلكومية الي يقوم را واحلمالت العسكرية 

احلمالت العسكرية الي قام   د املسلمن تلك أهم إ   أشري هناو , املسلمن قرى , علاالبو ية
  (4)سبعن عاماً وهي كما يليأكثر من منذ 

م فددارت هندال 1942الثانية عدام كان  أراكان ملتقا اإل لي  واليابانين يف احلر  العاملية  .1
معدارل عنيفددة راحد   دد يت ا مدا ي يددد علدا مانددة ألدب مسددلم روهنجدي مبددؤامرة مدن البددو ين 

وتعددداون السدددلبات البدددورمين وت ويددددهم باألسدددل ة الناريدددة والدددذخانر احليدددة مدددن قبددددل  وغاملددد
ليدون مسدلم اليابانين, كما لعل الشيبانيون دور املتفرجن الةامتن, وكذلك شدرد نةدب م

 .(5)قرية (300حرق ودمر تدمرياً كامالً عدد )أكما  روهنجي جرا  هذ  اجمل رة,

                                                                                                                                                                          

دأبدد  املنظمددة علددا العمددل مددن أجددل و دع اخلبددوط العريضددة, القانونيددة واألخالقيددة, يف سددبيل إحددداث ت يددري يضددر   عامدداً امتدداد ثالثددن 
 .موقع املنظمة علا الشبكة العنكبوتية انظراألمن جلميع األفراد حوى العا , جبذور  عميقاً; ونا ل  من أجل توفري امل يد من العدالة و 

 153وقدب أعمداى التب دري العرقدي الدي مدارري  دد الروها يدا املسدلمن( الدذي صددر يف ) تقرير منظمة هيومن رايدتا ووتدش بعندوان انظر( 1) 
 .مسلمي بورما(بورما القوات احلكومية تست د، ) تقرير بعنوان انظرصف ة, وكذلك 

 البالد, يف البو ين  كور من% 2 يعادى ما أي) (  بون ياما يسما ) أو بو ي راهل 300,000 من أكثر بورما يفحي  يوجد  (2) 
 .16  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , , انظر أندرو سل الرهبات من ص ري عدد إ  باإل افة

 .26  انظر نفا املرجع السابق,  (3) 
 .(135-131) من اال ب اد  بعة جديدة ومنق ة   عاماً أ د عبد الر ن, مسلمو أراكان وستون  أبو معا ( 4) 
 .(131-03)   انظر نفا املرجع السابق( 5) 
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حيدد  قامدد  القددوات املسددل ة يف  م1948عمليددة الفددو  البددورمي اخلدداما يف نددوفمش عددام   .2
بورمدددا بقتدددل الكثدددري مدددن املسدددلمن, والقدددبض علدددا بخدددرين وإيدددداع م السدددجون واملعدددتقالت, 
وحددرق الكثددري مددن قددرى املسددلمن ومددد ارع م, كمددا قدداموا  بددب النسددا  واالعتدددا  علدددي ن, 

ألددب شدد   وجلددون م إ  باكسددتان 33وأدى إ  ارتكددا  هددذ  اجلددرانم إ  تشددريد حددوام 
 .(1)لشرقية )بن الديش(ا

حيدد  قامدد  قددوات احلكومددة بأعمدداى  م1949عمليددة القددوة البورميددة اإلقليميددة يف مددايو عددام  .3
وحشية خمتلفة مثل الن ل والسلل واالغتةا  والتعذيل اجلسما  وحدرق البيدوت بدل قدرى 

نية إ  مددوت بأكمل دا, وإجبدار النداري علدا العمددل بالسد رة, وأدت هدذ  العمليدات الالإنسدا
 .(2)ألب مسلم إ  باكستان الشرقية )بن الديش( 20 الكثري و رد أكثر من

 .(3) م1951عملية فو  تشن الثا  للبوارئ يف مارري عام  .4
 م.1952عملية مايو, أكتوبر يف عام   .5
 م.1954عملية مو  ثون يف أكتوبر عام  .6
حيد  قداموا بتددنيا مسدجد يف قريدة  م1955اجليش يف يناير عدام العملية املشيكة لل جرة و  .0

) كيونددددونغ( كمدددا حولدددوا مسدددجد احلدددا  إمساعيدددل يف الن ايدددة إ  معسدددكر مدددن معسدددكرات 
اجليش, وقد قام بعض املدو فن البدو ين املسدل ن  بدب مخدا فتيدات بدالقوة وت وجدوهن, 
 وكاندد  هددؤال  الفتيددات مددن قريددة سدديد حسددن مددن )كازربددل( )سددياجون(, وبالبريقددة نفسدد ا

 .(4)ت و  بعض مو في اجليش فتيات مسلمات من )من دو(
 م.1959عملية كابنت هيثن كياو يف عام  .8
 م.1962عملية كي ان يف عام  .9

 م.1966عملية شوي كيوي يف أكتوبر عام  .10
حيد  ألقد  سدلبات بورمدا القدبض علدا فانيدة وعشدرين  م1960عمليدة ناجازينكدا يف عدام  .11

إ  حدددددود باكسدددددتان الشددددرقية )بدددددن الديش( وقدددددد ألفدددداً مدددددن مسددددلمي أراكدددددان, مث أبعددددددهتم 

                                                           

 .135   انظر نفا املرجع السابق( 1) 
 .135انظر نفا املرجع السابق  ( 2) 
غالباً وهذا يدى علدا أن احلمدالت العسدكرية كاند  مدن رعايدة  ية اهلجمات أ ا عرف  واشت رت بأمسا  قواد قوات البو ية( نالح  يف تسم3) 

 .احلكومة العسكرية
مددن  عامدداً أ ددد عبدد الددر ن, مسدلمو أراكددان وسدتون  معددا  أيبمدن  م نقددالً 14/5/1955هكدذا ورد يف صدد يفة باسديان األرديددة, دكدا, يف  (4) 

 .136اال ب اد  بعة جديدة ومنق ة  
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استنكرت باكستان هذ  اإلجرا ات التعسدفية مدن قبدل سدلبات بورمدا, و  تقبدل املبعددين يف 
أرا دي ا, فدردهتم مدن حيد  أتدوا, وفدور رجدوع م إ  بورمدا زجد  ردم السدلبات يف سددجو ا 

 .(1)ل ذا مما أدى إ  موت الكثريين من م لسو  الرعاية الة ية وانعدام ا
 م.1969عملية ميات مون يف عام  .12
 م.1903عملية امليجور أونغ سان يف عام  .13
حي  أرغم اجليش البورمي ماني عانلدة مدن املسدلمن يف  م1904عملية سايب يف فشاير عام  .14

بورما علا ركو  القوار  التابعة للجيش حي  أن هلم يف ج يرة ص رية خاليدة مدن احليداة, و  
 .(2)تلب  هذ  العانالت  ويالً ح  فنوا مجيعاً 

 أخبددددر مدددن , وتعددددم1908يف فشايدددر عددددام ) ثعبدددان امللدددك( عمليدددة ناغدددامن التندددن امللددددك  .15
بددددن الديش, وا اعتقددددداى  إ  مسددددلم( 30000) هتجدددددري إ  أودت إ  وأشرسدددد ا اهلجمددددات

مخسددددة بال، شدددد   مددددن الرجدددداى والنسددددا  قجددددة أ ددددم أجانددددل قدددددموا مددددن بددددن الديش, 
فأصدرت حمكمة متنقلة أحكام ا بالسجن علا أكثر من ألفي ش   وفقداً لقدانون اهلجدرة 

النسدا  يقدبعن يف معسدكرات االعتقداى  ( مدن500م, وأن )1982امل عوم والذي صددر عدام 
يسددددتجوبن بةدددددورة تعسدددددفية ويضدددددربن  دددددرباً مشحدددداً, واعتقدددددل بعدددددض املشدددددايخ وز  ردددددم يف 

 . (3)املعتقالت, وا إحراق قرى منبقة بوسيدونغ
 م.1908عملية شوي هنثا يف أغسبا عام  .16
 م.1909عملية جالون يف عام  .10
 .( مسلم إ  بن الديش268000هتجري )أدى إ  و  م1991عملية بيو ثايا يف يوليو عام  .18
 .(4)م1992عملية حرري احلدود ناساكا منذ عام  .19

                                                           

مدددن  عامدداً أ ددد عبددد الددر ن, مسدددلمو أراكددان وسددتون  معددا  أيبمدددن  هددد, نقددالً 1411( عددام 1181انظددر أخبددار العددا  اإلسددالمي عددددد ) (1) 
 .136اال ب اد  بعة جديدة ومنق ة  

جملدة دعدوة احلدق, عددد  , نقداًل عدن130ومنق دة  دة من اال دب اد  بعدة جديد عاماً أ د عبد الر ن, مسلمو أراكان وستون  معا  أبو (2) 
 ( منقواًل عن جملة اليمامة.115)

, وكددذلك انظددر تقريددر هيددومن 152 مددن اال ددب اد  بعددة جديدددة ومنق ددة   عامدداً أ ددد عبددد الددر ن, مسددلمو أراكددان وسددتون  أبددو معددا  (3) 
 م.2009والةادر يف مايورايتا ووتش بعنوان حمنة حمفوفة بامل ا ر 

حلددود أبدرز م ماهتدا تدأمن ا وكدان مدن  هلجرة واجلمارل وأعضا  من اجلديشمجع  بن مسؤولن من وزارر اهم قوات أمن احلدود   ( ناساكا4) 
ب اد اال ددد وهدددي هيئدددة مسدددل ة, وتور ددد  قدددوة ناسددداكا يف العندددب البدددانفي يف واليدددة أراكدددان, ال سددديما  راكدددانأمدددع بدددن الديش يف  ددداى 

تعدذيل املعتقلدن, و دل األمدواى و واست الى الروهنجيا املسلمن, وارتكا  انت اكات حلقوق اإلنسان, واغتةدا  النسدا  وابتد از األمدواى 
  إن العقوبدات األمريكيدة  دد قدوات يا يف هيدومن رايدتا ووتدشومدامهة املنازى, وقتل الناري عشوانياً, وقاى فيل روبرتسون مددير قسدم بسد 

وكددان هنددال ختبددين يف واشددنبن لسددرد قانمددة حتددتف  رددا وزارة اخل انددة األمريكيددة ألشدد ا  و ددباط ارتكبددوا أعمدداى  كاندد  وشدديكة, األمددن  
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احلادثددة األخددرية أو النكسددة األخددرية, والزلنددا نعدديش هددذا احلدددث الددذي اندددلع يف شدد ر يونيددو  .20
م 2012م بعددددد مقتددددل الدددددعاة العشددددرة, وكددددان إمجددددام عدددددد النددددازحن إ  أكتددددوبر 2012

ندازا يعيشدون يف سديتوي  شد  (35000, وحدوام )يف والية راخن ش  (110000)
 .(1)( من ى ومبىن ديين5300قيوقتو, وحرق أكثر من )

وفداحددة األمددر هدذ  إشددارات فقددن ولددك أن تت يددل أخددي القدارئ هددوى املةدديبة وعظددم اخَلبددل         
ومقدددار اخلسددانر, فددال شددك أن كددل عمليددة مددن هددذ  العمليددات اإلجراميددة تبعدد  موسددي مددن اعتقدداى 

 .(2)غتةا  وقتل وحرق وهتجري و ياعوا

التعذيل املمن   وقتل األبريا  والضعفا  من املسلمن بال ر دة وال عبدب ببدرق وحشدية  -2 
والضددر  بالعةددي واهلدروات حدد  املددوت, والةدراع البددانفي الددذي  (4), وال درق(3)خمتلفدة كدداحلرق أحيددا 

أ كددا نددار  رهبددان متشددددون سددامهوا بدددعواهم للكددر  يف قتددل وتشددريد اآلال، مددن مسددلمي الروهنجيددا 
وجعلوا العا  يتفدر  علدا حمداوالت لإلبدادة اجلماعيدة دون أن حيدرل سداكناً, وقدد انتشدرت تلدك الةدور 

, ولو علم البدو ي أن خلدب هدذا املسدلم معتةدماً  املواقع االلكيونية امل تلفةالبشعة واملقا ع املؤملة يف
 هنددا وأ كددر لرجدع الق قددرى مدن قبددل أن مددا يدد  مسددجداً وي ددم منددشاً وي تددك عر داً ويكشددب سدياً,

                                                                                                                                                                          

وحشية, وبعد علم القادة البورمين حوى هذا املو دوع قدرروا خفدض خسدانرهم عدن  ريدق الدت ل  مدن وحددة أمدن احلددود وحل دا جدذرياً 
 , انظر موقع هيومن رايتا ووتش علا الشبكة العنكبوتية.م2013اية عام بأمر من رنيا بورما ثن سن يف  

 .م2012يف نوفمش الةادر  (2)أوتشا( تقرير ) تقرير مكتل تنسيق األمم املت دة للشئون اإلنسانية (1) 
سلمن يف بورما أراكان ملؤلفه الشيخ كتا  مأساة املانظر )( لالست ادة عن هذ  الوقانع واألحداث والفظانع بالتفةيل مع الشواهد واألدلة 2) 

 .مرجع سابق عبد السب ان نور الدين واع (
 .توجد مقا ع فيديو علا موقع اليوتيو  مشاهد فظيعة ومقا ع مؤملة لقيام البو ين قرق املسلمن أحيا  و ررم باهلروات ح  املوت( 3) 
حي  يقدوى  وسدأل  أحدد الالجئدن يف إندونيسديا كيدب اسدتباع  اخلدرو  مدن وأنقل هنا قةة واقعية  كر  صاحل كتا  ليام الشتات ( 4) 

أراكدان فأجددا  "مددررت بقةددة مرعبدة يف الب ددر, كاندد  حلظددات عسدرية تلددك الددي واج نددا في دا املددوت, حددن ركبنددا علدا مددنت سددفينة قد ددة 
ا وقبعنا يومن يف الب ر, وبدأ ال اد الدذي معندا ينت دي وعددنا فوق املانتن ومعنا بعض األ فاى, وكان  األجوا  حارة ر بة لل اية, وأقرن

ونفد املا , وصار الناري يف و ع خبر لل اية, ويف إحدى الليام وحنن يف وسن الب ر, هددأت الريداا واشدتدت ر وبدة الب در حد  صدرنا 
سدفينة لعل ددم جيددون نسددمة هددوا  نشدعر بضدديق الدنفا و  يسددتبع مدن بددداخل السدفينة أن يبقددا في ددا, فأخدذ الندداري يةدعدون إ  أعلددا ال

ترحي م من ر وبة األجوا  وحرارة البقدا فاختدل تواز دا وأخدذت ميدل وتضدبر  وفجدأة وسدن الظدالم الدداما انقلبد  السدفينة مبدن في دا 
مددن الددروهنجين, وبدددأت امسددع صددرخات الندداري واسددت اثت م, وسددرعان مددا خفتدد  األصددوات واختفدد  االسددت اثات, يف هددذ  األثنددا  غددرق 
معظم من كان علا السفينة, ويقينا حنن فقدن قرابدة العشدرين فدرداً ممدن  يدد السدباحة وبعضدنا غدرق بسدبل اإلرهداق واملشدقة, فةدرنا نسدب  
يف الظالم ح  أشرق الفجر وتشت  بعضدنا يف الب در وال نددري هدل غرقدوا أو  دو وكدان معدي بضدعة نفدر ممدن اسدتباع أن يبقدا وأصدب نا 

صلنا السباحة إ  الثالثة   راً و عف  قوانا وأوشكنا علا اهلالل ح  وصل  سفينة تابعة للقوات الب رية املالي يدة مرهقن جدًا ولكن وا
, 1وأوصدلونا إ  أقدر  ج يددرة إلندونيسديا, انظددر صدالا عبددد الشدكور, ليدام الشددتات, املكتبدة األسدددية للنشدر والتوزيددع, مكدة املكرمددة, ط

 .01-69هد,  1435
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اسدددتيعا   عدددن البورميدددة احلكومدددة عجددد ت زكريدددا "عنددددما حممدددد األسدددتا  يقدددوىملموسددداً حيددد   مثددداالً 
 اإلبددادة سياسددة شددرع  يف واالمتةدا , التددذويل سياسددة يف وفشدل  البددو ي, جمتمع ددا يف املسدلمن

 عشدرات وفدر   شد  , ألب 100املسلمن  من قتل االستقالى وقبل م1942 عام ففي واال ب اد,
 اخلمسدددينات, يف صددد رياً  كنددد  عنددددما أ كدددر بدددن الديش, ومدددا زلددد  مثدددل اجملددداورة, الددددوى إ  اآلال،
 أمدا القدم ويتقا فو دا, ككرة را يلعبون وبدأوا املسلمن ر وري قبع علا البو يون أقدم اجلنود عندما
 بدددالقوة وأخددذهم منددا ق املسدددلمن, يف البدددو ين للجنددود اليدددومي ال ددذا  ف دددو والن ددل والسدددلل القتددل

 دفددع دون وحنوهددا واجلسدور البددرق الشدداقة, كبندا  األعمدداى يف اسدت دام م أجددل مدن والكبددار للشدبا 
, وأن عدددد الددذين (1)النسددا " يأخددذون املنددازى يف الشددبا    جيدددوا وإ ا البعددام, حدد  هلددم, مقابددل أي

 .(2)م2013م و2012ش ةاً خالى عامي   5310ماتوا غرقاً 

مةدددادرة حدددق احليددداة فيقتدددل املدددوا ن املسدددلم البدددورمي يف أي وقددد , وبدددال سدددبل وبشدددكل  -3       
اعتبا ي إما بواسبة العسكر البورمي أو املليشديات وأبدرز هندا تفاصديل احلادثدة األخدرية الدي وقعد  يف 

 .ا بال  نل وصودرت حياهتم بال سبلوكيب أن املسلمن قتلو  (3)م2012من عام يونيو  3

للمسددددلمن أ ددددا سددددتمن  بباقددددة املوا نددددة بإعددددالن احلكومددددة البورميددددة  بعددددددث وقددددد بدددددأ احلددددا 
, لعدددم إلحددداث الفو ددا واال ددبرابات , فت ركدد  مجاعددة املددوغ البو يددةيف إقلدديم أراكددان الددروهنجين

إقلدديم أراكددان أن يكددون  تنفيدذ هددذا املشددروع مددن قبدل احلكومددة أل ددا ال توافددق أهددوا هم وخمبب دم وهددو

                                                           

, ويف هددذا الةدددد يقددوى املعاندداة ومسددرية( بورمددا) أراكددان يف املسددلمونمقدداى أل ددد موفددق زيدددان بعنددوان  66(   30لبيددان العدددد )جملددة ا (1) 
الشيخ د. سلمان بن ف د العودة الداعية واملفكر اإلسالمي املعدرو، أثندا  مداخلتده علدا اهلدوا  مباشدرة يف قنداة اجملدد الفضدانية بعدد عدرر 

نددوان )أراكدان املنسدية( أندده   يسدتبع و  يبددق إكمداى املشداهد املأسدداوية والةدور البشددعة أل دا فدوق قدددرة اإلنسدان علددا الفلدم الوثدانقي بع
 االحتماى. 

إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسلمي أراكان املوثقن جلرانم حكومة ميامنار( الةادرة من قبل قسم الرصدد واملتابعدة بقبداع حقدوق ( 2) 
 م.2014التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام اإلنسان 

عش املواقع االلكيونية والة ب والقنوات الفضانية امل تلفة أل ا  تفاصيل ا وصور الدعاة الش دا  ( هذ  احلادثة والواقعة اشت رت ونشرت 3) 
وقندداة اإلخباريددة السددعودية وقندداة اجملددد وقندداة إقددرأ وقندداة  , مددن أبرزهددا  قندداة اجل يددرة وقنداة العربيددةكاند  مبثابددة الشددرارة األو  لل ادثددة األخددرية

موقع القدري وقناة وصاى وقناة الرسالة وغريها, أما بالنسبة للمواقع االلكيونية فنشرت احلادثة يف موقع اجل يرة ن , وموقع أراكان نيوز, و 
قددع األلوكددة, وموقددع بددادر وغريهددا, أمددا بالنسددبة للمجددالت  االحتداد العدداملي لعلمددا  املسددلمن, وموقددع املسددلم, وموقددع مفكددرة اإلسدالم, ومو 

فنشددرت يف جملددة اجملتمددع الكويتيددة, وجملددة البيددان, وجملددة فددورين أفددريز األمريكيددة, وغريهددا, وبالنسددبة للةدد ب  فنشددرت يف جريدددة عكدداظ, 
األمريكيدددة, وصددد يفة غارديدددان  مونيتدددور سددداينا كريسدددتيان وجريددددة املديندددة, وجريددددة سدددبق االلكيونيدددة, وبعدددض اجلراندددد العامليدددة كجريددددة

الشيبانيدة, وجريدددة االندبندددن  الشيبانيدة, وصدد يفة نيويددورل تددا   األمريكيدة, وصدد يفة واشددنبن بوسد , وصدد يفة دي تسدداي  األملانيددة 
 وغريها.
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أن هدددذا سددديؤثر يف حجدددم انتشدددار اإلسدددالم باملنبقدددة  ولعلم دددمم ال يسدددكنه غدددريهم هلدددإقليمددداً خاصددداً 
  بكامل ا.

م عددن حددادث جندداني 2012/يونيددو/3 -هددد1433/رجددل/ 18أعلندد  احلكومددة البورميددة يف و  
أن فتداة بو يددة وجدددت مقتولدة بعددد تعر دد ا حلالدة اغتةددا  علددا  ف ددوا املسددلمة وقدع يف واليددة أراكدان 

عددن  بعددها  ددر، قريدة سدداندوي تسدكن ا  انفددة املدوغ, وأعلندد  السدلبات البورميددة يف أيددي جم دولن
تشدددتبه يف  ددلوع م يف ارتكدددا  تلدددك مدددن املسددلمن الروهدددا ين إلقددا  القدددبض علدددا ثالثددة أشددد ا  

 .اجلر ة

مدن  قامد  جمموعدة حيد  فو دا املدوغ أحددث سداعة مدن اإلعدالن احلكدومي 48 وبعد مضي 
ون وهددي تقددل  ددران مدينددةكاندد  تتجدده إ   حافلددةسدديارة شدد   بدداعيار ( 300) ال وغددانين قرابددة

تون دو, حيد  تسدما دعاة مجاعة التبليغ وارتكب  قق م جم رة وحشية علا مقربة من بلدة  عشرة من
رجدل 18, و لدك يف يدوم ومثل  جبثث م أمدام مدرأى ومسدمع السدلبات احملليدة علنداً وج دراً  قتلوا مجيعاً 
 هد.1433من عام 

أ دا جدا ت يف سدياق رد الفعدل العنيدب مدن قبدل  انفدة راخدن البو ية بقوهلا بوبررت احلكومة  
يف تعقدل اجلنداة  صارمةالي تنتمي إلي ا الفتاة انتقاماً ملقتل ا, ومن املؤسب أ ا   تت ذ أية إجرا ات 

حتددال  رمبددا مددؤامرة بددأن هندالاملسددلمون واجملدرمن, و لددك علددا الدرغم مددن أن اجلندداة معروفددون, ممدا شددعر 
 .(1)خفية إلجالن م وا ب ادهم دهم وأن هنال خبباً 

خرجد   ,احلكومدة البورميدة صدم مدن وقدوع تلدك املذقدة البشدعة وبسدبل تقريبداً وبعدد أسدبوع  
م يف تظدداهرات واعتةددامات 8/6/2012   جمموعددات مددن املةددلن عقددل أدا  صددالة اجلمعددة بتدداريخ

                                                           

ألن املنبقدة  ,وبعيددة عدن الواقدع رأسد ا رجبدوا ( حادثة مقتل املرأة خمتلقة بش ادة خشا  يف التةوير وأ ا مفشكة وقد و ع علم ال إلده إال اهلل1) 
الددي حدددث في ددا القتددل منبقددة ال يسددكن ا املسددلمون بتاتدداً, وأ ددا فقددن جمددرد تفعيددل ملشددكلة وإحددداث فو ددا, وإ ا فر ددنا صدد ت ا فددإن 

الددداعي إلحددداث هددذ  ( مددن شددبا  املسددلمن السددجن املؤبددد بت مددة االشددتبا  يف قتددل الفتددا , إ ن مددا 4) السددلبات البورميددة حكمدد  يف
ن هددذا احلددادث خمبدددن ال شددك أ, و عشدددرة الدددعاة الددذين مدداتوا بددال سددبلالكارثددة العظيمددة الددي حلدد  باملسددلمن, وأيددن حقددوق هددؤال  ال

وتعتدددش بورمدددا دولدددة بوليسددددية قمعيدددة والب مدددة احلاكمددددة تعتمدددد علدددا ج ازهددددا  ,ومددددروري مدددن إعدددداد وتنفيددددذ امل دددابرات البورميدددة بامتيدددداز
ار يف إدارة شدؤون الدولدة بةدورة أساسدية, كمدا أن أج  هتدا األمنيدة قويدة جدداً, فلدو أن هندال حادثداً جنانيداً مدن قبيدل مدا أعلنت دا االسدت بار 

 احلكومدة البورميددة بشددأن الفتداة البو يددة املقتولددة, فدإن ج ازهددا األمددين قدادر علددا الوصددوى إ  اجلنداة يف أقةددر وقدد  ومدن مث معدداقبت م وفقدداً 
ا أن تتبور األمور لدرجة تظاهرت الدولة البورمية أمام اجملتمع الدوم بأ ا عاج ة عن احتوان ا فإن  لدك غدري متةدور يف دولدة للقانون, أم

بعدددد هددذ  احلادثدددة فضددد  نوايددا  احلقيقيدددة ودددا  املسدددلمن  (تددن سدددن)مثددل بورمدددا, باإل دددافة إ   لددك فدددإن التةدددري  األخددري لدددرنيا بورمدددا 
 .ختري توقي  افتعاله بعنايةامتياز, ايذ امل ابرات البورمية بمن إعداد وتنفال يستبعد أنه هذا احلادث الروهنجيا, لذلك فإن 
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 وقامدد يدونغ, سدديف تلددك املذقددة يف مدددن أكيددا  ومن دددو وبو  سددلمية مبددالبن السددلبات بددالت قيق
, فقتدددل املئدددات مدددن املسدددلمن, هرينبدددإ الق األعدددرية الناريدددة احليدددة علدددا املتظددداالبو يدددة فدددوراً  السدددلبات

, حيد  بلدغ (1) واست ل املوغ هذا احلدث فقاموا قرق البيدوت وفعدل اجلدرانم و درد السدكان مدن القدرى
 .(2)( ش يداً يف إقليم أراكان10000ادثة وخالى عامن )عدد الش دا  بعد هذ  احل

حلقددددد واحلسددددد مةددددادرة حددددق العددددرر والشددددر، مددددع اإلهانددددة والشددددماتة واإل الى, وزرع ا -4
, إ  لدديا هنددال شددر، (3)املسددلمن مددن قبددل رهبددان وعةددابات بو يددة متبرفددة وددا والكراهيددة والددب ض 

فددإن شددرفه وكرامتدده حتدد  ر ددة السددلبات البورميددة حيدد  يضددر  الفددرد ببددرق  ,للمسددلمن يف أراكددان
 وحشية وي ان بأساليل خمتلفة, فال يستبيع الش   أن حيرل ساكناً.

حينمدا  ددرا بعددض أعضدا  الشملددان البددورمي قضدية الروهنجيددا علددا  اولدة املناقشددة حماولددة مددن م  
الشملددان بأغلبيتده اإلقددرار بوجدود الروهنجيددا يف أراكددان لتثبيد  عددرقيت م باألدلدة والوثددانق التارايدة, رفددض 

تاراياً رغم وجود وثانق تارايدة دام دة تثبد  أصدالت م وعراقدة مدوا نت م, واصدفاً إيداهم بدأ م بن داليون 
, وقد صرا مسئوى بورمي أمام حشدد كبدري مدن البدو ين بدأن مسدلمي الروهنجيدا (4)دخال  علا البالد

                                                           

 هد, وسبق  ترمجته.3/2/1435 بتاريخمبكة املكرمة  , سالمة معرو، خانعبد اهلللقا  مع الشيخ  ( 1) 
ومة ميامنار( الةادرة من قبل قسم الرصدد واملتابعدة بقبداع حقدوق إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسلمي أراكان املوثقن جلرانم حك (2) 

 اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي.
( وتشري هذ  األرقام الثالث إ  جواهر بدو ا الدثالث, لكن دا اآلن تسدتعمل كرمد  لل ملدة القوميدة 969)  كر هنا عةابة تعر، وتشت ر بدا( 3) 

( زاهيددة 969) م دا رهبددان بو يدون متمركدد ون يف منبقدة مانددداالي يف وسدن بورمددا, وتنتشدر ملةددقات رقدماملعاديدة لإلسددالم الدي يقددود معظ
ممددا أدى إ   األلدوان يف كافدة مددن بورمدا وتبددو بريئدة للوهلدة األو  لكن دا ترعدل املسدلمن يف بورمدا, وإن هدذ  امللةدقات سدبب  الكراهيدة

الذي حيدل أن ُيبلدق ) العامن املا ين يف كافة أحنا  البالد, وكان الراهل البو ي ويراثواندالع أعماى عنب دموية  د املسلمن خالى 
م 2012م بت مددة الت دريض علددا اال ددبرابات, لكدن ا إ ددالق سددراحه عددام 2003بدن الدن البددورمي( قددد ُسدجن عددام اعلدا نفسدده اسددم 

نتشدار وواسدعة النفدو  والتدأثري يف اجملتمدع أل دا قانمدة علددا وتتميد  بسدرعة اال 969مبوجدل عفدو عدام, ومندذ  لدك الوقد  وهدو يديأري حركدة 
يف إلقدددا  اخلبدددل الدددي تددددعو البدددو ين لددددعم احلركدددة ومقا عدددة املتددداجر وامل دددازن اإلسدددالمية الدددي  لك دددا  الرهبدددان , وتدددتل   مناشدددب م

و، يف املديندة مناديدل عدن  دريق م يسدتقلون ودا  املسدلمن, ويبدناري إ  العنب والكراهية والب ض وتوزيع منشورات تدعو ال ,سلمونامل
األماكن العامة  حافالت وينتقلون من من ى إ  من ى ومن دكان إ  دكان لتوزيع ملةقات وأقرا  عن احلملة, كما يضعون ملةقات يف

 .مثل مواقب األوتوبيا
 وبورما أركان وصلوا املسلمون بينما م1190 منذ أركان دخلوا البو ين إن"  فقاىحقيقة تاراية  صديق حممد احلاف  األركا  املؤرخ  كر (4) 

 ) البو ي اجلنا من هنال وجوداً  وأقدم أسبق ف م , م026 هد102عام 
َ
  لك يُنكر ال واآلثار التاريخ علا واملبلع السنن, مبئات( غو امل

 إ  امل اجر بورما يف املولود صديق حممد احلاف , و 105  مرجع سابق  أراكان تذكرة", انظر موالنا حاف  حممد صديق أركا , أبداً 
 .باألردو أركان تاريخ يف عديدة لفاتؤ م وله باكستان جامعات إحدى يف مدرساً  حالياً  يعمل وهو باكستان
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وأن احليواندات يف نظدر البدو ين أفضدل مدن  ,وأ دم أسدوأ مدن احلشدرات بالدندا, دخدال  ال كرامدة هلدم يف
 .(1)املسلم الروهنجي من شدة ما بلغ رم من الكراهية واالحتقار لإلنسان الروهنجي

م بعدد احلادثدة األخدرية, وأن 2012شدة توتر العالقات البانفية يف أراكان منذ يونيو عدام  -5
فية  ويلة بن غالبية الراخن البو يدة ومسدلمي الروهنجيدا ولكن دا اشدتدت هذ  التوترات موجودة منذ 

, وبالتددام يضدددب د اآلن, الددذي يعتدددشهم الكثددري مدددن السددكان م ددداجرين غددري شدددرعين مددن بدددن الديش
 املسلم ويعذ  بش  صنو، العذا  ب ري حق ويواج ون العنب املستمر.

قلق دم العميدق إزا  العندب املسدتمر بدن البواندب ثالثة خشا  من األمم املت دة اليوم عن   كرو 
كدل    لدليف والية راخن مبيامنار والذي أدى إ  خسانر يف األرواا, وتدمري املنازى وهتجري مجاعي, و 

اخلبدرية و  (2)تومداري أوخيدا كوينتاندامبيامندار قالدة حقدوق اإلنسدان مقرر األمدم املت ددة اخلدا  املعدين  من
احلكومدددة يف ميامندددار إ  املعاجلدددة الفوريدددة , املعنيدددة بقضدددايا األقليدددات, واملقدددرر اخلدددا األمميدددة املسدددتقلة 

 .(3)لألسبا  الكامنة ورا  التوتر والةراع بن البو ين واجملتمعات املسلمة يف املنبقة

مددرات يف سدنوات خمتلفددة, ففددي عددة الت جدري اجلمدداعي لقدرى املسددلمن, وقدد حدددث  لددك  -6
م  درد 1908( مسدلم, ويف عدام 300000االنقال  العسكري  رد أكثدر مدن )م عقل 1962عام 

( مدن الشديوخ والنسدا  40000أكثر من نةب مليون مسلم يف أو اع قاسية جداً مات مدا يقدار  )
( مسددلم بسدددبل بنددا  القددرى النمو جيدددة 150000م ا  ددرد أكثدددر مددن )1988واأل فدداى, ويف عددام 

م ا  رد قرابة نةب مليون مسدلم و لدك عقدل 1991رايف, ويف عام للبو ين يف حماولة للت يري الد  

                                                           

وا  مددن احلشدددرات  ( ددم أدىن أل  الروهنجيددون ال نعددي، بإنسددانيت م )برملدددا  بددورمي يف وكالددة أنبددا  الروها يددا بعنددوان اخلددش املنشددورانظددر ( 1) 
 هد.1/12/1434اسيجاعه بتاريخ 

 تسددع مددرات, زار ميامنددار بعددد احلادثددة األخددرية( تومدداري أوخيددا كوينتانددا مقددرر األمددم املت دددة اخلددا  املعددين قالددة حقددوق اإلنسددان يف ميامنددار, 2) 
وزعيمة املعار ة أوندغ من بين م وزرا  جملا الوزرا  حالة حقوق اإلنسان يف البالد, حي  التقا كبار املسئولن احلكومين  لتقييم أحداث 

خدالى سدري  ل يدارة سدجن سديارته احملتجن البو ين  رافق ,م مليامنار2014ويف زيارته التاسعة واألخرية يف ش ر فشاير من عام ,كي سان سو
من الروهنجين الذين ا اعتقاهلم يف فيات سابقة ملددد غدري معلومدة وبدت م غدري وا د ة, وأن زيارتده ملندا ق  كبرياً   أكيا  الذي يضم عدداً 

أفضدل مدن قدددم تقدارير شداملة حدوى أو داع الروهنجيدا يف أراكددان;  املمثدل األممدي يعدد, و وجدود الدروهنجين وتفقدد أحدواهلم غدري مرحدل رددا
نقداًل مدن وكالدة أراكدان يف خدش هلدا  ,تكبة قق م من قبل البدو ين بدالتوا ؤ مدع القدوات البورميدةحي  رصد في ا الكثري من االنت اكات املر 

وكالدة األنبدا  الروها يدا يف  هدد, وكدذلك18/4/1435يخ بعنوان )البو يون يف بورمدا يسدتقبلون كويتياندا بعبدارات عدانيدة( وا اسديجاعه بتدار 
وا اسددددددديجاعه  ا ال تددددددد اى تواجددددددده حتدددددددديات خبدددددددرية يف جمددددددداى حقدددددددوق اإلنسدددددددان(مقدددددددرر األمدددددددم املت ددددددددة  بورمددددددد) خدددددددش هلدددددددا بعندددددددوان

 هد22/11/1434بتاريخ 
خددشا  ) تقريدر األمدم املت ددة بعندوان انظدر ,شدالوكا بيدا  هدو ملسدتقلة املعنيدة بقضدايا األقليدات, واملقدرر اخلدا ة األمميدة ااخلبدري  هدي ريتدا أيد ال (3) 

   .هد22/12/1434وا اسيجاعه بتاريخ  إل ا  العنب و اية اجملتمعات احمللية الضعيفة يف والية راخن(األمم املت دة حيثون ميامنار 
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االنت ابات العامة الي فازت في ا املعار ة بأغلبية ساحقة انتقاماً من املسلمن أل م صوتوا مع عامدة 
 .(1)البالد ولةا  احل   الو ين الد قرا ي املعارر

بأكمل دددا, وإزالت دددا مدددن حدددرق مندددازى املسدددلمن مدددن قبدددل عةدددابات بو يدددة بدددل حدددرق قدددرى -0
, ويقوى يف هذا الشأن الشوفسور د. وقار الدين مسيع الدين "أن الروهنجيا يتعر دون حلدرق (2)الوجود

منازهلم و دل أمدواهلم يف قدرى ومددن أراكدان, مدا يددفع كثدريًا مدن م للفدرار إ  الدبالد اجملداورة, حيد  ال 
 .(3)يلقون استقباالً النًقا"

حيدد  دمددر عدددد كبددري مددن القددرى بأكمل ددا يف احلادثددة األخددرية يف مدينددة أكيددا  ومددا جاورهددا  
فأصدب   القدرى خاليدة مدن السدكان مامداً, وُتظ در صدور القمدر الةدناعي الدي حللت دا منظمدة هيدومن 

بنايددة, األغلبيددة العظمددا من ددا بنايددات  828رايددتا ووتددش حجددم الدددمار  ُدمددر بالكامددل مددا يُقدددر بددد 
بنايددة أخددرى, وكاندد  املنددا ق الددي حلددق رددا الدددمار الكامددل تيكدد  يف  35ية, وُدمددرت ج نيدداً حنددو سددكن

هكتدداراً إمجدداالً, ويف املنددا ق الواقعددة غددريب و دداى  24ثالثدة مواقددع يف مكتدديال, علددا مسدداحة أكثددر مدن 
الةدناعي اخلاصدة شرقي سوق املدينة الرنيسية   ر الدمار مماثالً لنسدق الددمار الظداهر يف صدور القمدر 

, حيدد  أتدد  حددوادث م2012بالبلدددات املتددأثرة بأحددداث العنددب البددانفي يف واليددة أراكددان يف عددام 
, وأن عدددد القددرى احملروقددة بلددغ أربدددع (4)إشددعاى حرانددق علددا مسدداحات سددكنية كبددرية وا دد ة احلدددود

 .(5)م2013م و2012وفانون قرية خالى عامي 

 وما يتعلق بأمور ال وا  فتتم ور يف النقاط التالية أما يف جانل انت ال حقوق املرأة  -8

                                                           

 .م2012لعام  مأساة بورما تتجدد( الةادر من احملور الشرعي شبكة فلسبن لل وار) ( تقرير بعنوان1) 
هيدومن رايدتا ووتدش( صدوراً التقبد  عدش األقمدار )منظمدة  أ  درتا كر هنا شاهداً ملقدار الدمار الذي حةل يف اهلجمة األخرية حيد  ( 2) 

مند اًل سدكنياً  442كتديال, حيد   كدر مددير قسدم بسديا بدراد بدامد  أن الةدورة األو  تظ در تددمري ناعية تظ ر حجم الدمار يف بلدة مالة
  صدور القمدر )بورمدا ن رايدتا ووتدش بعندوانتقرير هيدوم انظر ,مبىن سكنياً دمر أو تضرر بشدة 345بالكامل, وتظ ر صورة أخرى تدمري 

 م.2013الةادر يف  كتيال(تفةياًل الدمار الالحق بإقليم م الةناعي تعرر
وا اسدددددددديجاعه  مسددددددددلمو الروهنجيددددددددا يدددددددددفعون رشدددددددداوى لدددددددددفن موتدددددددداهم() يف وكالددددددددة أنبددددددددا  أراكددددددددان بعنددددددددوان اخلددددددددش املنشددددددددورانظددددددددر ( 3) 

 هد.22/12/1434بتاريخ 
 .(9) مل ق رقم انظركتيال( تفةياًل الدمار الالحق بإقليم م   صور القمر الةناعي تعرر)بورما تقرير هيومن رايتا ووتش بعنوان (4) 
إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسلمي أراكان املوثقن جلرانم حكومة ميامنار( الةادرة من قبل قسم الرصدد واملتابعدة بقبداع حقدوق ( 5) 

 م.2014بع للمرك  الروهنجي العاملي لعام اإلنسان التا
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إعبا  حقن مانعدة لل مدل للمدرأة يف حداالت كثدرية, ردد، تقليدل أعدداد املسدلمن, واحلدد أ/ 
 .(1)من كثرهتم علا حد زعم م, فاهلل غالل علا أمر 

 بقداً لقدرار إ ا  ل  ال وجدة فدال بدد مدن  هاردا إ  إدارة قدوات األمدن احلدوديدة ناسداكا  / 
السددلبة احلاكمددة, ألخددذ صددورهتا امللونددة كاشددفة ببن ددا بعددد مددرور كددل شدد ر حدد  تضددع  ل ددا و لددك 
للتأكددد كمددا تدددعي السددلبات البو يددة مددن سددالمة اجلندددن مددن جانددل ومددن جانددل بخددر أ ددا تسددد ل 

 .(2)ت اإحةانية املولود بعد الوالدة, ويف كل مرة ال بد من دفع الرسوم الباهظة لكي تنج  معامل

يف القدددرن نعددديش حندددن و  , ريقدددة أخدددرى غدددري هدددذ  البريقدددة البشدددعةال جيددددون  ف دددؤال  البو يدددون 
, ال وتقددم البددل الواحدد والعشدرين عةدر الثدورة املعلوماتيدة وانفجدار الباقدات احلاسدوبية وعوملدة العدا 

لكدن البو يدة احلاقددة ختديع هدذ   إجياد  رق ووسانل أفضدل مدن هدذ  البريقدة,أ ن أن أحداً يشك يف 
 البرق والوسانل المت ان املسلمن.

( سدنة, ومندع عقدود األنك دة إال 30( عامداً, والرجداى إ  )25رفع سن ال وا  للفتيات لد ) / 
بعددد إجدددرا ات  ويلدددة وإ ن مددن الشدددر ة, كيدددب ألمددة أن حتيدددا وتعددديش وتفددرر علدددي م هدددذ  القدددوانن 

لددددوا ويتكددداثروا وهلدددذا ودددد أن املسدددلمن يف أراكدددان يف تنددداق  مسدددتمر التعسدددفية, وكيدددب هلدددم أن يتوا
 .(3)لل اية

فددرر  دددريبة كبددرية علدددا كددل فتددداة ترغدددل الدد وا , وتعبدددا هددذ  املبدددالغ علددا سدددبيل الرشدددوة  د/
لل كومددة والشددر ة حدد  تأخددذ املوافقددة علددا الدد وا , أ ددب إليدده  ددريبة جديدددة وقدد  احلمددل والددوالدة 

 .(4)وإثبات الوالدة

ن إبددا  أي منعدوا بددو البدو ين  نبداا يف شدريعتنا ال درا , لكدمنع التعدد منعاً باتداً, مدع أنده مه/ 
ن أن هددذا قدددانون أو نظدددام, فمددا علدددا املسددلمن إال االنةدددياع ألوامدددرهم دعو حجددة أو سدددبل, فقددن يددد

واحدد وبعدد  إال بعدد مضدي عدام   بلقدةلد وا  مدرة أخدرى للمبلدق أو املالتعسفية رغماً عن م, أيضاً منع ا

                                                           

 هددد, وهددو موجددود علددا موقددع اليوتيددو 30/11/1433أراكدان املنسددية( بتدداريخ ) عددرر يف قندداة اجملددد بعنددوانالددذي وثددانقي الفدديلم شداهد ال( 1) 
 .بنفا االسم

أقليددة ) رق بسدديا والت ددديات املعاصددرة  اإلسددالم يف جنددو  شددل, وهددي عبددارة عددن ورقددة عمددل بعنددوان( د. أجمددد علددي سددعادة وسددنابل حبيدد2) 
 .20 مرجع سابق ( الروها يا منو جاً 

 .20  نفا املرجع السابقانظر ( 3) 
  سدبقبالريدار و الشماويدة أمن فرع جملا اجلاليدة  ,  عبد اهلل حاف   د علي, وأيد هذا القوى األستا 20   انظر نفا املرجع السابق( 4) 

 .هرمجتت
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و لك رد، القضا  علا العرقية املسدلمة واستئةداهلم وبالتدام تت قدق  ,إجرا ات  ويلة ومعقدة جداً 
 .(1)موررم وهو القضا  علا اإلسالم

( فقن من األبنا  للمسلمن, وقد انتقد هذا القرار الواليدات املت ددة 2حتديد النسل بعدد )و/ 
حتديد السلبات يف والية راخن إ ا   فلن فقن لكدل أسدرة مدن األمريكية, وأعرب  عن قلق ا من 

مسلمي الروهنجيا, وبعد اعيا ات من قبدل املنظمدات اإلنسدانية واحلقوقيدة واهليئدات العامليدة تراجعد  
 .(2)احلكومة البو ية عن هذا القرار التعسفي نظرياً بعد مداوالت دون تببيقه فعلياً علا أرر الواقع

 عددددد قيدددد االبتدانيدددة, كمدددا بعددد مدددا ملرحلدددة الدولدددة مبددددارري االلت دداق مدددن هدددمأوالد حيدد  مندددع
 إ  السددنن مددار علدا ومعتقدداهتم بورمدا يف املسدلمن برا  صدارم, أدت حندو علدا مكدة إ  حجداج م

 ودور امللكيدة وقدوانن بدال وا  املتعلقدة تلدك حساسدية أكثرهدا وكدان وال البيدة البو يدة, احلكومدة مدع ن اع
 .(3)السياسية احلياة يف اإلسالم

من قبل الشدر ة وأن عددد  العسكرية الثكنات يف الفاحشة وفعل لالغتةا  الفتيات ز/ تعرر
حيدد   كددر الشديخ د. حممددد العو ددي أثنددا  , (4)حالددة اغتةدا  موثقددة 253حداالت االغتةددا  بلددغ 

رجدالً يقدوى  اغتةدبوا أخدي زيارته مل يمات الالجئن يف بدن الديش بعدد األحدداث األخدرية أنده شداهد 
 .(5)أمامي مث أخذوها وإ  اآلن ال أعر، أين هي

ويف لقا  أجرا  مؤسسة بادر اإلنسانية حينما زار وفد إ  خميمات بن الديش مدع أحدد الفدارين  
مددن نددار البو يددة مددن أراكددان فقدداى  الشددر ة والبو يددون املسددل ون يددأتون إ  قددرى املسددلمن لدديالً, ف ددم 

لنسدددا  مدددا يشدددا ون نسدددمع صدددرخاهتن وبهددداهتن, ولكنندددا  دددعفا  ال منلدددك شددديئاً مدددن القدددوة يفعلدددون با
ملواج ت م, وجبوار بيتنا كان  تسكن ثالث بنات, وصلن سن الرشد, البو يون فعلوا ردن كمدا شدا وا 

 .(6)-واهلل املستعان-

                                                           

 .20السابق   رجعامل انظر نفا( 1) 
 هد.10/11/1434وا اسيجاعه بتاريخ  حتديد النسل وحماولة إبادة الروهنجيا() بعنوان وكالة أنبا  األنا وىيف  اخلش املنشورانظر ( 2) 
 .26  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (3) 
مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار( الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد واملتابعدة بقبداع انظر إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا ( 4) 

 م.2013حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام 
 شاهد موقع اليوتيو  علا الشبكة العنكبوتية زيارة الشيخ حممد العو ي للالجئن البورمين.( 5) 
 .13ن الديش ملؤسسة بادر اإلنسانية  خميمات امل اجرين البورمين يف ب( تقرير عن زيارة 6) 
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 كدرت إلبدادة اخلفيدة و املسدلمة أثندا  عر د ا لفديلم ا (جنات برا)ويف لقا  لقناة اجل يرة مع املرأة  
 .(1)عسكري بو ي ح  توفي  من بثار هذ  الواقعة 20أ ا اغتةب  من 

بالنسدبة حلريددة التجددوى والتنقدل للمسددلمن يف بورمددا فتضددع احلكومدة العسددكرية قيددوداً تتمثددل  -9
 يف اآلر 

إعالن حظر التجوى يف أوقات متفرقة لل د من العنب الي تش د  الدبالد علدا حدد زعم دم أ/ 
وملددددد  ويددددل تسدددتمر إ  سددددنة أو سدددتنن كمددددا حةددددل بعدددد احلادثددددة األخدددرية, وال ريددددل يف األمددددر أن 

يل اجملداى للبددو ين يتجولدون ويسددريون قريدة مبلقددة بدل يدددمرون وحيرقدون املنددازى تددالسدلبات احلاكمدة 
ساجد اإلسالمية وين بون املمتلكات علا مرأى من احلكومة والشدر ة, ويف حداى خدرو  املسدلمن وامل

 للدفاع عن ممتلكاهتم وأعرا  م يسقبون قتلا دومنا أي اعتبار.

منع املسلمن من السفر خار  و دن م, وال حيدق هلدم السدفر بتاتداً ألي  در،  دارئ مبدا يف  / 
ون يف أراكدددان مسددلمن لددددى احلكومددة إن وجددددت, فاملسددل لددك املدددرر, بددل حتجددد  جددوازات سدددفر امل

 يقبعون يف سجن كبري ال يتمتعون بأدىن حق.

املقرر اخلا  لألمم املت دة املعين قالة حقوق اإلنسان يف ميامنار حكومدة ميامندار   للحي  
علددا إ  اختددا  خبددوات عاجلددة لت سددن و ددع اجملتمعددات املسددلمة يف واليددة أراكددان, وختفيددب القيددود 

 .(2)حريت م يف التنقل و اية حقوق م

عدم السماا هلم باستضافة أحد يف بيوهتم ولو كدانوا أشدقا  أو أقدار  إال بدإ ن مسدبق مدن  / 
قبدل اجل دة امل تةدة, أمدا املبيدد  فيمندع منعداً باتداً, وتعتدش جر ددة كدشى ويعاقدل بالسدجن والبدرد وهدددم 

 .(3)من له إ ا خالب  لك

بنا  أسوار حميبة بوالية أراكان والي يقبن ا غالبية املسلمن لتقييد حركة الدخوى واخلدرو , د/ 
ومنع حرية التنقل من مكان ملكان ومن قرية لقرية داخدل إقلديم أراكدان, فمدثالً الدذي يسدكن يف مديندة 

إقلدديم أراكددان  من دددو الواقعددة يف الشددماى ال حيددق لدده التنقددل والددذها  ملدينددة أكيددا  الواقعددة يف جنددو 
                                                           

  يدو  بدنفا العندوان وقدد عدرر بتداريخاإلبادة اخلفية( وهو موجود علا موقع اليوت) الفيلم الوثانقي الذي أنتجته قناة اجل يرة بعنوانشاهد ( 1) 
 .م24/03/2013

 عو حكومة ميامنار إ  حتسن أو اع اجملتمعات املسلمة يف والية راخدن وختفيدب القيدود علدي م(خبري أممي يد) ( تقرير األمم املت دة بعنوان2) 
 .م2013الةادرة يف عام

 .وسبق  ترمجته هد3/2/1435  بتاريخخان مبكة املكرمة مع الشيخ عبد اهلل سالمة معرو، ( لقا  3) 
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إ  أقداليم أخدرى, ف دم يقبعدون يف سدجن داخدل سدجن, بدل  وأفضاًل أن يسافر ويذهل إ  العاصدمة 
حيدد  ازدادت , ويتعر ددون للت ددرش اجلنسددي أثنددا  تددنقالهتم يف القددرى القريبددة ب ددرر التفتدديش الدددقيق
أراكدان مدن بدايددة  املضدايقات والت درش اجلنسدي  دد املسدلمن مدن قبدل قدوات األمدن البدورمي يف واليدة

م و لددك رددد، إجبدارهم علددا م ددادرة املنبقدة واهلجددرة إ  الدددوى اجملداورة, كمددا أن قددوات 2013عدام 
األمن البورمي تست د، املسلمن الروهنجيدا الدذين يعيشدون يف املندا ق اجملداورة قددود بدن الديش بعدد 

 أن ا تةفية املسلمن من املنا ق األخرى.

قددد  (1)امل ددابرات العسددكرية, وهددولنتنو وإن القددوات الشوميددة املشدديكة مددن الشددر ة, واحلدددود,  
, وتوقدب كددل مدن يريددد الدذها  إ  السددوق عددش (2)علدا جسددر شددوي ارمشددددة   نقبددة تفتديش و دع

والتنكيدل, ومدن أبشدع مدا ترتكبده القدوات  عرر املارون للضدر يتهذا اجلسر, ويبت ون األمواى من م, و 
اعتقداى  علا اجلسر هو إجبار الفتيات علا خلع احلجا  واللباري من أجسادهن قجة التفتديش, وا

 دددل مجيدددع مدددا عنددددهم مدددن األمدددواى و , وا احتجدددازهم يف مركددد  قدددوات األمدددن الكثدددري مدددن املسدددلمن
 .(3)والبضانع

 إغدددالق املؤسسدددات واجلمعيدددات اإلسدددالمية الدددي تسددداعد احملتددداجن داخدددل قدددرى املسدددلمن-10
نظمد  مظداهرات , فقدد و ردهم خدار  بورمدا وعدم السماا ألي ج ة خريية تعاونية مارري نشا اهتا

مندددالي و ون  ددانكر يف عدددة مدددن مب تلددب أحنددا  ميامنددار  احملليددن سددكان الالرهبددان البددو ين و قبددل مددن 
احتجاجددداً علدددا خبدددن لفدددت  مكتدددل ملنظمدددة املدددؤمر اإلسدددالمي يف الدددبالد, حينمدددا اتفقددد   أكيدددا و 

م علدددا فدددت  مكتدددل مدددن أجدددل تقدددد  2013حكومدددة ميامندددار مدددع منظمدددة املدددؤمر اإلسدددالمي يف عدددام 
و الدل املتظداهرون  تنديداً باملساعدات الي تقدم للروهنجيدا, و مساعدات للمسلمن يف والية راخن, 

املسدداعدات  أي مسدداعدة للروهنجيددا )األجانددل( علددا حددد زعم ددم, و ددرورة توجيدده هددذ   بعدددم تقددد 
 .(4)للموا نن املتضررين فقن

                                                           

 .( هولنتن تبلق علا فرقة مكاف ة الش ل1) 
 .و البريق الوحيد للمسلمن لذهارم إ  سوق من دو( جسر شوي ار ه2) 
 هد مبكة املكرمة.10/3/1435بتاريخ   لقا  الشيخ نعيم حسن عبد احلكيم األركا , سبق  ترمجته وكان اللقا  (3) 
وهددي خبدرية يف شددئون ) اإلسدالمييف منظمددة التعداون  –الشدئون السياسدية  –دينددا خالدد مدد  سددكرترية إدارة شدئون األقليددات  ( لقدا  مدع أ.4) 

األقليدات املسدلمة وخاصدة بورمددا وقدد زارت أراكدان واملنددا ق املنكوبدة بعدد احلادثدة األخددرية مدع وفدد مكددون يف منظمدة التعداون اإلسددالمي(, 
 .هد28/10/1434  وأجري  مع ا لقا  هاتفياً بتاريخ
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الدي تقددم الرعايدة الةد ية لضد ايا الرنيا البورمي خدرو  منظمدة أ بدا  بدال حددود   للكما 
 مددن سددكان نبددو يأفددراداً مدن الألن  م,2014فشايدر عددام مددن الدولدة قبددل  ايددة شدد ر العندب البددانفي 

تنظديم بعدد  (1) البن منه  درد منظمدة أ بدا  بدال حددودالبورمي عريضة إ  الرنيا قدموا والية أراكان 
 دد املنظمدات غدري احلكوميدة  أراكدانسلسلة من االحتجاجات الي عقدت يف املدن الكشى يف والية 

 و الدددل, نفي علدددا حدددد قدددوهلميف تقدددد  املسددداعدة لضددد ايا العندددب البدددا األجنبيدددة إل  دددارهم مييددد اً 
 .(2)احملتجون أيضا مجيع املنظمات غري احلكومية مب ادرة الدولة خالى أسبوع

منددع إيةدداى أي مسدداعدات عينيددة أو ماليددة داخددل أراكددان, مددن قبددل احلكومددة اسددتجابة  -11
يف ملبالدل الرهبدان, حيد  قامد  دولدة قبدر ومالي يدا واندونيسديا بإرسداى سدفن باملسداعدات الضدرورية 

 .(3)إال أن الدولة امليامنارية منع  وصوى هذ  املساعدات ألهل ا وردت السفن م2012عام 

و الل مدير عمليات مكتل األمم املت دة لتنسديق الشدئون اإلنسدانية مدن احلكومدة امليامناريدة  
 .(4)تيسري وصوى املساعدات اإلغاثية إ  احملتاجن

حدن املواج دة مدع خمدالفي م مدن اجملاهددين وغدريهم  ُيست دم املسلمون ترساً يتيسون رم -11
 .(5)عنوة بال مقابل, بل يفرر علا أهل م و وي م إمدادهم بلوازم الببخ من الرز وال ي  وحنوها

يف منبقدددة أراكدددان, وإن  ةحكوميددد ياتالعدددال , وعددددم وجددود مستشدددفحدددق احلرمددان مدددن  -12
تفتقدر إ  أبسدن مستوصدفات بدانيدة أهليدة كو ا ال تتعدى  فال يسم  للمسلمن العال  في ا, و وجد 

, ف دددددق تدددددوفري العدددددال  ال يعرفدددددون أهدددددل أراكدددددان و  يسدددددمعوا عنددددده وال يوجدددددد يف اخلدددددمات الةددددد ية
قواميسدد م, واألدهددا واألمددر أ ددم ُ نعددون مددن السددفر إ  مدينددة أكيددا  يف نفددا اإلقلدديم حيدد  يوجددد 

بدن الديش إ ا ا دبر أحددهم للعدال  علدا حسدابه أو إ  القد دة مستشفا هنال أو ران ون العاصمة 
سددي جاندل التعدل اجلما ية به من تعدل نفسدي إ  مع اخلا , في يد املرر أمرا اً واأل  بالماً, 

                                                           

م 1999حةدل  علدا جدان ة نوبدل للسدالم يف عدام ( و عامداً  40)ملددة يف مجيدع دوى العدا  املسداعدة الببيدة  منظمة أ با  بال حدود تقدم (1) 
املسداعدة الببيدة يف وقددم   ,م1992مندذ عدام  وتعمدل بورمدا , ودخل  املنظمدة يفلعمل ا الراند يف اجملاى اإلنسا  يف عدة قارات تقديراً 

 , انظر موقع املنظمة علا الشبكة العنكبوتية.وفا  بلدات أخرى يا أك فت   عيادات يف , وأ اوغريهاوكاشن وشان  والية أراكان
 هد مبكة املكرمة.10/3/1435بتاريخ   لقا  مع الشيخ نعيم حسن عبد احلكيم األركا , سبق  ترمجته وكان اللقا  (2) 
 .بإ ن اهلل ثال الفةل الاخلريية والدولية يف ( سو، يأر م يد بيان كيفية إدخاى املساعدات من قبل اجل ات 3) 
م, 2013الةدادر يف عدام  مسدئوى دوم يددعو حكومدة ميامندار إ  تيسدري الوصدوى إ  املتضدررين مدن العندب() تقرير األمم املت ددة بعندوان (4) 

 .جون غينغهو مدير عمليات مكتل األمم املت دة لتنسيق الشئون اإلنسانية و 
 .مبكة املكرمة وسبق  ترمجته هد, يف من له3/11/1434بتاريخ  ان( لقا  مع أد. حمل الدين عبد السب 5) 
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, وقد بلغ عدد من ماتوا باألمرار الوبانيدة خدالى عدامي فرمبا يلف  أنفاسه األخرية جرا  هذ  الويالت
 .(1)م ألب وأربعة عشر ش ةاً 2013-م2012

مدددن -علدددا حدددد زعم دددم -حةدددر األدوات واألوا  املن ليدددة ويدددتم مةدددادرة العددددد ال اندددد  -13
السدددكاكن والسدددوا ري وبالت احلدددرث والعةدددي وفدددرر وحتديدددد نوعيدددات معيندددة  كدددن االحتفددداظ ردددا 

 .(2)ةواست دام ا يف حدود  يق

ن مدددن ويدددالت وبعدددد أن عرفندددا كيدددب أن املسدددلمن يف بورمدددا وخاصدددة يف منبقدددة أراكدددان يعدددانو  
ويواج ددددون حتددددديات اجتماعيددددة كبدددددرية, بقددددي أن أشددددري إ  شددددي  يف غايدددددة األمهيددددة يتعلددددق باجلاندددددل 

احلدددي  عنده ملعرفددة القددارئ علددا جواندل مددن هددذا املو ددوع,  يست سددناالجتمداعي يف املقددام األوى, و 
واهلندد الديش وهو و ع الالجئن املسلمن الفارين بدين م من ا ب اد البو ين علا حدود دولة بن 

, والدددي أفدددرزت نتيجدددة الت جدددري اجلمددداعي واإلبدددادة وإندونيسددديا واسدددياليا وتايلندددد ومالي يدددا وسدددرييالنكا
ألددب نددازا يف خميمددات مؤقتددة وباليددة خددار   150اجلماعيددة واال ددب اد املسددتمر, إ  يوجددد أكثددر مددن 

 .(3)مدينة أكيا  يف ال ابات احمليبة را ن حوا بعد احلادثة األخرية

( ألدب الجدت يف و دع غدري 300ويف الشرين احلدودي بن بن الديش وبورمدا يقبدع أكثدر مدن )
مالنم لسكن البشر حي  اخليام املت الكة تؤوي م, واملستنقعات وري من حتت م, واألوبئة حتين ردم, 
فال  عام جيد يشبع م, وال ما  ص ي نقي تروي عبشد م, فانتشدر املدرر يف كثدري مدن م فدال عدال  

 دوا , واجل ل واألمية تفشا في م, وحالة البؤري والشقا  علا وجوه م  اهرة, ف دم حمرومدون مدن وال
أبسددن احلقددوق اإلنسددانية ف نددال اآلال،  شددون يف ثيددا  باليددة ووجددو  شدداحبة وأقدددام حافيددة وعيددون 

يددارى, احلالضددعفا  و وبكددا   واأليدداماوأنددن املر ددا  واليتدداماحددانرة فتثقددل األجددوا  بةددرخات الثكددا  
وال ريدل يف األمدر أن مفو دية األمدم امل تةدبات,  واحلرقا, وحنيدل واجلرحا واملعوقن املشوهن وأنات

 ( ألفاً فقن الفارين علا حدود بن الديش.30املت دة لالجئن,   تسجل إال عدد )

                                                           

إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسلمي أراكان املوثقن جلرانم حكومة ميامنار( الةادرة من قبل قسم الرصدد واملتابعدة بقبداع حقدوق ( 1) 
 م.2014اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام 

مسلمو بورما وقرندان مدن املعانداة( إللقان دا يف ) وكالة األنبا  الروها يا بالتعاون مع اجمللا الروها ي األورويب بعنوان ورقة عمل مقدمة من (2) 
 , مرجع سابق.ت يري األمة( جبامعة قناة السويا باإلمساعيلية مبةر) ندوة

 .م2013 عاميف معاناة الروهنجيا( الةادرة من املرك  الروهنجي العاملي) نشرة بعنوان (3) 
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املؤقدد  علددا تددالى مفتوحددة, وبنيدد  البيددوت ببريقددة سدديئة لل ايددة,  (الون فددكوتو )ويقددع خمدديم  
واألغةدان, حيد  تقدي م فقدن مدن أشدعة الشدما  وغبا  البيوت من البالستيك الدي ت بي دا األوراق 

ويسدكن  (ليددا)خمديم  احلارقة أثنا  الن ار, ودرجات احلرارة املتجمدة يف الليل, ونفا احلداى موجدود يف 
 15ألددب( كمددا يسددكن يف امل دديم الثددا  ليدددا حددوام )  100) أكثددر مددنتوبددالون  يف امل دديم األوى كو 
( بال، الجددت والبقيددة الباقيدددة 10ويف خمددديم )ندداي ابددار( يقدديم فيددده حددوام )رمسددي,  ألددب( الجددت غددري 

وال ريدددل يف األمددددر أندددك ال تددددرى يف هددددذ  منتشدددرين هنددددال يف اجلبددداى واألوديددددة ال تدددأوي م أي خمدددديم, 
 يقبعددون, و  (1)  أل ددم أبيدددوا وقتلددوا فدديى األرامدل واملددرأة وكبددار السددن واأل فدداى فقددنامل يمدات الشددبا

 .(2)( سجيناً يف سجون بن الديش1509)

هنددا  وردالةددورة احليددة للقددارئ عددن هددذ  امل يمددات ومددا يعانيدده املسددلمون هنددال أ نقددلولكددي أ 
بالن  ما  كر  أد. حمل الدين عبد السدب ان حينمدا زارهدم هندال يف املالجدت وهدذا نةده "لقدد وفقدين 

هددد, إ  هدداجروا إ  بددن الديش وزاد عددددهم علددا ثالفانددة ألددب مسددلم 1415 اهلل تعددا  ل يددارهتم عددام
نون مدن قلدة ال دذا  أركا , ورأيد  خميمداهتم يف أمداكن متفرقدة علدا احلددود, وحدالت م يرثدا هلدا, إ  يعدا

 واملا  والكسا .

أمدا السدكن فأشددبه قظدانر احليوانددات, بدل أسددو  من دا يف بعددض األمداكن, والكثددري مدن م حتدد   
األشجار, وي يد البن بلة حينما يأر موسدم املبدر فاملدا  مدن فدوق والبدن مدن حتد , وبدال كفايدة مدن 

املددا , ويعجدد  اللسددان عددن بيددان كيفيددة  ال ددذا , و ال سددي كددا، مددن الكسددا , وال جيدددون الكثددري مددن
 مسكن م أو ما ا حدث هلم يف امل يمات بالتفةيل.

ورأيدد  األ فداى دون العاشددرة  –وكدل أحددواهلم غرابدة  –فدإ ا حددثتك عددن لباسد م, فتسددت ر   
بندن وبندات بددون لبدداري كمدا ولددهتم أم داهتم, والكثددري مدن الكبدار يسديون العددورة الشدرعية فقدن, بددل 

الكثددري بأندده ال  لددك إال مددا يلبسدده يف احلدداى فقددن, وحينمددا يريددد ال سدديل يعددا  مشددقة, إ  مسعدد  مددن 

                                                           

هدددد إ  هددذ  املنبقدددة وقددددموا 1434انظددر تقريدددر هيئددة اإلغاثدددة اإلنسدددانية وحقددوق اإلنسدددان واحلريددات بيكيدددا وقدددد قدداموا ب يدددارة رمسيددة يف عدددام( 1) 
( 5) هد وقدد زار هدذ  امل يمدات23/12/1434لقا  مع القارئ عبد اجمليد عبد األحد األركا  بتاريخ مساعدات إغاثية متنوعة, وكذلك 

ولدده جم ددودات إغاثيدة هنددال وهدو عضددو املركد  الروهنجددي العدداملي, وقدد مددن  اهلل علدي ب يددارة هددذ   هدد1434هددد و1433مدرات خددالى عدامي 
 هد.12/10/1435امل يمات ووقف  علي ا بنفسي و لك بتاريخ 

الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد واملتابعدة بقبداع  انظر إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار(( 2) 
 م.2014حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام 
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يبدأ ب سيل اإلزار أوى مرة, ويت ر بالردا , مث إ ا نشب يت ر به ويقوم ب سل الردا , ألنه ال  لك بدلة 
 أخرى احتيا ية.

وإ ا سدأل  عدن أكل دم, فمدا ا أقدوى لدك؟ تدوزع علدي م شديئاً قلديالً مدن األرز والعددري وال يدد   
واملل , أسبوعياً وال تكفي العانلة, وإ ا رأي  كيب يشربون املا , ومن أين يأتون به وكيب يت ةلون 

ظمددأ عليده؟ ورأيدد  لدون املددا  وصدفرته ال تكدداد تةدددق؟ بدل إ ا ا ددبررت إ  مدا  للشددر  مدن شدددة ال
فدددال تشدددر  منددده, وإ ا سدددأل  عدددن صددد ت م  فمدددا ا تتوقدددع يف  دددل مدددا مسعددد  عدددن م وقدددرأت بنفددداً, 
فددداألمرار املنتشدددرة ال حةدددر هلدددا, وال تسدددتبيع املنظمدددات الةددد ية ت بيدددة كدددل احلددداالت, أمدددا عددددد 

 .(1)الوفيات ش رياً فكثري جداً, ولكن أين يدفنون؟ فما ا أقوى؟ صعل تفةيل  لك واهلل املستعان"

 البقدا , يةدارعون بيدن م األمدرار, انتشدرت عدراة, جياعداً, أراكدان مشدردين, مسدلمو هدم ؤال ه
 .(2)املسلمن من كثري قاهلم يعر، فال العذا , ومع  لك سو  وساموهم اإلسالم, أعدا  أ هلم

يف دولددددة اهلنددددد فاحلالددددة ال تكدددداد ختتلددددب كثددددرياً عددددن إخددددوا م يف مالجددددت وبالنسددددبة لالجئددددن  
ف ددم يسددكنون يف خيددام باليددة ويف منبقددة  دديقة وتنتشددر األمددرار واألوبئددة إ  يبلددغ عددددهم  بددن الديش

( الجدت مسددلم يسددكنون يف خمدديم جددامو وبعددض املندا ق اهلنديددة مثددل دهلددي وكشددمري وواليددة 22000)
 .(3)سجيناً  354هاريانا وحيدر بباد ووالية راجستان والبنجا  وغريها, ويقبع يف السجن 

( 25( شددد   مدددوزعن يف )1901إمجدددام عددددد املسددداجن والالجئدددن )بلدددغ يف دولدددة تايلندددد و 
حيدد  العندددابر  دديقة وعددددم تددوفر العددال  وإصدددابة بعددض املسددداجن  (4)سددجناً ينتظددرون الفدددر  مددن اهلل

بددأمرار وانتشددارها بيددن م, ونقدد  كبددري يف كميددة البعددام املقدمددة هلددم, وا فةددل الرجدداى عددن النسددا  
 .(5)وا تقد  بعض الوجبات ال ذانية والعال  من قبل الوفد فج اهم اهلل خرياً  واأل فاى,

                                                           

 مسددلمي قضدية لنةددرة اإلنسدانية امل دداجرين منظمدة  نشدر قدد  الدذين أخرجدوا مددن ديدارهم ب ددري حدق( ) ( د. حمدل الددين عبددد السدب ان قدد 1) 
 .وسبق  ترمجته ,هد3/11/1434بتاريخ مبكة املكرمة  والتقي  يف من له, كتيل شكل علا السودان بدولة( بورما) ميامنار

تقريددر مؤسسدة بددادر اإلنسددانية, وتقريددر هليئدة اإلغاثددة اإلنسددانية وحقدوق اإلنسددان واحلريددات بيكيددا, وكدذلك تقريددر عددن مجعيددة  انظددر( لالسدت ادة 2) 
 .األنبا  الكويتية, وكل م نقلوا الةورة من أرر الواقع أثنا  قيام وفود من هذ  املؤسسات ب يارات رمسية تفقدية إغاثية

ات   ايا مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار( الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد واملتابعدة بقبداع انظر إحةانية بعنوان )إحةاني( 3) 
 م.2014حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام 

, وعبددد اجمليددد عبددد األحددد حممددد عددا  حممددد ياسددن) للسددجون التايلنديددة ومرافقيدده مددن املركدد  الروهنجددي العدداملي ( التقيدد  بددرنيا الوفددد ال انددر4) 
 .  رذ  املعلومات امل مةو هد وأفاد8/11/1434األركا , ويوسب أمان اهلل قربان( بتاريخ 

م إ  تدددداريخ 25/4/2013لالجئدددن الددددروهنجين بتايلنددددد( مدددن تدددداريخ  GRCزيددددارة وفددددد ) ( تقريدددر صددددادر عدددن املركدددد  الروهنجددددي العددداملي5) 
 .م 0/5/2013
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تعدددرر النسدددا  املسدددلمات   وهندددال أمدددران خبدددريان لل ايدددة ال بدددد مدددن اإلشدددارة إلي مدددا أحددددمها 
قالددد  منظمدددة هيدددومن رايدددتا ووتدددش جيدددل علدددا احلكومدددة لالغتةدددا  يف معدددتقالت تايلندددد, حيددد  

اغتةدددددابات متعدددددددة حةدددددل  يف حدددددق النسددددددا   الفدددددوري يف عمليدددددات  التايالنديدددددة إجدددددرا  الت قيدددددق
 (1)بالبشدر الروهنجيات الالر يقمن يف ملجأ تددير  احلكومدة يف مقا عدة )فدانغ ن دا( مدن قبدل املتداجرين 

تعدرر املسدلمن إ  املتداجرة بالبشدر حيد  عر د  القنداة الرابعدة الشيبانيدة تقريدراً مرنيداً   واألمر اآلخر
 سددة, ويددذكر مراسددل القندداة جددون  عددن ج يددرة تايالنديددة نانيددة يبدداع في ددا الروهنجيددون ويشدديون بأفددان 

, حي  اشدا الةديادون وأصد ا  القدوار  مدن الدذها  Tarutao (2) سباركا أن اجل يرة تسما 
وأن السكان احملليون وكبار  باط الشر ة  كروا أن اجلد   اجلندويب مدن  ,خوفاً من وار البشر إ  هنال 

عدددداً مدن السددجون السدرية داخددل  العةدابات واملتدداجرون بالبشدر, الددذين يدديرون  ااجل يدرة تسديبر علي دد
ال ابات, وهنا يباع امل اجرون اليانسون القادمون مدن بورمدا, ويسدجنون ويضدربون, مث يبداعون لقدوار  

 .(3)تأر إلي م

 بعدد سدريالنكا شدوا ت وصدلوا ممدن روهنجيداً  الجئداً  (00) زاى فمدا سدرييالنكا الجئي عن وأما 
 .(4)كولومبو العاصمة يف االحتجاز أماكن يف قابعن م2013 فشاير عام يف الب ر من إنقا هم ا أن

وأمدا عدن الجئدي مالي يددا ف دم أفضدل حدداالً مدن إخدوا م يف البلددان األخددرى مدن ناحيدة السددكن  
 دم  كثدون إ( فدرداً, حيد  4231)ويف السدجون  ,( فرداً 98000)واملعيشة واملعاملة إ  يبلغ عددهم 

وبعدددد  ,إقلددديم أراكدددانعدددة أشددد ر يف خميمدددات م يددأة يدددتم الت قدددق خالهلددا مدددن هدددويت م وعندداوين م يف 
اكتماى إجرا  الت قق تةدر هلم بباقة تعريب مدن املفو دية العليدا لشدئون الالجئدن مث يسدلمون علدا 

                                                           

 يق يف عمليدات اغتةدا  الروهنجيدات(مدير هيومن رايتا ووتش يف بسيا يبالل بدالت ق) بعنوانة هيومن رايتا ووتش انظر تقرير منظم( 1) 
اغتةدا ,  نبلدل مدن احلكومدة التايلنديدة بسدرعة ودون حتيد  للت قيدق يف قضدية "قسم بسيا يف هيومن رايتا ووتدش  وقاى براد بدام  مدير

اجلر دددة مدددن  ى إ  النسدددا  الروهنجيدددات يف هدددذا املددأوى, وحماكمدددة مجيدددع الدددذين سددداعدوا يف هدددذ  والتأكيددد ملدددا ا الرجددداى اسدددتباعوا الوصدددو 
أي  املتداجرين, ومدن غددري املقبدوى أن املتدور ن يف االوددار بالبشدر والتنكيددل مدن الروهنجيدا يفلتددون مدن العقدا , يف حددن   يتدوفر للضدد ايا 

لالجئددن  ل مفددور األمددم املت دددة السددامي لشددؤون الالجئددن إلجددرا  ف وصددات  ايددة مددن السددلبات التايالنديددة, وهددي ال تسددم  ملكتدد
الروهنجيا, وكل عام ي ر  عشرات اآلال، مدن الروهنجيدا للفدرار مدن اال دب اد مدن قبدل احلكومدة البورميدة والفقدر املددقع, ولقدد تفاقمد  

 ."إ  اختا  إجرا ات تمع الدوم وق  لألمم املت دة واجملحمنت م علا أيدي امل ربن واملسئولن الفاسدين التايالندين, ولقد حان ال
كلدم مدن قدر أنددامان, حيد  حتيب دا اجلبداى مدن مجيدع اجل دات, مدع وجدود غابدات    30يف امليدا  ال رقدا  علدا بعدد   Tarutao ( تقع ج يرة 2) 

 .ورماى بيضا , وأ ا منع لة ماماً عن احلياة كثيفة, 
حممددد عدا  حممددد ياسددن, وعبددد اجمليددد عبددد األحددد ) للسددجون التايلنديددة ومرافقيدده مددن املركد  الروهنجددي العدداملي ال انددررندديا الوفددد مددع  لقدا  (3) 

 .  رذ  املعلومات امل مةو هد وأفاد8/11/1434األركا , ويوسب أمان اهلل قربان( بتاريخ 
 , وسبق  ترمجته.هد3/2/1435ريخ   بتامبكة املكرمة  لعامليرنيا املرك  الروهنجي اخان لقا  مع الشيخ عبد اهلل سالمة معرو،  (4) 
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 اولدة العمدل وفدق خبدة بدور, ومدن مث يسدم  هلدم مبملدفعات للمنظمة الروهنجية املوجودة هنال يف كواال
بت بيدة مةداريب الدفعدة األخددرية ممدن أفدر  عدن م وعددددهم العدداملي , وقدام املركد  الروهنجدي (1)مدروسدة

 .(2)( ش  1500)

( شدد   ويف املالجددت أكثددر 500أمددا عددن الالجئددن يف إندونيسدديا فيقبددع يف املعددتقالت قرابددة )
بكافددة اخلدددمات فتفتقددر إ  أبسددن ( شدد  , وأن هددذ  املعددتقالت ولألسددب غددري م يددأة 3000مددن )

 .(3)مقومات احلياة ف الت م النفسية سيئة جداً, ينتظرون اإلفرا  عن م يف أقر  وق 

 .(4)ش ةاً وحالت م مستقرة نوعاً ما 6000أما عدد الالجئن يف اسياليا فقد بلغ 

وإن الو ع يف خميمات الالجئن عامة يتبلل حلوالً عاجلدة وج دوداً فوريدة وحتركدات فعالدة مدن 
اهليئات العاملية واحلكومات اإلسدالمية واملنظمدات اخلرييدة واإلغاثيدة, فقدد صدرا املفو دية العليدا التابعدة 

الالجئدن يف  هليئة األمم املت دة عن موسدي املسدلمن البدورمين ووصدب بأ دا إحددى أكدش مشدكالت
الو دع املأسداوي الدذي قامد  بده حكومدة بورمدا  دد  وأصدرت بيانات شجل واستنكار علاالعا , 

تستبع األمم املت دة بكامل نفو ها وسديادهتا علدا املسلمن, لكن السؤاى الذي يبرا نفسه ملا ا   
األبريدا , وملدا ا  املسدلمن لتلك اجلرانم البشعة الدي ترتكدل مدن قبدل احلكومدة امليامناريدة يف حدق القضا 

عاقبددة احلكومددة جلسددة  ارنددة كعادهتددا حينمددا تبدداى مةدداحل م إلصدددار قددراراً مبيعقددد جملددا األمددن ال 
تدتم املقا عدة البورمية علا ما فعلته من جرانم الالإنسدانية يف حدق املسدلمن بددون وجده حدق؟ وملدا ا ال 

حد  تدذعن لل ددق ال ا دة كومدة بورمددا لكدشى حلالسياسدية واالقتةدادية والدبلوماسدية مدن قبددل الددوى ا
 وتكب عن جورها وإجرام ا قق املسلمن؟

                                                           

و در  مثداى واقعدي لألخددوة استضددافة الالجئدن والتعامدل مع دم بشدكل إنسددا   ( هندا أوجده شدكر خدا  وتقدددير وافدر حلكومدة مالي يدا علدا1) 
 .حذوهم ونتمىن من الدوى األخرى أن حتذواإلسالمية, 

م, وكدان الوفدد 13/5/2013م إ  تداريخ 8/5/2013زيارة الدروهنجين يف مالي يدا( مدن تداريخ   ) الروهنجي العاملي( تقرير صادر عن املرك  2) 
فداد  ردذ  املعلومدات أ. حممدد عدا  حممدد ياسدن حيد  التقيد  معده أ حممدد ياسدن ود. أ دد ب ددادي, و املشارل يف ال يارة أ. حممدد عدا 

 .وسبق  ترمجته ك  الروهنجي العاملي املكلبهد, وهو رنيا املر 8/11/1434بتاريخ 
قنددوات فضددانية عربيددة,  صددالا نددور عبدد الشددكور يعمددل يف جمداى اإلعددالم ومتعدداون مدع   مدددير املركد  اإلعالمددي الروهددا ي األسدتا  لقدا  مددع (3) 

, وقدد هدد24/12/1434  بتداريخ مبكدة املكرمدةلفضدانية, وأجريد  معده لقدا  قدم برنام  أراكان املأساة عش قناة وصاى امكاتل ص في, 
هدد, ولالسدت ادة حدوى تفاصديل بعددض أحدواهلم, انظدر صدالا عبدد الشدكور, ليدام الشدتات, مرجددع 1435زار هدذ  املعدتقالت يف بدايدة عدام

 سابق.
واملتابعدة بقبداع  انظر إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار( الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد( 4) 

 م.2014حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام 
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, فنعقد األمل هلل ع  (1)فمادام العا  يكيل مبكيالن فال ننتظر من م أية حلوى أو ح  بةي  أمل 
 قضية الكفار ينةر أن أمل من لنا ليا , إ سي واألح انووجل ف و حمقق اآلماى ومبدد امل

 العون يد  دوا أن مسلم مبليار جل وعال مث باهلل األمل واحدة, وإمنا فالكفر ملة منللمسل

 اْلِ    َعَل  َوَتَعاَوُنوا) املضب دين, قاى تعا   وإلخوانه لدينه نةرة مبا يستبيع كل واملساعدة

 (ِإْ َوٌ  اْلُمْؤِمُنوَن ِإنََّما)وقاى تعا  , [2  املاندة] ( َواْلُعْدَواِن اْلِثْمِم َعَل  َتَعاَوُنوا َوَلا َوالتَّْقَو 
 .[10  احلجرات]

مجعيددات  اتقددوم ردد -بفضددل اهلل عدد  وجددل-فددرغم العنددا  والبددؤري إال أن هنددال ج ددوداً ملموسددة  
ومؤسسددات ومنظمددات وهيئددات ملسدداعدهتم والوقددو، جبددانب م, والسددعي مددن حماولددة  و دد م ف نددال 

اون اإلسدددالمي, واملركددد  الروهنجدددي العدداملي, ومجعيدددة أ بدددا  بدددال منظمدددة التعددراببددة العدددا  اإلسدددالمي, و 
واهلدددالى األ دددر اليكدددي, واملفو دددية العليدددا لشدددئون مدددن دوى اخللدددي , إغاثيدددة كثدددرية حددددود, ومجعيدددات 
 كر بالتفةديل عدن أبدرز هدذ  اجلمعيدات واملنظمدات واهليئدات ومدا تقدوم بده أوسو، الالجئن وغريها, 

  .(2)يف الفةل القادم بإ ن اهللمن أدوار وج ود مباركة 

                                                           

العدا  املت ضددر ال ي م ددا أمددر املسددلمن شدديئاً وال يبددالون رددا بددل احليواندات والب ددانم هلددم حقددوق أكثددر مددن املسددلم, ويف هددذا الشددأن يقددوى  (1) 
تقتلدوا احليتدان هدذا هدو الشدعار الدذي يرفعده املدؤمر الدذي انعقدد يف اليابدان حدوى  األستا  خالد األصور "حت  عنوان ليت م كانوا حيتانداً, ال

لفكدرة مستقبل احليتان واألخبار الي هتددها كل دوى أوروبا ومعظم دوى العا  ممثلة يف هذا املؤمر العلمي امل م وتكمن أمهيدة املدؤمر يف ا
ةددباد احليتدان ويقتل ددا لكدي يسدتفيد مددن زينت دا وعظام ددا وعنشهدا األمددر الدذي يدد ع  التاليدة  أن اإلنسدان هددذا امل لدوق الظددا  الالمبدام ي

 احليتان يف العا  وي ددها باالنقرار, وال يسع املر  إال أن يعجل من  يبة قلل العا  املتقدم, هذا العا  الذي يقب  دد صديد احليتدان
, انظدر خالدد األصددور, البوسدنة واهلرسدك حقددانق وأرقدام, جملدة دعددوة و ق دا يف الوقد  الدذي ي مددض فيده عينيده علددا جدرانم شدعل بكاملدده

 .   105هد,   1416السنة الرابعة عشرة, شواى  166احلق الي تةدرها راببة العا  اإلسالمي مبكة املكرمة, العدد
أكش من حجم اجمل دودات بكثدري فاتسدع  ( اجل ود وإن كان  كبرية لكن ا حتتا  إ  ج وداً مضاعفة أكش وأكش وسعي أكثر وأكثر فالكارثة2) 

 .اخلرق علا الراقع
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 .المقترحة الحلول ووضع االجتماعية التحديات على التغلب سبلالمطلب الثاني: 
بورمدا وخاصدة يف منبقدة  يمن خالى العدرر السدابق للت دديات االجتماعيدة الدي تواجده مسدلم

 دردهم  بقدتل م أو أراكان يتبن لنا جبال  امل بن البو ي البدورمي إلخدال  إقلديم أراكدان مدن املسدلمن
مندده أو إفقددارهم وإبقددان م  ددعفا  ال حيلددة هلددم وال قددوة, والسددت دام م كعبيددد وخدددم هلددم, أ ددع هنددا 

 ي كما يلي بعض النقاط واحللوى املقيحة للت لل علا هذ  الت ديات وه

احل  علا الةش من األ ى وحتمل ما يالقونه من تعل ومشقة يف سبيل اهلل فالدنيا دار  -1

 (ِحَساٍ  ِبَغْيِ  َأْدَ ُهْم الصَّاِبُ وَن ُيَوفَّ  ِإنََّما) قاى تعا   بال  وامت ان واآلخرة خري وأبقا
أسرة واحدة وحماولة ختفيب كمع بعض م البعض  التفات الشعل الروها ي , فينب ي [10  ال مر]

 لتكفري وتبيين م بأن هذ  احملن با ٌ  األ  والو أة باملوعظة احلسنة من قبل العلما  واملةل ن هنال
احلبيل املةبفا صلا اهلل عليه  ورد عن الذنو , وم فرة للسيئات وحمو لاثام, ورفع للدرجات فقد

 وإن البال  عظم مع اجل ا  ))عظم عنه قاىر ي اهلل  مالك بن أنا من حدي  الةالة عليه وسلم
 .(1)الس ن(( فله س ن ومن الر ا  فله ر ي فمن, ابتالهم قوما أحلّ  إ ا اهلل

 أبوا  فت  هلم إن من أعظم املنن العظيمة ألهل بورما يف هذ  احملن اجلسيمة بأن اهلل -2

ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ۇ  ۇ  )تعا    الش ادة واملوت يف سبيل اهلل إلعال  كلمته, قاى

  ائۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ   ۋۈ  ٴۇ

 ن اهلل  يف هذ  احلياة الفانية أن املؤمن يتمنا  ما , ف اية[140  عمران بى]  (ەئ  ەئ   وئ  وئ
 املسلم, البورمي للشعل الش ادة أبوا  احملنة رذ  سب انه اهلل فت  عليه بالش ادة يف سبيله, ولقد

خرياً  بأهل بورما اهلل أراد ش يد, فلقد ف و عر ه دون مات ومن ش يد ف و ماله دون مات فمن
رذ  احملن, فمن من ا ال يتمىن املوت يف سبيله وإلعال  كلمته, ف نيئًا لكم يا مسلمي بورما رذ  

 الش ادة.

  الدذين يسدكنون خدار الشمداوين, و  والعوانلحماولة دعم م مادياً ومعنوياً عن  ريق األفراد  -3
تقع املسئولية علا كذلك , و له صلة وقرابة هنال, و لك بإمدادهم بكل ما حيتاجونه  بورما ومن كان

جلانددددل وخاصددددة يف ا ,واإلنسددددانية الدوليددددة يف عاملنددددا اإلسددددالمي واملنظمددداتعددداتق املؤسسددددات اخلرييددددة 
                                                           

 الةدد ري اجلددامع صدد ي (, وقدداى األلبددا  حسددن, انظددر 4031رقددم ) حدددي  الددبال  علددا الةددش بددا , الفددنت كتددا يف   أخرجدده ابددن ماجدده( 1) 
 .424   1مرجع سابق,   وزيادته
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 يف مسدداعدهتم والوقددو، جبددانب م وتددوفري سددبل العدديش هلددؤال  املضددب دين اإلغدداثي لالجئددن والنددازحن
تبددددين فددددت  واملددددا , وحماولددددة  والكسددددا  ال ددددذا  وتددددوفري واملعنويددددة املاديددددة املسدددداعدات املشددددردين, وتقددددد 

تأسدديا و  ,رفددع املسددتوى املعيشددي والنفسدديل مؤسسددات دانمددة ومنظمددات مسددتمرة يف منددا ق الالجئددن
فددت  والفكدري, وتبدين  رفددع املسدتوى التعليمدي والثقدايفل تعليميدة يف خميمدات الالجئدنلاراكد  املدارري و املد
تنقلدة سدوا  للمسدلمن املرييدة اخلستشفيات املستوصفات و املو  الة ية املراك  وتأسيا الببية عياداتال

 امل نيدة كداملراك  مسدتدامة تنمويدة مشداريع وتبدين توفري العال  املناسل,ليف داخل بورما أو يف املالجت 
 مدن واغتةدارن ا دبرارهن حداى املسدلمات الفتيدات علدا وتوزيع ا احلمل منع أقرا  وتوفري, واحلرفية

 .البو ية واجلماعات اجليش أفراد قبل

 تببيددق مددا مددن قبددل املنظمددات احلقوقيددة علددا العامليددة واهليئددات الدوليددة القنددوات عددش املبالبددة-4
فيمدددا يتعلددق باجلوانددل االجتماعيددة امل تلفدددة  اإلنسددان بددإقليم أراكددان حلقدددوق العدداملي اإلعددالن يف جددا 

  (1)حسل املواد التالية

( وجا  يف نة ا "يولدد مجيدع النداري أحدراراً ومتسداوين يف الكرامدة واحلقدوق وهدم 1أ/ مادة رقم )
فددال يوجددد أدىن تببيددق  ,قددد وهبددوا العقددل والوجدددان, وعلددي م أن يعدداملوا بعضدد م بعضدداً بددروا اإلخددا "

فدددإن شدددرفه وكرامتددده حتددد  ر دددة  ,للمسدددلمن كرامدددةأي  إ  لددديا هندددال هلدددذ  املدددادة يف إقلددديم أراكدددان, 
حيد  يضدر  الفدرد ببدرق وحشدية وي دانون بأسداليل خمتلفددة,  ,واملليشديات البو يدةالسدلبات البورميدة 

 يداد شرفه.يعمل شيئاً يف احلفاظ علا كرامته واسأن املسلم فال يستبيع الش   

حدددق التمتدددع جبميدددع احلقدددوق واحلريدددات  إنسدددان ( وجدددا  يف نةددد ا أن "لكدددل2 / مدددادة رقدددم )
املذكورة يف هذا اإلعالن دومندا مييد  مدن أي ندوع وال سديما التمييد  بسدبل العنةدر أو اللدون أو اجلدنا 

و الثدروة أو املولدد أو الل ة أو الدين أو الرأي سياسياً وغدري سياسدي أو األصدل الدو ين أو االجتمداعي أ
أو أي و دع بخددر", أيددن تببيددق هددذ  املددادة يف إقلدديم أراكددان, فاملسددلمون يف إقلدديم أراكددان ال يتمتعددون 
بدددأي حدددق وال حريدددة بدددل يتعر دددون إ  التمييددد  العنةدددري الوا ددد  والتب دددري العرقدددي و دددالت اإلبدددادة 

 اجلماعية علا مرأى ومسمع العا .

أن "لكددددل فددددرد حددددق يف احليدددداة واحلريددددة ويف األمددددان علددددا ( وجددددا  يف نةدددد ا 3 / مددددادة رقددددم )
فيقتدل املدوا ن املسدلم البدورمي بدال سدبل إمدا ش ةه", ففي إقليم أراكان تتم مةادرة حق احلياة علناً 

                                                           

مرجدددع سدددابق,  حممددود شدددريب بسددديو , ود. حممدددد السدددعيد الدددقاق, ود. عبدددد العظددديم وزيدددر ,حقدددوق اإلنسددان الوثدددانق العامليدددة واإلقليميدددة, (1) 
 18-20. 
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, فددال يتمتدع بددأي حدق يف األمددان ببدرق وحشددية خمتلفدة البو يددة بواسدبة العسدكر البددورمي أو املليشديات
 علا ش ةه ونفسه.

( وجا  يف نة ا أنده "ال جيدوز إخضداع أحدد للتعدذيل وال للمعاملدة القاسدية أو 5) د/ مادة رقم
العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو اإلحا ددة بالكرامددة ", ففددي إقلدديم أراكددان كددل  لددك جددان  ومبدداا إ  

احلددرق وال ددرق والضددر  واملعددامالت القاسددية تتمثددل يف  يتعددرر املسددلم األراكددا  إ  التعددذيل املددن  
 وغريها. وات ابالعةي واهلر ملشا ا

( وجا  يف نة ا "لكل فرد حرية التنقل ويف اختيار حمل إقامته داخدل حددود 13مادة رقم ) ه/
ولكددل فددرد حددق يف م ددادرة أي بلددد مبددا يف  لددك بلددد , ويف العددودة إ  بلددد ", فاملسددلمون يف  ,الدولددة

ددة إ  ال يسدم  هلدم قريدة احلركدة والتنقدل إقليم أراكان حما ون بسور  عظيم ف م يقبعون يف منبقدة حمد
مدن قريددة إ  قريددة, وال يسددم  هلددم مب ددادرة البلددد ألي  در، كددان, وإ ا اسددتباع اخلددرو  مددن بلددد  بددأي 

  . صفة كان  ال يستبيع العودة إليه جمدداً 

املبالبدة مددن قبددل املنظمددات احلقوقيدة يف العددا  احلددر علددا إجدرا  حتقيددق فددوري يف انت اكددات  -5
وو يد  ملدب قدانو  ملقا داهتم عددش  حقدوق اإلنسدان الدي ارتكبت دا احلكومدة البورميدة يف حدق املسدلمن

مالحقددة مددرتكيب اجلددرانم يف دولددة بورمددا, ورفددع مددا يدددان مددن اهليئدات اإلنسددانية واملؤسسددات احلقوقيددة, و 
دوليدة حيد  يدن  املدادة قبل املنظمات احلقوقية امل تمة يف قضية مسلمي بورما عدش احملكمدة اجلنانيدة ال

بدددأن جر دددة اإلبدددادة اجلماعيدددة هدددي الدددي "( مدددن النظدددام األساسدددي للم كمدددة اجلنانيدددة الدوليدددة 6رقدددم )
وما حيةدل اآلن يف بورمدا هدو إبدادة , (1)"أو ج نياً  تست د، إبادة مجاعية قومية أو عرقية أو دينية كلياً 

املبالبدة و  ,ة يف جمداى حقدوق اإلنسدانمجاعية بدون أدىن شك, كمدا  كدر  لدك منظمدات وهيئدات كثدري 
بو ع بعض اجلماعات املتبرفة يف بورمدا  دمن قانمدة اجلماعدات اإلرهابيدة ك ركدة الرهبدان املعدرو، بدد 

وتقددد  م للعدالددة حملدداكمت م عددش املنظمددات احلقوقيددة واحملكمددة اجلنانيددة والقددانمن علي ددا , (2)(969)
بدل حمر داً بأفعالده وأقوالده,  البورمي احلام الدذي  دل متفرجداً , وعلا رأس م )ثن سن( الرنيا الدولية

                                                           

 انظر موقع احملكمة اجلنانية علا الشبكة العنكبوتية.( 1) 
 ا التناوى بشكل مفةل حوى هذ  اجلماعة البو ية سابقاً.( 2) 
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للعدالددة نتيجددة االنت اكددات املسدتمرة وارتكددا  الفظددانع  ددد املسددلمن,  اجملدرم أن يقدددم هددذا مددن فبددالً 
 .(1)م2013هذا الظا  بنيل جان ة نوبل للسالم لعام  العا  كافأ

بورمي, أم اسدت تار باملسدلمن واإلنسدانية عجا , ف ل هذا وسام من  للرنيا ال إن هذا لشي ٌ 
سددداكناً, فمدددادام البدددر،  مدددازاى ينددد ، بدددال توقدددب دون أن حيدددرل أحددددٌ يف أراكدددان أمجدددع؟ فددددم املسدددلم 

املضب د مسلماً ال تب   عن احللوى من قبل م, فالتاريخ يش د بوقانع م ومدواقف م يف نةدرة قضدايا 
 .وهو أرحم الرا ن ريناملسلمن والدفاع عن حقوق م, فاهلل خري الناص

علا توفري اخلدمات األساسية املسلمة دولة بن الديش الدوى اجملاورة وباألخ  ح   -6
الي تنو  حت  ثقل املشاكل االقتةادية والفيضانات و لالجئن وتقبل م بشكل أفضل ومساعدهتا 

ف ي يف أما احلاجة ملد يد العون من قبل الدوى اإلسالمية واملنظمات الدولية  ,و عب االقتةاد
املسلمن,  إخوا مواهليئات اخلريية ماديًا ومعنوياً, ف م يست قون الشكر علا ما يقومون يف سبيل 

 مع قلة إمكاناهتم وننتظر من م امل يد يف الوقو، مع إخوا م يف العقيدة والدين, وهؤال  سبل عبئاً 
, فوق  اقت م مع ما تعاني ا اقتةادياً وسياسياً فتعد بن الديش من الدوى الفقرية علا مستوى العا 

 .خرىالجئن الفارين عش القوار  مرة أفتضبر إ  إعادة ال

املفو ددية العليددا لشددئون الالجئددن عدن قلق ددا إزا  التقددارير الددي تفيددد بإعددادة حددرري  تقدد أكدددو  
 .(2)  حتمل أش اصاً فارين من ميامنار أثر تةاعد العنب يف والية أراكانار و احلدود يف بن الديش لق

مبالبة اجملتمع الدوم بالض ن علا دولدة تايلندد الدي تتعامدل مدع الالجئدن ببريقدة تعسدفية  -0
اغتةا  الفتيدات  واعتقاهلم يف سجون غري النقة, وإعبان م حق اإلنسانية والكرامة حي  تعدى إ 

وهددذا انت ددال وا دد  ملددا  اجلر ددة مددن املتدداجرين بالبشددر, وحماكمددة مجيددع الددذين سدداعدوا يف هددذ  واالودار 

                                                           

مدع شدركانه يف قدوات األمدن وحدرري  املسدلمة إبدادة مجاعيدة  دد العرقيدة الروهنجيدة تهذ  اجلدان ة وقدد نظدم  دال (ثن سن)كيب يست ق    (1) 
والدي أحددث  ا دبرابات  انفيدة ووقدوع  م2012احلدود ناساكا, والشر ة, وقوات مكاف ة الش ل لدونتن, واجلديش, و لدك مندذ يونيدو 

, الواجبدددة القانونيددة احلقددوق إعبددا دون  ة ويلددد دبالسددجن ملددد ا الكثددري مدددن األشدد ا علدد, وحكددم سدددلمنقتددل وحشددي لدداال، مددن امل
باإل دافة ألدب شد  ,  180أكثدر مدن  قرى حمي  عن اخلريبة, وشرد قسدراً واغتةب  مئات النسا  والفتيات القاصرات, وأحرق  عدة 

وغدري  لدك, هددذ  هدي ا دازات الدرنيا البدورمي ثدن سددن ( كاشدن)اهلجدوم العنيددب  دد عرقيدة و إقفداى املددارري واملسداجد اإلسدالمية, إ  
 .الذي است ق را جان ة نوبل للسالم

 .م2013الةادر يف عام مفو ية الالجئن تدعو بن الديش لإلبقا  علا حدودها مفتوحة أمام الفارين() ( تقرير األمم املت دة بعنوان2) 
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( أن "ال جيدوز اسديقاق أحدد أو 4جا  يف اإلعالن العداملي حلقدوق اإلنسدان حيد  ند  يف املدادة رقدم )
 .(1)استعباد , وحيظر الرق واإلوار بالرقيق جبميع صورمها"

والعمددل بددروا الفريددق الواحددد وعدددم الفرقددة واالخددتال، فدداملر  واإلمكانددات توحيددد اجل ددود  -8
فبعددد تأسدديا منظمددة احتدداد  ,ومبشددرات يف هددذا الشددأن يبددة ف نددال مسدداع  ,قليددل بنفسدده كثددري بإخواندده

( حتد  لدوا  منظمدة التعداون اإلسدالمي وجعدل مجيدع املنظمدات الروها يدة املنتشدرة ARUالروها يا )
ندرى بدوادر تلدك اجل دود وا د ة وملموسدة وأصدب   تلدوا يف  ,دحوى العا  يعمل حتد  سدقب واحد

 .(2)األفق وهلل احلمد بعد أن كان  تتسم بالعشوانية وعدم التنظيم والدقة يف التنفيذ

 للم تداجن املساعدات وإيةاى للتعاون اجملاورة الدوى  ريق عن امليامنارية احلكومة   ن -9
الددوم للسدماا باسدتمرار املؤسسدات االجتماعيدة واإلغاثيدة  املنكوبدة, ومبالبدة اجملتمدع األرا دي داخدل

 الددوى حد كمنظمة أ با  بال حدود ومنظمدة التعداون اإلسدالمي وغريمهدا, و   ,للعمل يف داخل أراكان
 هؤال  املضب دين وإمدادهم بكل ما حيتاجون. جبانل الوقو، علا اإلسالمية

رفدع ل وتعدا  والتضدرع إ  اهلل سدب انه ؤال  املضدب دينختةي  الدعا  هلدعلا كل مسلم -10
 اجلليلددة املعدا  , وهدذا أقدل واجددل عليندا وداه م, فالددعا  سددالا املدؤمن, فمدنالدبال مدا حدل ردم مددن 

 وعددال جددل اهلل إ  بالتضددرع خةوصدداً  املةددانل وأهدددل عمومدداً  املسلميدددن تددذكري والددبال  االمت ددان عنددد

 َوَيْدَعُلكُاااْم السُّاااوَء َوَيْكشِاااُ  َدعَااااُ  ِإَذا اْلُمضْااَط َّ  ُيِدياااُ  َأمَّاااْ )  تعدددا  قددداى سدددب انه إليددده واللجددددو 

 إخددوا م أجددل مدن القنددوت أقددام املعمدورة أرجددا  يف مسددجد مدن فكددم[, 62  النمددل] (الْاَأْرضِ  ُ َلفَااءَ 
 أكدب رفدع مدؤمن عبدد   مدن وكدم, لقضيت م نةرة واملواع  اخلبل فيه ألقا منش   من وكم, املضب دين

 .احليل عن م وتتوقب السبل رم تنقبع حن ملوال  إال يلتجت ال املؤمن هكذا, إليه وتوسل الضراعة

                                                           

اإلنسان, حممود شريب بسيو , ود. حممدد السدعيد الددقاق, ود. عبدد العظديم وزيدر ,حقدوق ( يف اإلعالن العاملي حلقوق 4انظر مادة رقم )( 1) 
 .18مرجع سابق,   اإلنسان الوثانق العاملية واإلقليمية,

وهنا وقفة تأمل حوى مسألة حقوق اإلنسدان وتببيق دا علدا أرر الواقدع, فدإن النظدام العداملي املت ضدر مبؤسسداته ومنظماتده الدوليدة       
وارى خجاًل وتقةر قامته أمام حلدب جداهلي تشدكل قبدل أربعدة عشدر قرنداً مدن ال مدان يف مكدة املكرمدة, وشد د  رسدوى اإلنسدانية حممدد ليت

 صلا اهلل عليه وسلم والذي كان شعار  الذي ع ز  وأكد  التببيق أنه مع املظلوم ح  يؤدى إليه حقه, سواً  كان حدراً أم رقيقداً قرشدي أو
أو أعجميدداً أبيضدداً أو أسددوداً وثنيدداً أم كتابيدداً, فمددا أحوجنددا حنددن املسددلمن علددا حلددب الفضددوى يددرد إلينددا كرامتنددا امل دددرة  غددري قرشددي عربيدداً 

انظر خالد األصور, البوسنة واهلرسك حقانق وأرقدام, جملدة دعدوة احلدق الدي تةددرها راببدة العدا  اإلسدالمي  وحقوقنا امل تةبة وما أكثرها,
 .  130هد,   1416السنة الرابعة عشرة, شواى  166ددمبكة املكرمة, الع

 سيأر م يد بيان بالتفةيل حوى هذ  املنظمة الراندة يف الفةل الثال  بإ ن اهلل.( 2) 
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 المبحث الرابع: التحديات االقتصادية.

 ن في بورما.يالمطلب األول: أبرز التحديات االقتصادية التي تواجه المسلم
لألغلبيدددة العظمدددا يف منبقدددة أراكدددان, قعاً, وقلدددة  ات اليدددد ديعدددا  املسدددلمون يف بورمدددا فقدددراً مددد 

 مددن حبددام نلبو يددة, إ  ال  لدك هددؤال  املسدلمويواج دون مضددايقات ماليدة خمتلفددة مدن قبددل احلكومدة ا
 وهنا أبرز تلك الت ديات االقتةادية وهي كما يلي , الدنيا شيئاً 

مدددا يسدددد / انتشدددار الببالدددة والفقدددر ففدددي بعدددض املندددا ق والقدددرى يف أراكدددان ال جيدددد املسدددلمون 1
وتدددمري ألن احلكومدة البو يددة عمددت إ  ا يدار  ,ويدؤمن هلدم العدديش الكدر ويظمدت عبشدد م جدوع م 

ر الشددددعل املسددددلم يف منبقددددة أراكددددان افقددددإ إ عمدددددت , و احليدددداة االقتةددددادية للمسددددلمن يف أراكددددان
بقددة غنيددة , فبددالرغم مددن كددون املنببددرق شدد  ووسددانل خمتلفددة كمددا سدديأر يف الفقددرات التاليددة ووددويع م

باملوارد الببيعية واملواد اخلام إال أن احلكومة   تقم بأي ج د الست الهلا لتبقي املنبقة مت لفة وفقدرية 
 , يقددوى صدداحل كتددا  مددوج ويقددل في ددا العمددل وتكثددر الببالددة وينتشددر الفقددر واجملاعددة بددن املسددلمن

 احلا ددر "وتعددا  عةددرنا إ ( اإلسددالم قبددل مددا تدداريخ) السددالم عليدده بدم ع ددد منددذ اإلسددالمي التدداريخ
 مددن تعددا  كمددا والدينيددة, والسياسددية االقتةددادية حقوق ددا علددا الةددارخة التعددديات مددن األقليددة هددذ 

 مدن وتعدا  اإلسدالمية, وقيم دا معتقدداهتا علدا والتعددي واألمدرار, والببالة كاألمية م منة مشكالت
عددد مددن  ددمن األقليددات املضددب دة يف بسددديا حرياهتدددا" و  وسددلل والقمددع واال ددب اد الددبال  أصددنا،
 .(1)(ميامنار) بورما يف أراكان والية يف الروهنجيا شعل

 موارد متلك فأراكان الببيعية االقتةادية املوارد ندرة عن ناواً  يكن   أراكان يف فالفقر
 جانل إ , والسمكية واملعدنية, وال راعية الببيعية, االقتةادية اجملاالت خمتلب يف كبرية اقتةادية
اال ب اد املفرور علا املسلمن من قبل  ولكن بشرية, موارد ووجود امل م االسياتيجي موقع ا

املمتلكات واملتاجر واملةانع وقوار   علا احلكومة البو ية وفرر الضرانل الباهظة واالستيال 
 لل دمات الوصوى من دهموإبعا القرار, صنع يف املشاركة من وحرما م املسلمن لت ميش, الةيد

بن سكان أراكان  والت لب الفقر وانتشار االقتةاد ختلب يف سبباً   لك االجتماعية, الذي كان
 خميفة وببريقة يومًا بعد يوم وتت ايد تنتشر ومؤسفة, حمرجة قضية الفقر يف أراكان املسلمة, وقضية

 الكر . العيش يف وكرامته إلنسانيته وسلباً  اإلنسان حلقوق يعتش انت اكاً  املدقع ومضبردة, فالفقر
                                                           

 بدون, 1 ط, م1990 -م1996/هد 1410 احلا ر عةرنا إ  بدم ع د من اإلسالمي التاريخ موج  ,العسريي معمور أ د (1) 
 .508 و500  , 1 
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م إ  عام 1942وقد بلغ عدد العا لن عن العمل يف إقليم أراكان يف إحةانية من عام 
, وال شك أن النسبة تفوق (1)م مانة وسبعون ألفًا حي  أغلق  أمام م أبوا  الو انب1980

 بكثري يف الوق  الراهن.

مات احلكومية وخاصة يف منبقة أراكان, وهذا وا د  وجلدي / التميي  يف احلقوق وتوفري اخلد2
, فداملالح  يف منبقدة أراكدان أ دا تفتقدر إ  أبسدن له ا الع علدا أحدواى املسدلمن يف بورمدالكل من 

مقومددات احليددداة إ  ال يوجددد إ  اآلن أي تبدددور يدددذكر, فددال مستشدددفا حكددومي متبدددور, وال مددددارري 
يدددة وال تتعددددى مراحل دددا االبتدانيدددة, وال يتدددوفر ك ربدددا  يف حكوميدددة جيددددة, وإن وجددددت ف دددي غدددري كاف

, وودد واألوديدة , سدوى ميدا  األ دار واآلبدارةوحمدال ةأغلل املنا ق والقدرى, وال توجدد ميدا  حتليدة منقدا
التنقدل بدن القدرى واملددن, ويسدت دم للتنقدل  درق مما يةدعل الشوارع والبرق غري معبدة إن وجدت, 

البيددوت مدددا زالدد  مددن األخشدددا  واألغةددان وأوراق الشدددجر, وال تتددوفر شدددبكة اً, وأغلدددل مامددبدانيددة 
 .(2), وشبكة اجلواى  عيفة جداً يف غالبية املنا ق إن وجدتيف أغلل منا ق ا اتةاى اهلاتب

 الروهنجيا زاى ما ( مليون2حوام ) إ  يةل الذي بورما يف عددهم من فالروهنجيا بالرغم 
 علا احلةوى من باستمرار حرموا ترسي اً, فقد وأقل ا البالد يف ربعةاأل اإلسالمية الفئات أفقر

 لل كومة مبالبت م من بالرغم منا ق م يف البرقات وبنا  واملستشفيات املدارري إنشا  اجلنسية ومن
 .(3)العسكرية احلكومة من ا ب اداً  اجملموعات أكثر كانوا  لك وفوق دانم, بشكل املشاريع رذ 

 لك اإلقليم املنسي من قبل احلكومدة, وهدي تفتقدر إ  أبسدن مقومدات احليداة, فلك أن تت يل 
وهدددذا كلددده فقددددن بسدددبل أن هددددذا اإلقلددديم يقبندددده غالبيدددة املسدددلمن, ولدددديا هلدددم حددددق املعيشدددة بددددل ال 

 يست قون احلياة, كما تةفه احلكومة البو ية.

ةددودرت األرا ددي فمددن قبددل احلكومددة البو يددة / مةددادرة حقددوق امللكيددة اخلاصددة للمسددلمن 3
واملندددازى واملسدداكن واحملددالت التجاريدددة وكددل مدددا  تلكدده املسددلم مدددن املاشددية واملنشدددوت  اخلةددبة ال راعيددة

ال راعية بةورة تعسفية وغري قانونية, وقد حةل  لك يف وقانع خمتلفة وكثرية علا مدى سبعن عامداً, 

                                                           

 .155,   مرجع سابق د, ط منق ة وجديدة,من اال ب ا عاماً , مسلمون أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن (1) 
املفو ية السامية حلقدوق اإلنسدان حكومدة ميامندار علدا تكدريا اهتمدام عاجدل ملعاجلدة التمييد  املسدتمر  (نايف بيالي)حث  يف هذا السياق ( 2) 

بديالي تدددعو ميامندار إ  معاجلددة التمييد  العنةددري  دد األقليددة ) تقريدر األمددم املت ددة بعنددوان انظددر الدبالد,  دد األقليددات العرقيدة الدينيددة يف
 .م2013الةادر يف عام  العرقية والدينية(

 .30-29  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (3) 
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أن يبالدددل ققددده أمدددام السدددلبات وال يسدددتبيع املسدددلم أن يددددافع عدددن نفسددده وال عدددن ممتلكاتددده فضدددالً 
هدددر وسددانل للبو يددة يتمتددع بدده وقدد  مددا شددا  دون أدىن أي اعتبددار والقددانون, فمدداى املسددلم يف بورمددا 

مللكيددة الفددرد, حيدد  أشددار إ   لددك الرحالددة حممددد ناصددر العبددودي بقولدده "وبعددد مددا تددو  العسددكريون 
 (15000)اكية باالسددتيال  علددا ويددن( قامدد  احلكومددة االشددي  م بقيددادة ) 1962السددلبة يف عددام 

مؤسسة وارية وقد تضرر املسلمون أكثر من غريهم مدن هدذ  العمليدة أل دم كدانوا  لكدون قبدل التدأميم 
 .(1)املؤسسات واألعماى التجارية امل دهرة"

/ يدددتم اقدددتالع جدددذور مسدددتو نات املسدددلمن القد دددة بدددال أدىن سدددبل, وإنشدددا  قدددرى جديددددة 4
ومددن مث يددتم إبددداى هددذ  القددرى اإلسددالمية وحتويل ددا إ  قددرى بو يددة  ظددام احلدداكم,للبددو ين مددن قبددل الن

 .وتوزيع أرا ي ا كمن  للبو ين وأن بال، العوانل البو ية هتاجر إ  أراكان للسكن يف قرى املسلمن

اندت    ,م1962ن عدام يدفمنذ توم النظام العسكري زمام احلكدم يف الدبالد بقيدادة اجلندراى   و 
سياسية مةادرة األرا ي واملمتلكات مدن املسدلمن ومدن مث تسدجيل ا باسدم البدو ين حماولدة لتدذويل 

حيد  ا إصددار أوامدر عديددة مدن قبدل السدلبات العسدكرية ويف فديات  ,املنبقة بألوان بو ية وثقافت ا
باخلةددو  مددديني خمتلفددة باسددتيبان البددو ين علددا أرا ددي املسددلمن يف منددا ق  ات أغلبيددة مسددلمة و 

وندذكر هندا مدن بدا  العلدم ولديا مدن بدا  احلةدر املسدتو نات التاليدة   ,بوسيدونغ ومن دو احلدوديدة
مستو نة يف هواربيل مبدينة من دو, وسيكن سري ومريزا علي فارا وقرية هار فدارا  داى من ددو, وقريدة 

 .(2)غويف وقرية سومبول وقرية ملبابيل مبدينة بوسيدونغ وغريها

م ُو ددع دسددتور اشددياكي جديددد وأل يدد  كددل أشددكاى الد قرا يددة الددي كاندد  1904 سددنة ويف
سداندة قبدل  لددك, ويؤكدد الدسددتور اجلديدد علددا  درورة الددذوبان يف اجملموعدات القوميددة وتةدفية ديانددة 
املسددلمن, فبدددأت حددر  إبددادة ببريقددة منظمددة وخمببددة وبأسدداليل خمتلفددة مثلدد  يف االسددتيال  علددا 

قدرى املسددلمن ومةددادرة أرا دي ا وتددو ن امل داجرين البددو ين في ددا ردد، حتويددل األغلبيددة  العديدد مددن
 .(3)املسلمة إ  أقلية

 جدددرا  للمسدددلمن اجلماعيدددة اهلجدددرة عامدددا ومهدددا م1908- م1906 عدددامي بدددن مدددا الفدددية ويف 
 مددددن املنبقددددة إخددددال ) خبب ددددم لتنفيددددذ العسددددكرية احلكومددددة رددددا قامدددد  الددددي واحلمددددالت العمليددددات

                                                           

 .12مرجع سابق   ( حممد ناصر العبودي, بورما اخلش والعيان 1) 
 .19نشرة مجعية ميثاق أراكان, مسلمو روهنجيا يف أراكان بن مار أليم وواقع مرير ومستقبل مظلم,  بعة خاصة من اجلمعية,   (2) 
 .143,   مرجع سابق د, ط منق ة وجديدة,من اال ب ا عاماً , مسلمون أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن( 3) 
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 إسدالمياً, مكتبداً ( 212)و مسدجداً,( 324)في ا  وُدم رت مسلمة, قرية( 108) إخال  ا ,(املسلمن
 ثالثدة العةدري الن   علا ابتدانية مدرسة( 30)و والثانوية, املتوسبة ما بن إسالمية مدرسة( 15)و

 .(1)األراكانية املنا ق خمتلب يف مة ب ألب( 200) وأحرق  املتوسبة, املرحلة إ  من ا

وى وال ذا  والبعام واللباري وتدوفري أ/ مةادرة حق توفري الضروريات األساسية للعيش مثل امل5
فدال مسداكن , يف بورمدا أي حقدوق فلديا للمسدلمنالرعاية الة ية وحق التعليم وإجياد فر  العمل, 

فدر  عمدل  والوال مستشدفا حكدومي تعداجل م,  معتشة تعلم دم,ال مدارري حكومية جيدة تؤوي م, و 
أن تدوفر هلدم هدذ  الضدروريات ومدن  هلدم احلقدوق مدن , فبددالً حكوميدة تدو ف موال و دانب توفر هلدم, 

املعروفدة, تقدوم مب اربدة املسددلمن وتضدايق م بشد  الوسدانل يف أعمدداهلم البدانيدة امل نيدة كال راعدة وتربيددة 
 .وغريها ال راعية والتجارة والةيد املاشية واالحتبا  وبيع احملاصيل

املقرر اخلا  املعدين قالدة حقدوق اإلنسدان يف ميامندار, يف تقريدر  الدذي قدمده إ  اجلمعيدة   كرو  
املسدلمن  الروها يداالعامة بشأن الو دع يف ميامندار, عدن قلقده إزا  اسدتمرار التمييد  املد من  دد سدكان 

والتعلددديم والعمالدددة فضددالً عدددن انت اكدددات حقدددوق اإلنسدددان  يف واليددة راخدددن, فيمدددا يتعلدددق قريددة التنقدددل
 .(2)وغريها

وبندا  / العمل القسري لدى اجليش أثنا  التنقالت أو بنا  الثكنات العسكرية أو شدق البدرق 6
, بدددل وحتمدددل والشدددرا  سددد رة بدددال مقابدددل وال عددور وبددددون حةدددوهلم علدددا األجددر والبعددداماجلسددور 

, حيدد  جيددشو م علددا  ددل أمتعددت م إ  (3)مشددر  وغريمهدداتكدداليب واحتياجددات اجلدديش مددن مأكددل و 
مسافات بعيدة مما يؤدي إ  موت معظدم الدذين يقومدون ردذ  األعمداى القاسدية والشداقة نتيجدة لسدو  

ألسددددوأ أنددددواع السدددد رة يف عاملنددددا  مسددددلمو أراكددددانالت ذيددددة والت مددددل فددددوق  دددداقت م, وبددددذلك يتعددددرر 
 .(4)املعاصر

                                                           

 .310 مرجع سابق,  األوردية بالل ة, برما أراكان تذكرة, أركا  صديق حممد حاف  موالنا انظر( 1) 
يا املسلمن يف ميامنار تعتش من الت ديات اخلبدرية الدي ال تد اى تواجده نج)مسؤوى أممي  مسألة الروه تقرير األمم املت دة حت  عنوان انظر( 2) 

 .م2013يف عام  البالد(
 .60علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات, مرجع سابق,   ( نور اإلسالم بن جعفر 3) 
حي   كر الشيخ نعيم حسن عبد احلكيم األركا  أثنا  لقداني معده, وسدبق  ترمجتده, بأنده تعدرر هلدذ  السد رة وعمدل قسدرياً قرابدة العشدر ( 4) 

األغدرار واألمتعدة الثقيلدة واملعددات ملسدافات بعيددة, فيبددأ العمدل سنوات يف حفر اآلبار وتعبيد البدرق وهددم اجلبداى وبندا  اجلسدور و دل 
يومدداً يف الشدد ر, بدددون  20أيددام يف األسدبوع, ورمبددا  تددد يف بعددض الشدد ور إ  4مدن  لددوع الفجددر إ  غددرو  الشددما دون توقددب بواقددع 

اعدات وفدرق وأحد ا  يدتم تبدادى األدوار مقابل وال عور ح  األكل والشدر  ال يدتم تدوفري  هلدم ويدتم تدرتيب م وتنظديم م علدا حسدل مج
 هد.10/3/1435فيما بين م, وكان اللقا  بتاريخ 
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إل دا  العمدالت املتداولدة بدن النداري علدا حدن غدرة, وعددم و لدك ب ر  اقتةاد املسدلمن / 0
م أل ي  أوراق النقد مدن فئدي 1964مايو  10, ففي استبداى ما يف أيدي املسلمن بعمالت جديدة

اعت م كيدددات بدددورمي, وتدددأثر بدددذلك القدددرار مسدددلمو أراكدددان بشدددكل رنيسدددي لعددددم اسدددتب100و 50
اونددة أقددداررم ومعددارف م مددن كبددار املددو فن أن يسددتبدلوا قيمدددة  اسددتباعوا مبعاسددتبداهلا, لكددن البددو ين

فددرر العقوبددات االقتةددادية علددا مسددتوى األفددراد , وكددذلك (1)العملددة املل يددة و  يتددأثروا مثددل املسددلمن
واألسدرة مثدل حتةدديل الضدرانل الباهظددة علدا كددل شدي  بددال سدبل مقنددع, فاملسدلم البددورمي يعمدل ليددل 

يسددد رمقدده ويددوفر العدديش اهلنددا  ألسددرته وأبنددا  , فينتظددر موسددم احلةدداد  ددار ويكددد  ددوى حياتدده لكددي 
, (2)فيتفاجددأ مبكافددأة احلكومددة البو يددة لدده بدددفع الضدددرانل الباهظددة بدددالً أن تشددجعه ومددن  لدده احلدددواف 

فدرر ال رامددات املاليدة قجد  واهيددة علدا السددلع واملنتجدات واحملدالت التجاريددة وتدرميم البيددوت وكدذلك 
وار  صددديد األمسدددال, و بددد  األ ددداحي يدددوم الن دددر, ومندددع بيدددع احملاصددديل ال راعيدددة إال وإصدددالح ا وقددد

 .(3)للعسكر أو من  ثل م بسعر زهيد

وتأر هدذ  املمارسدات مدن قبدل السدلبات البورميدة لفدرر م يدد مدن املضدايقات علدا الروهنجيدا 
ومدددن مث هتجدددريهم قسدددرياً إ  خدددار  احلددددود, يف الوقددد  الدددذي تسدددعا فيددده  إفقدددارهماملسدددلمن ب دددرر 

املنظمددات اإلغاثيددة لل ةددوى علددا إ ن مددن احلكومددة امليامناريددة للوصددوى إ  قددرى الروهنجيددا إلغدداثت م 
 وتقد  العال  والدوا  هلم.

عنددما جدا  / حتويل ملكية كدل الشدركات واملؤسسدات اخلاصدة إ  احلكومدة امليامناريدة, و لدك 8
م وأصدددر قددرارات تعسددفية أ دد  بمدداى و مددوا املسددلمن, ممددا 1962ن يف احلكددم عددام يدداجلنددراى   و 

أدى إ  اسددت وا  احلكومددة علددا اقتةدداد البلددد ووريددد املسددلمن مددن قددوهتم االقتةددادية بعددد أن كددانوا 
 .(4)ينعمون بالرخا 

لي  لك ا املسلمون وسلل ما في ا من سرقة احملالت التجارية ابن ل و  (5)لونتنقيام أفراد / 9
يف , فبعددد احلادثددة األخددرية واقعدداً علددا  لددكأورد هنددا مثدداالً حيدد  , وغريهددا األدوات والبضددانع والسددلع

بسددرقة متجددر يعددود  قددام عدددد مددن قددوة مكاف ددة الشدد ل يف مدينددة من دددو بواليددة أراكددان م 2012عددام 
                                                           

 .148مرجع سابق   د. حممد يونا, تاريخ أراكان املا ي واحلا ر, ترمجة خريي حسن العلي,  انظر( 1) 
 .شبكة فلسبن لل وار –احملور الشرعي  –تقرير بورما مأساة تتجدد  انظر( 2) 
 .60اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات, مرجع سابق,   ( نور 3) 
 .55سابق,   الرجع نفا امل( 4) 
 .( لونتن يبلق علا أفراد شر ة مكاف ة الش ل5) 
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سددرقة مث  ه أوالً بتعذيبدد واعامدداً(, وقددد قددام 48 )عبددد السددتار دلدددار حسددنيدددعا مسددلم  أراكددا لتدداجر 
 .(1), دون أدىن مراعاة لل قوق اإلنسانيةتقدر مبليون كيات بورمياملوجودة يف احملل بضانع ال

مدواى املسدلمن وانتد اع ممتلكداهتم مب تلدب األسداليل والبدرق, وإلةداق أل/ االبت از املستمر 10
جر دة, وأنمددة املسداجد والعلمددا  يلةددقون يف أراكددان الدت م واالفدديا ات الكا بدة, فددأدا  صدالة الددياوي  

ردم الدت م مب الفدة القدانون, وتوجيده هتمدة التةدوير, وحيدازة اجلدواى واسدت دامه, والتعداون مدع اجل ددات 
يدددة بإرسددداى األخبدددار والةددددور, وإصدددالا الددد وارق والقدددوار , والدددد وا  بددددون موافقدددة احلكومددددة, اخلارج

والتجدددوى حدددداى فددددرر البددددوارئ, والددددذها  إ  العددددال  إ  بددددن الديش بدددددون إ ن احلكومددددة, وهتمددددة 
الدراسدة يف بدن الديش, وإصدالا البيدوت وترميم دا, والددذها  إ  السدوق مدن قريدة لقريدة, هدذ  البددرق 

تسددددت دم ا القدددوات البو يددددة ألجددددل ابتددد از املسددددلمن يف أمددددواهلم وأغرا ددد م واالسددددتفادة مددددن وغريهدددا 
 .(2)ممتلكاهتم

ألجدل  حرق احملالت التجارية الي  لك ا املسلمون من قبل البو ين بال وجه حدقتدمري و / 11
  ر  اقتةاد املسلمن.

جمموعددة مددن البددو ين املتبددرفن النددار يف سددوق مركدد ي تدداراي للمسددلمن  دداى   حيدد  أ ددرم
ممدا  ل  النريان مشتعلة  واى سد  سداعات متواصدلة, و م, 2013أكتوبر  30  من دو بتاريخمدينة 
 .(3)للمسلمن احلادث اإلجرامي عن احياق أكثر من فانن حمالً وارياً هذا  أسفر

                                                           

 , وسبق  ترمجته.هد3/6/1434 لقا  مع الشيخ حممد أيو  السعيدي يف مكة املكرمة بتاريخ  (1) 
مجيدع األج د ة األمنيدة يف أراكددان, مبدا في دا الشدر ة واجلدديش وقدوات حدرري احلددود والشدر ة العسددكرية, ابتد از األمدواى مدن املسددلمن  تواصدل( 2) 

  ت  من م األمواى علا سبيل املثاىحت  أسبا  ملفقة وهتم كا بة ال أساري هلا ومن الذين اب
 .مي بت مة أنه  هل إ  بن الديش للتعلمالبالل/ أمن اهلل بن حممد سعيد مخسن ألب كيات بور 

 .والشيخ/ أختار بن  يد الر ن مانة ألب كيات بورمي بت مة أنه جا  من بن الديش
 .السيد/ حممد  يل بن اللو عشرين ألب كيات بت مة أن له عالقة مع األجانل عش اجلواىو 

ن زكريا مخسون ألب كيات بورمي, ومن السيد/ أنا بن أيو  حارث ب /والسيد/ معةوم بن صديق أربعمانة ألب كيات بورمي, والسيد
 .مانة ألب كيات بورمي بت مة است دام اجلواى

 مداوالسيد/ حمبو  الر ن بن أ د حسن مانة ألب كيات بورمي والسديد/ أبدو القاسدم بدن فيدار فدان ماندة ألدب كيدات بدورمي بت مدة أ 
 .إ  مالي يا ماأرسل ابن 

 .دون حةوى إ ن مسبق من احلكومة د احلكيم عشرة أال، كيات بورمي بت مة أنه ساعد يف زوا  ابنة أخيهوالسيد/ أيو  بن عب
نغ و وكالة أنبا  أراكان عش مراسل خدا  يف بوسديد , انظرومن السيد/ ياسن بن حممد صديق مانة ألب كيات بورمي بت مة حرث امل رعة

 .هد10/11/1434وا اسيجاعه بتاريخ  ان(احلكومة تواصل ابت از األمواى يف أراك) بعنوان
 .مبكة املكرمة وسبق  ترمجته هد,3/2/1435بتاريخ   خان    مع الشيخ عبد اهلل سالمة معرو،( لقا3) 
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وحبددل النددار والبعددام والشددرا  ا تقددد  األرز والدددواجن واملدداع  / يددتم إرغددام املسددلمن علدد12
 لقددراراهتمومددن   يددذعن  ,إ  اجلنددود وهيئددات التنفيددذ القانونيددة باجملددان  ددواى العدداموغريهددا ومدواد البنددا  

 ومبدالب م يتعدرر للتعدذيل أو الغتةدا  فتيداهتم ومدن مث اقتيدادهم إ  املعدتقالت وحبسد م إ  أجددل  
 .(1)دون حماكمة غري مسما

ن البدددو ين يف داخدددل إاملبيددددات يف ببدددار املسدددلمن, حيددد  و دددع السدددم و قيدددام البدددو ين ب/ 13
لقدددرى واآلبدددار التابعدددة  بددرل امليدددا بددددأوا تسدددميم م 2012يف عدددام أراكدددان بعدددد احلادثدددة األخددرية منبقددة 

القضدددا  و  باملسددلمنإحلددداق الضددرر رددد،  بوسدديدونغ مبنبقددة أوال، قريدددة يف, حيدد  مسمددوا املسددلمن
 .(2)إبادهتم بالكاملي م بل و عل

تنتد ع احلكومددة امليامناريدة حمةددوالت إ دعا، و در  االقتةدداد ال راعدي للمسددلمن حيد  / 14
% من احملاصديل ومدا يديل هلدم ال 90  املسلمن ال راعية وأرا ي م ومعداهتم, حي  انت ع  أكثر من

منع املسلمن من شرا  اآلالت ال راعية احلديثة , كذلك يتم (3)يكفي وال يسد حاجت م ومن يعولو م
 منددع بدددانين و نبقددا  املسددلمإلتبددوير مشدداريع م ال راعيددة, وهتددد، احلكومددة البو يددة مددن هددذا اإلجددرا  

إحدراق حماصديل املسدلمن , وكدذلك يدتم (4)تبور هذا الشعل ومنوهم اقتةادياً وبقان م عالدة مت لفدن
وخدري مثداى لدذلك مدا حةدل  ,ومرات يف أحدداث خمتلفدة عدةم وقد حةل  لك ال راعية وقتل مواشي 

 .(5)يف احلادثة األخرية حي  أبيدت قرى ومدن بالكامل

                                                           

أقليدددة )   اإلسددالم يف جنددو  شددرق بسددديا والت ددديات املعاصددرةل, وهددي عبددارة عدددن ورقددة عمددل بعندددوان( د. أجمددد علددي سددعادة وسدددنابل حبيدد1) 
مرجددع سددابق مالي يدا –م, بكوالملبددور 2012  اآلفدداق التارايدة والثقافيددة والعامليددة يف أكتدوبر مدة ملددؤمر اإلسددالم يف بسدياالروها يدا منو جدداً( مقد

  10. 
 أراكدان مدن خدر  ببدنجالديش بدازار كوكا منبقة يف فارا نويا بقرية الالجئن خميم يف عيان شاهد هنال واآلبار الشل تسميم حدوث أكد (2) 

لقدا  مدع أ. عبدا  اهلل ندور اإلسدالم شدقدار رنديا وكالدة أنبدا   ,اإلرهدابين البدو ين وا دب اد  لدم مدن فدراراً  األخدرية األحداث اندالع بعد
 .هرمجتت  سبقو هد 8/8/1434بتاريخ مبكة املكرمة الروها يا 

 .58والت ديات, مرجع سابق,   ( نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ 3) 
 .شبكة فلسبن لل وار –احملور الشرعي  –( تقرير بورما مأساة تتجدد 4) 
الددي حلقدد  الدددمار  حجددم الةدناعي القمددر صددور ُتظ ددر( يف املب دد  املا ددي حيد  ووتددش رايددتا هيدومن) منظمددة مد  اإلشددارة إ  تقريددر( 5) 

 .هكتاراً  24 من أكثرمساحة  م, فدمر2012ببعض املنا ق يف إقليم أراكان يف حادثة عام 
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مةددادرة احلكومددة البو يددة قددوار  الةدديد التابعددة للمسددلمن ألجددل مضددايقت م يف أرزاق ددم / 15
هنددال م نددة الةدديد بكثددرة لتددوفر املددوارد الب ريددة يف إقلدديم  وناملسددلم نحيدد   ددت  وإ ددعاف م اقتةددادياً,

 .(1)أراكان

 اهلجدرة/ حرمان املسلمن داخل أراكان من ملك العقار أو احملالت التجارية مبوجل قدانون 16
مدددن الدرجدددة الثالثدددة,  ونم ونددد  هدددذا القدددانون علدددا أن املسدددلمن موا نددد1982صددددر يف عدددام  ذيالددد

 –حسدل مد اعم احلكومدة –وا بورما كالجئن أثنا  االحتالى الشيبدا  وصنفوا علا أ م أجانل دخل
 احلكومددة أصدددرت , وعندددمافسدد ب  جنسدديات املسددلمن وأصددب وا بددال هويددة ال يسددتبيعون التملددك

 التسددجيل بباقددات املسددلمن للروهنجيددا تةدددر   م1962 عددام يف ملوا ني ددا هويددة بباقددات البورميددة
 احلكومدة تعتدشهم   وبالتدام( FRC) األجانل تسجيل بباقات هلم , ومن  (NRC) الو نية

 عنددددما م1900 عدددام يف املسدددلمون إلعدددادة تلددك الوثدددانق البددورمين, وا دددبر األصدددلين املدددوا نن مددن
 .(2)وثانق بدون اآلن املسلمون أصب  ح , إعادهتا قسراً  السلبات  الب 

 ددرو، خمتلفددة, وقددد ورد تقريددر مددن وزارة املسددلم البددورمي واسددت الله يف ب ياالوددار البشددر / 10
 , حيد  جددا  يف التقريددر مددا نةدده "إناخلارجيدة األمريكيددة حيددذر مددن اسدتمرار االوددار بالبشددر يف ميامنددار

 املنددا ق يف خاصددة لأل فدداى القددانو  غددري التجنيددد يف مت مددة املتمددردة وامليليشدديات العسددكرين األفددراد
اإلجبددار  خدالى مددن بالبشدر باالوددار البورميدة  مددة علدا احلكومددةالعرقيددة, وألقدا الت للةدراعات املعر دة

األساسدية  احلقوق من ووريدهم املوا نة من وحرما م الروهنجيا مبسلمي واالوار القسري العمل علا
 .(3)يف إقليم أراكان"

تبددددويرهم م نيدددداً  نددددع/ عدددددم السددددماا للمسددددلمن للعمددددل بالقبدددداع الةددددناعي يف أراكددددان مل18
إبعدداد حندو عشددرة بال، مددن , و (4)الدرغم مددن امدتالك م للم ددارات واملددؤهالت واخلدشات علدداواقتةدادياً 
رط واجلددديش وعدددن الو دددانب احلكوميدددة وعددددم االلت ددداق عدددن مناصدددب م يف الُشددد يف أراكددداناملسدددلمن 

                                                           

 .م2012الةدار يف عام  شبكة فلسبن لل وار –احملور الشرعي  –تقرير بورما مأساة تتجدد  (1) 
دراسددة حتدد  , ميامنددار بورمددا وغددر  تايالنددد وجنددو  الفلبددن جنددو  يف ةاملسددلم اجملتمعددات, واالنفةدداى التكامددل بددن, ي ددار موشددي انظددر( 2) 

 الواليددداتبماريالنددد  واليددة بددوكا, ليكسددين تون مع ددد هدداري ترومددان للب ددوث لتقدددم السددالم, اجلامعددة العشيددة يف القدددري, نشددرإشددرا، 
 .56,  م2002 ,األمريكية املت دة

 م.2013لعام  ميامنار(حيذر من استمرار االوار بالبشر يف بعنوان )وزارة اخلارجية األمريكية وزارة اخلارجية األمريكية  رتقريانظر ( 3) 
 .شبكة فلسبن لل وار –احملور الشرعي  –تقرير بورما مأساة تتجدد  (4) 
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, وكددان  لددك بعددد مددا (1)إ ا ختلددا أحدددهم عددن عقيدتدده وسدار يف ركددل الشدديوعية بالو دانب املدنيددة إال
 خدالى ناملسدلمو  , حيد  تبدوأ(2)م1962احلكدم إثدر انقدال  عسدكري يف عدام  ويدن( ) تو  اجلنراى 

 وثالثيندات عشدرينات وخدالى واجملتمدع املدد  العامدة اخلددمات جمدام يف عاليدة مراك  االستعمارية الفية
 بريبانيدا, مدن االسدتقالى علدا لل ةدوى  ليعدة املكداف ن يف املسلمون الو نيون كان ,املا ي القرن
 الدوزرا  رنديا حكومدة يف رفيعدة مناصل املسلمن عدد من تقلد م1948 عام بورما احتاد انشا  وبعد

 اسدتمر م1962 عام وقع الذي العسكري االنقال  للبو ية, وبعد وتعةبه بتدينه ُعر، )أونو( الذي
 مراكدد  بعضدد م احتددل كمددا ون(, )  اجلنددراى بيددد كاندد  الددي احلكومددة مددع العمددل يف املسددلمن بعدض

 حد  ) (Burma Socialist Programme Party BSPP) احلداكم احلد   عاليدة يف
 املشدار الرمسدي احلكومدة موقدب مدن وبدالرغم  لدك ومدع ,املسل ة القوات ويف (بورما االشياكي برنام 
عدداىن  فقددد ,األديددان كددل مددع التسددام  وددا  العسددكري للنظددام املتكددررة الدسددتور والتةددرحيات اليدده يف
 وحسددل منظمددة الرمسددي, وغددري الرمسددي الةددعيدين علدا  دددهم التمييدد  مددن  ويلددة لفددية بورمددا مسدلمو
 يف مناصدل عدن بتعمدد وبت بدين املسلمن إقةا  ا فقد اإلنسان هيومن رايتا ووتش حقوق مراقبة

 يف السياسدية السدلبة املسدل ة القدواتاستالم  منذ مل وظ بشكل و ع م واجليش, وتدهور احلكومة
 الب مددة حكدم  دل قددانالً  "يف املسدلمن املعاصددرين و دع املدراقبن حددأ ووصددب م,1988 عدام الدبالد

 يف املضددددب دة والعرقيددددة الدينيددددة األقليددددات حدددداالً بددددن أاألسددددو  املسددددلمون يعتددددش ميامنددددار يف العسددددكرية
 .(3)البالد"

  

                                                           

 .230  مرجع سابق ( د. علي بن عبد الر ن البيار حا ر العا  اإلسالمي وقضايا العةر بن النظرية والتببيق 1) 
 .402  مرجع سابق,( ه اع بن عيد الشمري, املعجم اجل رايف لدوى العا , مرك  امللك فيةل للب وث والدراسات اإلسالمية, 2) 
 .24-23  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (3) 
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 .المقترحة الحلول ووضع االقتصادية التحديات على التغلب سبلالمطلب الثاني: 
عرفنددا يف املبلددل السدددابق أن مسددلمي بورمدددا يواج ددون حتدددديات اقتةددادية متنوعدددة وهنددا أ كدددر  

 بعض احللوى املقيحة للت لل علا هذ  الت ديات وهي كما يلي 

 تببيددق مددا امددن قبددل املنظمددات احلقوقيددة علدد العامليددة واهليئددات الدوليددة القنددوات عددش / املبالبددة1
فيمدا يتعلدق باجلواندل االقتةدادية حسدل املدواد  اإلنسان بدإقليم أراكدان حلقوق العاملي اإلعالن يف جا 

  (1)التالية

( أن "لكددل فددرد حددق يف التملددك مبفددرد  أو 1( وجددا  يف نةدد ا بددالفقرة رقددم )10أ/ مددادة رقددم )
ملكدده تعسددفاً", فاملسددلم األراكددا   ( "ال جيددوز وريددد أحددد مددن2باالشدديال مددع غددري " ويف الفقددرة رقددم )

ليا ممنوعاً من حق التملك ف سل بل يتم وريد كل ما  تلكه من م ارع ومسداكن ومتداجر وقدوار  
 ومعدات وبالت من قبل احلكومة البو ية.

("لكددل شد   بالتسدداوي مدع اآلخددرين 2( وجددا  يف نةد ا يف الفقددرة رقدم )21 / مدادة رقدم )
 بلددد ", فلدديا للمسددلم األراكددا  أي حددق يف تقلددد الو ددانب العامددة يف حددق تقلددد الو ددانب العامددة يف

حندو عشدرة بال، مدن  وفةدل إبعدادبلد  بل األدها واألمر أنه حينما تو  اجلنراى )  وين( احلكدم ا 
 وو انف م. املسلمن الروها ين عن مناصب م

حددق يف العمددل ويف ( أن "لكددل شدد   1( وجددا  يف نةدد ا يف الفقددرة رقددم )23 / مددادة رقددم )
( 2حريددة اختيددار عملدده ويف شددروط عمددل عادلددة ومر ددية ويف احلمايددة مددن الببالددة", ويف الفقددرة رقددم )

( "لكدل 3"جلميع األفراد دون أي ميي  احلدق يف أجدر  متسداو  علدا العمدل املتسداوي", ويف الفقدرة رقدم )
نقددة بالكرامدة اإلنسدانية", فددال فدرد يعمدل لدده حدق يف مكافدأة عادلددة ومر دية تكفدل لدده وألسدرته عيشدة ال

يتمتددع املسددلم األراكددا  حددق يف أي عمددل وال يف أجددر وال يف مكافددأة بددل تعدددى  لددك إ  االوددار رددم 
 واست دام م كس رة يف تشييد اجلسور والبرق بال مقابل وال عور.  

مددن قبددل املبالبددة اجلددادة بوقددب التعدداون االقتةددادي والتبددادى التجدداري مددع حكومددة ميامنددار / 2
الرنيا امليامناري ح  تسديد احلقدوق  علا للض ن , كوسيلةالدوى اإلسالمية يف مجيع جماالته امل تلفة

 .يف بورماللمسلمن 
                                                           

مرجدددع سدددابق,  وق اإلنسددان الوثدددانق العامليدددة واإلقليميدددة,حممددود شدددريب بسددديو , ود. حممدددد السدددعيد الدددقاق, ود. عبدددد العظددديم وزيدددر ,حقددد( 1) 
 20. 
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يف داخددل بورمددا بالضدد ن علددا كالةددن وكوريددا وغريمهددا مبالبددة الدددوى املسددتثمرة اقتةددادياً  / 3
ن دولدة بورمدا يف إحيد  االقتةدادية,  وفدرر العقوبداتحكومة بورما وتوقيب مشاريع م االقتةدادية, 

الفية األخرية تش د تنمية اقتةادية وإصالحات سياسية, وهتم ا حتسدن صدورهتا لددى العدا  وكسدل 
 .(1)مسعة وش رة لكسل أصدقا  جدد يف اجملاى االقتةادي

واسدددتفادة املسدددلمن من دددا  ,تبددين مشددداريع اسدددتثمارية بددر وري أمدددواى إسدددالمية داخدددل أراكددان/ 4
بالدرجددة األو  وتعددود ريع ددا هلددم بددالنفع األكددش, و لددك بالتعدداون مددع احلكومددة امليامناريددة و مع ددا يف  

فدت  شدركات ومؤسسدات , و د، إليده احلكومدة امليامناريدة يف اآلوندة األخدريةهتدكسب ا اقتةادياً وهو مدا 
مددن خدددالى املؤسسدددات  مفري فددر  عمدددل هلدددوتدددو  ,واريددة لةدددا  املسددلمن املضدددب دين داخدددل أراكددان

مددددن يف  لددددك االسدددتفادة , كمددددا ال ننسددددا اإلسدددالمية واملنظمددددات اإلغاثيددددة الدددي هتددددتم مبسددددلمي بورمدددا
أص ا  األمواى من أغنيا  ووار مسلمي بورمدا الدذين يسدكنون خدار  إقلديم أراكدان يف فدت  مشداريع 

 سلمن هنال.تنموية مستدامة يف داخل إقليم أراكان يف سبيل دعم امل

ة باحلكومددة, تقددع املسددئولية علددا مسددلمي ميامنددار خددار  حدددود أراكددان ملددن هلددم يددد وعالقدد/ 5
علا عاتق م دون غريهم يف توجيه الدعم املادي واملعنوي والوقو، جباندل هدؤال  املضدب دين  كشىال

ومساعدهتم بكدل مدا يسدتبيعون, وخما بدة حكدومت م واملبالبدة ققدوق م, ف دم أصد ا  قرابدة ونسدل 
 .ورحم

إرسدداى املعونددات املاديددة بددالبرق امل تلفددة والوسددانل املتاحددة كددل حسددل اسددتباعته مددن قبددل / 6
ف دم أو  وأحدق مدن غدريهم إ  تدربب م نسدل ورحدم  ,سلمن الشماوين الذين يسدكنون حدوى العدا امل

 املعمدددورة هدددذ  وجددده علدددا يسدددكن مسدددلم , ويشدددارك م يف  لدددك كدددلوقرابدددة فددداألقربون أو  بددداملعرو،
 هلددؤال  اخلدا  والدددعم اسدتباعته بدالتشع حسددل كدل املكلومددة األمدة ردذ  للن ددور جبدانب م والوقدو،

 .ستضعفن املنكوبنامل

يف  والالجئدددن يف داخدددل بورمدددا للندددازحن عندددوياملادي و املددداالهتمدددام اجلددداد يف تقدددد  الددددعم / 0
وتنفيدذ املنتشدرة يف الدبالد اإلسدالمية اإلغاثية من قبل دوى العا  اإلسالمي واملنظمات اخلريية  خارج ا

 ومالي يددا والب ددرين والكويدد  واإلمددارات وقبددر والسددعودية تركيددا مددن  لددك حةددل , كمددامشدداريع دانمددة

                                                           

, وتقددوى أ دا أحدد احللدوى امل مدة إن   تكددن أمه دا يف اخلدرو  مدن هدذ  األزمددة , وسدبق  ترمجت دادينددا خالدد مدد  أيضداً أ.( يدرى ردذا احلدل 1) 
 .وحتسن أو اع املسلمن هنال
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 اهلل, وتتقاسدددم املسدددئولية املنظمدددات بدددإ ن القدددادم الفةدددل يف بيدددان م يدددد وسددديأر وغدددريهم واندونيسددديا
 .أراكان داخل يف للمسلمن الضرورية األشيا  توفري يف العا  حوى املنتشرة الروها ية

اإلسدالمي, فدإن دعدم مسدلمي الروهنجيدا عمل صدندوق ملسدلمي بورمدا علدا مسدتوى العدا  / 8
اإلسددالمية بإنشددا   للدددوى  أ ددرا مبددادرة الةددددم واجددل علددا كددل إنسددان, وإنددين يف هددذا ومسدداعدهت

, وأيددد معتددشة ج ددة موثوقددة دعمباسددم مسددلمي بورمددا, ليجددد كددل راغددل يف الددعدداملي صددندوق خددريي 
 .يع وا  ة املعا  مستدامة النفعيف داخل أراكان عش مشار  إ  مست قي ا ةر، إيرادهات أمينة, 

بددددن اجل ددددات اخلرييدددددة واإلغاثيددددة يف عاملندددددا  والشدددددراكات ت الفدددداتالعمدددددل / السددددعي اجلدددداد ل9
اإلسالمي, وأ كر علا سبيل املثاى إ  أوى مبادرة يف هذا الشدأن وهدي مبدادرة )الت دالب اخلدريي حندو 

ناسدة الشديخ نبيدل العو دي, وهدذ  فكدرة الدذي أ لقتده مجعيدات خرييدة قبريدة وكويتيدة بر  مسلمي بورما(
شددددكرون علي دددا, وال شددددك أ دددا تددددؤر أكل دددا بددددإ ن اهلل, وبالتأكيدددد تعبددددي نتدددان  أكددددش جدددداً رانعدددة يُ 

 ونشا ات أكثر وإ ازات أعظم.

إ دالق  ددالت تشعددات لدددعم مسددلمي بورمدا علددا مسددتوى الدددوى اإلسددالمية واإلشددرا، / 10
يف احلركدة التنمويدة والبنيدة الت تيدة وبندا  الشدعل    مسدلمي بورمدالةداالددوى وإنفاق دا قبل املباشر من 

املسلم البورمي فكرياً وعلمياً وثقافياً, وليا فقن يف اجلانل اإلغداثي وإن كند  ال أغفدل هدذا اجلاندل 
 ., وبفضل اهلل ع  وجل كان  هنال  الت تشعات يف دولة الكوي  وتركيا ومةر وغريهاامل م

اصة ملسلمي بورمدا يف الدبالد اإلسدالمية ويف داخدل بورمدا إن أمكدن, يعدود إجياد أوقا، خ/ 11
 الةد ي ة , فيعتدش األوقدا، البدذرةريع ا ونفع دا يف تبدوير هدذا الشدعل املظلدوم م نيداً وثقافيداً وفكريداً 

العلميدة  امل تلفدة املسدلمة بأبعادهدا األمدة يف احليداة جمداالت جلميدع الشداملة الن ضة واللبنة األو  لبداية
 والدياحم بددن التكافدل والسياسدية واالجتماعيددة, ومدن ناحيدة أخدرى تت قددق مبددأ والثقافيدة واالقتةدادية

االسددتقرار واألمددان,  ويعددم واألخددوة احملبدة تسددود حدد  االجتمدداعي والتدوازن األمددة املسددلمة الواحدددة أفدراد
 .(1)اهلل ما شا  إ  العاند واستمرار به املنفعة ودوام املاى وبالتام يضمن بقا 

                                                           

هد, وكان هذا الوقب علا يسار فرن عبيد املش ور الذي كان يقع علا مدخل 1280عام يوجد وقب قد  عاند للشماوين يعود إ  ( 1) 
رة زقاق املدرسة الةولتية املش ورة بشارع جبل الكعبة, انظر أنيا بشري شودري, لقبات من املعا  العمرانية ملكة املكرمة واملدينة املنو 

 ألنه ميامنار; ملك رباطب وُعر، أيضاً  ,80هد,  1429, 1ة, مكة املكرمة, طوالبانب, دار الثقافة للبباعة, اململكة العربية السعودي
حي   (مندون)بد املعرو، وين ماونغ امللك ميامنار ملك هو واقفه واسم فيه, احلجا  من أهل ا لن وى ;(بَدْرما رباط)بد أو أوقفه, الذي هو

 صب يف – اخلندريسة زقاق – البا  حي يفهذا الرباط  ويقع ,احل  مناسك ألدا  املكرمة مكة يف للراحة من ى بنا  يف املسلمن ساعد
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 ,دعم فر  كسل العيش يف أمداكن الندازحن ويف مندا ق الالجئدن مدن اجل دات اإلغاثيدة/ 12
و لدددك بتمويدددل نشدددا ات مكدددن املسدددتفيدين مدددن كسدددل عيشددد م بأنفسددد م مدددن خدددالى مويدددل بعدددض 

وإعبا  القرور اخلريية وإشرال املستفيدين يف أعماى تتعلق بدالشام  اإلغاثيدة كبندا   ,املشاريع الة رية
علدا ج ددهم  املساكن وحفر اآلبار وإش اهلم يف التوزيع وحراسة املستودعات, وإعبان م رواتدل بندا ً 

انن باإل ددافة لتمويددل مشدداريع من ليددة والتشددجيع علي ددا كيبيددة املواشددي علددا سددبيل املثدداى, وتوزيددع مكدد
  .(1)اخليا ة لربات البيوت

                                                                                                                                                                          

 لل جا  سكناً  يكون أن فيه الواقب شرط وكان البا , حلي العام الشارع علا املبلة الشرقية واج ته من  اهلا, من الشبيكة قبور
 بالنسبة مل و ة مندون امللك حكم فية كان , و الشماوين من غريهم دون وبيا رنقون هوار بالد أهل من بورما دولة من القادمن

 ويقاى عدة, جماالت يف أمورهم بتيسري وقام البورمين املسلمن احتوى العرش اعتالنه بعد أنه  لك من الثقايف, واالزدهار لإلصالحات
 ببنا  للمسلمن مس ( مانداالي) ملدينة تأسيسه وبعد مسلم, لسبعمانة هلل احلالى البعام بإعداد فيه أمر م1853 عام يف حفالً  أقام إنه

 به اخلاصن حلراسه قةر  يف مسجداً  بىن كما مانداالي,  اى يف مسجد لبنا  قةر  من السا  خشل بأعمدة تشع بل في ا املساجد
, اإلسالمي للياث الفرقان مؤسسة, العثما  الع د يف املكرمة مبكة األرببة ,شافعي حسن الع ي  عبد حسن .د, انظر املسلمن من

وقد أزيل  عن العقار يف اآلونة األخرية  ( صورة تؤرخ لرباط برما,10, انظر مل ق رقم )92-91  م2005/  هد1426, لندن
 لدواعي توسعة وتبوير أحيا  و رقات مكة.

, حدد  تسدداعدهم علددا العمددل واإلنتددا , ( مثدل املشدداريع التنمويددة الةدد رية لألسددر احملتاجددة والفقددرية تددوفري فرصددة عمدل ومةدددر دخددل للفقددرا 1) 
ذ معبيداً بعدد وهذ  املشاريع أثبت  الدراسات االقتةادية جدواها, وتعد من التنمية املستدامة يف العمل اخلريي, حيد  يكدون الفقدري اآلخد

عدون بشدكل مسدتمر, وينب دي وقادراً علا توفري مةدر دخل ثاب  له بداًل من ترقل املسداعدات وانتظدار مدن  دد لده ال فية بسيبة ومنتجاً 
ع املناسل الدذي تتبع سياسة وا  ة يف مويل املشاريع التنموية, وتقييم دراسة ميدانية عن احلاالت الي حتتا  إ  مساعدة, وق  املشرو 

ورات علميددة م وتنظدديم دوينب ددي اإلشددرا، علددي م ومتددابعت  ,مث و دد   لدده, فتضددمن للفقددري دخدداًل مسددتمراً لقددوت يومدده  كددن أن تعمددل فيدده
 .هلم من قبل املنظمندعوية وتثقيفية و 
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 المبحث الخامس: التحديات السياسية واإلعالمية.

 ن في بورما.يالمطلب األول: أبرز التحديات السياسية واْلعَلمية التي تواجه المسلم
 يف بورمدا الت دديات السياسدية واإلعالميدة, نإن من أهم وأخبدر الت دديات الدي تواجده املسدلم

وقد علم  فيما مضا بدأن حكومدة بورمدا حكومدة عسدكرية اسدتبدادية تسدت دم القدوة وترفدع السدالا 
قانمددة علدا قمددع احلريدات ومنددع حريدة التعبددري والتشددد الرقددايب علدا املببوعددات وهدي  دد أي خمددالب, 

الم العامليددة, وتكمدن أمهيددة السياسدية وحتدددياهتا  وفدرر القيدود علددا االنيند  ومنددع دخدوى وسددانل اإلعد
كو ددا هددي الددي ترسددم البريددق الةدد ي  لكددل إنسددان وتكفددل لدده سددبل عيشدده واحملافظددة علددا حريتدده, 
وتت قق من خالهلا علا املةدا  الدينيدة والدنيويدة, وتكمدن أمهيدة اجلاندل اإلعالمدي ألنده أصدب  جد  اً 

فتأثري اإلعدالم يف  ,سات الدوى وترمس ا عش القنوات املتعددةال يتج أ من حياة اإلنسان وبه توجه سيا
شاهد وحا ر للجميع, وما يعانيه املسلمون خالى قرنن من ال من من القمدع والتشدريد  راهنالعةر ال

يددددأر اجلانددددل مث والت جددددري يف بورمددددا يعددددود السددددبل الرنيسددددي إ  اجلانددددل السياسددددي يف املقددددام األوى, 
علدا إقلديم أراكدان,  حمكمداً  اً إعالميد حةداراً لثا  من خالى فرر احلكومة البو يدة اإلعالمي يف املقام ا

إ  منع السلبات البورمية وسانل اإلعالم الداخلية واألجنبية من الوصوى إلي ا ومن مث نقدل األحدداث 
من دددا فت ققددد  هلدددم مدددوررم وسياسددداهتم يف املا دددي, وأ كدددر هندددا أبدددرز تلدددك الت دددديات الدددي تواجددده 

  هنال وهي كما يلي نماملسل

 : التحديات السياسية. أوالً 

دون إبدددا  أي سددبل والتعددذيل لالعتقدداى االعتبددا ي مسددلمي أراكددان يتعدرر اآلال، مددن / 1
أو توجيدده هتددم رمسيددة فيقبعددون يف السددجون مدددى احليدداة, ال يعرفددون مةددريهم, أو تددتم حمدداكمت م بددت م 

مدن املعتقلدن زانفة دون حتقيق واستجوا  ودون من  املعتقلن حق الدفاع واالعديار, فقدد بلدغ عددد 
خدددالى أعددوام سددابقة متدددد  ممدددن اعتقلددت م احلكومددة البورميددة, ( سددجن3520) ونالسددجيف املسددلمن 

ألكثددر مددن مخددا سددنن بددت م غددري حمددددة وملدددد غددري معلومددة, ويف  ددل تكتدديم إعالمددي شددديد يفددرر 
ن احلكومددددة البورميددددة ال تسددددم  للمنظمددددات وإعلددددي م, وال يعلددددم شددددي  عددددن مةددددريهم وأو دددداع م, 

ومة البورمية ملنظمدة نه   حيدث أن مس   احلك, وإاإلنسانية ب يارهتم وتفقد أحواهلم واال الع علي م
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, وأن إنسددانية ب يددارة السددجنا  الددروهنجين  يلددة الفددية املا ددية رغددم حماوالهتددا املتكددررة بددن فددية وأخددرى
 .(1)مسلماً  103م 2012عدد الذين استش دوا يف السجون جرا  التعذيل بعد عام 

 ( مسدلماً ملدددة11) أمثلدة هلددذا التعسدب, فقدد حكمد  احملكمددة البو يدة بسدجن ةهندا ثالثد وردوأ
مدن قبددل قدوات األمددن  كددان قدد ا اعتقدداهلم م2013 فشايدر 5ة من ددو يف تدداريخ  ديندد( سدنوات مب10)

م, وألقد  القددبض 2012خدالى أعمدداى العندب الدي اندددلع  يف واليدة أراكدان يف شدد ر يونيدو  البدورمي
وا اإلفدرا  عدن ثالثدة بعدد دفدع , (2)ارافدعلا أربعة عشر مسلماً بعد حماصرة قرية زييد بيدن وقريدة هدار 

 .(3)لغ كبري إ  قوات األمن البورميمب

مسدددلمي  ش ةدداً مددن  (06عدد )كمددا أصدددرت حمكمددة يف واليددة أراكددان أحكامددداً بالسددجن لددد  
الروهنجيا ملدد  ويلة, و لك لددورهم امل عدوم يف أعمداى العندب البدانفي يف بلددة من ددو يف يونيدو مدن 

بورميدة حمليدة عدن الناندل العدام لواليدة أراكدان قولده  إن حمكمدة من ددو  م, ونقل  ص يفة2012العام 
بسدبل قدتل م -علدا حدد زعم دم - علدا ثالثدة بن دالين أصددرت ثالثدة أحكدام بالسدجن مددى احليداة 

 .(4)( أعوام لكل من م10كما حكم  علا عشرة أش ا  بالسجن ), لراهل بو ي

حيد  قداى "ا القدبض علدي  مدن قدريي مبديندة من ددو وأختم رذ  الواقعة الي رواها م صاحب ا  
بعدددددما  لبدددد  قددددوات األمددددن مددددن رندددديا قريتنددددا مجددددع الندددداري بدددددعوى عقددددد اجتمدددداع م ددددم بتدددداريخ  

مدع جمموعدة  فدتم اختيداري ,م, فاجتمع الناري يف مكان عام حي  حضر اجلديش البدورمي8/6/2012
عامداً, فرببددوا  20ومدن  دمن م ابدين البدالغ  مدن املسدلمن اختيداراً عشدوانياً يبلدغ قرابدة السدبعن ش ةداً 

مث  لوندا بسديارة مدن علدا شدكل سلسدلة, أيدينا وأرجلنا قبدل وأحكمدوا العقدد ورببدوا بعضدنا الدبعض 
                                                           

انظر إحةانية بعنوان )إحةانيات   ايا مسدلمي أراكدان املدوثقن جلدرانم حكومدة ميامندار( الةدادرة مدن قبدل قسدم الرصدد واملتابعدة بقبداع ( 1) 
 م.2014حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي العاملي لعام 

 . اى مدينة من دو ( هاتان القريتان تقع يف2) 
وا اسدددديجاعه  سددددنوات( 10مسددددلما ملدددددة  11حمكمددددة بو يددددة عنةددددرية تسددددجن ) يف وكالددددة أنبددددا  الروها يددددا بعنددددوان اخلددددش املنشددددورانظددددر ( 3) 

 حممددددد إليدددداري حبيددددل اهلل, عامدددداً( 25) وا التعددددر، علددددا السددددجنا , وهددددم  اكددددر حسدددن بددددن عبددددد احلكدددديم هددددد,15/11/1434بتددداريخ 
 مقبدوى حسددن كرامد  علددي, ( عامدداً 35) بدن خددري البشدر ( مددن قريدة هددار بدارا, إنعدام احلددقعامداً 44) عيد أمددن بشدري أ ددد(, سدعامداً 30)
( أبندا  نديب حسدن, جدش ملدك عامداً  18) ( وشدقيقه األصد ر  داهرعامداً 25) (, عبدد الكدر عاماً 25) (, منةور عا  أبو القاسمعاماً 25)

د دفدع مدن قريدة زييددي بيدن, وأمدا الدذين ا إ دالق سدراح م بعد عاماً(35) (, وسا  بشرعاماً 20) بن شوك  علي (اً عام45) خري البشر
(, مدن قريدة غريد  اً عامد35) ( من قرية ميد ان بدارا, واحدد احلدق غدورا ميدا اً عام18)   علي جوهر بن علي أ دالرشوة إ  قوات األمن, هم

 .شوانغ واآلخر امسه غري معرو،
وا اسديجاعه  (مسدلماً روهنجيداً  06حمكمة يف بورما حتكم بالسجن ملدد متفاوتدة علدا ) يف وكالة أنبا  الروها يا بعنوان نشوراخلش املانظر ( 4) 

 .هد15/1/1435بتاريخ 
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إ  سددجن الةد رية ندوع )ونيد ( وجعددل النداري فددوق بعضد م الددبعض للتعدذيل, فدتم نقلنددا ردذ  املركبددة 
لنا ببعام وال شرا  ملدة ثالثة أيام, فقدن كندا نشدر  املدا   من دو, فأدخلونا يف زن انة ص رية فلم  دوا

من صنبور موجدود بدداخل دورات امليدا , مث بعدد  لدك نقلوندا إ  سدجن بوسديدونغ فأدخلوندا يف زن اندة  
كبرية حي  استقبلونا أص ا  العضالت بالضر  املشا بالعةدي واهلدروات والسدياط بعدد أن جردوندا 

ممدد ق, فكددان اجلددالدون يعددذبوننا بالضددر   ددواى الليددل  (1)رنددا إال )لددون ي(مددن ثيابنددا فلددم يبددق عنددد أكث
ندع ببونندا ونكدون منبب دن علدا األرر و لدك ملوأرغموندا بدأن نرقدد علدا  ,عناوالن ار و نعون النوم 

احلركة ورفع الر وري, وكانوا يأتون باملسلمن فراداً ومجاعات بن الفينة واألخرى ح  اجتمدع مدا يقدر  
مسددلم, ومقدددار البعددام الددذي يقدددم لكددل سددجن ثددالث لقيمددات فقددن مددن األرز األبدديض  000مددن 

 واى اليوم مرة واحدة, وبعد عشرة أيام من دخولنا السجن بدأت رحية عفنة تفوا من أجسدامنا نظدري 
العددرق مددن حددرارة اجلددو وخددرو  القددي  مددن اجلددروا والدددم جددرا  التعددذيل مددع عدددم مكننددا مددن التنظيددب 

سدداى, فبلددل املسددلمون مددن القددوات البورميددة السددماا هلددم بددالتنظيب واالغتسدداى فلددم يسددتجيبوا واالغت
حدد  اسددتف ل األمددر بانتشددار الرحيددة النتنددة أكثددر وعدددم مكددن م مددن الت مددل, فدداخيع هددؤال  البددو ين 

مدن السددجن علددا دفعدات, بواقددع عشدرة أشدد ا  عرايدا   م بدداخلرو فدأرغم , ريقدة لدإل الى باملسددلمن
مدع  ,( يومداً 40غتساى خارج ا يف مكان معد لذلك ويعودون وهكذا, واستمروا علدا  لدك مددة )لال

فكدان البو يدون  ,ح  مات كثري من م أمام أعيينا, (2)التعذيل والضر  املشا وقلة البعام وعدم النوم
املدددة منددع ارجدو م يف الليددل حد  ال يعددر، النداري مبةددريهم وال نددري إ  أيددن يلقدو م, وخددالى هدذ  

ثيددا  بإمدددادهم لنددا ا تفاجأنددالبو يددون إقامددة الةددالة مددع إحلاحنددا الشددديد ألدان ددا, وبعددد تلددك املدددة 
حدد  علمنددا فيمددا بعددد أن مسددؤولن مددن جلنددة حقددوق اإلنسددان  ,جديدددة ال نعلددم مددا امل دد ى مددن  لددك

جلنة من حقدوق اإلنسدان سو، ي ورونا قريباً, فبعد مضي ثالثة أش ر تقريباً أراد اهلل ع  وجل أن ت ور 
فتوقددب الضددر  والتعددذيل عنددا وأمدددونا  ,فت ددري احلدداى بعددد زيددارهتم نوعدداً مددا وحتسددن  أو دداعنا قلدديالً 

ببعام غري البعام السابق وحذا  وثو  ولون ي, ومس وا لنا بأدا  الةلوات بعد أن منعنا ثالثدة أشد ر 
مضددان املبدارل الدذي   نسدتبع صدديامه ما دية فاسدتبعنا قمدد اهلل أن نةدلي العيددد مجاعدة بعدد شد ر ر 

ح  يوماً واحداً, وبعد ستة أش ر من دخولنا السجن أُديندوا مجيعداً قدرق البيدوت وإثدارة الشد ل وقتدل 
البو ين, ف كم  احملاكم البو ية بالسجن مع األعماى الشاقة علا شكل فراداً ومجاعات مدن مخدا 

دىن وسدديلة للدددفاع عددن أنفسدد م, لكنددين اسددتبع  سددنوات إ  ثالثددن سددنة دون أن  لددك املت مددون أ

                                                           

  .اجلسم من األسفل النةب علا ُتلبا الي  يبةامل فو ةال أو قماشلون ي يبلق علا ال (1) 
 رأي  بثار هذا التعذيل يف يديه ورجليه وجسمه وال زال  باقية غانرة مع أنه مضا علا الواقعة أكثر من عام ونةب.  (2) 
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م دون حمددداكمي بعدددد دفدددع رشدددوة 16/6/2012بفضدددل اهلل اخلدددرو  مدددن السدددجن ومعدددي ابدددين يف يدددوم 
وكددان معنددا أيضدداً فانيددة أشدد ا  خرجددوا , (1)( مليددون كيددات بددورمي200لقددوات أمددن السددجن بلددغ )

 .(2)بنفا البريقة بعد دفع رشاوي مماثلة تقريباً 

/ التةددري  احلاقددد والبيددان الظددا  مددن أعلددا سددلبة سياسددية يف بورمددا بعدددم االعدديا، ققددوق 2
انددالع بعدد  (3)(ثدن سدن)نتظر من احلاشية والنوا ؟ فقد صرا رنيا بورما البدو ي ناملسلمن فما ا 

أرا دي ا أن بورمدا ال ترحدل بالروها يدا يف "قدانالً   م2012مدن عدام ش ر يوليو يف  األخرية حداثاأل
وعلدا اجملتمددع الدددوم ومدديع م يف معسددكرات م لقددة ليحدديل م إ  بلددد  أخددر, أو تسددليم م للمفو ددية 

لإلعدالن عددن  الرهبددان البدو ين يف ميامنددار يف مسدرية حاشدددةمدن ئددات املخدر  ", بعدددها العليدا لالجئدن
نقدددذوا ميامندددار بددددعم دعدددم وتأييدددد مقددديا الدددرنيا امليامنددداري, و دددل الرهبدددان الفتدددة مكتدددو  علي دددا )ا

 .(4), وقد سارع  وكالة الالجئن التابعة لألمم املت دة بإعالن معار ت ا هلذا االقياا(الرنيا

وهكدددذا   دددرت النوايدددا احلقيقيدددة حلكدددام بورمدددا يف إ دددا  الوجدددود اإلسدددالمي يف أراكدددان بدددإخرا   
ر عما أثدري حدوى حدادث املسلمن من أر  م وتشريدهم من و ن م رد، التب ري العرقي ب ض النظ

الفتاة إن كان ص ي اً أم ال, و لك بت وير حقانق التاريخ واجل رافيا وبتسويق الكذبة الكدشى يف هدذ  
 املرحلة علا اجملتمع الدوم عن املسلمن مؤداها بأ م م اجرون غري شرعين.

املسدددلمن  دددل / التفرقدددة يف القدددانون واألنظمدددة والعنةدددرية يف املعاملدددة فدددال يسدددم  ألحدددد مدددن 3
, والرم , للدفاع عن نفسده بينمدا يديل البدو ين بدامتالل أسدل ة سكنالعةا, والسيب, واخلنجر, وال

                                                           

 ألب لاير سعودي.  80مليون( كيات بورمي يقدر    200) (1) 
عامداً, وكدان اللقددا   00ن العمددر لقدا  مدع السدجن الددذي أ لدق سدراحه بعدد دفددع رشدوة يددعا )منددري أ دد أبدو احلسدن أمددري  د ة( البدالغ مد (2) 

 م, بكوكا بازار ببن الديش. 2014أغسبا9هد املوافق  1435/ 12/10بتاريخ  
ثدن سددن البددو ي احلاقددد الددرنيا احلددام لدولدة ميامنددار ال يسددت ق اليمجددة يكفددي يف ترمجتدده مدا تددذكر مددن سلسددلة اجلددرانم واالنت اكددات الددي ( 3) 

 راكان يف هذا الفةل. ترتكل يف حق املسلمن مبنبقة أ
 البويدل البدو ي الفديلم  لدك علدا متفدرجن  لدوا بدل بورمدا, لدرنيا العنةدري التةري  وا  الدوم اجملتمع صم وال رابة يف هذا التةري   ( 4) 

 الدرنيا األمريكيدة بوليسدا فدورين جملدة اختدار بدل, للممتلكدات وسدلل لألعدرار وهتدك اجلماعية واإلبادة الوحشية واجملازر باملذاب  احلافل
أعددت جملدة فدورين بوليسدا األمريكيدة, تقريدراً عدن أفضدل وأسدوأ ر سدا  , حيد  م2012 عدام يف العا  يف دولة رنيا أفضل احلام البو ي

م الدرنيا 2012ر سا  علا مستوى العا , وكان أوى ترتيل الر سا  األفضل يف العدام  10م, حي  اختارت اجمللة 2012العا  يف عام 
البورمي ثن سن, حي  قال  اجمللة  إن الرنيا ثن سدن يسدري يف االودا  الةد ي  للد قرا يدة, وأنده أ دي احلكدم العسدكري, وأفدر  عدن 

انظدر موقدع  دد األقليدة املسدلمة يف أراكدان,  عدد كبري من املعار ن, بينما   تت ددث عدن اال دب ادات املسدتمرة واالنت اكدات الفظيعدة
 .هد3/3/1434شبكة العنكبوتية وا اسيجاعه بتاريخاجمللة علا ال
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يفعلون باملسلمن ما يشا ون, وهذا األمر مش ور جلميع من يعر، عن أحدواى ومواد حارقة وسوا ري 
 .(1)إخوا م املسلمن هنال

احلكوميددددة الرمسيددددة م مددددا كددددان مؤهلدددده العملددددي / حرمددددان املسددددلمن وأبنددددان م مددددن الو ددددانب 4
جددشوا علددا االسددتقالة أو الفةددل والتعليمددي, حدد  الددذين كددانوا يف سددلك العمددل مددن أيددام االسددتعمار أُ 

, حيدد  كددان املسددلمون يتمتعددون بكامددل حقددوق م الدينيددة والسياسددية فكاندد  (2)فقددن أل ددم مسددلمن
حسدددل مددؤهالهتم دون أي مييددد  أو  تقددبل ممسيددة املناصددل احلكوميددة ُتقلدددد للمسددلمن, والو دددانب الر 

وأعضدددا  الشملدددان  عنةدددرية يف كدددل قباعدددات الدولدددة مبدددا في دددا اجلددديش والعسدددكرية فكدددان مدددن م الدددوزرا 
حدددد  جددددا  اجلنددددراى )  ويددددن( عددددام  ,واجلندددراالت يف اجلدددديش ومددددديري املدددددارري واجلامعددددات احلكوميدددة

بعددداد وفةددددل املسدددلمن مددددن الو ددددانب م فتدددو  احلكددددم بعدددد انقددددال  عسدددكري حيدددد  قددددام بإ1962
 .(4)بيقية املبالبة أو و يفة ألي التقد  عند املسلمن  د التميي  حي  ا, (3)احلكومية امل تلفة

, وسدد ل الوثددانق مدددن م مددن هددويت م ووريدددهم مدددن جنسدديت م احلقيقيددة املسددلمن / حرمددان5
دخدددال   بإثباتدددات تفيددد أ دددم غدددري مدددوا نن, اوإل ددا  حدددق املوا ندددة مدددن مسددلمي الروهنجيدددا, واسدددتبداهل

فعندددما ا ددبرت بريبانيددا لالنسدد ا  مددن بورمددا أثنددا  احلددر  العامليددة الثانيددة حتدد  زحددب  ,(5)أجانددل
قامد  القيدادة اال لي يدة بتسدليم أسددل ت ا إ   ,م1942القدوات اليابانيدة املواليدة للم دور األملدا  سدنة 

 ,البددو ين الددذين اسددت دموها  ددد املسددلمن العدد ى يف حددر  إبددادة راا  دد يت ا أكثددر مددن مئددة ألددب
ومنددذ  لددك احلددن أعلددن البو يددون احلددر  الدينيددة  ددد املسددلمن إلجالن ددم عددن الددبالد بشدد  الوسددانل 

ية وسيلة خسيسدة حلرمدان املسدلمن مدن حقدوق م املشدروعة املدنية والعسكرية, واختذوا من قانون اجلنس

                                                           

 هد.3/2/1435 بتاريخمبكة املكرمة  كان  املقابلةو , وسبق  ترمجته  سالمة معرو، خانعبد اهللمقابلة مع الشيخ ( 1) 
 .م1982يف عام  صدر ذيالاجلانر ( ا حرما م مبوجل قانون اجلنسية 2) 
ي( عبدد سدياج)   مسديلل ةر وليا( من أبرز الش ةيات املسلمة الذين تقلدوا املناصل يف حكومة بورما بنذال ا كر هنا فقن للتمثيل 3) 

حتاد مسلمي بورما وعضواً يف راببة الشعو  احلرة املعادية للفاشية, ومسي سلبان أ د عضو يف برملدان بورمدا الرزاق كان رنيا اجمللا ال
م, ومسددي أبددو البشددر 1962م إ  1948أنددو( مددن عددام ) م, ومسددي سددلبان حممددود وزيددر الةدد ة يف ع ددد1962م إ  1948مددن عددام 

م, ومسدددي عبددد اللبيدددب وزيدددر العدددى يف بورمدددا مدددن عدددام 1962م إ  1948أندددو( مددن عدددام ) عضددو وسدددكرتري الشملدددان يف بورمددا يف ع دددد
حممددد أيددو  السددعيدي, اإلسددالم واملسددلمون يف  انظددرريهم كثددري, لالسدت ادة م, ومسدي عبددد الرشدديد وزيددر التجددارة, وغدد1962م إ  1948

حسن بن الشيخ عبدد اخلدالق الشمداوي, حدوى موسدي املسدلمن يف بورمدا  ةوالي, وكذلك 42أراكان بورما قد اً وحديثاً, مرجع سابق,   
 .94,   مرجع سابقاالشياكية, 

 .25  أم مرهبون, مرجع سابق,  مسلمو بورما إرهابيون, انظر أندرو سل  (4) 
إن هذا لشيٌ  عجا  هؤال  البو يون   يقتةروا فقن علا أ م است لوا أراكان واغتةبوا األرر بل تعدى إ  قوهلم أ دم أجاندل حد  ( 5) 

 ال يستبيعون املبالبة ققوق م واسيداد أر  م.



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

319 

 

وأصددب   الدددوانر الرمسيددة والشددعبية تددردد املثددل القانددل )لددن تكددون  ,يف احلةددوى علددا اجلنسددية البورميددة
بورميدداً جيدددل أن تكدددون بو يددداً(, ولقدددد لعبددد  احلكومدددة البورميدددة أدواراً غايدددة يف املكدددر والددددها  حلرمدددان 

 .(1)نون اجلنسيةاملسلمن من التمتع بقا

م نشب  املؤامرة لي رم املسدلمون 1948يناير عام  4وبعدما حةل  بورما علا استقالهلا يف 
مددن حقدددوق م وبددددأت اال ددبرابات البانفيدددة مدددن جديددد وبددددأت قدددوات العسددكر والشدددر ة الدددي في دددا 

والتددو ن  األغلبيددة لبانفددة املددوغ  ددر  و ددرد املسددلمن مددن املنددا ق اإلسددالمية وسددلب  شددر ة اهلجددرة
 .(2)من م حفان  نفوس م ودفعت م جشاً إ  البن اى الشرقية

 البباقات الش ةية مةادرة إ  املسل ة والقوات الشر ة عمدت األحيان بعض ويف
 ,شرعين وغري غربا  النظام اعتشهم فقد للروهنجيا بالنسبة أما البالد, يف حترك م أعاق مما للمسلمن

 يُعي،   م1962 عام أخرى, وبعد إ  مدينة من خا  للسفر إ ن علا احلةوى علي م وفرر
 من بدالً  أجانل تسجيل بباقات  ل علا أفرادها حي  أجش ,حقيقين كبورمين املسلمون
 علا بعد فيما الو نية أجشوا التسجيل بباقات علا حةلوا الذين الو نية, وح  التسجيل بباقات
 املسلمن قيمة من حين الذي الرمسي اإلجرا  هذا م ع ز1982عام ويف م,1900 عام عن ا الت لي
 السياسية حقوقه بكامل يتمتع الذي البورمي املوا ن حتدد ,للجنسية جديدة قوانن بإصدار

 بريبانيا احتالى قبل م أي1823 عام قبل بورما سكنوا جدادأ إ  إ  املباشر بانتمانه واالقتةادية
 1982 عام قوانن حرم  وهكذا األو , الشيبانية البورمية احلر  خالى السفلا من بورما ألج ا 

 كموا نن مساعدين رمسياً  صنفوا سوا ً  باملوا نة الشرعي احلق من بورما يف املسلمن فعليًا معظم
((associate citizens جمنسن أو موا نن (naturalized citizens) لك الذين يف مبا  

 بورما يف العانالت هذ  من كثرياً  عاش أنه العلم مع ,اهلندية القارة شبه من أتوا أجداد من ين درون
 هلؤال   كن ال فإنه ,هذ  القوانن أحد لبنود و نيون  بقاً  بورميون أ م أفرادها واعتش ,أجياى لعدة

 أي يديروا أن أو احلكومية ر سا  للدوانر يةب وا أن أو الشر ة أو املسل ة القوات يف االخنراط
 .(3)سياسي منةل

                                                           

أبددو يددونا صدددا  أ ددد حممددد إدريدددا ,  كرهددا 16-14هدددد   14/0/1398 ( يف400انظددر جملددة اجملتمددع الكويتيدددة األسددبوعية, العدددد )( 1) 
 .119  مرجع سابق , دوريات امل تلفة بالل ة العربيةمأساة املسلمن يف بورما الشيوعية حسل ما نشرته ال يف كتابه األركا 

صددا  حممددد إدريددا األركددا   الشدديخنقلدده , 21-19  هددد,1403يف شددواى سددنة ةالةددادر جملددة اإلرشدداد اليمنيددة يف عددددها هددذا مددا  كرتدده  (2) 
 .191مرجع سابق,  ( العربية بالل ة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية بورما املسلمن إخواننا مأساة) يف كتابه ر ه اهلل

 .25 -24  مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون, مرجع سابق, , انظر أندرو سل  (3) 
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مدن حدق املوا ندة مبوجدل قدانون  املسدلمن يف أراكدانتقوم قرمان معظدم البورمية السلبات إ ن 
حدد  الددذين لدددي م عددانالت يف ميامنددار منددذ عدددة  ,م الددذي تنتدد ع مددن م اجلنسددية قجدد  واهيددة1982

السدددلبات مدددن منظمدددات ومجعيدددات مبالبدددة  اإلنسدددان بقضدددية حقدددوق , فعلدددا امل تمدددنأجيددداى وقدددرون
 م1982 لعدام اجلنسدية قدانون تعدديل ينب دي وأنده, ميامنار يف اجلنسية قانون يف النظر إعادة البورمية إ 

 التميي . وعدم املساواة  لك يف مبا اإلنسان, حلقوق األساسية املبادئ ليعكا

املسدلمن يف الروها يا ونقةد رذ  العبارة أن السلبات البورمية وش مسلمي أراكان / بن لة 6
 .إقليم أراكان بقوهلم علا أ م بن الة ب عم مشارت م للبن الين يف الدين والل ة والشكل واللون

حي  استمرت السلبات البورمية لعمليات التدقيق القسري من أجل بن لة الشعل الروهنجيدا  
يف عدددام  خددريةوالددي بدددأت بعدددد األحددداث األ ,الددي أ لقدد  علددا حدددد سددوا  يف مجيددع مندددا ق أراكددان

, ومددا زالدد  مسددتمرة يف  ددل رفددض املسددلمن الددروهنجين, وبدددأت سددلبة ميامنددار باسددت دام م2012
العنب والقوة إلجبار املسلمن علا التوقيدع علدا أوراق تةدف م بن دام أو امل داجرين البن دالين بةدورة 

 غري مشروعة.

إ  قريدددة  شدددرين عضدددواً وندددة مدددن سدددبعة وعالتعدددداد املكم  هبددد  جلندددة 21/1/2013ففدددي يدددوم  
 لبد  اللجندة إجبدداراً و  ,التددقيقاإلحةدا  و ندايرونغ فدارا وقريدة كولدوم فدارا مبنبقدة كيوكتدو هلدد، عمليدة 

, حيد  كتبد  مجلدة امل داجرين البن دالين بةدورة تفيدد أ دم بن الدةالتوقيع علدا اسدتمارات من القروين 
باتدداً وامتنعدوا عددن التوقيددع, ف ددددت السددلبة غدري مشددروعة, ولكددن املسددلمن رفضدوا هددذ  العمليددة رفضدداً 

 .(1)باست دام القوة والعنب إلرغام م علا التوقيع, واعتقاى مجيع من ال يوقع علا االستمارة

 اً بددارز  اً حكوميدد أن مسددئوالً   قددوق اإلنسددان وأكددش شدداهد علددا  لددكانت اكددات البددو ين حل/ 0
حقوق اإلنسدان  دمن املنداه  الدراسدية املقدررة يف املددارري يف مادة دراسة ميامنار إدرا  عن ع م أعلن 

 .(2)ل انت اكاهتا حلقوق اإلنسانبسبأحنا  البالد 

تقريدددر نشدددرته وزارة اخلارجيدددة حسدددل دولدددة تنت دددك حقددوق اإلنسدددان  20بورمدددا  دددمن  جددا تو 
التقريدر الضدو  علدا سياسدات وقلدق اململكدة املت ددة بشدان قضدايا  وسدلن, م2012عام  يفالشيبانية 

                                                           

 ., وسبق  ترمجتههد24/12/1434  بتاريخمبكة املكرمة صالا نور عبد الشكور   مدير املرك  اإلعالمي الروها ي األستا  لقا  مع( 1) 
وا اسددددديجاعه  ميامندددددار تعتددددد م إدرا  حقدددددوق اإلنسدددددان  دددددمن املنددددداه  الدراسدددددية() يف وكالدددددة أنبدددددا  أراكدددددان بعندددددوان اخلدددددش املنشدددددورانظدددددر ( 2) 

 .هد25/2/1435بتاريخ 
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و دع ا مقلدق حيد  لددى وزارة اخلارجيدة خمداو،   دولدة 20رنيسية يف جماى حقوق اإلنسدان, ويشدمل 
 .(1)كبرية واسعة النباق علا اخلروقات اخلبرية حلقوق اإلنسان

ممتلكدددداهتم وأرواح دددم مددددن للمسدددلمن مددددن قبدددل احلكومددددة و دددمان  / عددددم وجدددود أي  ايددددة8
االعتدا ات واالنت اكدات الدي تتعدرر هلدا األقليدة املسدلمة مدن قبدل البدو ين وخاصدة يف إقلديم أراكدان, 

 .فال ينعم املسلم باألمن والرخا 

باالعتقاى والتعدذيل يف إقليم أراكان قوات حرري احلدود البورمية ناساكا املسلمن  ي ددحي  
البو يون هددم فددبددو ين مدن  انفددة مددوغ املسدتو نن يف منددا ق املسدلمن, إ ا قددموا أي شددكاوى  دد ال

تقدد  أي شدكاوى  -علدا حدد زعم دم -جاندلاأل املوا نون األصدليون يف بورمدا, وال حيدق للمسدلمن
 .لبالدم ادرة ا  م د املوا نن, وإال فعلي

وبددن الديش, بددل وخددذالن / املواقددب امل  يددة مددن دوى اجلددوار كاهلنددد وتايلنددد والةددن وفيتنددام 9
, وال يلقي للمو وع ااملسلمن املضب دين وعدم معاملت م املعاملة اإلنسانية بعد وصوهلم إ  أرا ي 

أي اهتمام بل يعتش اخلور يف قضية املسدلمن يف إقلديم أراكدان قضدية داخليدة تتعلدق قكومدة ميامندار, 
 .(2)اإلغاثية واملساعدات العينيةبإرساى املعونات  فيكتفيورمبا ود التعا ب من بعض م 

يف منبقدددة أراكدددان مدددن التةدددوي  يف االنت ابدددات الشملانيدددة  وجدددودين/ حرمدددان املسدددلمن امل10
واملشاركات السياسية مبوجل قانون اجلنسية, حيد  ال حيدق ألحدد اإلدال  بأصدواهتم, فضدالً أن يرشد  
املؤهل من م للدخوى يف دانرة االنت ابات يف جماالت متنوعة, فبذلك حرموا من املبالبة ققوق م عدش 

 .سنن مض 

فةددل و ددرد مدن ينتسددل إ  عرقيددة الروها يددا مدن املسددلمن حيدد  أمددرت اللجنددة  بدل تعدددى إ 
شدكل  حدديثاً لبدرد سدتة مدن   السياسدي والدياالنت ابية الد قرا ية يف بورمدا وحد   حقدوق اإلنسدان 

                                                           

التقريددر كدل ثالثددة أشدد ر, لنشدر حتددديثات عددن الددوى املثددرية للقلدق لتسددلين الضددو  علدا األحددداث الرنيسددية حلقدوق اإلنسددان في ددا,  ويةددر (1) 
موقددع وزارة اخلارجيدددة يف  انظددر التقريدددر املنشددور ,يف جمدداى حقدددوق اإلنسددانوتقددد  تقريددر عددن اإلجدددرا ات الددي اختددذت يف اململكدددة املت دددة 

 .هد1435( لعام دولة تنت ك حقوق اإلنسان 20 من  بورما) بعنوان بالعربية علا الشبكة العنكبوتيةالشيبانية 
 ا( دولة بن الديش هلا مواقب مشدرفة يف قضدية املسدلمن الشمداوين الفدارين الالجئدن علدا حددودها, علدا مسدتوى اإلغداثي والسياسدي لكن د2) 

يف اجلاندل هلدم ج دود مشدكورة  واندونيسديا , وكدذلك دولدة مالي يداومدد يدد العدون واملسداعدة يلالتسداهالتفاهم وتقدد  تا  إ  امل يد من حت
 .اإلنسا  فشكر اهلل هلم
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كبدار أعضددان ا بسدبل إدرا  عددرقي م الروهنجيدا يف السددرية الذاتيدة الرمسيددة اخلاصدة رددم بت مدة أ ددم غددري 
 .(1), وأن الروهنجيا غري معي، را كجماعة عرقية رمسية يف بورماموا نن

م ا حظدر 1962/ حرما م من تأسيا املنظمات وممارسة األنشبة السياسدية, فمندذ عدام 11
حيددد  ال  كدددن م  ,املنظمدددات االجتماعيدددة والثقافيدددة والسياسدددية للمسدددلمن يف أراكدددان وحل دددا  انيددداً 

ففدي وغريهدا,  اد البداليب ومجعيدة البدال  الروهدا ين جبامعدة ران دونتشكيل أي منظمة مبدا في دا االحتد
م اسدتو  اجلندراى )  ويدن( قانددد اجلديش بندذال علدا السدلبة يف انقدال  عسددكري 1962مدارري عدام 

وأل ا الدستور وحل الشملان وحتول  السدلبات الثالثدة التشدريعية والقضدانية والتنفيذيدة بشدكل بم إ  
( برناسددته, مث أعلددن اجمللددا تأسدديا حدد   سياسددي أ لددق عليدده حدد   الشنددام  RCجملددا الثددورة )

( وحل حمل األح ا  مجيعاً وا إل ا هدا وأسدا احلد   االشدياكي فروعداً BSPPاالشياكي البورمي )
 .(2)له يف عموم البالد

 هنال لياو  والثقافية الدينية واألنشبة التنظيمية حياهتم يف وتضرروا كثرياً  حي  تأثر املسلمون
 .(3)السلبة علا وين   اجلنراى استو  ماماً حينما توقف  املسلمن أنشبة معظم أن يف شك

حيتج ون يف سجون بعيدة عن  وي م  املسلمون/ االنت اكات اإلنسانية يف سجون بورما ف12 
ويفتقدر إ  أدىن متبلبددات احليداة مدن غدذا  ومدا  وهددوا , بدل يقددم هلدم ال ددذا   ,وال يسدم  هلدم بال يدارة

فكثدري مددن م  وتددون يف احلدبا دون علددم  وي ددم بسددبل  ,الفاسدد واملددا  الراكددد إلحلداق الضددرر واملددرر
مكن املرر يف جسمه ويتم دفن م ببريقة سرية من قبل القدوات, ويتعر دون للمعاملدة القاسدية وفندون 

ن  ددر  مددشا مسددتمر ووقددو، داندم وحرمددان لألكددل والشددر  واحلددبا االنفددرادي واالقتيدداد العدذا  مدد
, باإل دافة والضر  املشا بعد احملاكمة بسديادة القدانون ,والت قيقات املستمرة ألجل اإلتعا  النفسي

وغددري  لدك مددن   م,أوسداخاملسددجونن و  فضدالتقة وإجبددارهم علدا القيددام بتنظيدب   األعمداى الشداإ
 ع التعذيل فاهلل أعلم قاهلم.أنوا 

                                                           

وا اسدددديجاعه   ددددرد األعضددددا  الددددروهنجين مددددن األحدددد ا  السياسددددية يف بورمددددا() وكالددددة أنبددددا  الروهنجيددددا بعنددددوان يف اخلددددش املنشددددورانظددددر ( 1) 
 ..هد15/2/1435بتاريخ 

 .146 ي واحلا ر, مرجع سابق,   د. حممد يونا, تاريخ أراكان املا انظر( 2) 
 .w م, مرجع سابق, 1902, مسلمو بورما, انظر موشي ي ار (3) 
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 ثانياً: التحديات اْلعَلمية.

/ ت افددل اإلعدددالم العددداملي وال دددريب واإلسدددالمي والعددريب عدددن ت بيدددة املشددداهد والوقدددانع األليمدددة 1 
معاندداة مسددلمي ن إ, حيدد  خددالى األعددوام املا ددية واإلبددادة اجلماعيددة الددي تتعددرر هلددا مسددلمو ميامنددار

كاند  أليمدة وقاسدية جدداً, وبددالرغم   فيهتدا والدي يربدوا علدا السدتن عامداً  بورمدا وا دب ادهم رغدم  دوى
بدل واجده والعاملي اهتمام وسانل اإلعالم العريب وال ريب والوقانع من أمل ا وقسوهتا   تلق هذ  املشاهد 

ة اآلوندوأخبار سريعة يف  الي عر   تقارير خجولةالفضانية بالت افل عن ت بيت ا عدا بعض القنوات 
 .انتشار وسانل التواصل االجتماعيم بفضل 2012األخرية بعد أحداث 

املسدلمن الدذين يقبندون يف  / التضليل اإلعالمي مدن قبدل احلكومدة البو يدة يف نشدر أن هدؤال 2
, لكددي ال أجانددل دخلددوا يف الددبالد ببددرق غددري مشددروعة ليسددوا مددوا نن بددل هددم دخددال  إقلدديم أراكددان

ال تتعددا ب لكددي , وإثبددات عدددم أحقيددت م للعدديش يف ميامنددار, و مددع املسددلمن ت ددرل الضددمري العددامليي
ف دددا عدددن يكا بدددة ومتناقضدددة وخمالفدددة للواقدددع بدددل وحتر   أخبدددارنشدددر باإل دددافة إ  مع دددا شدددعو  العدددا , 

احلقيقية, حي  أشار وقار الدين مسديع الددين إ  أن رنديا ميامندار وحكومتده تسدت دم البن الدة صدفة 
من, ويؤكددد علددا أن ت يددري املةددبل ات شددرط أساسددي يف حددل املشدداكل القانمددة يف للروهنجيددا املسددل

 بل وتشو  صورة املسلمن ببريقة قبي ة وعل اآلخرين ينظرون إلي ا يف ازدرا  وكراهية. (1)أراكان

/ قيام السلبات البورميدة بو دع ملةدقات يف مجيدع مددن وقدرى املسدلمن تتوعدد باإلعددام أو 3
ر فب ددذا احلةددا يدددم أو يرسددل أي معلومددة ألي ج ددة خارجيددة أو منظمددة إنسددانية, االعتقداى لكددل مددن

 قبضدد ن خددالى عقددود مضدد  مددن إبددراز قضدديت م دوليدداً, حيدد  و املفددرور علددي م   يسددتبع املسددلم
صدور االعتددا ات الددي  بت مدة نشدر (2)يف مديندة أكيدا  علدا أوندغ ويددن ثدان شدوي ات البورميدةالسدلب

املت ددة حلقدوق اإلنسدان تومداري  كان حياوى أن يلتقي مببعوث األمدم   وأنه, أراكانوقع   د مسلمي 
 .(3)أوخيا كوينتانا لتسليمه عدد من صور االعتدا ات البو ية علا املسلمن

                                                           

 .هد15/1/1435وا اسيجاعه بتاريخ  مسلمو الروهنجيا يدفعون رشاوى لدفن موتاهم() يف وكالة أنبا  أراكان بعنوان اخلش املنشورانظر ( 1) 
بورمدا,  مسدلميوهدو املنتقدد الشدديد للممارسدات الدي تنت ج دا احلكومدة  دد  ,عامداً  29  يبلغ مدن العمدر و ناشن حقوقي مسلم  أونغ وين( 2) 

وسانل اإلعالم الدوليدة, لقدا  مدع أ. عبدا  اهلل ندور اإلسدالم شدقدار رنديا وكالدة  عش تقاريراليف العديد من  حتدث عن أعماى العنبقد و 
 .هرمجتت  سبقو هد 8/8/1434بتاريخ مبكة املكرمة ا أنبا  الروها ي

 .هرمجتت  سبقو هد 8/8/1434بتاريخ مبكة املكرمة ( لقا  مع أ. عبا  اهلل نور اإلسالم شقدار رنيا وكالة أنبا  الروها يا 3) 
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/ عددددم السدددماا للمسدددلمن بدددامتالل جدددواالت أو هددداتب نقددداى فضدددالً عدددن تدددوفر االنيندددد  4
املنبقددة, وهددذا القمددع خددا  ملنبقددة أراكددان غالبيددة والقنددوات الفضددانية إ  ال توجددد خبددوط هدداتب يف 

املسددلمة, وإن وجددد قددوزة أحددد مددن م يددتم حمدداكمت م بدددعوى عدددم االنةددياع للقددانون وخمالفددة النظددام, 
من دددو وبعدد فدية ا نقلدده إ  مديندة وألقددي القدبض عليده يف  (1)حيد  اعتقدل الببيدل املسددلم أوندغ تدون

  من داسدنوات, بعدد أن وج د  إليده اهتامدات  3بالسدجن ملددة دينة أكيا , وا احلكدم عليده مبسجن 
مددن  SIM اتب حممدوى مددع بباقدةهلد ه لددو من ددو,  مدينددةقيامده بتدأجي  أعمدداى الشد ل البانفيدة يف 

 .(2)يوان صيين 100 علا يف حمفظته وجدبن الديش, و 

أراكددان إ  / التعتديم اإلعالمددي القسددري املفدرور علددا بورمددا بأكملدده وبةدفة خاصددة يف إقلدديم 5
منع السلبات البورمية وسانل اإلعالم األجنبية مدن الوصدوى إلي دا ومدن مث نقدل األحدداث من دا بتاتداً, 

 .(3)فتشدد الرقابة علا دخوى الة فين األجانل إلي ا

السددودا  بعددد أن زارا  ةنمداوو دع  السددلبات البورميدة اثنددن مددن الةد فين األمددريكين يف الق 
يف واليدة أراكددان وقيام مدا بت بيدة االعتددا ات والعنددب واال دب اد املسدتمر  دد أقليددة  مندا ق الةدراع 

م, فةدددورا أحدددداث حماصدددرة البدددو ين ألحدددد 2012الروهنجيدددا, وكدددان  لدددك يف شددد ر إبريدددل مدددن عدددام
بدو ين قبدل تسدليم ما  فوقعد  مةدادمات بين مدا وبدن متبدرفن ,أكيا  مساجد املسلمن يف مدينة 

                                                           

يعددا  مددن ورم يف ال دددة وهددو  من دددويف مدينددة رندديا جملددا الشددؤون الدينيددة اإلسددالمية هددو و  عامدداً  65 يبلددغ مددن العمددر  بيددل ( أونددغ تددون1) 
 احلكومددة ج ددود مددن كجدد   اعتقالدده وجددا , يسددم  هلددم ب يارتدده يف السددجن حيدد   اد أسددرته قلقددون جددداً علددا صدد ته أفددر  , وأنالن اميددة
نانل مدير املرك   لقا  مع ,والة فين الدولين املراقبن إ  الت دث من ملنع م ,املسلم األراكا  اجملتمع قادة واحتجاز العتقاى البورمية

يعمددل يف جمدداى اإلعددالم ومقدددم متعدداون يف قندداة اجملددد الفضددانية, ومقدددم برنددام  أراكددان  األركددا  اإلعالمدي الروهددا ي األسددتا  عمددران كبددري
 .هد19/10/1434  بتاريخمبكة املكرمة وأجري  معه لقا  املأساة عش قناة وصاى الفضانية, 

 هدد19/10/1434  بتداريخمبكدة املكرمدة وأجريد  معده لقدا  , األركدا  ناندل مددير املركد  اإلعالمدي الروهدا ي األسدتا  عمدران كبدري لقا  مع (2) 
 .وسبق  ترمجته بنفاً 

 يددة م, وتدوم اجلندراى ثدن سددن زمدام الدولدة, أ لقد  احلكومددة سلسدلة مدن اإلصدالحات الد قرا2010( بعدد االنت ابدات العامدة يف نددوفمش 3) 
صددد ب إ دددافية, بشدددكل يددددومي, يف  8وكدددان مدددن  دددمن ا ختفيدددب القيدددود علددددا اإلعدددالم, حيددد  مس ددد  احلكومدددة امليامناريددددة, بإصددددار 

لدددد أوندددغ سدددان سوتشددي, زعيمدددة املعار دددة, ورنيسددة الراببدددة الو نيدددة مدددن أجددل الد قرا يدددة, ليةدددل عددددد  م, بين دددا جريددددة تابعددة2013عددام
 صدد ب يوميددة مؤيدددة لل كومددة مندددذ 3صدد يفة يف عمددوم الدددبالد, حددن تةدددر في ددا  16 يالةدد ب الددي من دد  حددق اإلصدددار اليددوم

وا اسدددددديجاعه  صدددددد ب يوميدددددة( 8ميامنددددددار تسدددددم  بإصددددددار ) بعندددددوان اخلددددددش املنشدددددوريف  األنا دددددوىم, نقددددداًل مدددددن وكالددددددة أنبدددددا  1960
 .هد1/1/1435بتاريخ 
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ران ددون, وأفددادت السددفارة البورميددة يف واشددنبن للةدد فين  إ  الشددر ة الددي أرسددلت ما مددرة أخددرى إ  
 .(1)أ ما ممنوعان من العودة إ  بورما 

استدعا الشملان البورمي النانل الروهنجي عبد الرزاق شون مونغ الستجوابه حوى تةري  أد  و 
بالتورط يف العمليات اإلرهابية الي  اجليش البورمياهتم فيه  ,رما  د احلكومةبه لقناة حملية يف بو 

تشريد و نازى املتبرفة يف قرية خري عدن جنو  من دو, ونت  عن ا حرق املبو ية العةابات الارتكبت ا 
أثنا  قوات قام  بتفتيش من ى النانل الأن , و من م مبا في م النسا  واأل فاىعشرات وقتل الاملئات 

 .(2)خضوعه لالستجوا  من قبل الشملان
إنشددا  حالددة حةددار إعالمددي مشدددد وواسددع فتفددرر السددلبات البورميددة رقابددة شددديدة علددا / 6

وزرع عيون وجواسيا ملتابعدة كدل  كيونية,لالة افة واجملالت والنشرات الدورية مبا يف  لك املواقع اال
املبلدل الثالد  )الت دديات االجتماعيدة( أن كثدرياً من يدم مبعلومات ألي ج ة كان , وقدد سدبق يف 

 .(3)وتةف  االنين  من املسلمن اعتقلوا بسبل حيازهتم للجواى وإعبا  معلومات جل ات خارجية

  

                                                           

وا  بورمددا تضددع صدد فين أجنبيددن يف القددوانم السددودا  لت بيت مددا أزمددة الروهنجيددا() يف وكالددة أنبددا  الروهنجيددا بعنددوان  اخلددش املنشددورانظددر ( 1) 
, والةد فيان مهدا ميد  رايند  وعليدا  حمبدو  يعمدالن حلسدا  وكالدة لدوكا كدابيو للتةدوير, وهدي وكالدة هد10/1/1435اسيجاعه بتاريخ 
 .ص فية مستقلة

  بتدداريخمبكددة املكرمددة وأجريدد  معدده لقددا  , األركددا , وسددبق  ترمجتدده تا  عمددران كبددرينانددل مدددير املركدد  اإلعالمددي الروهددا ي األسدد لقددا  مددع( 2) 
 .هد19/10/1434

اآلن ال جيدددي يف العةدر الددراهن مددع بدروز اإلعددالم املعاصددر هدذا احلةددار إن كدان هددؤال  قددد   دوا فيمددا مضددا يف احلةدار والرقابددة, أصددب  ( 3) 
 .الذكية وغريهاوانتشار برام  التواصل االجتماعي واهلواتب 
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 .المقترحة الحلول ووضع السياسية واْلعَلمية التحديات على التغلب سبلالمطلب الثاني: 
 .أوالً: في الجانب السياسي

 القضية وتنشين املوا نن, من ك ريهم العامة احلقوق يفاملسلمن  ساواةمب / املبالبة1 
 وحيةلون حقوق م, علا احلةوى من وايتمكن ح  والدولية الداخلية السياسة ناحية من وتفعيل ا

 القنوات عش مواقف م, واملبالبة تقوى وبذلك  لك; وغري احمللية واحلكومات الشملان يف التمثيل علا
 حلقوق العاملي اإلعالن يف جا  تببيق ما من قبل املنظمات احلقوقية علا العاملية واهليئات الدولية

  (1)فيما يتعلق باجلانل السياسي يف املواد التالية اإلنسان بإقليم أراكان
( وجا  يف نة ا "لكل فرد حق التمتع جبنسية ما" ويف 1( يف الفقرة رقم )15أ/ مادة رقم ) 

( جا  يف نة ا "ال جيوز تعسفاً حرمان أي ش   من جنسيته وال من حقه يف ت يري 2الفقرة رقم )
 وريدهم من جنسيت م احلقيقيةجنسيته", فاحلكومة البو ية   تعي، بعرقيته الروها يا بل ا 

 ا, واستبداهلاألصليةمن هويت م م حرما من م ألجل وإل ا  حق املوا نة بس ل الوثانق من م 
دخال  أجانل وتلقي علي م هتم زانفة وم اعم با لة كإ الق م  بإثباتات تفيد أ م غري موا نن,

 بأ م بن الة.
 إدارة ( "لكل ش   حق املشاركة يف1( وجا  يف نة ا بالفقرة رقم )21 / مادة رقم )

, فليا للمسلمن يف أراكان أي الشئون العامة لبلد  إما مباشرة أو بواسبة ممثلن اتارون يف حرية"
املشاركات و الشملانية حق املشاركة يف إدارة شئون البالد أو ح  بإدال  أصواهتم يف االنت ابات 

فضاًل أن يرش  املؤهل من م السياسية مبوجل قانون اجلنسية, حي  ال حيق ألحد اإلدال  بأصواهتم, 
 .للدخوى يف دانرة االنت ابات

جيل علا الدوى اإلسالمية أن تقب وقفة شجاعة وحازمة للض ن علا حكومة ميامنار / 2
ومقا عت ا سياسياً واقتةادياً وس ل سفران ا وقبع العالقات الدبلوماسية مع ا, وحين ا سي سل 

 ل جلان سياسية واقتةادية علا مستوى عاى  للمسلمن ألب حسا  ف ل نرى ونسمع عن تشكي
علا  وى البالد اإلسالمية وعر  ا يف وق  ال يفيد فيه الشجل والسفرا  من الوزرا  واألمرا  

دعوة دوى العا  ال ريب وخاصة األوروبية من ا الي هتتم بقضية , و والتنديد واالستنكار بالكالم فقن
سياسياً واقتةادياً واملقا عة الدبلوماسية إلعبا  حقوق حقوق اإلنسان للض ن علا حكومة ميامنار 

                                                           

مرجدددع سدددابق,  حممددود شدددريب بسددديو , ود. حممدددد السدددعيد الدددقاق, ود. عبدددد العظددديم وزيدددر ,حقدددوق اإلنسددان الوثدددانق العامليدددة واإلقليميدددة, (1) 
 19. 
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االستثمار األمثل لدور املنظمات احلقوقية يف العا  وخاصة الدوى , و املسلمن يف إقليم أراكان
 .(1)األوروبية الي هلا اهتمام بالغ يف مسألة حقوق اإلنسان وإحالى الد قرا ية يف دولة بورما

ورمية عن  ريق القنوات الرمسية من الدوى الكدشى كداألمم املت ددة الض ن علا احلكومة الب/ 3
وإعبدا  اجلنسدية هلدم, ومبالبدة ومنظمات حقوق اإلنسان باالعيا، الرمسي بعرقيدة الروهنجيدا املسدلمة 

 أ دم اعتبدار علدا للروهنجيدا املوا ندة مدن  إ  بورما جيش مل م قرار بإصدار األمن وجملا املت دة األمم
, فت قدددق هلددم احلريدددة واملسددداواة وتثبددد  هلدددم وبالتدددام تن ددل مشددداكل م جدددذرياً الدددبالد,  يف أصددديلة عرقيددة

 العدالة واحلياة الكر ة.
 سلبات يدعو م قراراً 29/12/2014 يوم االثنن املت دة لألمم العامة اجلمعية تبن  حي  

املوا نن,  ببقية أسوة هلم اخلدمات وتوفري املسلمة الروهنجيا ألقلية البورمية اجلنسية من  إ  بورما
 دولة 193 في ا تتمثل الي العامة اجلمعية قبل من باإلمجاع الذي اعتمد القرار غري املل م ويأر هذا

االستفادة من , وكذلك (2)للجمعية التابعة االنسان حقوق جلنة أمام عليه املةادقة علا ش ر بعد
السياسين والقانونين احملايدين للض ن علا حكومت م أص ا  القرار والشأن يف داخل بورما من 

عش الوسانل املتاحة يف إثبات عرقية الروهنجيا املسلمة ووجودهم يف أراكان منذ مئات السنن, وقبوى 
, ولعل من الدالنل الكبرية يف إثباهتم الوثانق الرمسية الي يف أيدي م, وبالتام من  حقوق م كاملة

 .(3)بعرقية الروهنجيا املتعاقبة قة هو إقرار حكومات بورماأصوى يف تلك املنب
                                                           

علددا املضددي ( لألسدب الشددديد تسدابق معظددم دوى العدا  اآلن لدددعم عالقاهتددا مدع النظددام اجلديدد يف ميامنددار حتدد   ريعدة الرغبددة يف تشدجيعه 1) 
وأن هذ  الدوى ال تريد أن تعكر صفو عالقاهتا مع ميامنار بإثدارة مو دوع دمدا  املسدلمن أو  قدماً يف اإلصالحات الد قرا ية الي بدأها,

ثدل  الت اإلبادة املوج ة  دهم, األمر الذي شجع املتبدرفن علدا أن زادوا يف ندريان تعةدب م األعمدا, أمدا األمدر األشدد أسدفاً ف دو يتم
 .يف انسياق بعض الدوى املسلمة ورا  منبق تشجيع حكومة ميامنار والةش علي ا وعدم تعريض ا للض وط العاملية

 بورما تدعو املت دة األمم( بعنوان )15434هد يف العدد )9/3/1436انظر موقع جريدة اجل يرة السعودية يف اخلش املنشور هلا بتاريخ  ( 2) 
 هد.16/3/1436( وا اسيجاعه بتاريخ  املسلمة االروهنجي ألقلية اجلنسية من   إ

 قبة بعرقية الروها يا فمن  لك ( من الدالنل علا أصوى عرقية الروها يا وإثباهتا هو إقرار حكومة بورما املتعا3) 
وقد مس  بإ اعة برنام  بالل دة الروها يدة عدش اإل اعدة احلكوميدة ثدالث  ,ادعا  الروها ين بأ م ساللة أصلية (ونو)أ/ أكد رنيا الوزرا  1

 .مرات يف األسبوع
 .جيون املسلموننكومية أن سكان أراكان هم الروهونو( يف تلك الفية يف إ اعة احلأ) م أعلن رنيا الوزرا 25/9/1954/ يف تاريخ 2
ألقدددا  ,الددددفاع السددابق لراببددة احلريدددة الةددامدة املناهضددة للشدددعو  الفاشدديةيوبدداموي( وزيددر ) م عندددما كدددان14/11/1955/ يف تدداريخ 3

أعلن فيه مبراجع تاراية كافية أن الروها يدة أقليدة و نيدة أصدلية يف احتداد بورمدا وو دع م مماثدل لو دع  (ون  دو)خبابه يف اجتماع عقد يف 
 .الشان وكاشن والكارين( ) القوميات األخرى كد

ورقدددة العمددل املقدمددة مددن وكالددة األنبدددا   انظددر, ادرة مددن حكومددات بورمددا املتعاقبددةجيددون والةدددنانق الددي حيمل ددا الروهدات والوثدداملسددتن /4
ت يدري األمددة( جبامعدة قندداة ) مسددلمو بورمدا وقرنددان مدن املعاندداة( إللقان دا يف ندددوة) الروها يدا بالتعداون مددع اجمللدا الروهددا ي األورويب بعندوان

جريد  معده وقد حةل  علا نس ة مكتوبة من أ. عبا اهلل نور اإلسالم شقدار رنيا وكالدة أنبدا  روها يدا وأ مبةرالسويا باإلمساعيلية 
 هد.8/8/1434لقا  بتاريخ 
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يف داخددل وخددار  بورمددا واالسددتفادة مددن  وأصدد ا  النفددو  السياسددين املوجددودين تثمار/ اسدد4 
تةددرحياهتم وخبابددداهتم ومددن هلدددم صددلة باحلكومدددة واملتعا فدددة مددع املسدددلمن يف إثبددات القضدددية ك جدددة 

 .وشاهد وبرهان
الشملدان إ  إصددار قدانون هتدد،  (1)فقد دع  زعيمة املعار دة يف ميامندار أوند  سدان سوتشدي 

 .(2)حلماية حقوق األقليات
حما درة عدن تداريخ الروهنجيدا يف أراكدان,  (3)كما ألقا الناشن احلقدوقي البدورمي الددكتور ر م  

وجدود ل دة قد دة منددثرة تبدابق وإثبات وجود الروهنجيا يف بورما منذ القددم, وإثبدات  لدك مدن خدالى 
الل ددة الددي يت دددث رددا عرقيددة الروهنجيددا يف بورمددا, ووجددود مسددتندات ووثددانق وعمددالت معدنيددة وبثددار 
د إسددالمية وكتددل ومؤلفددات وخددرانن قد ددة, واستشدد د مب بو ددة تارايددة; حيدد  أثبدد  الكاتددل وجددو 

ا ال يددع جمداالً للشدك أصدالة عرقيدة و رق ممارست م لل ياة, تثبد  مبد عرقية الروهنجيا, و كر أوصاف م
 .(4)الروهنجيا يف بورما

/ االسددتفادة مددن املراجددع التارايددة القد ددة الددي كتبدد  مددن قبددل املددؤرخن احملايدددين أو املددؤرخن 5
وإعبددان م   جيددل االعدديا، رددامددن العرقيددات املوجددودة يف بورمددا  وأ ددم ,البددو ين عددن عرقيددة الروهنجيددا

اعدددي، )مدددانغ هتدددان( مدددؤرخ تددداريخ  انفدددة املدددوغ يف كتابددده )تددداريخ أركدددان كددداال أو , فقدددد كافددة احلقدددوق
 . (5)روهنجيا( بأ م موا نون أركانيون

 بقضدية بال اً  اهتماماً  هلا نإ حي  األوروبية وخاصة العا  يف احلقوقية املنظمات دور / تفعيل6
 بعدض إلي دا ودعي املعار ة, لألح ا  تايلند يف مؤمرات عدة عقدوا وقد بورما, يف الد قرا ية إحالى

 البددو ين ومنظمددات املعددارر, الددد قرا ي الددو ين بدداحل   اإلسددالمية, واالتةدداى األراكانيددة املنظمددات

                                                           

املا دية رهدن اإلقامدة اجلشيدة  عامداً  20إ  15احلاصلة علا جان ة نوبل للسالم قد أمضد   عاماً ( 60) ( أون  سان سوتشي تبلغ من العمر1) 
ومعدرفي مبدا  ألجل مناداهتا للد قرا ية وهي زعيمدة املعار دة يف ميامندار, وقدد مجعد  هدذ  املعلومدات مدن خدالى متدابعي للقضدية ,هلايف من  

 .ح  يف موقع ويكيبيديا ترمجةً , و  أجد هلا جيري هنال
 .94 مرجع سابق, ( جنان بدر العن ي, مسلمو ميامنار حقانق خلب الستار, 2) 
وهدو أحدد املددافعن عدن حقدوق العرقيدات والقوميدات يف  ,مسلم من عرقية كامي إحدى العرقيات املعي، را يف بورما (ر م أو)( الدكتور 3) 

بورمددا; حيدد  يدد ور العديددد مددن اجلامعدددات واملعاهددد يف العددا  لنشددر تدداريخ العرقيددات يف بورمدددا, ويف مقدددمت ا عرقيددة الروهنجيددا الددي أثبددد  
 .يثب  أصالة عرقية الروهنجيا يف بورما( د. ر م أو) يف وكالة أنبا  الروهنجيا بعنوان اخلش املنشور انظرالبالد, موا نت م األصلية يف 

وا اسددددددديجاعه  يثبددددددد  أصدددددددالة عرقيدددددددة الروهنجيدددددددا يف بورمدددددددا( د. ر م أو) يف وكالدددددددة أنبدددددددا  الروهنجيدددددددا بعندددددددوان اخلدددددددش املنشدددددددورانظدددددددر ( 4) 
 .م1099عام يف هنري جالري فورد بيل  هذ  امل بو ة كتلو  ه,13/1/1435بتاريخ 

صددا  حممدددد  الشددديخنقلدده , 35-34  هدددد,5/2/1403( يف 004)الةددادر جملددة الدددبالغ الكويتيددة األسدددبوعية يف عددددها هددذا مددا  كرتددده  (5) 
, 190 ( العربيدة بالل دة امل تلفدة الددوريات نشدرته مدا حسدل الشديوعية بورمدا املسدلمن إخوانندا مأسداة) يف كتابه إدريا األركا  ر ه اهلل

 مرجع سابق.
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  يبدة عالقدة علدا وال زالوا األصلين أراكان سكان من أيضاً  وهم اخلار , يف املعار ة( املوغ) الرك اين
  ريقدة علدا احلا در الوق  يف اإلسالمية املنظمات ِقَبل من السلمي احلل تبين املسلمن, مع فكرة مع

 جديددة وبأمسدا  جديددة حقوقيدة ومنظمدات أحد ا  تشدكيل أو املسل ة, للمنظمات السياسي اجلناا
 .ال رر هلذا

ن يف بورمددا وحل ددا سياسددياً, / التبدين اجلدداد مددن قبددل منظمدة التعدداون اإلسددالمي لقضددية املسدلم0
ن هذ  املنظمة العريقة من أقوى املنظمات املوجدودة يف عاملندا اإلسدالمي بعدد األمدم املت ددة يف إحي  

( دولددة حتدد  لوان ددا, وهلددا ج ددود كبددرية فيمددا ختدد  األقليددات املسددلمة يف 50عدددد أعضددان ا إ  تضددم )
قدوق م عدش مجيع دوى العا  والوقو، يف حمن م ورزاياهم, لل فاظ علا هويت م اإلسالمية واملبالبة ق

الوسانل املتاحة, وهلا دراسات نوعية فيما ا  جانل الت دديات لألقليدات املسدلمة يف العدا , سدوا   
رانعدددددة ال هددددداج ود باإل دددددافة إ كاندددد  تعليميدددددة أو تربويدددددة أو اجتماعيدددددة أو اقتةددددادية أو سياسدددددية, 

 .(1)إن شا  اهلل فةل القادمسيأر م يد بيان يف الو قضية املسلمن يف بورما نةرة لموسة يف سبيل املو 

/ املددن  ال تولددد إال مددن رحددم احملددن, فمددا حيةددل للمسددلمن يف بورمددا مددن ا ددب اد ومةددانل 8
وتشريد ال بد للعا  اإلسالمي أن يستفيد مدن هدذ  األحدداث والوقدانع السدت الى الفرصدة واالسدتثمار 

انل املمكنددة, وتنشددين القضددية األمثددل لل دددث يف املبالبددة بقضدديت م, والوقددو، جبددانب م بكافددة الوسدد
سياسياً من داخل بورما ومدن خارج دا, حد  تت قدق املدن  اإلهليدة مدن عندد  سدب انه, كيدب واآلن قدد 

ولن بعد أن كان  القضية يف  يدات النسديان بدل ؤ ضية إخوا م يف بورما وأصب وا مسعرفوا وعلموا بق
 وج ل الكثريين من م وما زاى.

اإلسددالمية لشددؤون األقليددات اإلسددالمية يف كددل مدداهلم ومددا علددي م, / ختةددي  وزيددر يف الددبالد 9
وحيمددل هدددذا الددوزير لقدددل وزيددر األقليدددات اإلسددالمية وأن يكدددون سددفريها يف الددددوى غددري املسدددلمة  ات 

ون اإلسددالمية والدارسددن لإلسددالم جيددداً, وأن يكددون مجيددع ؤ ليددة املسددلمة مددن املت ةةددن يف الشدداألق
من امللت من لإلسالم واجبات وأدباً, ألن السفارة اإلسالمية يف الدبالد غدري  أعضا  سفاراته أو قنةليته

اإلسدددالمية بدددن األقليدددة املسدددلمة تكدددون مرجعددداً للمسدددلمن في دددا للسدددؤاى عدددن ديدددن م وتكدددون مو دددعاً 
لالقتددا  ردا واألسدوة يف سدلوك م وأخالق دم, وجيدل علدا املدؤمرات اإلسدالمية الدوليدة أن تنت دل مددن 

                                                           

هنا أناشد منظمة التعاون اإلسالمي بتكدوين جلندة خاصدة مبسدلمي أراكدان تسدما )جلندة أراكدان( علدا غدرار جلندة القددري, لالهتمدام بقضدية ( 1) 
 .مسلمي أراكان
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ليددات املسددلمة مددن  ثل ددا لدددي ا, وجيددل أن يكونددوا مددن مسددلمي م الددواعن الةددادقن والدددعاة بددن األق
 .(1)بين م وأن تكون عضويت م يف هذ  املؤمرات عضوية كاملة رأياً ومشورة وصوتاً 

/ تشدددكيل جلنددددة رفيعدددة املسددددتوى  ات سددديادة وريددددادة ممدددن  لكددددون حدددق التددددأثري, يتضددددمن 10 
وقين مددن كافددة املنظمددات اإلسددالمية واحلقوقيددة كراببددة العددا  اإلسددالمي, دبلوماسددين وسياسددين وحقدد
واجلدددامع األزهدددر, وراببدددة علمدددا  املسدددلمن يف العدددا , وهيئدددة احملدددامن  (2)ومنظمدددة التعددداون اإلسدددالمي

عدددداد تقريدددر شدددامل ومتكامدددل مددددعوماً باألدلدددة والشدددواهد مةددد وباً بالةدددور إل, هدددااإلسدددالمين وغري 
الحظددة اسددتيفا  الشددروط والضددوابن الالزمددة يف  لددك, وتقددد  ا للج ددات العامليددة  ات واملقددا ع مددع م

, (3)وهيئة حقوق اإلنسان واحملكمة اجلنانية الدوليدة هيئة األمم املت دةو العالقة الدولية كمجلا األمن 
باملشددداركة يف املبدددادرة , و واملبالبدددة ققدددوق املسدددلمن يف بورمدددا والوقدددب الفدددوري للمجدددازر واالنت اكدددات

املددؤمرات العامليددة املنظمددة علددا مسددتوى الدددوى واملنظمددات واملؤسسددات العامليددة كاالجتماعددات الدوريددة 
 .(4)جمللا حقوق اإلنسان وغريها

ومعرفدة بليدات  (5)/ حتريدك املنظمدات احلقوقيدة واإلنسدانية اإلسدالمية والدوليدة غدري احلكوميدة11
بورما واهتمام ا, وعقد املؤمرات والندوات علدا املسدتوى الددوم لتبين قضية مسلمي الت رل القانو , 

ودعوة الش ةيات البارزة الي هلا ثقل يف حتريك القضدية وأصد ا  القدرار مدن الر سدا  وامللدول, ومدن 
مث إصددددار توصددديات تنفيذيدددة ومبالبددددات جدددادة, ودعدددوات صدددادقة, وبيانددددات فعالدددة يف سدددبيل نةددددرة 

د جلندة مسدتقلة رفيعدة املسدتوى لتقةدي احلقدانق إ  ميامندار للت قيدق يف مجيدع إيفدا, واملبالبة ب(6)القضية
                                                           

ناشدد بقدوة منظمددة التعداون اإلسدالمي يف سدبيل حتقيدق هددذا وهدذا االقددياا مجيدل وراندع جدداً, وأ 33   10( جملدة اجلامعدة اإلسدالمية العددد 1) 
 .االقياا وتفعيله علا أرر الواقع بالتعاون مع سفرا  الدوى اإلسالمية

هددد للمددرة الثانيددة, لتقةددي 9/1/1435( منظمددة التعدداون اإلسددالمي شددكل وفددداً رفيددع املسددتوى, ودخددل بورمددا وزار املنددا ق املنكوبددة بتدداريخ 2) 
 .علا رأري الوفد األمن العام الشوفسور حممد إحسان الدين أوغلواحلقانق, وكان 

( مثدل اإلعدالن العداملي حلقدوق اإلنسددان حيد  تكفدل قدق احليدداة واحلريدة الدينيدة وعددم االنت اكدات اإلنسددانية وغريهدا, وكدذلك مدواد احملكمددة 3) 
 .اجلنانية

-10مدم املت ددة جبنيدب يف الفدية ( جمللا حقوق اإلنسان التابع لأل23) دورةمشاركت م لل خالى( كما حةل من املرك  الروها ي العاملي 4) 
 .م 13/6/2013

( رمبددا ال تدددخل حقددوق اإلنسددان املسددلم  ددمن اهتمامددات منظمددات حقددوق اإلنسددان العامليددة ف ددي مشدد ولة يف سددبيل  ايددة قبددن وكددال  5) 
 .أمريكا

األمددن العددام برسددانل خبيددة لبددان كددي مددون األمددن العددام هليئددة األمددم املت دددة  ( مثددل مددا حةددل مددن منظمددة التعدداون اإلسددالمي حينمددا بعدد 6) 
واملفو دية السدامية حلقددوق اإلنسدان ندا، بدديالي, وكدذلك هيئددة األمدم املت ددة يف بيا ددا الةدادر والددي  الدل فيده السددلبات مبيامندار وقددب 

هيدومن رايدتا ووتدش( احلقوقيددة, ) قدارير الددواردة مدن منظمدةالعندب  دد املسدلمن, وكدذلك بياندات تنديددد مدن جملدا حقدوق اإلنسدان, والت
 .إن شا  اهلل وكذلك احتاد احملامن العر , وغريها من املنظمات وسيأر م يد بيان يف الفةل القادم
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انت اكدات حقددوق اإلنسددان مددن أجددل مسددا لة مرتكبي ددا وتقددد  م للعدالددة, و ددمان عدددم إفالهتددم مددن 
الدعوة اجلادة إ  إرساى قوات حلف  السالم الدولية ومراقبن دولين حلف  األمدن , و (1)العقا  واجل ا 

 األقلية املسلمة يف أراكان لوقب دم املسلم الشي  الذي ما زاى ين ، منذ سبعن عاماً. و اية

االستفادة من قرارات اإلدانة والشدجل مدن الددوى العظمدا يف تددويل القضدية وإثارهتدا يف / 12
ة احملافددل العامليددة والقمددم الدوليددة, واسددت الى التةددرحيات يف هددذا اجلانددل مددن قبددل احلددان ين علددا جددان  

الش ةدديات العامليددة يف جمدداى السياسددة وحقددوق اإلنسددان واحلددان ين  سددتثمارا, و نوبددل للسددالم وغددريهم
علا جوان  نوبل للسالم, ودعوهتم يف مؤمر عام, إلبراز القضية دولياً, وكسدل التعدا ب العداملي حد  

 بإ ن اهلل تعا . النةر والتمكن قتت ق

مع حكومة ميامنار وبنا  عالقات خاصة  يمدة مدن  حماولة إجياد وسيلة اتةاالت مباشرة/ 13
 ددرا فكددرة , و (2)للوصددوى إ  أهدددا، سدامية يف قضددية مسددلمي بورمددا ,هتددااالدددوى اإلسددالمية وقاد لقبد

املبددادرة السددلمية, وعمددل املعاهدددات واالتفاقددات وإبددرام العقددود مددع حكومددة ميامنددار بإشدد اد مددن دوى 
دبلوماسدددية واملفاو دددات السدددلمية املتاحدددة, مدددع األخدددذ يف عدددن العدددا , واملبالبدددة بددداحلقوق بدددالبرق ال

َِي َ  َأيُّهَاا  يَاا )اسدتناداً إ  قولده تعدا    االعتبار دراسة مدى جددوى هدذ  املبدادرة مدن كافدة جوانب دا  الَّا

َُوا آَمُنوا ََْرُكْم ُ   [.01  النسا ] (ِح

 بالدرجدددة األو ن و املسددئول ددم ف ,/ االهتمددام بالقضددية و ل ددا مدددن قبددل الشمدداوين أنفسددد م14
فالنان دة الثكلدا ليسد  كالنان ددة املسدتأجرة, ويتبلدل  لدده بددون عا فدة بددل بداإلدرال واملعرفدة, ولددن 
 لددل حقددداً بالتنديددد والشدددجل فقددن بدددل بدددالت رل علددا نبددداق واسددع عددداملي بأسددا علميدددة وخبدددن 

عنيدة بقضدية مسدلمي بورمدا ى اجل دات املدتبدين إحد, وهندا أ درا مبدادرة يف هدذا الشدأن وهدو (3)مدروسة

                                                           

مدن مدرة وأصددر تقدارير يف ( مثل زيارة مسئوى األمم املت دة حلقوق اإلنسان يف ميامنار توماري أوخيا كوينتانا وقد زار املندا ق املنكوبدة أكثدر 1) 
ل امللب بشكل جيدد, وكدذلك زيدارة وفدد مكدون مدن وزرا  خارجيدة الددوى يف منظمدة التعداون اإلسدالمي عّ فَ هذا الشأن, لكنه لألسب   يدُ 

 .م, وسيأر م يد بيان هلذ  ال يارة يف الفةل القادم بإ ن اهلل2013للمنا ق املنكوبة يف عام 
وحمداوالت جدادة مددن حكومتندا الرشديدة اململكدة العربيدة السدعودية مددع حكومدة ميامندار حلدل قضدية املسدلمن هنددال, هندال اتةداالت مباشدرة  (2) 

 .وكذلك حكومة تركيا ومالي يا
مما زاد من جرا املسلمن يف أراكان ولألسب الشديد أن املسلمن أنابوا نان ة مسدتأجرة لتددافع عدن قضداياهم, وجعلدوا مدن ال در  مدوناًل ( 3) 

ل كدم ومرجعدداً للفةددل فكيددب يعدددى مددن كدان خةددماً وحكمدداً,  معددوا يف الثعلددل صددالحاً فاسدتاق القبيددع إ  الددذنل, إمنددا هددو كددشق ل
خلل يشق وال  بدر يعدد بوعدود كا بدة وال يفدي وحيلدو ألمتندا أن تةددق أكا يب دا, بدل رمبدا أقنعد  نفسد ا أ دا اقتنعد , انظدر جملدة البيدان, 

 .43  هد, 1434, صفر206العدد
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بعقددد ورش العمددل لو ددع خبددن وا دد ة املعددا  لتببيددق املشددروعات التنمويددة واالقتةددادية والتعليميددة 
واالجتماعية يف داخل أراكان و لك بالتنسيق مع البنك اإلسالمي والندوة العاملية للشدبا  اإلسدالمي 

 العا  اإلسالمي. وراببة العا  اإلسالمي وغريها من املؤسسات املنتشرة يف

والتواصدل مع دم للتباحد  يف إجيداد حدل  ,/ قد  اخلدشات الدوليدة يف جمداى حقدوق اإلنسدان15
واالسدتفادة مدن األنظمدة املتاحدة يف القدانون  ,لقضية مسلمي بورما وحتقيق األهدا، املنشودة لنةدرهتم

دراسددددات ناج ددددة لددددبعض األقليددددات املسددددلمة الددددي مددددرت مب ددددن  , ف نددددالالدددددوم السدددديداد حقددددوق م
وحماولدددة تببيددق خبب ددا وبراجم ددا يف حمندددة مسددلمي بورمددا, مبددا يناسدددل فينب ددي اسددتثمارها ومةددانل, 

و ددع م وحاجدداهتم علددا أرر الواقددع, للرفددع مددن معاندداهتم واسدديداد حقددوق م املسددلوبة قبددل أن يلفدد  
 .يف أراكاناإلسالم بخر أنفاسه 

ستثمار الدوى املعادية واملعار ة لدولة ميامندار كتايلندد ودوى أوروبيدة أخدرى يف سياسدت ا / ا16
واقتةدادها والدي هلددا أ مداع ومةددا  هندال, وحماولددة االسدتفادة مددن دورهدم ومددوقف م يف الضد ن علددا 

ياسددية فالسياسددية العامليددة ليسدد  هلددا ديندداً وال مددذهباً وإمنددا هددي س ,حكومددة ميامنددار واسدديداد احلقددوق
 املةا  ف م ينةرون املةا  ب ض النظر من هو أمام م.

حيد   االست الى األمثل واالستفادة من اليوم العاملي حلقوق اإلنسان يف تدويل القضية,/ 10 
يةاد، اليوم العاشر من ديسمش اليوم العاملي حلقوق اإلنسان يف كل عام, وا اختيار هدذا اليدوم مدن 

م حدددوى اإلعدددالن 1948ديسدددمش  10العامدددة لألمدددم املت دددة الةدددادر يدددوم  أجددل تكدددر  قدددرار اجلمعيدددة
العداملي حلقدوق اإلنسدان الدذي كدان أوى إعدالن عداملي حلقدوق اإلنسدان, و لدك بعمدل  دالت إعالميدة 

 .واهليئات وإصدار بيانات علا مستوى الدوىواملعارر وعقد املؤمرات والندوات وإقامة ورش العمل 

مية والعربيدددة أن تضدددع علدددا سدددلم أولويدددات العمدددل علدددا حدددل قضدددية / علدددا الددددوى اإلسدددال18
مسددلمي بورمدددا مدددن خدددالى تشدددكيل شدددبكة حقوقيدددة دوليددة للضددد ن علدددا حكومدددة بورمدددا للتعامدددل مدددع 

مبالبددة حكومددة ميامنددار , و الروهنجيددا علددا أ ددم بشددر قبددل أن يكونددوا مددوا نن وعرقيددة أصدديلة يف الددبالد
األعمدداى  إ  العدالددة فددوراً, واختددا  إجددرا ات  ددد مددرتكيب هددذ   تقددد  املسددؤولن عددن هددذ  االنت اكددات

الشددنيعة مددن العنددب, وخاصددة أولئددك الددذين يشدداركون يف بدد  الكراهيددة  ددد أقليددة املسددلمن, والتوقددب 
األغلبيدة واملسدلمن  عدن أعمداى العندب اجلاريدة ف سدل; بدل مندع وقدوع تدوتر يف املسدتقبل بدن البدو ين 
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 ,(969)بددل الكراهيددة الددي تنتشددر حاليدداً مددن قبددل مجاعددات مثددل عةددابة األقليددة مددن خددالى وقددب خ
 .حكومة ميامنار إلعادة تو ن كافة النازحن مع توفري جو أمين كا،   وجيل أن تسم  

تبددين تأسدديا منظمددة إسددالمية عامليددة حلقددوق اإلنسددان تكددون مددن م ام ددا  تقددد  الددر ى / 19
اإلنسدددددان, وتقددددد  ر ى نقديددددة للقدددددوانن واملفدددداهيم امل الفدددددة واألفكددددار اإلسددددالمية يف جمددددداى حقددددوق 

لأل روحددات اإلسددالمية, ورعايددة حقددوق اإلنسددان املسددلم واملناف ددة عددن قضددايا , وكشددب املمارسددات 
وتقد  وثيقة إسالمية عاملية حلقوق اإلنسان, وسد  ,الظاملة واجلرانم ال ربية علا بلدان وشعو  األمة

 كماله يف حتقيق مةاحل م علا أكمل وجه.و  لإلنسان ر ة اإلسالم

والعلمددا  واملدددؤرخن  / االهتمددام بتدددوين التددداريخ وحفدد  الوثدددانق التارايددة مدددن قبددل املثقفدددن20
يقددوى  ,احلقيقيددة وأنسددارم األصدديلة وجددذورهم العريقددة اجمليددد وأصددوهلم بتددارا م يمددا يتعلددقالشمداوين, ف

"إن كل أمة نسي  أهل دا ونبدذت قدد  ا وأنكدرت يف هذا الةدد  (1)موالنا حاف  حممد صديق اركا 
 . (2)رميم ا فأحرى را أن تكون أمة ساقبة وتعد خلباً ال تعر، بن األمم"

/ قدددرا ة التددداريخ قدددرا ة صددد ي ة بعمدددق واسدددت را  الفواندددد من دددا والعدددش والددددروري, وأقةدددد 21
 األحددداث التارايددة وتعامددل الكفددار مددع بالتدداريخ هنددا مددا مضددا مددن تعامددل البددو ين مددع املسددلمن يف

أزمددات املسددلمن خددالى هددذا القددرن, وال بددد مددن معرفددة ودراسددة خبددن العدددو وحتركدداهتم ومددا تدددار مددن 
 ومددا ختبددوا إليدده نفوسدد م اخلبيثددة والدنيئددة انبالقدداً مددن قولدده تعددا   ,دسددانا يف لقددا اهتم واجتماعدداهتم

ََِل َ ) االسدددتفادة مددددن و  ,[55  األنعدددام] (اْلُمدْاااِ ِمنيَ  سَاااِ ي ُ  َوِلَتسْاااَتِ نيَ  اْل يَاااا ِ  ُنَفص ااا ُ  َوكَااا
واإلبددادة اجلماعيددة  ,التقددارير الدوليددة الددي حتدددث  عددن االنت اكددات اإلنسددانية يف حددق املسددلمن ببورمددا

احلقوقيددة هيددومن رايددتا ووتددش والتب ددري العرقددي الددي تعر ددوا هلددا يف إثبددات القضددية ونةددرهتا كمنظمددة 
 ة أ با  بال حدود ومنظمة األمم املت دة واملفو ية العليا لشئون الالجئن وغريها.ومنظم

                                                           

موالنا حاف  حممد صديق اركا , مؤرخ اركدا  مولدود يف بورمدا وهداجر إ  باكسدتان ويعمدل اآلن مدرسداً يف جامعدة احتشدامية جيدك الندن ( 1) 
بباكستان كراتشي, ومدير مسئوى جريدة )خش نامدة الربداط(, ولده مؤلفدات عديددة بالل دة األورديدة فيمدا يتعلدق مبسدلمي بورمدا من دا  تدذكرة 

وبرمدا حكومد  كدي دخلدراش مظدا , ومشداهري أركدان,  كان, وأكابرين اراكان برما, وهلوهلان أركان, ومشاهري اركان, ومشاهري أركدان برمداأر 
 ومشايخ اركان برما.

هددد, نشدر مكتبدة احتشددامية جيكدل الندن كراتشددي 1425انظدر موالندا حدداف  حممدد صدديق اركددا , برمدا حكومد  كددي دخلدراش مظدا , ط ( 2) 
, وباملناسدبة هنددال مؤلفدات كثددرية بالل دة األورديددة وقليلدة بالل دة العربيددة فيمدا يتعلددق ردذا اجلانددل وأشدرت إ  بعضدد ا يف 292باكسدتان,  

 ( مؤلفاً.41( عن أهم املؤلفات يف تاريخ أراكان برما وقد وصل إ  )11هذا الب  , انظر مل ق رقم )
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 الفرق يساوي وهو الةمود يساوي الداخلي الفرق, فالتمكن يةنع الداخلي التمكن/ 22
 مرتبن وهو ,غريها أو باألرر وليا بالفرد مرتبن واألسر, والةمود احلرية وبن واملوت احلياة بن

 ,بخر مقوم أي أكثر من املفضل الشنام  والوعي, اإلرادة بقوة اهلل علا االعتماد بعد مباشر بشكل
 هو يستسلم أو ينا ل والذي ين  م أو يةمد فالذي العناصر, هذ  خلدمة ف ي املقومات باقي وأما
 وهو لل ار , التفاور أوراق يعبا من هو الداخل اخلار , فةمود يف من وليا الداخل يف الفرد
 علا هد، أي إ از  كن ال الداخل, فالروهنجيا عدوان يوقب من وهو اخلار  مبالل يدعم من

 أو الذار احلكم هي األراكانين مبالل كان  فسوا  الشعل, وهو الداخلي العنةر دون األرر
 منا الً  مكابراً  مةابراً  نفسه الشعل يكن   فما االقتةادي, الرخا  أو املتساوية احلقوق أو اجلنسية

 من نوع دون من اخلار  من احلل يأر ولن األساري, هي الداخلية املعادلة ألن شي  علا حيةل لن
 القضية قادة يف مه أن جيل الفلسبينين, فما مع حدث كما والشامل الثاب  الداخلي الض ن

 للداخل تبع ف و اخلارجي العمل وأما الداخلي التمكن هو األساري أن را وامل تمون الروهنجية
 األساري يكون أن دون القوي الظا  من املظلوم إنةا، في ا ا حالة تعر، العكا, وال وليا
 الداخلي  الردع نسميه أن  كن الداخل, وهذ  اقياحات نضاى

 األراكا  الفرد بتمكن إال يت قق ال وهذا احلقوق ويعيد اجملازر يوقب ما هو الردع أ/ توازن
 .والوعي املعنوية بالروا

 الةمود عوامل وأقوى أهم زاى وما كان بالدين التمسك أن علا هنا التأكيد  / جيل
 . والوعي

 حالة ختلق ا الي للظرو، البديلة اإلنسانية واحلا نة والتعليم اإلعالم من كله هذا  / ويرد،
 .والتشرد والفقر والعوز واخلو، األمن عدم من االحتالى

 والتعليم واإليوا  املادي الدعم بقمة عملياً  تيجم أن  كن اإلنسانية البديلة د/ احلا نة
 فيساعد  اإلسالمية, املنظمات من بديالً  جيد ورزقه, الروهنجي بن االحتالى حيوى والة ة, فعندما

 أو واإليوا  امللجأ جيد العدو يشرد  وعندما موقفه, علا والثبات جالد  علا االستعال  علا هذا
 ويوصل شأنه يعلي من جيد ببوم بعمل يقوم وعندما ,النفسي والدعم التعويض جيد األقل علا
 .غري  وحيض موثر 
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 كي إجياد  جيل إمنا عداها ما وكل الت دي, هي الداخلية اجلب ة أن مجيعاً  نف م أن ه/ جيل
  .(1)واهل  ة االنتةار بن اهلل بإ ن الفرق ستةنع وحدها أ ا إ  ودعم ا خانت ا يف يةل

 ,فلددم يبددق إال إرهددا  العدددو ال اشدددم السياسددية بددوادر احلددل السددلمي واملسدداعي إ ا   نددرَ / 23
امتثدداالً  (2)باجل دداد يف سدبيل اهلل  روة سددنام اإلسددالم وإعدال  كلمددة اهللالعظدديم زق أاملدهددذا واخلدرو  مددن 

 اللَّاااااِه عَااااُدوَّ  بِااااهِ  ُتْ ِه ُاااااوَن اْلَخيْاااا ِ  ِربَااااا ِ  َومِاااااْ  قُااااوَّ ٍ  مِاااا ْ  اسْاااااَتَطْعُتْم مَااااا  َلهُاااامْ  َوَأعِااااادُّوا)  لقولدددده تعددددا 

فدددددعوات اجل دددداد يف ميامنددددار بدددددأت  ددددرو  مظدددداهرة يف جاكرتددددا  ,[60  األنفدددداى] ( َوعَااااُدوَُّكْم
عاصددمة إندونيسددديا, أكدددش دولددة إسدددالمية, رفعددد  في ددا شدددعار نريدددد قتددل البدددورمين البدددو ين, وأعقدددل 

 .الن اجل اد يف ميامنار ملساعدة األقلية املسلمة املضب دة هنالاملظاهرة الت ديد بإع

مب امجة بورما بعد األحدداث األخدرية, حد  عدم اهللدع هددت حركة  البان الباكستانية أن كما   
وأخذ العدو حذرهم وحتركوا وأعلن حالدة التأهدل يف مجيدع أحندا  الدبالد  ,واخلو، يف مجيع أحنا  ميامنار

املسددلم فددرر عددن علددا أصددب  األمنيددة املشددددة واختددا  التدددابري الوقانيددة, فاجل دداد وكثفدد  اإلجددرا ات 
وممتلكاتددده وروحددده أراكدددان بدددال أدىن شدددك ألجدددل الددددفاع عدددن نفسددده  إقلددديميف البدددورمي الدددذي يقبدددن 
 .(3)والذ  عن عر هومقدساته اإلسالمية 

  أراكان إ  اإلسالم.فالل م وحدة ووفاقاً وع  ة يعيدوا اإلسالم إ  أراكان أو يعيدوا 

                                                           

 م.24/8/2014بعنوان )بن القضية األراكانية والقضية الفلسبينية( بتاريخ  تقرير من إعداد بوابة بادر العاملية ( 1) 
مدن تشدريد هلدم مدا حةدل يعد ون إ  أن يرون باجل اد يف سبيل اهلل و  ,أراكان امل تمن بقضية املسلمن يف الفكر( فريق من أص ا  الرأي و 2) 

وال  كدن التوصدل و روة سنام اإلسالم وهدو اجل داد يف سدبيل اهلل, بسبل ترك م شعرية من شعانر الدين كان  للمسلمن هنال,وا ب اد 
وهدو فدرر عدن والشدر، العدرر الدذ  عدن و  واملاى ن املسألة مسألة دفاع عن النفاإحي   ,إ  اتفاق سلمي مع هؤال  البو ين اخلونة

الل املسدلمن العدددة والعتدداد فاملبالبدة تددتم عددش باجل داد يف الوقدد  الددراهن نظدراً لعدددم امددت ونمسدلم يقدديم هنددال, وفريدق بخددر ال يددر  علدا كددل
فر دية اجل داد هندال  علداوكل دم متفقدون واملسداعي الدوليدة واملعاهددات السياسدية, لعدل وعسدا يكدون النجداا حلديف م, البرق السلمية, 

 ؟تلفون يف الوق  وال من وم  وكيبلكن م خم
وال زالددد  قانمدددة علدددا حددددود  ,تددددريل الشدددبا  علددا القتددداى والددددفاع عدددن الدددنفا( توجددد منظمدددة يف أراكدددان هتدددتم باجل ددداد يف سدددبيل اهلل و 3) 

 .وال أستبيع البوا بالتفةيل يف هذا الشأنبن الديش 
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 ثانياً: في الجانب اْلعَلمي.

واالسدتفادة مددن م يف كافددة   محتددريكو ين خددار  بورمدا وجددوداملسددلمن الشمداوين املاسدتثمار / 1 
وال افدددا علدددا اجلميدددع ج دددود وخاصدددة يف اجلاندددل اإلعالمدددي,  (1)السدددبل واملنتشدددرين يف أحندددا  العدددا 
يف تعريب العا  بقضدية إخدوا م إعالميداً  (2)اململكة العربية السعوديةاإلخوة الشماوين الذين يسكنون 

وحتريددك مشدداعر املسددلمن أوالً والعددا  أمجددع, ومددن مث املبالبددة ققددوق م عددش القنددوات الرمسيددة واجل ددات 
 ,وتفعيدل دور كدل مسدلم برمداوي وبعد  روا األخدوة يف نفوسد م ,احلقوقية وتنظيم الندوات واملؤمرات

االهتمدام , فينب دي (3)وأن تكون له بةمة بعد أن كاند  غانبدة عدن أ هدا م فضدالً عدن املسدلمن أمجدع
ف دم أو   ,باجلانل التدرييب العملي التببيقدي للشدا  املسدلم البدورمي علدا أساسديات وفندون اإلعدالم

رة يف األ هدان , وإحيا  القضية يف املناسدبات واملدداوالت حد  تكدون حا دمن غريهم يف إبراز قضيت م
ويكددون علددا اتةدداى دانددم مبعرفددة  ,يعرفددون جمريددات األحددداث ,مددؤثرة يف النفددوري وواقعدداً حيدداً ملموسدداً 

 القضية وجوانب ا.

وتذيع أنبا   بةدق وأماندة دون  ,/ إنشا  وكالة أنبا  إسالمية هتتم بأحداث العا  اإلسالمي2
نداً باخلددداع أو ال يدب أو اإلثددارة, واالسدت نا  عددن اسدت دام األسدداليل الدعانيدة العةددرية الدي متدداز أحيا

                                                           

ألدب, ويف  230ألدب, ويف السدعودية أكثدر مدن 350ويف باكسدتان يوجدد أكثدر مدن  ألدب روهنجدي, 050( ففي بن الديش يوجد أكثر مدن 1) 
شددد   يف  650بال،, و 4شددد  , ويف اندونيسددديا  520ألدددب, واإلمدددارات  18ألدددب, ويف تايلندددد  24ألدددب, ويف اهلندددد  60مالي يدددا 

أ. حممدد عدا   ملركد  العداملي الروهنجديرنديا اأد  ردذ  املعلومدات ش  , وهذ  اإلحةانية تقريبية حي   20 أوروبا وإفريقيا, ويف الشام
 مبكة املكرمة وسبق  ترمجته. ه8/11/1434حممد ياسن حي  التقي  معه بتاريخ 

 بددالد إ  اهلجددرة فرصددة املستضددعفن املضددب دين هلددؤال  هيددأ اهلل أن حمنددة مسدلمي بورمددا مددن نسددتقي الددي املددنن أعظددم مددنيقدوى الباحدد          
 تلددك مدن هدداجروا كل دم مقدديم برمداوي ألددب 230 السدعودية العربيددة اململكدة يف اآلن فيوجددد -احلمدد وهلل-  لددك هلدم حتقددق وقدد, احلدرمن
 الظلددم نتيجدة احلدرمن بدالد إ  لل جدرة ويرشددهم الندداري حيثدون كدانوا الد من مدن احلقبدة تلددك يف بورمدا يف العلمدا  نإ حيد , الظاملدة الدبالد

 .واال ب اد
 أو داع بتة ي  السامي األمر موافقةوهو   للمملكة العربية السعودية يف رعاية إخوا م املسلمن من بورما التاراي اإل ازوهنا أشري إ   (2) 

 منبقددة أمددارة بإشدرا، دانمددة جلندة بتكددوين( وغريهدا واالجتماعيددة والةدد ية والتعليميدة النظاميددة) امل تلفدة جماالهتددا مجيدع يف الشماويددة اجلاليدة
 إ  الددد و  العمددل مدن عددام بعددد نقدل مث, مبكددة كدددي مواقدب يف الرانددد املشدروع هلددذا خاصدداً  مقدراً  وأعددد, هددد1434يف عدام  املكرمددة مكدة

 يف املشدروع هلذا لاير ملياري الدولة تكلب إ , لربع مليون برماوي رسوم بدون جماناً  سنوات أربع ملدة نظامية إقامات ومن , اللي  مواقب
أد. حمدل الددين بدن عبدد  انظدر أرا دي ا إ  الشمداوين امل داجرين رعايدة يف السدعودية العربيدة اململكدة ج دود, وللتوسدع حدوى األوليدة مرحلتده

السدب ان واعد , ج دود اململكدة العربيدة السدعودية يف رعايدة امل داجرين الشمداوين قد  أعدد  للمشداركة يف املدؤمر العداملي األوى عدن ج ددود 
 ., وهو ق  غري منشورم2009هد 1430اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةباململكة السعودية يف خدمة القضايا اإلسالمية 

 .( سيأر م يد بيان جل ود اإلخوة الشماوين باململكة العربية السعودية يف الفةل الرابع بإ ن اهلل3) 
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الوكددداالت األجنبيدددة الدددي تشدددو  أخبدددار املسدددلمن وتةدددوغ ا وفدددق خمبب دددا االسدددتعماري, فدددإن األمدددة 
 .اإلسالمية قاجة إ  وكالة أنبا  إسالمية

ا كان  هنال وكالة أنبدا  إسدالمية تابعدة ملنظمدة التعداون اإلسدالمي وهلدا مجعيدة عموميدة  وجملدو 
تنفيذي ومركد  رنيسدي وأهددا، معلندة وو دانب إداريدة متعدددة حسدل مدا جدا  يف قدرار وزرا  خارجيدة 

م, ولكددن نشدداط هددذ  الوكالددة   يسددتمر والسددبل يف عجدد  1902هددد, 1392الدددوى اإلسددالمية سددنة 
ليدة الوكالة من مواصلة أعماهلم هو عدم وفا  معظم الدوى األعضدا  يف املنظمدة بتسدديد مسدامهاهتم املا

 . (1)الي ينفق من ا علا نشاط املنظمة وفروع ا مبا في ا وكالة األنبا  اإلسالمية

/ اليكي  اإلعالمي علا قضية مسلمي بورما حي  يعتش اإلعدالم مدن الوسدانل األكثدر فاعليدة 3
يف وقتندددا هدددذا لدددوال اإلعدددالم وج دددود اإلخدددوة  مسدددلمي بورمددداو  تعدددر، قضدددية  ,يف خمتلدددب اجملتمعدددات

امل لةن يف هذا اجلانل ممثلة يف املرك  اإلعالمي الروهنجي ووكالة أنبا  أراكان ووكالدة أنبدا  روهنجيدا 
, فيجدل علدا القدانمن (2)-إن شدا  اهلل-وسيأر م يد بيان يف الفةل القادم  ,وبوابة أراكان اإلخبارية

مبن جيددة احيافيدة ووسددانل  وإبددراز القضدية باجلانددل اإلعالمدي االعتندا رمددا وامل تمدن بقضددية مسدلمي بو 
إبداعيددة و ددرق مددؤثرة سددو، يةددلون بددإ ن اهلل إ  اهلددد، املنشددود والر يددة املتبلعددة واسدديداد حقددوق 

 .(3)املسلمن هنال ورفع الظلم عن م ولو بعد حن

 اإلعالمي ما يلي يف اجلانل عليه واحلر   ينب ي االهتمام به ومما/ 4  

 التوثيق اجليد لألحداث والوقانع واملشاهد واالستفادة من الشجميات احلديثة يف  لك.أ/ 

/ االهتمدددام قسدددن العدددرر وبراعدددة اإلخدددرا  عدددش وسدددانل اإلعدددالم امل تلفدددة لتدددأثري املشددداهد   
 وحتريك املشاعر اإلنسانية.

                                                           

منة, انظر أمسا  أبو بكر حممد, املسلمون يف دوانر النسيان, جملة دعوة احلق الي تةدرها راببة العا  اإلسالمي مبكة املكرمة, السنة الثا (1)
 .82م,  1989ه/1410, العام 96العدد 

نددوات الفضدانية العامليدة واإلسدالمية والعربيددة, ( هندال وسدانل كثدرية لتفعيدل القضددية إعالميداً وأ كدر هندا أبرزهددا   عدرر املوسدي واجملدازر عدش الق2) 
علدا شدكل بددرام  خاصدة وإعدداد التقددارير اإلخباريدة واملدداخالت السدداخنة, والنشدر عدش اإل اعددات العامليدة وعدرر الةددور واملقدا ع املددؤثرة 

جملدالت, وكدذلك تفعيدل اإلعدالم اجلديدد واجلراندد وا عدش الةد ب واألفالم الوثانقية عش شبكة االنين  العاملية كداليوتيو , والنشدر كدذلك
 .عش مواقع التواصل االجتماعي كتويي والفيا بول واست دام برام  التواصل اجلديد كالواتسل والرسانل النةية عش اجلواالت وغريها

لنفدوري وأثدارت  دجة إعالميدة حدوى كلنا نتذكر احلادث الش ري واللقبة احلية واملشد د املدؤثر حملمدد الددرة الفلسدبيين كيدب أ دا أثدرت يف ا( 3) 
 العا  حينما تناقل  هذ  الةورة عش وسانل اإلعالم امل تلفة.
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د واألدلدة واالهتمدام ردا ونشدرها عدش وسددانل / مجدع التقدارير الدوليدة املد ودة بالوثدانق والشدواه  
 اإلعالم امل تلفة.

غددد و القندددوات العامليدددة والدوليدددة وإمددددادهم باألخبدددار والتقدددارير والةدددور إلبدددراز القضدددية عدددش  د/
 براجم م وأخبارهم بل ات خمتلفة.

 ي يدددةكاإل لعددددم االقتةدددار علدددا الل دددة العربيدددة فقدددن فينب دددي التوسدددع إ  الل دددات األجنبيدددة   هدددد/
 والفرنسية والشيبانية والبورمية والبن الية والروها ية.

مدددن الةددد يفة اليوميدددة ومدددروراً بددداجملالت  استقةدددا  مجيدددع وسدددانل اإلعدددالم امل تلفدددة ابتددددا ً و/ 
 والقنوات الفضانية والشبكة العنكبوتية وانت ا  باجلواالت الذكية.

نةدددرة القضدددية كالواتسدددل وغريهدددا, يف نشدددر شام  اهلواتدددب الذكيدددة يف األمثدددل لدددسددتثمار اال/ 5 
االسدتفادة مدن قندوات أل ا متاز بسرعة االنتشار ويف متناوى الناري وال حتتا  إ  م يد ج د, و  القضية

التواصل االجتماعي كتويي والفيا بول وانست رام وقوقل بلدا وديلدي موشدن وغريهدا يف إثدارة القضدية 
 ونشر أخبارها باستمرار دانم.

تكدوين شدبكة عالقدات واسدعة مدع السعي من قبدل امل تمدن بقضدية مسدلمي بورمدا إعالميداً ب /6
وتكددوين  ,الشددبكات اإلعالميددة العامليددة ورجدداى اإلعددالم يف العددا  أمجددع, وإعددداد برنددام  خددا  لددذلك

 .ورصد أحداث ا لنقل الةورة واحلدث إ  العا  أمجع فريق ملتابعت ا

ومت امنددة مددع  الميددة علدا الشددبكة العنكبوتيددة تكدون بةددفة دوريدة/ إ دالق  ددالت تعريفيدة إع0 
االسددددتفادة مددددن احملافددددل الدوليددددة واملشدددداركة يف عمددددل املعددددارر التوعويددددة األحددددداث والوقددددانع املددددؤثرة, و 

وقد كان للمرك  الروهنجي العاملي سابقة يف  لدك فقدد أقداموا معدارر تعريفيدة يف  ,والتثقيفية والتعريفية
 .(1)دية واإلمارات والسودان وبعض الدوى األوروبيةعدة دوى كالسعو 

وعر د ا بشدكل إبدداعي  واألدلدة لشدواهدلوثدانق واامدعومة بالقةرية  التعريفيةاألفالم  / إنتا 8
ملدددا لألفددالم التعريفيدددة مدددن تددأثري بدددالغ علدددا  عددش املواقدددع االلكيونيددة والقندددوات الفضدددانية بل ددات خمتلفدددة

االستمرار واملداومدة يف البدرا والنشدر واالهتمدام علدا وتدرية واحددة بعيددة عدن , مع (2)املشاهد واملتلقي
                                                           

شارل الباح  يف املعرر الذي أقيم بالسودان علا هامش املؤمر التعليمي األكاد ي وسيأر احلدي  عنده بالتفةديل يف الفةدل الرابدع يف ( 1) 
 مبلل اجل ود التعليمية.

 .وثانقية كثرية جداً يف موقع اليوتيو   كن االستفادة من اعريفية و ت( توجد أفالم 2) 
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الفتور واجلمود, ح  كسدل القضدية فدال وددي انتفا دة ملددة معيندة وحقبدة مدن الد من مث تةديب ا ركدود 
 . ود أدرا  الرياافتذهل كل اجل

 القندوات الفضدانيةعدش  عر د ا مأسداة مسدلمي بورمدا ومدن مث/ إنتا  األعماى الدرامية حتكدي 9
 .(1)بل ات خمتلفة

/ إنشدددا  مع دددد دراسدددات وقدددوث فيمدددا اددد  مسدددلمي بورمدددا, واالهتمدددام جباندددل التوثيدددق 10 
 د عليه.موتقةي مجيع املةادر واملراجع, ح  يكون مرجعاً موثوقاً يعت

 / تددريا اإلعدالم اإلسدالمي كمدادة أساسدية يف املددارري اإلسدالمية يف بورمدا ويف غريهدا مددن11
لكي ين ل البالل من معن هذ  املادة ويكون لديه تةدور تدام لإلعدالم اإلسدالمي  ,الدوى اإلسالمية

واإلعدالم املعاصدر احلددي  واسدتدرال ممي اهتمدا, وبالتدام يسدتبيع الكتابدة بل دة إعالميدة متميد ة أو علدا 
 األقل  تلك م ارة املشاركة يف جماالت خمتلفة.

عش ت ريدات يف صدف ته علدا موقدع التواصدل االجتمداعي  (2)ال ريل خالد فيةل. / قدم د12
وألجدل أمهيتده ور يتده الثاقبدة أحببد  أن  ,يف القضدية الروهنجيدة احملدي، اإلعالمدي الدردع مشروع ,تويي

 ,ُفقددد وأي مددا, والتبدين والتددأثري القددوة  أركددان كمددا  كدر ثالثدة علددا يقددوم أنقلده هنددا بالتفةدديل  فاملشدروع
   الردع. ُفقد

                                                           

ا( ويتندداوى املأسداة الددي يتعدرر هلددا مسددلمو نجيدد)صدرخة الروه ( حيد  كاندد  هندال مبددادرة مدن التلف يددون اإليددرا  يف إنتدا  فدديلم حيمدل عنددوان1) 
بدن الديش ومالي يدا واندونيسديا, وخالصددة سديوية هدي ميامندار و ب تةدوير مشداهد الفدديلم يف أربدع دوىميامندار مدن قتدل وإحدراق وتعدذيل, وا 

مث جيدد البو يدة للمسدلمن يف ميامندار,  الفيلم  فل ص ري يفقد أبويده خدالى معدارل اإلبدادة اجلماعيدة الدي تقودهدا عةدابات التب دري العرقدي
 90وتبلغ مدتده  ال يعلم إن كان األبوان علا قيد احلياة أم ال,المها كويساعد  يف العثور علا والدية و  شاباً إيرانياً, يأخذ بيد  هذا البفل

ا أوى فديلم إيدرا  يدروي معاندداة نجيد)صدرخة الروه يف وكالدة أنبدا  أراكدان بعندوان اخلدش املنشدور انظدر, ة للم در  اإليدرا  جدواد م دببداديدقيقد
هدذا اخلدش هندا للتمثيدل فقدن و درا مبدادرة وفكدرة رانعدة  هد, يقوى الباح   أوردت12/11/1434وا اسيجاعه بتاريخ   مسلمي ميامنار(

وإن كندد  اختلددب اختالفدداً جددذرياً يف احملتددوى واملضددمون, فأريددد مبددادرات يف هددذا اجلانددل مددن قبددل امل تمددن بدداإلعالم يف قضددية مسددلمي 
 .أراكان

, مستشار إداري أس ل حياتك جمموعة علا العام املشر،و  ,واالسياتيجيد. فيةل خالد ال ريل املستشار وخبري االتةاى البشري ( 2) 
 املوارد إدارة فلسفة يف , والدكتوراةبشري اتةاى نظم يف اجستري, واملعامةال عالقاتالو  عالماإل يف ريوريو بكالوإعالمي, حةل علا ال

ه إنتا  فكري ثقايف أديب, ا , له نشاط إعالمي واسع, ولديللمعرفة األكاد ي اجمللا مؤسا ,بلندن األمريكية اجلامعة من البشرية
استضافته مرتن يف برنام  أراكان املأساة الذي تبثه قناة وصاى أسبوعيًا يوم اجلمعة مساً  وكان عنوان احللقتن )تقنيات االتةاى 

الفيا بول بامسه اإلعالمي يف القضية الروهنجية( وعنوان ) القضية الروهنجية الردع اإلعالمي احملي،( نقاًل من صف ته اخلاصة علا 
 الةري .
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 ببريقدة العدا  علدا عر د ا  كدن الدي الرسدانل أقدوى ف دي املدؤثرة املعدشة بالةورة االهتمام  أوالً 
 اإلعالمدي العمدل حمدور وهدي إعالميدة, خبدوة أي يف اخلدام املدادة هدي فالةورة, وميسرة وس لة خمتةرة

 للتوثيددق تقليديددة غددري وسددانل باسددت دام الةدد فين فأنةدد , ل ددة فالةددورة والتةددوير العدسددة زمددن يف
 األنبددا  وكدداالت لددبعض و كددن, سددبيل مددن والبددد مماثلددة وأسدداليل عةددي داخددل املموهددة كالكددامريات

 بدددالت ري إعالمدددي ردع   لت قيدددق والتمويدددل بالتددددريل الدددروهنجين الةددد فين دعدددم اخلاصدددة والقندددوات
 يسدداعد وهددذا الروهنجددي, الشددعل بقدددرات احلكومددة قبددل مددن شددك وال اسددت فا، ف نددال, الةدد في

 .الفر  وكسل الة في للت رير ث رات وجود علا

 حددوى املتدابعن مدن لشدرحية الرسددالة لنقدل م دم اجلددي أو السدداخر الكاريكداتري اسدت دام  ثانيداً  
 .العا 

 .وفعاى ملف  بشكل القضية لتقد  م مة التجريبية وغري االحيافية اإلعالنات  ثالثاً   

 رمددد  كددشى, قضددية لكدددل م ددم عنةددر فدددالرم  الروهنجيددة, للقضددية م مدددة الرمددوز صددناعة  رابعدداً 
 .واحدة نظرة يف القضية ات ى مما وحنو  إنسا , رم  سياسي, رم  تعبريي,

 والددددتالحم للن ددددور اإلجيددددايب التعدددداون مبقومددددات الروهنجددددي الشددددعل يددددربن  التعبددددريي فددددالرم  
 ويعددد ز اإلعالميددة, للمددواد الدددربن يف سددرعة القضددية و دددن , القضددية بشددفرة املسدددتمر والتددذكري اجلمدداعي
 الثقافدددة يف املكتوبدددة الل دددة ل يدددا  ونظدددراً , العدددا  حدددوى القضدددية مدددع املتعدددا فن لكدددل الشدددعيب الددددعم

 فدددأقوى, صددنع أدوات دون البةددري للتشدددكيل قددابالً  التعبددريي الرمدد  يكدددون أن امل ددم فمددن الروهنجيددة,
, األرر حدوى م ولدة انتشدار سدعة يعدين مدا والتقدين, البدداني التدداوى علدا قدرة أكثرها التعبريية الرموز

 الروهنجددي, للشددعل الدينيددة واملعتقددات السددامية بددالقيم بسددا ته, مدع يددرتبن أن التعبددريي للرمدد  بدد وال
 م دم ميد  عنةدر الظدرو، مجيدع يف التعبدريي الرمد  اسدت دام علدا فالقددرة, مجعدا  بدأمت م يربب م وأن

 .كاليد اجلسد من عضواً  كان إن أكش وقوته لل اية

 واقعداً  تعكدا صدورة عدش ووجددانياً, وعا فيداً  إنسدانياً  بالقضدية العدا  لدربن هدو  اإلنسدا  والرم 
 .وأخته البفل كةورة أليماً 

 وتدددرتبن وسياسددياً  إعالميدداً  الروهنجددي الشدددعل مثيددل  كندده وجدده إلبدددراز هددو  السياسددي والرمدد  
 . بالقضية صورته
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 اإلنسدانية, احليداة صور بتعدد متعددة وهي اإلعالمي اإلنتا   بوط واالهتمام العناية  خامساً 
  أبرزها وسأ كر

 والةد ة والتشدريد اجلماعيدة واملقدابر واالغتةدابات اجلسددي والتنكيدل القتدل صدور إنتا  خن-
 .املدن ودمار واالقتيات

 . األنبا  ووكاالت الذكية اهلواتب عرر ومواد والوسانن األفالم إنتا  خن-

  التجريدي والفن واملسرا األدبية والعناصر التاراي والتوثيق والرواية القةة إنتا  خن-

 .وتبين وانتشار روا  هلا وسيكون الروهنجية, القضية يف مثمر عنةر القةرية, األفالم إنتا  -

 التددداريخ حلفددد  املكتوبدددة الل دددة غيدددا  هدددو الروهنجدددي الشدددعل واج ددده مدددا أخبدددر مدددن  سادسددداً 
 .  فات ما وإدرال االهتمام فعلي م, أمجع العا  ومع داخلي فعاى تواصل ولت قيق

 وهدو املسدلمن, مدن وغدريهم الدروهنجين بدن ما ربن لت قيق م م الروهنجي ال ي إبراز  سابعاً 
 .واحلضارة للتاريخ م م بةري ربن

 العددا  يف عميقددة  اكددرة بنددا  وإمنددا ,إعالميدداً  ترفدداً  لدديا الروهنجيددة واحلضددارة الثقافددة إبددراز  ثامندداً 
 .تاراي ديين عقاندي وربن اإلسالمي

 الثقافدددة, الروهنجدددي الدددياث, الروهنجدددي املعدددرر, الروهنجدددي املت دددب اإلعالمدددي للدددردع  تاسدددعاً 
 .يكفي ال املأساة فعرر, الروهنجية

 لشدددرحية وصدددوالً  سدددي قق وهدددذا الروهنجدددي, والددد ي الروهنجيدددة بالل دددة باإلنشددداد أنةددد   عاشدددراً 
 نشدر علدا سيسداعد ل ات بعدة عاملين مبنشدين واالستعانة, بعمق مؤثراً  وسيكون العا , يف الشبا 
 .األرر سكان من كبري عدد أ هان يف الروهنجية القضية وترسيخ

 النداري, لددى احملفد  اإلدرال عتبدة تالمدا تعدد   ولكن ا م مة, األخبار نشرات  عشر احلادي
 نوّع., جديد وال مكان كل يف يقتلون فاملسلمون

 رسددومات إ  وحتويل ددا الددداخل, مددن تددرد الددي الرديئددة الةددور معاجلددة املمكددن مددن  عشددر الثددا  
 .املتابعن من شرحية نظر ستلف  وهذ  حاسوبية,
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 عامدل الروايدة تشدكل إ , أحدداثاً  الكاتدل يعددم ولدن اجلودة, عالية روايات كتابة  عشر الثال 
, وقوهتدا القضدية قجدم يكون أن الكاتل وعلا عدة, بل ات مجاهريياً  تفاعالً  حتقق عندما كبري   ن
 إنسددا  جانددل مددن الروهنجيددة القضددية تبددين إ  بدده وتدددفع العددا , شددعو  سددت ا ل امليمجددة والروايددة
 فالندداري, إعالنيددة أو ماديدة تكلفددة أي دون اإلعدالم حتددرل أن  كن ددا احملبوكدة والروايددة, تقددير أقددل علدا

 .دفعاً  األ وا  حنو بالقضية سيدفعون

 اإلسدالمي, التداريخ بدا  مدن التعلميدة املنداه  يف الروهنجيدة القضدية تضدمن  كدن  عشر الرابع
 .توازي ا أو الفلسبينية القضية من أقدم ف ي

 التلف يو  اإلنتا  وم ندسي واإلعالمية الفنية املواهل وصقل بتدريل أنة   عشر اخلاما
  .االحيا، درجة إ  واإل اعي

/ جا  يف كتا  ما دور اإلعالمي املسلم وا  قضية مسلمي بورما الروهنجيا هذ  13
 املقيحات القيمة أشري إ  أمه ا 

ن إعالم بورما قام بت يري بعض املةبل ات املتعلقة البعد عن مةبل ات البو ين حي  إ أ /
ولت يري معا  بالدهم, مثل ت يريهم اسم مدينة بالروها يا لبما تارا م وأصالت م يف أرر أراكان 

)أكيا ( العاصمة اإلدارية إ  )سيتوي(, واسم مدينة )أراكان( إ  )راك اين(, ومدينة )مروهان ( 
 العاصمة التاراية إ  )مورال يو(, ووصب الروها يا بالبن الين أو األجانل وغريها.

بليات وسبل كسر احلةار اإلعالمي علا   / العمل علا عقد مؤمر إعالمي دوم لب   
قضية املسلمن يف بورما, واحلر  علا ت بية املؤمرات والندوات والفعاليات الي خت  القضية 

 الروهنجية.

الضمري اإلنسا  العاملي لسكوته عن الظلم الواقع علا شعل الروها يا    / حماولة تأنيل
حلكومة, وحتري خما بة املنظمات اإلنسانية العاملية وغضه البر، عن جرانم البو ين بتأييد من ا

 بأسلو  جذا  ب ية توجي  ا والتأثري في ا لنشر رسالة إعالمية ختدم القضية الروهنجية.

د / فض  أكا يل البو ين الذين يدعون بأن ما حيةل إمنا هو واقع علا كثري من العرقيات 
 لبالد, وليا  لك خاصاً باملسلمن.يف بورما قكم الةراعات الداخلية الواقعة يف ا
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ه / إن أمكن تعين بعض أفراد الروهنجيا كمراسلن يف أرر احلدث برواتل مناسبة لضمان 
 . (1)متابعة األحداث فور وقوع ا, ونقل ا نقالً دقيقاً إ  املشاهد واملستمع

إخددوا م املظلددومن وإن واجددل أصدد ا  اإلعددالم واألقددالم املشدداركة بفعاليددة يف التعريددب بقضددية 
 ددهم بكدل شددفافية وو دوا مدن قبدل احلكومددة  يبالوسدانل املمكندة, وفضد  كدل املددؤامرات الدي حتداك

البو ية الظاملة ليعر، العا  حاى إخوا م املسلمن يف بورما, وما ييتل علي ا من واجبدات اوداه م, 
وإ  دار حقيقدة أدعيدا  حقدوق اإلنسدان ويف  لك فض  ألدعيا  الد قرا ية امل عومة يف العدا  املتمددن 

  .(2)ومن ي عمون بنةرة املظلوم من الظا 

                                                           

-8انظدر القسدم العلمدي بوكالدة أنبدا  الروها يدا, مدا دور اإلعالمدي املسدلم ودا  قضدية مسدلمي بورمدا الروها يدا, ت بددون, ط بددون,   ( 1) 
10. 

خري جوا  وأحسن مثداى, سؤاى م م يدور يف خلدي كيب تكون النةرة هلؤال  املستضعفن؟ فلنا يف سرية الرسوى صلا اهلل عليه وسلم ( 2) 
ف ينما أ لق  مسلمة صي ت ا بقوهلا وب إسالما  يف سوق املديندة حدن رفدع ي دودي ثوردا, فمدا كدان مدن النديب عليده الةدالة والسدالم إال 
ا أن أجلددا الي دددود مددن املديندددة نةددرة ملسدددلمة جملددرد رفدددع ثورددا, ألن عدددرر املسددلمة هدددو عددرر املسدددلمن مجيعدداً, وموقدددب بخددر مدددن تارانددد

اإلسالمي اجمليد حينما أ لقد  مسدلمة صدي ت ا لةدفع ا علدا وج  دا مدن قبدل نةدرا  يف دولدة الرومدان العظمدا )وا معتةدما ( ف ينمدا 
بل د  اخلليفدة املعتةدم بداهلل صدرخت ا قدداى )نةدرت أختدا ( فدأمر بت ريدك اجليدوش اإلسددالمية اجلدرارة لت لد ى األرر مدن حتد  دولدة الرومددان 

فقن, مث سأهلا اخلليفة العظيم بعد انتةر هلدا هدل ر دي  أمدة اهلل؟ هكدذا تكدون النةدرة حينمدا يكدون لإلسدالم قانمدة نةرة ملسلمة واحدة 
 .وللمسلمن منعة وع ة وقوة
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واخلارجية ملواجهة حتديات الثقافة اإلسالمية يف  اجلهود الداخليةالفصل الثالث: 

 .بورما

 الجهود الداخلية. المبحث األول:

 المطلب األول: الصحوة الجهادية والحركات التحريرية.
  يستسدددلم املسدددلمون يف أراكدددان إ  احلمدددالت العسدددكرية الدددي شدددنت ا احلكومدددة البو يدددة علدددا 
منا ق املسلمن يف أراكان وأهل ا, فقام  باحلركات الت ريرية املتتابعة علا يد عدد من القدادة الدذين 

دي البدو ين نادوا بالتةدي للظلم والعدوان ووقب االنت اكات احملرمة, و البوا بتب ري األرر مدن أيد

پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ )الكفدددرة الدددذين عددداثوا يف األرر فسددداداً, قددداى تعدددا   

 ,39  احلدد ] (پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  
40]. 

م, ومدن 1948فبدأت احلركات الت ريرية منذ استقالى بورمدا عدن االسدتعمار الشيبدا  يف عدام 
 هدذ  , وُعرفد (1)الت رير  السيد حممد جعفر حسن, واملعدرو، مجاهرييداً جعفدر قدواىأوانل قادة دعاة 

 و الل جعفر قواى من احلكومة مبالل من أمه ا ( كونسل مقاومة) أراكان مقاومي جبماعة احلركة

 .بورما سيادة حت  تكون أن بأري وال أكيا  مبنبقة للمسلمن الذار احلكم إعالن/ 1
 .للدولة كل ة األردية الل ة اعيا،/ 2
 اإلسالمية. املدارري وفت  بإنشا  السماا/ 3
 .احلركة جملاهدي القانو  الو ع من / 4

, ح  (2)و  تستجل احلكومة هلذ  املبالل فواصل اجلماعة حنو حتقيق أهداف م ومبالب م
 ملقاومة وتدريب م الشبا  وونيد املسلمن زعما  مجع من قواى حسن جعفر القاند حممد استباع

                                                           

يف  دداى أراكددان,  البدارزة ت اإلسددالميةمددن أهدم الش ةدديا يعدددم, و 1915لددد عدام حممدد جعفددر حسددن قدواى بددن الشدديخ سدلبان أ ددد, و  (1) 
يف  شددعر  تثمراسدو شداعراً فةدي اً راكددان, مؤسدا مجاعدة مقداومي أراكدان, كدان ملقاومدة  دد العددوان البدو ي بعدد سدقوط أفكدرة ا صداحل

لالسددت ادة  ,دابدوي الشددكور عبدد اجلنددراىكددان معده و م, 1950 عدام إثدارة احلماسددة لددى الشددبا , تددر  علددا يدد القددوات اليابانيدة, وتددويف
, وكددذلك حممددد  دداهر 396-392هددد  1420كراتشددي   2اراكددان برمددا, بالل ددة األورديددة, ط حدداف  حممددد صددديق اركددا , أكددابرين انظددر

د. حممددد يددونا, تدداريخ أراكددان املا ددي  انظددر وكددذلك ,222-221مجدداى ندددوي, سددرزمن اركددان كددي حتريددك بزادي, بالل ددة االورديددة,  
 .133واحلا ر, مرجع سابق,   

مرجددع سددابق, , ميامنددار بورمدا وغددر  تايالنددد وجندو  الفلبددن جنددو  يف ةاملسددلم اجملتمعدات, واالنفةدداى التكامددل بدن, ي ددار موشددي انظدر( 2) 
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 نظم  ح  حسناً  بال ً  وأبلوا, احلكومة مةا   د قتالية عمليات بعدة فقاموا, احلكومي العدوان
 الفتنة خل لة الةب الداخلي و لك ب رع يف ترك ت سياسية خبيثة  لة م1950عام  يف احلكومة

 فت قق هلم ما خببوا له ح , واملاى باملناصل اآلخر البعض وإغرا  بين م والتفريق األعضا  بن
 .(1)قواى يف مقر إقامته حسن جعفر حممد القاند اغتياى إ  األمر وصل

( مدددع السدديد صدددا  أ ددد, والسددديد راغدددل اهلل, (3)عبددا  الددددين (2)مث خددر  القاندددد )قاسددم راجدددا
باإل ددافة إ  قددادة بخددرين حيدد  كونددوا تنظيمدداً مسدددل اً بقيددادة القانددد )قاسددم راجددا( وكددان مددن أهدددم 

 أعماهلم التنظيمية  

 بنا  حةون حمكمة يف أماكن اسياتيجية يةعل الوصوى إلي ا. -1
 بنا  املعسكرات التدريبية والثكنات العسكرية. -2
 كن اخلاصة للقادة واجملاهدين.بنا  املسا  -3
 السعي إ  التبادى التجاري مع الدوى اجملاورة كدولة باكستان واهلند. -4
 بنا  املساجد واملدارري اإلسالمية يف أحنا  البالد. -5
 دعوة الكفار من البو ين واهلندوري إ  اإلسالم. -6
 د.بنا  احملاكم اإلسالمية تببق في ا شرع اهلل يف أماكن متفرقة من البال -0

وقاموا مب امجة املةا  احلكومة احليوية, وقتل بعض جنودها, وكان  هلم صدوالت وجدوالت مدع 
احلكومددددة, حدددد  قويدددد  شددددوكت م, ف افدددد  احلكومددددة مددددن ازديدددداد اخلسددددانر يف املمتلكددددات واألرواا, 

                                                                                                                                                                          

 40. 
 .221انظر حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االوردية مرجع سابق,  ( 1) 
 .احمللية   تعين امللك يف الل ة اهلندية والروها ية(كلمة راجا2) 
 اجلدديش  ددد قاتددل مددن ال عمددا  الروهددا ين, ويعددد م يف كلددوم جنددو  من دددو,1910عددام  أبددو القاسددم بددن عبددا  الدددين, ولدددامسدده حممددد  (3) 

مقدراً لده علددا  وأنشدأ يدونغ,وراسد ,يدونغوبوسد مبن دددو, احمليبدة الريفيدة املندا ق كدل سديبرحيدد   (أوندو) الدوزرا  رنديا كدان عنددما البدورمي
فأصددب   عاصددمة   ر( يف أراكددان الشددمالية مران لدواجددن شد) بددىن مدينتدده املشد ورة باسددممث , بامسده سددمي ف اجلبددل قمدة علددا شدكل خمدديم

 الشدددؤوناملرافدددق الدينيدددة و لإلشدددرا، علددا  للعلمددا  واملثقفدددنوكددون جملسددداً خاصددداً  ع دددد يف املددددارري أسسدد  املسددداجد و  شددديدتف الددبالد,
, وكدان م بدن البدو ينله مواقب مشرقة يف نشدر اإلسدال  كما كان  , ومبادنه صالبته يف أفكار ر، عنه عُ , وكان شجاعاً مقداماً اإلسالمية

يعا  عليه أسلو  حكم الفرد الدكتاتوري, واستشرى يف الفية األخرية من ع د  الظلم, و اصة من معاونيه املسل ن الدذين عرفدوا بدن 
حدداف  حممددد  انظددرم, لالسددت ادة 1955 عددام تددويفو وقتددل الددبعض اآلخددر مددن م  فوريكددا(  بف ددم ملندداوني م, وحددبا الددبعض) املسددلمن بددد

مدن  عامداً , مسدلمو أراكدان وسدتون أبو معا  أ د عبد الدر ن, وكذلك 420-419صديق اركا , أكابرين اراكان برما بالل ة األوردية  
 .101-100, وكذلك موشي ي ار, مسلمو بورما, مرجع سابق  100اال ب اد,   
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ف ضع  ملبالب م, فرجع للمسدلمن اسدتقرارهم وأمدن م مددة تةدل إ  سد  سدنن, وعداش املسدلمون 
 .(1)االستقرار والبمأنينة والراحة واألمان فية من

بعددد  لددك خرجدد  مجاعددات متعددددة, أبرزهددا الددي كاندد  بقيددادة اجلنددراى أ ددد حسددن والسدديد 
, وبددأ (3), وكونوا هلم قوة مل امجة األعددا  علدا  ريدق حدر  العةدابات(2)مستفيض الر ن بوسيدن ي

ن واآلخدددر, و  دددوا يف  لدددك وأبلدددوا بدددالً  اجلميددع بو دددع خبب دددم مل امجدددة األعددددا  و دددررم بدددن احلددد
 حسناً, وأحلقوا بالعدو خسانر فادحة.

يف هددذ  الفددية الرانعددة واحلامسددة ال بددد مددن اإلشددارة إ  أمددر يف غايددة األمهيددة, وهددو دور البددابور 
اخلاما يف تشتي  قوة اجملاهدين وإحلداق اهلد انم ردم, حد   دعف  شدوكت م, فاسدتفاد العددو البدو ي 

 َوَأِطيعُااوا)وصدددق اهلل عد  وجددل إ  يقدوى  (4)الن اعدات واخلالفددات, فتفرقد  كلمددة املسدلمن مدن هددذ 

ََْهَ  َفَتْفشَااُلوا َتنَاااَزُعوا  َولَااا َوَرسُااوَلُه اللَّااَه   األنفدداى] (الصَّاااِبِ ي َ  مَااَ  اللَّااَه ِإنَّ َواصْااِ ُ وا  ِرحُيكُااْم َوتَاا
46]. 

وا بر القاند )قاسم راجا( للسفر مع بعض أنةدار  إ  باكسدتان الشدرقية )بدن الديش حاليداً(  
م عنددددما علددم وتددديقن أن احلكومددة البورميدددة اسددتباع  أن ت دددرري عيوندداً يف صدددفوفه لتتبدددع 1954عددام 

 حركاتددده ومراقبدددة أعمالددده ومدددن مث اغتيالددده أو اعتقالددده وتسدددليمه لل كومدددة, فاسدددتباع القاندددد بعدددد سدددفر 
بتكددوين جب ددة قويددة علددا احلدددود مل امجددة املةددا  احلكوميددة البورميددة حدد  مكددن مددن االسددتيال  علددا 
املنا ق احلدودية, فعج ت احلكومة البورمية عن مقاومته فقاموا مب ا بة احلكومة الباكستانية واهتمت دا 

القادة هلم, فقام  احلكومة  بأ ا متعاونة مع املقاومن  د املةا  احلكومية البورمية, و البوا بتسليم

                                                           

, وكدذلك موالندا حداف  حممدد 229-228 حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركدان كدي حتريدك بزادي, بالل دة االورديدة   انظرلالست ادة  (1) 
 .316  صديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية

 ولدده بدداحلرو , واملعرفددة واإلقدددام ا الدددهمددن أشدد ر شددجعان أراكددان, يتةددب بم تقريبدداً, 1929ولددد يف عددام  ( مسددتفيض الددر ن بوسدديندن ي2) 
 لديالً  العمال  بعض بأسل ة قُتل ,ن قوات احلكومة البو ية ي ابونه, ح  إاملنبقة من احلكومية القوات ومباردة القتاى ميدان يف ببوالت

حداف  حممدد صدديق اركدا , أكدابرين  انظدر دةلالست ا ,جناته فسي  وأسكنه عنه اهلل عفا - موثوقة غري بت مة م1968 عام أركان  اى يف
, وكدددذلك حممدددد  ددداهر مجددداى نددددوي, سدددرزمن اركدددان كدددي حتريدددك بزادي, بالل دددة االورديدددة 412-411اراكدددان برمدددا, بالل دددة األورديدددة   

 , واجلنراى أ د حسن   أعثر علا ترمجة له سوى أنه كان قانداً هلذ  اجلماعة.298 
 .باساميان السيد قيادة حت  ثالثة ومجاعة, امللول سيب السيد قيادة حت  أخرى كان  هنال جمموعات  (3) 
 .184-106من اال ب اد, مرجع سابق    عاماً , مسلمو أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن انظر( 4) 
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الباكستانية باعتقاى القاندد قاسدم راجده وبعدض مدن أنةدار  بت مدة دخدوى أرا دي ا ببريقدة غدري قانونيدة 
 .(1)وأودعت م يف السجون فية

 وبعد هذا اخلال، انقسم اجملاهدون إ  ثالث جمموعات وهم 

 .(2)جمموعة أو  بقيادة اجلنراى أ د حسن كومري خالوي -1
 جمموعة ثانية بقيادة اجلنراى سيب امللول كولونكي. -2
 .تلوي بري باساميان الكابنت بقيادة ثالثة جمموعة -3

 20فاجملموعدددة األو  بقيدددادة اجلندددراى أ دددد حسددددن, ومسدددتفيض الدددر ن بوسددديدن ي وقعددددوا يف 
قاندددد حممدددد م معاهددددة السددتمرار اجل ددداد, واجملموعتدددان الثانيددة والثالثدددة احتددددوا بقيددادة ال1954سددبتمش 

م احتدت مجيدع اجملموعدات الدثالث وتع ددوا بالعمدل معداً, علدا أن تعتدش 1955عباري, ولكنه يف عام 
اخلالفدددات السدددابقة شددديئاً مدددن املا دددي, واتفقدددوا علدددا أنددده البدددد مدددن أن يعمدددل اجلميدددع ملةدددل ة األمدددة 

 .(3)الروها ية املسلمة ونةرهتا

سييشدددن( لتنفيددددذ  يف مددددايو فدددورنتري ا  منم أصددددرت احلكومددددة قانونددداً باسدددم )1960ويف عدددام 
 ددا تةددب  مسددتقلة عددن احلكومددة املرك يددة ران ددون ويةددب  هلددا حكمدداً  اتيدداً, ممددا حيفدد  أراكددان, حيدد  إ

للمسدددلمن حقدددوق م وكدددرامت م و دددايت م مدددن فسددداد املدددوغ البدددو ين كمدددا نددد  القدددانون, ممدددا أدى إ  
أن مجعيدة علمدا  الروها يدا أراكدان يف سددبتمش  استسدالم اجملاهددين وتسدليم أسدل ت م لل كومدة, حدد 

م ولألسددب الشددديد قامدد  بشددكر احلكومددة إلصدددار هددذا القددانون الددذي و ددع مددن قبددل 1960عددام 
, ومددن أهددم مددا جددا  يف هددذا القددانون, (4)احلكومددة ملةددل ة املسددلمن األراكددانين, وأيدددت تأييددداً تامدداً 

 وتببيق النظام ومن نةوصه  احلفاظ علا األمن واالستقرار يف منبقة أراكان

 .القضا  علا اجملاهدين, وكذلك القضا  علا الرشاوي 
 .القضا  علا التسلل من املعابر احلدودية 
 .االهتمام بإعمار املنبقة, وتقسيم منبقة أراكان إ  حمافظتن حكومتن 
 .عالقات حسن اجلوار بدولة باكستان اجملاورة 

                                                           

 .420-419حاف  حممد صديق اركا , أكابرين اراكان برما بالل ة األوردية, مرجع سابق,   انظر (1) 
 .سوى ما ُعر، عن م املشاركة يف اجلب ات كقواد لل مالت الت ريرية, وسيأر كثرياً  هؤال  ترمجةعلا  قبأ (  2) 
 .108من اال ب اد, مرجع سابق    عاماً , مسلمو أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن (3) 
 .206و  200 دية  حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االور  انظر (4) 
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م يف 1961زرا  )أو ندو( يف أثندا  فدية زيارتده ألراكدان عدام وبارل هذا القانون املشؤوم رنيا الدو 
مديندة من دددو شددقدار فدارة, حيدد  اجتمددع باملسدلمن وهنددأهم رددذا القدانون, و الددل املسددلمن بددالوال  
لل كومة ووعدهم خرياً, كما استقبله املسلمون يف بوسيدونغ, وبشرهم باملمي ات الي تنتظرها املنبقة 

  والتبور ملةل ة املسلمن مدن الندواحي الثقافيدة والسياسدية والتجاريدة وال راعيدة من اإلصالحات والبنا
وحنوها من الوعود ال انفة, كوعد  بتنفيذ القانون جبدية وأدت هذ  الوعود املتكررة من أعلا سدلبة يف 

 م أمدام اجلديش1961الدولة إ  تسليم بخدر جمموعدة للمجاهددين بقيدادة راغدل اهلل أسدل ت ا يف عدام 
 .(1)البورمي وقضور اجلنراى )أون جي(

م اسددددتو  اجلنددددراى )  ويددددن( قانددددد اجلددديش بنددددذال علددددا السددددلبة يف انقددددال  1962ويف عدددام 
عسكري وأل ا الدستور وحل الشملان وحتول  السلبات الثالثة التشريعية والقضانية والتنفيذية بشكل 

سددديا حددد   سياسدددي أ لدددق عليددده حددد   ( برناسدددته, مث أعلدددن اجمللدددا تأRCبم إ  جملدددا الثدددورة )
( فأدخددل النظددام االشددياكي علددا يددد  فتضددرر املسددلمون مدددن BSPPالشنددام  االشددياكي البددورمي )

 .(2)تببيق هذا النظام اجلانر امل الب للفبرة اإلنسانية

م كاند  بدايدة هجدرة قيدادات احلركدات الروها يدة الت ريريدة إ  أرر باكسدتان 1966ويف عدام 
حاليدداً( وتوجيدده أعمدداهلم مددن احلدددود هنددال, وكونددوا جب ددات حتريريددة, نظددراً لتضددييق اخلندداق )بددن الديش 

, وبذلك تعتش هذ  الفية بداية سلسلة تكوين جب ات حتريرية وهدذا مدا سدأتناوله يف املبلدل (3)علي م
  القادم إن شا  اهلل.

                                                           

 .283 حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االوردية   انظر (1) 
 .146 ي واحلا ر, مرجع سابق,   د. حممد يونا, تاريخ أراكان املا انظر( 2) 
, وكدذلك د. حممدد يدونا, تداريخ 184-103مدن اال دب اد, مرجدع سدابق    عامداً , مسدلمو أراكدان وسدتون أبو معا  أ د عبد الر ن( 3) 

 .136-132أراكان املا ي واحلا ر, مرجع سابق,   



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

288 

 

 .المطلب الثاني: قيام المنظمات وجبهات التحرير
حينمددددا ازداد  لددددم وق ددددر و  يددددان البددددو ين   ددددرت املنظمددددات لةددددد  لددددك العدددددوان ووقددددب 

ل فداظ علدا هويدة املسدلم والدذ  عدن أعرا د م ومقدسداهتم, لاالنت اكات الدي يتعدرر هلدا املسدلمن 
وتنظيم جب ات للدفاع واملقاومدة املشدروعة يف اسديداد  ,من خالى دعوهتم إ  اجل اد إلعال  كلمة اهلل

 والقتاى.  م املسلوبة, وتدريل الشا  املسلم الروها ي علا مبادئ اجل اد وفنون احلر حقوق

وهدو صددد العددوان البددو ي  ,جمموعدة مددن النداري يتفقدون علددا مبددأ عبددارة عدن واملنظمدة يف بورمدا
وتسعا لت قيق هد، نبيل وهو احلفاظ علا كيدان األمدة وهويت دا وحفد  مقدسداهتا, بالبرق املمكنة 

, بددل اً كددون هلددا مقددر تينتظمددون حتدد  لددوا  وقانددد يقددودهم, وال يشدديط أن د حقددوق م املسددلوبة, واسدديدا
مدددا تكدددون م مدددت م دفاعيدددة انتقاميدددة ج اديدددة, ورمبدددا تتوسدددع يف  اً تمركددد  نشدددا اهتم يف امليددددان, وغالبدددت

 بعد استقرارها. يف بعض املنظمات إ  اجلانل االجتماعي اإلنسا  اإلغاثي نشا اهتا قليالً 

وقدد بدرزت منظمدات كثدرية يف بورمددا قدد اً وحدديثاً وخاصدة علددا الشدرين احلددودي بدن منبقددة  
يف  (1)فبدأت اجلب ات الت ريرية  رو  السيد جعفر ثا وعلا حدود تايلند, أراكان ودولة بن الديش 

م مبديندة من ددو بشدماى أراكدان للددفاع عدن املسدلمن ومقدسداهتم فندادى باجل داد علنداً 1966يف عدام 
وحماربدة العدددو, وانضددم معدده قيدداديون بخددرون بددارزون فكونددوا جب ددة باسددم اسددتقالى أراكددان أو )مجاعددة 

الشدبا   (, واستباع القاند جعفر ثا  مدن مجدع عددد كبدري مدنR.I.Fحترير أراكان( ُعرف  بد )ريب 
 .(2)يف صفوفه ح  صارت من أقوى اجلماعات املسل ة يف  اى أراكان

( أو R.P.Fم تكوند  جب دة أخدرى باسدم جب دة روها يدا الو نيدة ُعدر، بدد )1903ويف عام 
وبخدرين,  (4)حممدد جعفدر حبيدل (3)باسم )مجاعة الشبا  الروهنجين الفددانين( بقيدادة السديد يب إي

وهؤال  انفةلوا عن قيادة السيد جعفر ثا , بعد موقب حكومدة بدن الديش مدن القاندد وجب تده, ومدن 
( )روهنجيددا لشيشددن فددارر( وانضددم الشددبا  إ  اجلب ددة مددن R.N.L.Pمث غددريت احلركددة امس ددا إ  )

                                                           

 .426حاف  حممد صديق اركا , أكابرين اراكان برما, بالل ة األوردية   انظر (1) 
 .330-333 االوردية  حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة  انظر (2) 
 يب إي يبلق علا الش   الذي درري الدبلوم أو اجلامعة.( 3) 
حممدددد جعفدددر حبيدددل مدددن أهدددم الش ةددديات الدددي تدددذكر يف تددداريخ أراكدددان ملدددا بدددذى مدددن ج دددود مشدددكورة يف التعريدددب بأو ددداع املسدددلمن  (4) 

رسل وفوداً متتابعة هلذا ال رر, وكذلك عمل عماًل جبداراً أما ك  الروهنجين, وقد سافر ش ةياً إ  الكثري من الدوى العربية واإلسالمية,
تدويف والتضد ية يف سدبيل نةدرة القضدية,  يتةدب بدروا الفددا  انب دة القويدة لضدر  العددو, مدع مدا كدالشمل ومجع الكلمة وتكوين اجل للمّ 

مدن  عامداً , مسدلمو أراكدان وسدتون ا  أ د عبد الدر نأبو مع, انظر م أثنا  حماولته إلبقا  احلركة حية1908ر ه اهلل تعا  يف نوفمش عام 
 .186 اال ب اد, 
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ر  مجيدددع مددددن وقدددرى أراكدددان, وقامددد  اجلماعدددة بتأسددديا معسدددكر لتددددريل الشدددبا  علدددا فندددون احلددد
والقتدداى علددا املنددا ق احلدوديددة لبددن الديش و  ددوا يف القيددام بعمليددات مسددل ة متعددددة ناج ددة  ددد 

 .(1)احلكومة يف أراكان

م هامجدد  احلكومدددة البورميددة اجملاهددددين يف ثكندداهتم بعنددب, ممدددا ا ددبر القاندددد 1904ويف عددام 
سدديبر علي ددا بعدددض  جعفددر ثددا  إ  تسددليم بعددض أسددل ة اجملاهدددين حلكومددة بددن الديش, ومددا تبقددا

بعدد األفراد, وكو ن كل واحد لنفسه جب ة بقيادته, وهنا كان  بداية اال يار هلدذ  اجلب دات الت ريريدة, 
تشددت  أعضددان ا ومددا حةددل بيددن م مددن االخددتال،, فعمددل السدديد جعفددر حبيددل جب ددد مجيددل ملعاجلددة 

( مدرة أخدرى R.P.Fاحلركدة )  القضية وإلرجاع اهليبة لل ركة, فاستباع بعدد سدعي كبدري يف إعدادة بندا
حتدد  قيادتدده, وبددذى القانددد ج ددوداً جبددارًة للددّم الشددمل, واسددتعادة قددوة احلركددة, وتواجددد علددا احلددددود 
لتنظيم األعضا  وتسلي  م وتدريب م, واستباع بفضل اهلل ع  وجل من مجع عددد كبدري مدن املثقفدن, 

, وقدد أزعجد  هدذ  اجلب دة يف تلدك الفدية و لبة العلم واخنر وا يف التدريل علا السالا وبنا  اجلسم
حكومة بورما, وأحلقد  خسدانر كبدرية وفادحدة بالنسدبة لضد امة قدوة العددو, و دولة إمكانيدات اجلب دة 

 .(2)و عف ا, و لك عن  ريق املباغتة يف اهلجوم مث الفرار وهو ما يعر، اليوم )قر  العةابات(

العددددا  وجلنددددة حقددددوق اإلنسددددان وبعددددض م قامدددد  اجلماعددددة بتوسدددديع عالقاهتددددا ب1906ويف عدددام 
املؤسسدددات اخلرييدددة, وقامددد  بتأسددديا معسدددكر لتددددريل الشدددبا  املقددداومن علدددا املندددا ق احلدوديدددة 

   لبن الديش, ف ينما قوي  شوكت م  الب  احلكومة البورمية ما يلي

 االعيا، الرمسي مبوا نة املسلمن يف أراكان. -1
 تدخل احلكومة يف  لك.إعبا  احلرية الدينية للمسلمن وعدم  -2
 من  حرية التنقل يف داخل البالد وخارج ا أسوة باملوا نن اآلخرين. -3
 املبالبة بإ الق سراا السجنا  من أبنا  املسلمن. -4
السدددددماا بتكدددددوين األحددددد ا  السياسددددددية ومكدددددن املسدددددلمن حدددددق املشدددددداركة يف  -5

 االنت ابات العامة للدولة.
 ألمور الدينية والثقافية. إرجاع حقوق وممتلكات املسلمن ودعم ا -6
 املبالبة بتو يب املسلمن يف الدوانر احلكومية. -0

                                                           

 .359-353 حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االوردية   انظر (1) 
 .186-185  من اال ب اد,  عاماً , مسلمو أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن (2) 
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 .(1)فت  أبوا  املدارري احلكومية واجلامعات ألبنا  املسلمن -8

بتكدوين منظمدة باسدم  (3)والدكتور حممد يونا (2)مث بعد  لك اتفق كل من السيد نور اإلسالم
(A.M.O مث حتولددددد  امس دددددا يف عددددددام ,)م إ  1982(R.S.O)(4) ,وبدددددذل  ج دددددوداً جبددددددارة ,

وقددددم  أعمددداالً مشدددكورة يف مدددا يتعلدددق جباندددل التسدددلي  والتددددريل, أو يف مدددا يتعلدددق جباندددل النشدددر 
م انفةدل  املنظمدة وأصدب   منظمتدن مسدتقلتن, منظمدة بقيدادة السديد 1980واإلعالم, مث يف عام 

, ونانبه الدكتور حممدد يدونا (5)م( وأخرى بقيادة مولوي سيب اإلسالR.I.Fنور اإلسالم ومسي بد )
م انتقلدددددد  القيددددددادة إ  الدددددددكتور حممددددددد يددددددونا 1988( مث يف عددددددام R.S.O)يف نفددددددا املنظمددددددة 

باالنت ددا , وأصدددب  مولدددوي سدديب اإلسدددالم نانبددداً لددده, باإل ددافة إ  أعضدددا  بخدددرين, وأدت املنظمدددة 
 .(6)واجب ا حنو أمت ا, فشكر اهلل ع  وجل هلم ج ودهم وأثارم

رت كل منظمة يف أدا  الواجل امللقي علا عاتق ا, وخاصة الثانيدة بقيدادة مولدوي سديب واستم
اإلسالم, إ  أدت واجب دا بةدورة جيددة, وأصدب   صدلت ا قويدة باجلماعدة اإلسدالمية ببدن الديش, بدل 
وتبندد  احلركددة أفكارهددا احلركيددة واجل اديددة, وو ددع  برناجمدداً جيددداً للعمددل اليبددوي والتعليمددي الدددعوي, 
وكدددذلك يف اجلاندددل اإلغددداثي والةددد ي واملعيشدددي باإل دددافة لعمل دددا السياسدددي مدددن الناحيدددة السياسدددية 
واجل اديددة, ورفددع مسددتوى احلركددة الت ريريددة, حيدد  امتددازت هددذ  اجلب ددة عددن سددانر اجلب ددات باالهتمددام 

 .(0)البالغ باليبية اجل ادية وبنا  اجلسم جلميع األعضا 

قيدام املنظمددات واجلب دات الت ريريدة, أ كدر هندا بالتفةديل عددن وبعدد هدذا العدرر السدريع لتداريخ 
أبرز هذ  املنظمات واجلب ات الت ريرية الي كان  هلا ج ود ملموسة من داخل أراكان وحضور فعاى 

 يف الساحة اجل ادية وهي كما يلي 

                                                           

 .359-358 ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االوردية  حممد  اهر مجاى  انظر (1) 
 .بعد قليل ترمجة له دن كالجت سياسي وسيأر م يدكانين يعيش يف لنا ( نور اإلسالم أحد زعما  األر 2) 
 ., وسبق  ترمجتهمعرو،أركا  مؤرخ علي أ د  ( د. حممد يونا3) 
 املنظمة.سيأر م يد بيان بعد قليل هلذ  ( 4) 
م  بشر، الدين بيل يف أراكان الشمالية, ويعدد أحدد املفكدرين يف تداريخ أراكدان, أحدد القيدادين 1940مولوي سيب اإلسالم ولد يف عام  (5) 

حممددد أيددو  حممددد إسددالم سددعيدي, اإلسددالم واملسددلمون يف األراكددانين, لدده مواقددب مشددرفة يف القضددية األراكانيددة وتضدد يات كثددرية, انظددر 
 .284 ن بورما قد اً وحديثاً,  أركا

ه وقدد أد  ردذ  املعلومدات, وسديأر 20/4/1435األركدا  الشمداوي املدؤرخ يف مديندة جددة بتداريخ   علدي أ دد د. حممدد يدونالقا  مع  (6) 
 م يد ترمجة له بعد قليل.

 .188-184من اال ب اد, مرجع سابق    عاماً , مسلمو أراكان وستون أبو معا  أ د عبد الر ن (0) 
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 المؤسسة اْلسَلمية لتحقيق الحرية.

م علدا يدد جمموعدة 1090 من أهم املؤسسات القد ة يف أراكان بورما وكدان تأسيسد ا يف عدام 
كددان مقرهددا الرنيسددي يف شددرق أراكددان , و (1)بقيددادة اجلنددراى علددي بدداننغ نددابلون الددر شيمددن املسددلمن 

 .نية و  و ات حكوميةمالعليا, مث نقل  إ  الشماى لظرو، أ

املسلمن بعدما سقب  أراكان يف يدد البدو ين, حينمدا زاد  ة جا ت تلبية حلاجةملؤسسوهذ  ا 
وعلدا الدددين  وتدنيسداً  وعلدا مقدسداهتم تددمرياً  وقددتالً  وتشدريداً  العددوان البدو ي علدا املسدلمن اعتقداالً 

ة ؤسسدهدذ  املتأسديا , فقامد  جمموعدة مدن األببداى مدن أبندا  املسدلمن بوسد ريةً  اإلسالمي است  ا ً 
 .احلاقدينللوقو،  د هؤال  

وكدان مددن أهددم إ ازاهتددا    ددور اإلسددالم وقوتده مددن جديددد وإعددال  كلمددة اهلل يف منبقددة أراكددان  
ممدا  ,املقاومة القتاليةتعليم التدريبات العسكرية و معرفة و لك من خالى تدريل الشبا  علا اجل اد و 

سدداهتم, فيكددد  اشددرأ  يف نفددوري البددو ين اهللددع واخلددو، ف دددأت مددن و ددأهتم علددا املسددلمن ومقد
 .ة بةمات وا  ة ونال  مسعة  يبةؤسسامل

بالتعداون  م1941 ايدة عدام  ولكن احلكومة البو ية قام  مبدامهة مقرها الرنيسي يف )ر شي( 
ها, وأحرقددد  مسدددتنداهتا ووثانق دددا الرمسيدددة وخربددد  مباني دددا,  مدددع احملتلدددن اليابدددانين واعتقلددد  أعضدددا

 .(2)وين( أيام اجلنراى )  م1964عام  ا القضا  علي ا  انياً  واستمرت بعدها فية من ال من ح 

 المؤسسة الدفاعية اْلسَلمية.

, وتقددع يف أراكددان (3)م بقيددادة السدديد إمساعيددل داود شددا  مدداركن1942 جددا  تأسيسدد ا يف عددام 
الشدمالية, وسدبل تأسدديا هدذ  املؤسسدة, حينمددا علدم السدديد إمساعيدل داود عدن نوايددا البدو ين اخلبيثددة 
وددا  املسددلمن يف أراكددان الشددمالية وسياسددت م املدددمرة إلخددرا  املسددلمن مددن أراكددان وعدددم اكتفددان م 

يم مجاعددات مسددل ة ومجددع أسددل ة  بالقتددل والتشددريد واال ددب اد يف املذقددة الكددشى, بددادر السدديد بتنظدد

                                                           

 .هلؤال  الرجاى سوى ما ُعر، عن م املشاركة يف اجلب ات كقواد لل مالت الت ريرية  أقب علا ترمجة(  1) 
, وأشددار إلي ددا موالنددا حدداف  حممددد 250حممددد أيددو  حممددد إسددالم سددعيدي, اإلسددالم واملسددلمون يف أركددان بورمددا قددد اً وحددديثاً,   انظددر( 2) 

 .314ديق أركا , تذكرة أراكان برما, بالل ة األوردية, مرجع سابق,  ص
( السيد إمساعيل داود من الش ةديات اإلسدالمية البدارزة وقدد  د ا بنفسده ومالده يف سدبيل الددفاع عدن اإلسدالم ومقدسداته وكدان السدكان 3) 

 .الباعةالسمع و حيبونه حبًا شديداً ويدينون له ب
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ة  احدددات هانلدددة ومدددن أهدددم تلدددك ؤسسدددكثدددرية مدددن جندددود بريبدددانين وباكسدددتانين, وحققددد  هدددذ  امل
 النجاحات واملنج ات ما يلي 

املت الفدددة وقتدددل  (1)إقامددة مج وريدددة إسددالمية يف  ددداى أراكدددان بعددد ه  دددة القدددوات الت كنيددة -1
 أحد حراري األمري )ماركن شا (. بنجايب(بيد اجلنراى )عبد اهلل ال زعيم ا )أوشكانن(

 راكان الشمالية.أإخرا  البو ين أ لة صاغرين من  -2
 تأسيا املساجد واملدارري ودور الت في . -3
 أهدا، احلكومة البو ية.لمة املسلمن وتوحيد صفوف م  د اجتماع ك -4
 تأسيا وإقامة وزارة العدى والقضا . -5
 جمالا إسالمية.تقسيم اجلم ورية إ  منا ق رنيسية حت   -6
 .(2)تأسيا وإقامة دار لإلفتا  -0

 .منظمة التضامن الروهانجي المعروف ب  )أرسو(

م 1980م وانت د  يف عدام 1904استمرت مدن عدام  RPFهي امتداد ملنظمة كان  تسما 
وهدذ  تعتددش املرحلدة األو  هلدذ  املنظمدة وكاند  هددف ا اسدديداد  ((3)جعفدر يب إي)وتأسسد  علدا يدد 

م 1982املسلوبة, مث انبثق  منظمة جديدة باسم التضامن الروهدا ي يف عدام  مسلمي أراكانحقوق 
حممدددد يدددونا املدددؤرخ  ود., (4)علدددا حددددود بدددن الديش وأراكدددان, برناسدددة احملدددامي املسدددي ندددور اإلسدددالم

وهدددف ا األمسددا وغايت دا إقامددة الدددين وليسدد  إقامدة دولددة كمددا يظنده الددبعض, ونشددر ثقافددة  (5)املعدرو،

                                                           

( حدد   سياسددي نشددأ قبددل بددد  احلددر  العامليددة الثانيددة أسسدده البو يددون, ويُعددر، قركددة Thakin Party ( ن حدد   التدداكن أو الددتك( 1) 
البورمدان, وتدأثر املسدلمون مددن هدذا احلد   العنةدري حينمددا تدو  )غلدون أوسددو( منةدل الوكالدة يف احملاكمدات البورميددة حد  أصدب  رنيسدداً 

( مبعدىن خبدة إخدرا  األجاندل مدن Indian Drive Policyيسدي م وو ع قانوناً رمسياً عر، بد )اندين درايدب فال1940للوزرا  عام 
عبد السب ان نور الدين واع , مأساة املسلمن يف بورما أراكدان, نشدر بعنايدة أهدل العلدم بددار أرر بورما و اصة اهلنود املسلمون, انظر 

 .8هد,   1388األنةار, ط بدون, ت 
 , مرجع سابق.140-130حتريك بزادي, بالل ة االوردية  حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي  انظر (2) 
 أفرادها توكثر  منظمته تبورت لذلك اخلاصة املةل ة علا العامة املةل ة يقدم ,مفكراً و  قانداً  كان  بوسيدن ي حبيليب إي جعفر ( 3) 

 عامة لدىمرموقة  مكانةف ظي   ,وخارج ا أركان داخل يف ش  ( 14000) من أكثر اجلماعة أفراد عدد زاد ح  شوكت ا وقوي 
 , مرجع سابق.428 حاف  حممد صديق اركا , أكابرين اراكان برما, بالل ة األوردية   انظر, م1982 وتويف عام ,الشعل

, ولده جم دودات سياسدية علدا املسدتوى الددوم ألجدل قضدية مسددلمي كدانين يعديش يف لنددن كالجدت سياسديا ( ندور اإلسدالم أحدد زعمدا  األر 4) 
أراكدان وقدد حضدر الكثدري مدن املدؤمرات والندددوات الدي نظمد  لةدا  القضدية وأفداد  رددذ  املعلومدات د. حممدد يدونا علدي أ دد حينمددا 

 .ه1435/ 20/4التقيته يف جدة بتاريخ 
 وسبق  ترمجته. علي أ د ( د. حممد يونا5) 
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اجل داد مدن خدالى عقدد املدؤمرات للبدال  واملثقفدن والعدوام, ومدن مث إعدالن النفدري واجل داد بعدد و يدد  
 .العدة والعتاد

 ومن أهداف ا الفرعية ما يلي 

 تببيق الشريعة اإلسالمية ونشر الدعوة اإلسالمية يف منبقة أراكان. -1
 السعي لتوحيد كلمة املسلمن ووحدة الةب والتولب بين م. -2
 إقامة العدى واحلق ودفع الظلم والعدوان. -3
 االهتمام باجلانل االجتماعي يف مساعدة الفقرا  واملساكن واأليتام. -4
 االهتمام بالتعليم واملدارري اخلريية الي تدرري العلوم الشرعية. -5
 .(1)االهتمام باإلعالم والنشر و باعة الكتل الدينية والياث األراكا  -6

, والتدددريل املشداق اجلسددم وحتمدل كبندا تببيقدي علددا أرر الواقدع  وكدان هندال تدددريل فعلدي و  
( 130, وقدد اسدتباعوا مجدع أكثدر مدن )الدوى اجملاورةعلا األسل ة املةنعة من قبل م واملستوردة من 

وأنديدة وأحد ا   ومجاعدات تدوزيع م علدا فدرقتنظديم م و , وا يف حينده ألب جندي خالى سدتة أشد ر
فقسدم اجلندود  د احلكومة  لمنظمةمقاومة لعملية أوى  م لقيام1994عام  يفأحنا  أراكان, ون لوا  يف
  ) اى مدينة من دو( و ) اى بوسديدونغ(  تنالشمالي تنفرق أو سرية, الفرقجمموعات أو  أربع  إ

الفرقددة اجلنوبيددة )جنددو  بوسدديدونغ( فنج ددوا  احدداً , أمددا اً حيددرزوا نتددان  مر ددية لكددن م   اسددروا كثددري 
شدد راً وأكثددر, أمددا يف املقاومددة يف قتددل بعددض البددو ين مددن العسدداكر واجلنددود واسددتمروا  سددتباعواوابدداهراً 

الدي  األمبار والبوفانالظرو، املناخية و بسبل  خسانر بال ةف سروا  )جنو  من دو( الفرقة اجلنوبية
اخلدددش عندددد  ممدددا انتشدددر, واختلفددد  مدددوازين م وت دددريت خبب دددم ت م  حدددركلّ , فُشدددصددداحب  خدددروج م

قددوا أغلدب م يف فتفدرق اجلندود مدن املسدلمن وفُ واملقاومدة البو ين وعلموا أن هنال سرية قادمة للج داد 
 موا ملددة ثالثدة أيدام مدع مدا صداحب م مدن ت دري يف املنداخ واخلبدةو اجلباى وال ابات و وا القليل من م وقا

 .(2)املو وعة

                                                           

ظمدة, يقديم جبددة اآلن, وقدد عمدل قا دياً يف وزارة العددى بأراكدان, وكدان ( لقا  مع القا ي رشيد أ د أرسو الشماوي أحد أعضدا  هدذ  املن1) 
, وقدد هدد19/8/1434 فر ألجدل مر ده وكدان اللقدا  بتداريخيسافر كثريًا هنال ألجل هدذ  املنظمدة إال أنده يف اآلوندة األخدرية   يسدتبع السد

 هد مبدينة جدة ر ه اهلل ر ة واسعة.23/4/1435تويف بعد اللقا  بتاريخ
م, حتدد  إشددرا، 1994, 1ولالسدت ادة حددوى تفةدديل وقددانع هددذ  املقاومددة انظددر نددور حممدد منةددوري, قافلددة سدد تجان بالل ددة األورديددة, ط( 2) 

 سيب اهلل خالد احتاد بلبيكيشن  انينشنل كراتشي باكستان, ومعنا  قافلة اجل اد.  
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 .(1)( جماهداً ر  م اهلل05واستش د ما يقر  من ) 

مدددن قبدددل حددد  ناج دددة, وكسدددبوا مسعدددة سددديئة الغدددري ل يددد  املنظمدددة بعدددد هدددذ  احملاولدددة فبدددذلك أ 
املنظمدة إ  ترتيدل أوراق دا فبددأوا باجتماعدات مكثفدة  عمددتاملسلمن, وقبل عشدر سدنوات مدن اآلن 

وكوندوا جلدان بدددعم خدا  مددن قبدل القدانمن, واآلن يوجددد مدا يقددر  مدن مخدا مئددة جماهدد يف الشددرين 
 .(2), وكل ا تتم بشكل سري تاماحلدودي بن أراكان وبن الديش

 جبهة التحرير اْلسَلمية:

م يف أعقدا  أعمداى عندب قاسدية  دد املسدلمن 1983 تأسس  هذ  املنظمة يف منتةب عام
ولقدد دمدر البدو ين مبعوندة مدن احلكومدة العسدكرية مسداكن  و )يانددون( و )مرتابدان(  قدرى )مدوملن(يف

, مما هر  املسلمون يف هدذ  القدرى عدش احلددود التايلنديدة, وبلدغ ( مسجداً 15ش  وهدموا أكثر من )
ب دة مدع االحتدداد الدو ين للكدارين مددن بدا  توثيدق العالقددات, وحتالفد  هددذ  اجل فدرداً  (5000عدددهم )

  ة ما يليوكان من أهدا، هذ  املنظم

 مواصلة اجل اد يف سبيل اهلل إلقامة والية خاصة باملسلمن. -1
 االحتفاظ باهلوية اإلسالمية. -2
 السعي يف احملافظة علا حقوق م الدينية والشرعية واحلقوقية. -3
 ك باحلةوى علا مثيل املسلمن يف احلكومة املرك ية.املبالبة ققوق املسلمن و ل -4
 املبالبة يف فت  املدارري اإلسالمية وحلقات تعليم القربن الكر . -5
, واملنظمدة لديا (3)نشر الدعوة اإلسالمية يف أوساط املل دين وقد أسلم عدد كثري مدن م  -6

 هلا وجود اآلن.

 :الجبهة اْلسَلمية األركانية

                                                           

م, نشدر احتداد بلبيكيشدن  1998, 1ش دا  ج داد أراكدان بالل دة األورديدة, طوملعرفة أمسا  الش دا  وسريهتم, انظر سيب اهلل خالد, تذكرة ( 1) 
 انينشنل كراتشي باكستان.  

سدنة شدارل يف هدذ  املقاومدة, ختددر  مدن مركد  العلدوم اإلسدالمية يف باكسدتان مددن  44اجملاهدد ندور حممدد منةدوري البددالغ مدن العمدر( لقدا  مدع 2) 
م حدد  أصددب  رنيسدداً هلددذا االحتدداد يف عددام 1991بددال  املسددلمن رندديا فددرع باكسددتان يف عددام مرحلددة البكددالوريوري, كددان عضددواً الحتدداد ال

م واستمر ملدة سد  سدنوات, وشدارل يف مخدا مدؤمرات عامليدة لةدا  قضدية مسدلمي بورمدا أراكدان, واآلن عضدو اجمللدا التنفيدذي 1995
 .ملكرمة, مبكة اهد10/3/1435 وكان اللقا  بتاريخ ملنظمة تضامن الروها يا,

 .84   مرجع سابق نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت دياتانظر  (3) 
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احملددامي املسددي قدام بتأسدديا هددذ  اجلب ددة ( A.R.I.Fبددد)إسالمك فرندد ( )ُعدر، هددذ  اجلب ددة 
والسيد شبري حسن بعد خروج ما مدن منظمدة التضدامن الروها يدا, ومقرهدا الدرنيا اآلن  نور اإلسالم

يف بددن الديش, وهددذ  اجلماعددة ميدد ت قددر  عةددابات مسددتمرة  ددد املةددا  احلكوميددة وخاصددة علددا 
حدددود دولددة بددن الديش, وقددد أحلقدد  احلكومددة خسددانر كبددرية وفادحددة, وكددان مددن أهددم أهدددا، هددذ  

 اجلب ة ما يلي 

 اولة اجلادة لت رير إقليم أراكان من أيدي البو ين الظاملن.احمل -1
 نشر اإلسالم وحتقيق احلرية اإلسالمية يف أراكان. -2
 السعي اجلاد حلل القضية الروها ية. -3
التنسدديق مدددع األحدد ا  املعار دددة واملنظمددات املسدددل ة  ددد بورمدددا والتعدداون مع دددم لةدددا   -4

 القضية.
 سلمي أراكان يف اجملاى التعليمي والثقايف والديين.حماولة الدعم املادي واملعنوي مل -5
 .(1)رفع قضية مسلمي بورما إ  جملا األمن واملنظمات احلقوقية العاملية -6

 منظمة الجهاد اْلسَلمي لبورما.

م ا توحيددد كددل الفةددانل اإلسددالمية يف إ ددار مظلددة واحدددة ومسيدد  1989 يف شدد ر مددايو عددام
 هلا فروع أو أقسام أوجد و  بورما(باسم )منظمة اجل اد اإلسالمي يف 

الفددرع األوى  فددرع اجل دداد حيدد  تسدداهم املنظمددة بددالوقو، جبددوار إخددوا م اجملاهدددين يف حددررم 
  د الشيوعية العدوانية ال ازية.

الفددرع لل دد و الفكددري العلمددا  واالشددياكي  ايتةدددى هددذو الفددرع الثددا   فددرع الدددعوة واإلرشدداد 
وتقدددوم بببدددع الكتدددل اإلسدددالمية بالل دددات احملليدددة وتقدددوم بإرسددداى الددددعاة واملدرسدددن وعقدددد املدددؤمرات 

 .واللقا ات والندوات

وحيدددداوى هددددذا الفددددرع بقدددددر املسددددتباع مسدددداعدة املسددددلمن  الفددددرع الثالدددد   فددددرع اخلددددري والرفددددادة
ويقدم هلم الدعم املادي واملعنوي, كما تقوم مبساعدة األيتام واألرامدل  املستضعفن يف الداخل واخلار 

 وأسر الش دا , وتقدم هلم احلاجات واللوازم الضرورية.

                                                           

 .404-399انظر حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االوردية,   لالست ادة (1) 
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 وكان من أهداف ا ما يلي 

حددد  حتةدددل علدددا حقوق دددا  صدددب اجل دددادالعمدددل علدددا حتقيدددق وحددددة املسدددلمن ووحددددة  -1
 الشرعية.
أجددل  ددمان احلقددوق اإلنسددانية لكددل مدددوا ن  مشدداركة املعار ددة البورميددة بكددل فئاهتددا مدددن -2
 بورمي.

 إنشا  مشاريع الضمان االجتماعي والثقايف والة ي لفقرا  املسلمن. -3
 إرساى املبل ن والدعاة إ  الواليات امل تلفة لنشر الدعوة اإلسالمية. -4
 ت ما إ  الل ة احمللية.توزيع املةاحب والنشرات اإلسالمية بعد ترمج -5
 نية واملدارري اإلسالمية.نشر املراك  الدي -6
 عقد املؤمرات والندوات وامل يمات اليبوية وحلقات القربن الكر . -0
تقدددد  املسددداعدات املاديدددة لفقدددرا  املسدددلمن يف بورمدددا, ومسددداعدة األيتدددام وأسدددر الشددد دا   -8

, (1)وامل داجرين و لددك بتدوفري البعددام والشدرا  والكسددا  وغددري  لدك مددن التسد يالت الضددرورية الالزمددة
 علماً بأن املنظمة ليا هلا وجود اآلن.

 .(.R.N. A)روهانجيا نشينال إالئنس 

م علددا يددد عدددد مددن زعمددا  اجلماعددات السياسددية 10/0/1995أسسدد  هددذ  اجلماعددة يف يددوم
األراكانية ألجل العمل حت  راية واحدة للوصوى إ  أهدا، مشيكة مدن  دمن ا حتريدر أراكدان احملتلدة 

  اجتمددع في ددا قيددادات وش ةدديات مرموقددة أراكانيددة هلددم بدداع  ويددل يف مددن قبددل حكومددة بورمددا, حيدد
جمدداى السياسدددة, وكانددد  هلدددا شدددأن يف املا دددي علددا أرر الواقدددع, ففدددرا النددداري والعدددوام بتأسددديا هدددذ  
املنظمدددة, إال أن احلكومدددة البو يدددة شدددددت حراسدددت ا علدددا احلددددود البن اليدددة مندددذ تأسيسددد ا وحدددذرت 

 التعاون مع ا بالسجن املؤبد, فلم تكتل هلا النجاا واالستمرار.املسلمن من االنتما  إلي ا و 

 وكان من أبرز أعضا  هذ  اجلماعة 

 املسي احملامي نور اإلسالم رنيساً للمنظمة. -1
 مولوي سيب اإلسالم نانل الرنيا. -2
 .(1)د. حممد يونا سكرتري املنظمة -3

                                                           

 .84التاريخ والت ديات مرجع سابق ,   نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما  (1) 
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 وكان من أهم بنود هذ  اجلماعة 

واحددددة فقدددن جلميدددع مسدددلمي أراكدددان للدددّم الشدددمل وتوحيدددد االتفددداق علدددا تأسددديا منظمدددة  -1
 اجل ود.

 تكثيب اجل ود املشيكة والسعي حنو العمل اجلماعي املؤسسي  ات أهدا، مشيكة نبيلة. -2
 مبالبة احلكومة البورمية بالتوقب عن احلمالت العسكرية  د املسلمن الع ى. -3
ومدددة البو يدددة يف مجيدددع جماالهتدددا السددعي لرفدددع القيدددود املفرو دددة علدددا املسدددلمن مدددن قبدددل احلك -4

 امل تلفة.
التنسيق مع اجل ات  ات العالقة لتبدين قضدية مسدلمي بورمدا, وإجيداد احللدوى املناسدبة واختدا   -5

 القرارات املةريية.
 التنسيق والتعاون مع األح ا  املعار ة لل كومة البورمية من األقليات األخرى. -6
 إلسالمي.البذى يف حتسن عالقة املنظمة مع العا  ا -0

 عةدددابات صددوالت وجددوالت علددا أرر امليددددان, وقامدد  قمددالت هلددذ  جلماعدددة كاندد  وقددد
 القدددوات ممددا تراجعددد  فادحدددة خسدددانر احلكومددة حدد  أحلقددد  البو يدددة, احلكومدددة  ددد ناج دددة متعددددة
أن تشت  القانمن وزرع الفنت  البورمية احلكومة عدة, وبعد فية وجي ة استباع  مواقع من احلكومية

 .(2)أعضان ا و لك ب رع اجلواسيا بن

وبذلك تنت ي سلسلة اجلب ات الت ريرية واملنظمات اإلسالمية بانت ا  هذ  املنظمة الي علقد  
الندداري علي ددا بمدداالً كبددرية يف حتقيددق األهدددا، املنشددودة, واسدديداد حقددوق املسددلمن يف مجيددع جماالهتددا, 

أراكددان, وأغلب ددا ا ددبرت لت يددري سياسددت ا  فأصددب   هددذ  املنظمددات اآلن تنفددذ أعماهلددا مددن خددار 
 وحتويل ا إ  اجلانل اإلغاثي والتعليمي, باإل افة إ  اجلانل السياسي السلمي. 

هدي منظمدات سدرية وخاصة يف منبقة أراكان املنظمات يف بورما اجلب ات و فيما سبق يتبن أن 
تأسيسددد ا مدددا حيمدددل لقيام ددا و ع دافددد كدددش, وأمامدداً  احلكومدددة بددل معاديدددة هلددداقبدددل غددري معدددي، ردددا مددن 

و ايدددة األعدددرار ها مدددن ال دددرية الدينيدددة واحلماسدددة اإل انيدددة للددددفاع عدددن املقدسدددات اإلسدددالمية   أعضدددا
الوسدانل, واالخددتال، تندوع يف العشددوانية وتعددد يف األهددا، و   دابععلي دا  ت لدللكدن واملمتلكدات, 

                                                                                                                                                                          

 سبق  ترمجة هؤال  الثالثة بنفاً. (1) 
 .406-405انظر حممد  اهر مجاى ندوي, سرزمن اركان كي حتريك بزادي, بالل ة االوردية,   لالست ادة (2) 
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الدددي انت جددد  املؤسسدددية يف عمل دددا  سدددوى بعدددض املنظمددداتاملنددداه  واألسددداليل والبدددرق, اآلرا  و يف 
 والتنظيم يف أدان ا.

أو ألجدل املضدايقات عدن لفية مؤقتدة وتد وى بعدد انت دا  م مت دا,  وكان  هذ  املنظمات تقوم 
إال  ريق احلكومة البو ية ومالحقة أعضان ا, أو الختال، أعضدان ا يف الدر ى واألهددا، والوسدانل, 

خددال  أعضدان ا وتفاني دا يف إ  دار اإلسدالم و ايدة مقدسدداهتا بده هدذ  املنظمدات إ تميد  أن أهدم مدا 
إلعددال  كلمددة اهلل, مددن خددالى تدددريل الشددا  املسددلم علددا اجل دداد واملقاومددة والدددفاع  دواملندداداة باجل ددا

 .املشروع

بقددا  الرسددالت ا علددا أكمددل وجدده يف سددبيل  -هلل احلمدددو -وقددد أدت هددذ  املنظمددات اجل اديددة 
حسدددل إمكاناهتدددا وقددددراهتا رغدددم املعوقدددات والةدددعوبات الدددي  ونشدددر ثقافتددده,اإلسدددالم يف بورمدددا علدددا 

واج ت دا يف سدبيل دفدع عجلددة هدذ  املنظمدات, ومالحقددة أعضدان ا مدن قبددل احلكومدة البو يدة عددش زرع 
جواسيسدد ا يف كددل مكددان, وكسددب  نتددان  مر ددية وملموسددة حدد  وصددلوا يف بعددض الفدديات مددن القددوة 

ا ا دبر هدؤال  البدو ين اجللدوري علدا  اولدة احلدوار مدع هدؤال  القدادة والتندازى والع ة واجملد والتمكن مم
عن بعض أهداف ا, وحتقق  نتان  جيدة من خالى املفاو ات السلمية, لكن هؤال  البدو ين ليسد  
هلدم  مدة وال ع دد, فتجددهم ينكةدون علدا أعقدارم وينقضدون ع دودهم بعدد حتقيدق مدوررم ويعددودون 

 عة وأعماهلم اإلجرامية مرة أخرى دون أدىن مراعاة للع ود واملواثيق.إ  أفعاهلم الشني

فيجل علا املسلمن احلذر احلذر يف مسدتقبل أيدام م وعددم اخلدور يف هدذا اجلاندل إال بعدد  
 .دراسة كافية ووافية من مجيع اجلوانل وكافة األ را، مبا حتقق املةل ة الراج ة املستدامة للمسلمن

 اجلب دات هدذ  مثدل تقدوم ملدا ا ال عن املنظمات يبرأ سؤاى م م جداً أال وهدوويف  اية حديثي 
 مشددروع حددق الددنفا عددن الدددفاع وأن, عاجلددة حلددوالً  يتبلددل الددراهن الو ددع أن مددع اآلن؟ واملنظمددات

 يقددوى, عليدده باإلجابددة جدددير قددانم مبددروا سددؤاى وهددو, املعمددورة هددذ  وجدده علددا يسددكن إنسددان لكددل
 علدا وال, أراكدان داخدل يف اآلن فعليداً  قانمدة جب دة أو منظمدة أي توجدد ال الشديد لألسب  الباح 
 إ  يعدود والسدبل, جدوع مدن ت دين وال تسدمن ال الدي املتشدتتة املتفرقة اجلماعات بعض سوى حدودها

  اآلر

 الكاملة للعدو للسيبرة نظراً  الراهن الوق  يف حتريرية جب ات أو منظمات قيام يةعل -1
 .املنا ق مبا يف  لك احلدود واملعابر مجيع علا
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 مما, بورما من العسكرين واملفكرين والقادة والعلما  ال البية من املتعلمن ا برار خرو  -2
 .التض ية يقدم ومن الراية حيمل من وجود املوجودين, وصعل العوام بن اجل ل فشا

وهؤال  , األوانل السابقنالقادة  خرو  بعد, ممن حيمل الراية الثا  عدم وجود الةب -3
 .بل وح  الثال  الثا  للةب هتيئت م عدم كبري يف ج   يت ملون

يف منا ق املسلمن من بين م ولألسب الشديد  العيون واجلواسيا استباع األعدا  زرع -4
 .االجتماع يةعل مما أراكان منا ق مجيع يف

 من واقتياد احلاجة دع  م ما ش ةن من أكثر اجتماع قانون وفرر التجوى حظر -5
 .بيوهتم ومساكن م يف ح  أو عام مكان يف اجتماع م يست يل مما, السجن إ   لك االب

 املستمر الدانم واال ب اد القمع نظري والدونية ال البية من املسلمن باال  امية شعور  -6
 .لقضيت معاماً يف  ل عدم معاونة املسلمن  سبعن مدى علا البو ية قبل من

-سابقة  واتفاقات معاهدات إثر املسلمن بأيدي كان  الي والذخانر األسل ة تسليم -8
 .-واهلل املستعان
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 .المطلب الثالث: الجهود السياسية
اجل دود السياسدية يف داخدل بورمدا يف العةدر الدراهن ألجدل نةدرة قضدية املسدلمن الروهدا ين يف 

تفر دده احلكومدة العسددكرية مددن قيدود يف هددذا اجلاندل رغددم مدا ت عمدده أ ددا أراكدان حمدددودة جدداً نظددراً ملدا 
 متج ة إ  الد قرا ية.

مددن قبددل الدولددة هلددم  (1)جلمعيددات اخلمددا اإلسددالمية املعددي، رددافقددادة املسددلمن العلمددا  يف ا  
 ج ود ملموسة يشكرون علي ا من أبرزها 

دوريددة مددن بعددد احلادثددة األخددرية وحدد  اجتمدداع القددادة يف هددذ  اجلمعيددات اإلسددالمية بةددفة  -1
اآلن ألجل التباح  والتشداور يف أمدور إخدوا م املنكدوبن يف منبقدة أراكدان واخلدرو  بتوصديات م مدة 

 وقرارات حامسة لوقب العدوان البو ي.

املبالبة السلمية اجلادة من احلكومة البو يدة يف اسديداد حقدوق املسدلمن يف منبقدة أراكدان  -2
ندات اسدتنكار وشدجل وبعد  اخلبابدات تلدو اخلبابدات حد  تسديد احلقدوق املسدلوبة مدن وإصدار بيا

 املسلمن هنال.

ا تنظدديم لقددا  عددام بددن كبددار الرهبددان البددو ين وبددن قددادة املسددلمن واجللددوري علددا  اولددة  -3
جلوانددل ألجددل التعددايش السددلمي بددن املسددلمن والبددو ين جنبدداً إ  جنددل, وإبددراز ا ,احلددوار واملناقشددة

السلمية والدعوة إ  السالم والتسام  الذي أمر به اإلسدالم, وأن اإلسدالم دعدا إ  احديام اجلدار وألد م 
حقوقاً وفرر وصايا من أجل  لك, فلما ا التعةدل الدديين الدذي يةدل إ  القتدل واسدت دام العندب 

 . (2)فيما بين م

أل هدددان لدددبعض الش ةددديات وكانددد  هندددال ج دددود سياسدددية يف املا دددي وال تددد اى حا دددرة يف ا
 واألح ا  السياسية املسلمة فمن  لك 

                                                           

 سبق احلدي  عن هذ  اجلمعيات اخلما بالتفةيل يف الفةل األوى املب   الثا . (1) 
 هد, وسبق  ترمجته.25/1/1435مبكة املكرمة بتاريخ البورمي األراكا  الشيخ عيسا  يا  امللك الداعية مع  لقا  (2) 
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 العلمدا  مجعيدة رنديا بةدفته (1)أ دد سدلبان السيد أرسل م1948 من عام( يونيو)18 يف-1
 يف الروهنجيدا حدق إلنكدار مدؤامرة وجدود علدا بورمدا احتداد حكومدة إ  احتجا  مذكرة أراكان  اى يف

 . (2)استقالهلا علا البالد حةوى بعد االنت ا  يف حق م علا احلةوى

  (3)االحتجا  مذكرة مقتبفات وهذ  بعضاً من

 وهم أراكان مسلمي وا  املرحلة هذ  يف لل كومة وموقب قرار صدور املؤسب من إنه -أ
 أساري علا حسنة بنوايا معه امت جوا الذي البورمي الشعل من ج  اً  دانماً  أنفس م اعتشوا الذين
 عرفوا والذي األراكانيون, البو يون يُعتش بورما له, ففي متساوية حقوق ويعبون مثله سيعاملون أ م
 وا ا ديانت م, بسبل فقن البالد يف واملتأصلة الةافية األعراق أحد (Mug )موغ باسم التاريخ عش
 مع يدرجون فسو، البو ية أراكان مسلمو اعتنق لو أنه الوا   من فيةب  التةنيب هذا  ُب ق

 .األراكانين البو ين مع القانمة نفا يف ويدخلون أراكان أو لبورما األصيلة األعراق

 احمللين السكان وجذ  م088 عام قبل أراكان ا  اإلسالم وصل فقد للتاريخ وفقاً   - 
 تبور يف بارزاً  دوراً  اإلسالم لعل الوق   لك ومنذ بورما, أحنا  كل يف مجاعي بشكل واعتنقو 
 حمبة يف جنل إ  جنباً  واحدة كعانلة والبو يون املسلمون تعايش حي  ,أراكان يف احلضارة
 )كاليما كلمة حتمل وميداليات نقود صدرت وقد سوياً  البالد حكم وتقامسوا قرون لعدة وانسجام

Kalima) ل ة هي الفارسية الل ة وكان  الفارسي, باحلر، باإلسالم اإل ان يعين تعبري وهي 
 .إسالمية أمسا ً  حيملوا أن مللوك ا الشانع من كان كما أراكان يف احملاكم

                                                           

 عددام ختددر , ومدينددة من دد يف األرا دي مددالكي أحددد الددين أكرماملعدرو، بدد الدددين رجدل ابددن م1901 عددام مواليدد أ دد مددن سددلبانالسديد  (1) 
 عددام ران دون جامعددة مدن القدانون يف BA ليسددانا علدا وحةددل البن الديشدية, شدتاغونغ مدينددة يف العليدا اإلسددالمية املدرسدة مدن م1919
 مث الشيبدا , احلكدم فدية خدالىتوجه إ  القضا   بعدها ,م1946 عام  إ م1942 عام من من دو يف  ابن كمساعد عمل ,م1929

كدان  الوقد   لدك ومندذ ,م1940 عدام بورمدا الحتداد التأسيسدية اجلمعيدة  إ وانضدم الشدمالية أراكدان يف العلمدا  مجعيدة رنديا منةدل تبدوأ
 ووزارة األقليات وزارة يف برملا  كسكرتري م1959 عام إ م 1949 من عام سنوات عشر حوام وعمل البورمي, النوا  جملا يف اً عضو 

 جريامل ددد الددش جلمعيددة كددرنيا ونا ددل بددن الديش إ  م1908 عددام جلددأ مث والدينيددة, االجتماعيددة الشددؤون ووزارة التددو ن وإعددادة ال ددوث
حدداف  حممدد صددديق اركددا , أكددابرين اراكددان برمددا, بالل ددة األورديددة مرجددع  انظددر, لالسددت ادة شدديتاغونغ دينددةمب م1981عددام وتددويف يدا,روها 

 .404سابق,  
 هد.12/3/1435انظر املقاى املنشور يف وكالة أنبا  الروها يا بعنوان )الروها يا وانتمان م األصيل ألراكان( وا اسيجاعه بتاريخ   (2) 
تعمدت  كر مقتبفات من مذكرة هذا االحتجا  بالتفةيل ملا حوت من معلومات قيمة ودالنل تاراية إلثبدات عرقيدة الروها يدا املسدلمة  (3) 

 ان م األصيل لبلدهم بورما. وانتم
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 األقلية عند الكر  تولد عن ا فنت  أراكان يف تسد( )فر ق سياسة الشيبانيون مارري - 
 ترعا ال أن بورما احتاد حكومة علا وكان بال ربا , أفرادها ونع  املسلمن وا  البو ية األراكانية

 .الشيبا  احلكم أيام ترعرع  الي الكراهية هذ 

 وكافية متجاورة أرار   ويف األصيلة البورمية األعراق كباقي أراكان  اى مسلمو يعيش -د
 يتمتع أصيل عرق ألي الضرورية اخلةان  كل علا حتوي حمددة ج رافية بقعة علا وافية وبأعداد  
 .دينية أو عرقية كراهية مشاعر بأي يتأثر وال احلقوق بكامل

 وخاصة املسلمن لكن األعراق, باقي عن خمتلفة ألفرادها خاصة أمسا  عرقية فئة لكل -ه
 قوميت م, كان  م ما العربية اإلسالمية بأمسان م ص رهم منذ حيتفظون العا  أحنا  كل ويف املتدينن

 ما وهذا معاً  االثنن يفضل ثال  وقسم إسالمياً  امساً  اآلخر والبعض قومي اسم يفضل البعض أن إال
 أ م علا إسالمية أمسا ً  حيملون الذين األرر أبنا  ف م يسا  ال أن جيل لذلك العا , يف شانع هو

 هذا البورمية احلكومة مسؤولو يتجاهل حن واألسا احل ن تبع  مأساة بالفعل فإ ا الو ن, يف غربا 
 أحد  إ انتمانه من بالرغم البلد عن غريباً  حامله يعتشون إسالمياً  امساً  جيدون حن إ  االعتبار,
 من النمن هذا ت يري جيل لذلك االنت ابية, اللوان  من امسه يشببون مث ومن األصيلة األعراق
 .وفوراً  التةر،

 يف األصيلة األعراق باقي مثل مثل م وعاداهتم وحضارهتم بتارا م أراكان مسلمو يفت ر -و
 أمسا ً  وحيملون اإلسالم يعتنقون أ م جملرد غريل عرق العتبارهم مشر أي يوجد ال لذلك بورما,

 إ  باإل افة كارن وشان  وشن كاشن أعراق إ  املنتمون بورما يف موا نون اجتمع إسالمية, فلو
 اختال، من بالرغم مالحم م بسبل عرق كل ومعرفة بين م التميي  الس ل من فإنه البورمي, العرق
 األعراق بقية مع عاشوا الذين أراكان  اى مسلمي علا الواقع هذا وينببق وتراث م, وعاداهتم ل اهتم
 كارن وشن وشان كاشن أعراق ا  املنتمون اعتش فإ ا بورما, احتاد داخل تقع أرا ي يف القدم منذ
 أن من البورمين مع تعايشوا الذين أراكان  اى مسلمي  نع سبل يوجد فال أصيلة أعراق أ م علا

 .دستورية وغري قانونية وغري عادلة غري ستكون خمتلفة معاملة فأي البالد, أعراق بقية مثل يُعاملوا

 أراكان مسلمي تاريخ وجود بدراسة هتتم ال بورما يف الرمسين املسؤولن من كبرية فئة هنال -ز
 الفكرة هذ  عر   وقد أر  ا, علا غربا  وتعتشهم املنبقة تلك يف تبورهم علا اال الع وال

 . امل تةة احلكومية الدوانر يف استقرت مث العام الرأي وأمام الة افة يف اخلا ئة
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 أكيا  يف االنت ابية مسلمي الدانرة احلكومة اعتشت األخرية االنت ابات حةوى قبل -ا
 أعراق أحد أ م أساري علا واليشي  االنت ا  هلم حيق عليه وبنا ً  األرر هذ  أبنا  هم الشمالية

 يعلن ما  أنه إخبارها وا الو ع ف م احلكومة أسا ت )أونع أتلي( اتفاق بعد لكن األصيلة, بورما
 يف املشاركة أو بالتةوي  هلم ُيسم  فلن بورمين موا نن أ م علا الشمالية أكيا  مسلمي

 احلكومة أن أساري علا القرار هذا  د الفور علا احتجا  فُقدم التأسيسية, للجمعية االنت ابات
 هلم مس   لكن ا بورما يف األصيلة األعراق أحد من الشمالية أكيا  مسلمي اعتبار رفض 

 كان قد ال فار وعبد أ د سلبان السيدين وأن م1940 عام مارري النت ابات واليشي  بالتةوي 
 الشمالية أكيا  مسلمي را يتمثل الي التأسيسية واجلمعية والتةوي  االنت ابات من موقب هلما

 اجلديد الشملان يف كأعضا  م1948 عام يناير من الرابع يف بورما الحتاد الوال  بيمن أدلوا بأعضا 
 كانوا سوا ً  املسلمن رؤال  تعي، أ ا قا ع بشكل وإجرا ها هذا احلكومة قرار وبرهن الدولة, هلذ 

 بورما. يف األصيلة األعراق أحد أ م علا جمموعات عدة يف أم واحدة جمموعة

 مسلمو كان إ ا ما شك هنال كان بورما احتاد لدستور األساسية األ ر و ع  عندما -ط
 هذا إلزالة اعيار فقدم األو , الفقرة من والثا  األوى القسمن حت  يندرجون سو، أراكان  اى
 اجلمعية رنيا وتأكيد تف م بعد س ل مث الدستور, يف أصلين( )سكان لتعبري بالنسبة الشك

 مسلمي أن املؤكد من"  قانالً  املو ع هذا عن إيضاحات أبدى فقد اجلم ورية رنيا أما التأسيسية,
 يكن   فإن بورما, يف أصيل صايف عرق يوجد ال الواقع يف بورما, يف األصيلة األعراق من هم أراكان

 يف األصيلة األعراق من أنفسنا نعتش أن أيضاً   كن فال البلد هذا يف األصيلة األعراق من املسلمون
 .كلياً  االعيار س ل إ  أدى اجلم ورية لرنيا التفسري وهذا "بورما

 الي البنود شرا مون دو منبقة الوزرا  رنيا نانل وهو يا( )بول  السيد زار عندما -ي
 New Times ofلبورما) اجلديد ال من جريدة أن إال بورما, احتاد دستور يف و ع 

Burma) علا البن الديشية تشتاغونغ مدينة من أي )الشيتاغونين( اسم أ لق أنه عنه نقل  قد 
 لدى مقبوى وغري ملتبا التعبري هذا فإن  لك, يقةد   أنه من وبالرغم من دو منبقة سكان
 رنيا عش وقد بورما, يف األصيلة األعراق جمموعة من ج  اً  يشكلون الذين املنبقة تلك مسلمي
 )املسلمون التعبريين باعتماد تعليماته ووجه التعبري هذا الستعماى أسفه عن )أونو( الوزرا 

 .منه بدالً  البورميون( )املسلمون أو األراكانيون(
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 عام أغسبا من 9 يف مؤرخ ص في بيان يف البورميون( )املسلمون تعبري   ر لقد -ل
سبتمش 20 مسي ( بتاريخ  )دومون السري بورما حاكم أصدر  إشعار يف مدر  البيان وهذ م1941

 احتاد دستور يف املعبا  الدستورية احلقوق جمموعة يف موجوداً  مازاى اإلشعار م, وهذا1941عام  يف
 .بورما

 وأبلوا وممتلكاهتم بأرواح م أراكان  اى يف املسلمون   ا الثانية العاملية احلر  خالى -ى
 الببولية أعماهلم التاريخ يسجل وسو، حرة, بورما وإنشا  البالد أجل من املعارل يف حسناً  بال ً 
 من الشيبا  االنس ا  أراكان  اى مسلمو دعم لبورما, وقد األخرى األعراق ببوالت سجل كما
 أخرى مجاعة أي تبدي أن أشك وأنا وألجل ا, مع ا استش دوا الي احلكومية القوات ودعموا البالد

 هؤال  فعل كما العةيبة الظرو، تلك ويف ألجله املةاعل وتت مل البلد هلذا وال ها بورما يف
 .املسلمون

 أن اليوم وح  احلر  خالى أراكان  اى مسلمو برهن القوى وليا الفعل مببدأ وبااللت ام -م
 يف موا ني ا كل بن املساواة نشر أمل علا استقالهلا علا واحملافظة البالد يف والسالم األمن  اية
 .وروحاً  نةاً  يببقو ا مسؤوليات هي احلياة جماالت كل

 وأقل األصيلة, بورما أعراق من واحداً  يكون أن الوالدة منذ احلق أراكان من مسلم لكل -ن
 الدستوري  لب م حسل أراكان مسلمي علا العدالة تببيق جيل كذلك مر ياً  يكون لن  لك من

 .والقانو 

 ثقدة وكل دي وبمدل والشدعل احلكومدة خلدري قليب أعماق من أدعو أعال  املذكورة الظرو،  ل ويف
 و ارسددوا باحلمايددة يتمتعددوا وأن بورمددا أعددراق ببدداقي أسددوةً  حق ددم علددا أراكددان  دداى مسددلمو حيةددل أن
 أعدال  املدذكورة الشقيدة حمتويدات سد ل يدتم وأن ,وغريهدا والدراخن كدارين قوميدات مثل التةوي  حق
 .املستقبل يف ر ا عدم أو التباري أي   ور لتجنل تأخري دون ومن األوامر ُتعبا وأن

 بدداالعيا، البورميددة احلكومددة ران ددون مدينددة يف للمسددلمن تابعددان سياسدديان ح بددان  الددل-2
 تعددداد إلجددرا  الددبالد فيدده تسددتعد الددذي الوقدد  يف ,أراكددان واليددة يف اجلنسددية عد ددة الروهنجيددة باألقليددة
 وحددد  ( NDPD) للتنميدددة الدددد قرا ي الدددو ين احلددد   م, حيددد  عقدددد2014عدددام خدددالى سدددكا 

 احلدددد بن قددددادة قدددداى حيدددد  ران ددددون, يف صدددد فياً  مددددؤمراً ( DHRP) اإلنسددددان وحقددددوق الد قرا يددددة
 ,أراكدان والية يف املسلمة الروهنجية باألقلية االعيا، املرك ية احلكومة من سيبلبان بأ ما للة فين
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 املتقدددمن مددن سدديبلل الددي العرقيددة اجلماعددات قانمددة  ددمن الروهنجيددا عرقيددة لو ددع سيسددعيان وأ مددا
 اهلجدرة ووزيدر البدرفن بن االجتماع عقل الة في املؤمر التعداد, وقد جا  ورقة يف حتديدها للتعداد

 واليددة يف املسددلمن مدن السددكا  التعدداد عمليددة يف السياسددية األحد ا  مسدداعدة  لدل الددذي بورمدا يف
 يف  لددك سددتفعل احلكومددة إن" الددوزير حيدد  قدداى املسدداعدة تقددد  علددا األحدد ا  قددادة أراكددان, واتفددق

إن  ( "DHRP) حددد   رنددديا أراكدددان", وقددداى يف باملسدددلمن لالعددديا، فيددده تسدددعا الدددذي الوقددد 
 هويتددده لددده بشدددري جدددنا وأن كدددل األساسدددية اإلنسدددان حقدددوق مسدددألة املسدددلمن بالروهنجيدددا االعددديا،

 هندال أن وجددنا ولكدن  ويلدة, فدية مدن هدذا كان لقد فقن, اآلن وليا بالفعل هويتنا ولدينا اخلاصة
 االعديا،"  مشديل بيدان يف البرفدان , وقداى"رويتندا تعدي، بأن مبالبتنا تتجاهل والي البالد يف ميي اً 
 والتنميددة السدالم حتقيدق يف يسد م أن شددأنه مدن احلقدوق يف املسداواة و ددمان املسدلمن الروهنجيدا بأقليدة

 اجلنسددية ملددن  واجددل علي ددا واحلكومددة مييدد , أي هنددال يكددون ال أن أراكددان, وجيددل واليددة يف املسددتقرة
 .(1)"الروهنجيا باسم عرقية لنا يكون أن وحيق ملسلمي ا

 األمريكية املت دة الواليات ( UNDP )رنيا احل   السياسي  (2) اهر أبو امل ندري زار-3
 الندوات من العديد  عقد حي  األمريكية, اخلارجية وزارة من بدعوة األخرية األحداث بعد رمسياً 

 والتقا أ لوري, ولوري أوالند ونيو وبوسبن واشنبن والية من كل يف واالجتماعات واملؤمرات
 الروهنجية العرقية و اصة بورما, يف اإلنسان ققوق تعىن الي األمريكية من الش ةيات بالعديد
 و ع إ  والوصوى, م1982 قانون مبوجل املسلوبة  حقوق ا استعادة علا والعمل بورما, يف املسلمة

 هلذ  بمن خمر  إجياد إ  تؤدي لبريق خار ة وو ع بورما, يف الروهنجية العرقية لقضية حلوى 
  .(3)القضية

                                                           

جاعه انظر اخلش املنشور يف وكالة أنبا  أراكان بعنوان )ح بان سياسيان مسلمان يف بورما يبالبدان احلكومدة بداالعيا، بالروها يدا( وا اسدي  (1) 
 هد.12/3/1435بتاريخ  

حيدد  تلقدا تعليمده يف العاصددمة البورميدة ران دون ويدديأري اآلن امل نددري أبدو  دداهر األركدا  مدن مواليددد منبقدة بوسديدونغ مددن قريدة ينشدونغ,  (2) 
ومقر  الرنيسي يف مديندة ران دون ولده فدروع عددة يف مددن بورمدا, وللم نددري  ( UNDP )ح   سياسي معي، به من قبل احلكومة امسه 

جم ددودات سياسددية واسددعة النبدداق لةددا  القضددية الروهنجيددة, وتيكدد  جددل اهتمامدده االعدديا، بالعرقيددة الروهنجيددة وإثبددات  لددك بالشددواهد 
ة أنبا  الروها يا بعنوان )اخلارجيدة األمريكيدة تددعو مبعوثداً روها يداً واألدلة التاراية مدعوماً بالقرانن واألحداث, انظر اخلش املنشور يف وكال

 هد.2/2/1435للب   عن حل دانم لقضيت م( وا اسيجاعه بتاريخ 
 انظددر اخلدددش املنشدددور يف وكالدددة أنبدددا  الروها يددا بعندددوان )اخلارجيدددة األمريكيدددة تددددعو مبعوثددداً روها يدداً للب ددد  عدددن حدددل داندددم لقضددديت م( وا (3) 

 هد.2/2/1435اسيجاعه بتاريخ 
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بشأن قضية مسلمي  ببانكول تايالند يف األجانل املراسلن نادي يف نقاش حلقة تنظيم-4
 لإلبادة منسقة قملة تقوم البورمية احلكومة "إن زار  مونغ البورمي بورما, حي  قاى الناشن

 اهلجمات يف الدولة وتعاون البو ين الرهبان وبتنفيذ البالد, يف املسلمة األقليات  د اجلماعية
 تنتشر كالفريوري إبادة بل إ ا ص رية, مجاعية إبادة ليس  املسلمن, وإ ا  د املعادية العنيفة
وفاسد,  حقري وعمل شر هو املا ين العامن يف بورما يف حدث ما وإن إيقاف ا,  كن وال بسرعة

 املسلمن مجيع حتةد ح  تتوقب لن وأ ا كمبوديا, يف حةل ما مثل بورما يف اجلماعية اإلبادة وأن
 صراعاً  ليا إن ما حيدث ملسلمي أراكان (1)وين ميو الروهنجيا, و كر من الت ل  ويتم البالد يف

 حت  املسلمن,  د القتل يست د، ما وغالباً  واحد, جانل من هجوم بل إنه مذهبياً, أو  انفياً 
 توزيع خالى من املسلمن  د والكراهية العداوة ينشرون اجملتمع قادة وأن الدولة, سلبات إشرا،
 خبا  إ  أشري النقاش, حلقة والعنب, وخالى والت رش اللفظية واإلسا ة والدعاية, النشرات
 األمن وزيادة وقانية تدابري ستت ذ احلكومة أن علا أصر والذي مؤخراً, نشر سن الذي ثن الرنيا
 إنه  وقاى الرنيا تع دات مونغ زار  رفض حي  العبادة; قرية هلم والسماا املسلمن مجيع حلماية

 املت مة سوتشي سان أونغ املعار ة زعيمة انتقد العاملي, كما البراز من وأنه كا   هلا, قيمة ال
 .(2)أراكان يف البانفي العنب مسألة يف صمت ا بسبل

 اإلسالمي بامل رجان االحتفاى بإل ا  بياناً ( BMA) ران ون يف املسلمن مجعية أصدرت-5
 الروهنجيا إخوا م جبانل ووقوفاً  تضامناً  و لك ,هد1434يف عام  املبارل األ  ا عيد وهو الكبري

 مالين ثالثة من أكثر العيد رذا حيتفل شرسة, حي  عةابات حر  يواج ون الذي املسلمن
 غريت قد البورمية احلكومة أن  ران ون يف مسلم زعيم وهو ثن( )هال بورما, وقد صرا يف مسلم
 العديد إحراق ا العيد, وقد يوم ران ون يف للمسلمن الكايف األمن توفري  كن ا وال أخرى, مرة نشهتا
 املسلم, الروهنجي اجملتمع بن البانفية االشتباكات حي  املضبربة, أراكان والية يف املساجد من

 ال الواقع بورما, ويف يف األصيلة األعراق من هم أراكان مسلمي أن املؤكد املتعةبن, ومن والبو ين
  كن فال البلد هذا يف األصيلة األعراق من املسلمون يكن   فإن بورما, يف أصيل صايف عرق يوجد

                                                           

ميو وين زعيم مسلم بورمي يددير منظمدة غدري حكوميدة تددعا مسايدل للتعلديم يف ران دون والدذي جدا  مدن بورمدا خاصدة حلضدور هدذ  النددوة  (1) 
جل نةدرة مسدلمي ولتقد  ش ادة مباشرة لل الة الي يواج  ا املسلمون هنال, وله جم ودات  يبة ومساعي نبيلة يف اجلانل السياسي أل

( وا أراكددان, انظددر اخلددش املنشددور يف وكالددة أنبددا  الروها يددا بعنددوان )ناشددن بددورمي  احلكومددة البورميددة مت مددة باملشدداركة يف اإلبددادة اجلماعيددة
 هد.14/3/1435اسيجاعه بتاريخ  

ورميددة مت مدة باملشداركة يف اإلبددادة اجلماعيدة( وا اسدديجاعه انظدر اخلدش املنشددور يف وكالدة أنبدا  الروها يددا بعندوان )ناشددن بدورمي  احلكومدة الب (2) 
 هد.14/3/1435بتاريخ  
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 منت ل رنيا أوى تايك( شو )ساو قاله ما هذا بورما, يف األعراق تلك من أنفسنا نعتش أن أيضاً 
 .(1)بورما الحتاد

  

                                                           

 وأخواتندددا إخواننددا  فيددده قدداى BMA مجعيدددة يف بددارز زعددديم وهددو (الت ميدددو) للسدديد تةدددرحياً  البورميددة( Irrawaddy) صدد يفة وأوردت (1) 
 مددن واحددد هددو األ دد ا عيددد بددأن وأ ددا، ,يف هددذا العددام العيدددب حنتفددل لددن فإننددا السددبل وهلددذا أراكددان, واليددة يف قددراهم وحتددرق يقتلددون

 هلل بابندده للتضدد ية( والي ددود للمسددي ين املعددرو،) السددالمالةددالة و  عليدده إبددراهيم اسددتعداد يدديحيُ  وهددو للمسددلمن, العظيمددة االحتفدداالت
 عدادة, و رييدةاخل واألعمداى لأل فداى, واهلددايا العانليدة, البعدام وجبدات مدع االحتفداى ويتم مكة يف السنوي احل   اية يةاد، وهو تعا ,
 هددذا عقددد عدددم قررنددا اجلمعيددة تدداريخ يف األو  املددرة هددي وهددذ  املقدددري, اليددوم مبناسددبة ران ددون يف عشددا  إ  اجلمعيددة أعضددا  مجيددع ندددعو

 مددع تضددامناً  األ دد ا بعيددد االحتفدداى إل ددا  تعلددن بورمددا يف( BMA), انظددر اخلددش املنشددور يف وكالددة أنبددا  الروها يددا بعنددوان  االحتفدداى
 هد .23/3/1435( وا اسيجاعه بتاريخ الروهنجيا
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 المطلب الرابع: الجهود اْلعَلمية
اجل دود اإلعالميددة يف داخددل بورمددا وخاصددة يف منبقددة أراكدان كاندد  بددارزة وحا ددرة بعددد احلادثددة 

أبرز اجل ود ومن أمه دا إ  عدر ، العدا  بقضديت م بعدد هدذ  اجل دود املتميد ة وألوى األخرية, وكان  من 
مددرة علددا مدددى سدددبعن عامدداً, فكاندد  اجل دددود اإلعالميددة تيكدد  يف توثيدددق احلدددث والتةددوير ومدددن مث 
التواصددل مددع اجل ددات اخلارجيدددة إلرسدداهلا عددش قندددوات التواصددل االجتمدداعي, مدددن قبددل بعددض الشدددبا  

شددجعان رغددم مدددا تفر دده احلكومددة البو يدددة مددن عقوبددات صدددارمة رمبددا تددؤدي إ  االعتقددداى ال يددورين ال
واملددوت يف حدداى اكتشددا، أحدددهم وهددو يقددوم بالتةددوير والتوثيددق, أو ثبدد  أن لدده عالقددة مددع ج ددات 

 خارجية إعالمية.

 وتتجلا ج ودهم اإلعالمية فيما يلي 

توثيق األحداث والوقانع امل مدة بالتةدوير كةدورة معدشة أو مقبدع فيدديو مدؤثر عدش الكدامريات  -1
ويددتم  لددك بشددكل سددري  -وهددو ال الددل –أو مبددا حيملددون مع ددم مددن هواتددب جددواالت  كيددة 

 األساسدية األمدور مدن , فالتةدوير يعدد(1)لل اية ومن منا ق بعيدة عن أعدن الشدر ة واحلكومدة
 التةددوير يشددكل االعالمددي بشددكل عددام حيدد  العمددل بشددكل خددا  أو االخبدداري العمددل يف

 حيقدددق وملددا األحدددداث, توثيددق يف بال ددة أمهيدددة مددن  ثلددده ملددا االعالمددي العمدددل يف رنيسددياً  عنةددراً 
 املشداهد, املتلقدي وتشدويق إثدارة علا قدرة من يتمتع وملا املرنية, والتقارير األخبار يف املةداقية

احلديثة ووجود كدامريات مةداحبة ألج د ة اجلدواالت وسد ولة اسدت دامه مدع ومع تبور التقنية 
اسددتباع الشدا  البددورمي املسددلم أن يكسددر احلداج  وقوقعتدده يف منبقددة حميبددة  ,سد ولة امتالكدده

 بدل وأتقدن اسدت دامه ممدا اكتسدل اجلدرأة يف توثيدق األحدداث, ,بكثري من املتاعل واملضدايقات
اليوميدة  حيداهتم يف ماسدة ورمي أصب    رورة مل ة وحاجدةفالتةوير عند الشعل املسلم الب

أل دددا توصدددل م إ  اهلندددا ة والعددديش الرغيدددد إ ا حتققددد   ال يقدددل أمهيدددة عدددن البعدددام والشدددرا ,
وال  كددن حتقيددق  لددك إال بالعمددل اإلعالمددي اهلدداد، وإ  ددار معاندداهتم  ,األهدددا، واملبالددل

 ا الشددعل البددورمي املسددلم التقدداط الةددورةفينب ددي علدد حددوى العددا  عددش هددذ  الوسدديلة امل مددة,
 ونتان  فعالة. كبري أثر  ات املناسبة الل ظة واملقا ع املؤثرة يف املناسبة

                                                           

  بتدداريخمبكددة املكرمددة وأجريدد  معدده لقددا  , األركددا , وسددبق  ترمجتدده نانددل مدددير املركدد  اإلعالمددي الروهددا ي األسددتا  عمددران كبددري لقددا  مددع( 1) 
 .هد19/10/1434
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إرسدداى الةددور واملقددا ع عددش بددرام  التواصددل االجتمدداعي لوكدداالت أنبددا  مت ةةددة وقنددوات  -2
فتبدادى  ,املرحلدة األو , وهذ  املرحلة ال تقل أمهية عدن (1)فضانية م تمة بقضية مسلمي بورما

الةدور واملقددا ع فيمددا بيدن م بعددد تةددويرها ومدن مث بعث ددا وإرسدداهلا إلخدوا م خددار  بورمددا عددن 
ألجددل نشدرها عدش املواقدع املت ةةددة يف  , ريدق بدرام  التواصدل االجتمدداعي بشدكل سدري تدام

 التقنيدة تبدور عفمد العا , إ ن فما فاندة التوثيدق إن   يدتم بث دا ونشدرها علدا مسدتوى العدا ,
 بددرع ,االجتمدداعي التواصددل بددرام  ومددع انتشددار احلديثددة يف جمدداى االتةدداالت ونقددل املعلومددات

جل ددات  وإرسدداله وتبادلدده نقلدده يف اخلددو، وعددم واجلددرأة اسددت دامه يف املسددلم البددورمي الشدا 
قددرن, فمددا خارجيدة إعالميددة خمتلفدة, ممددا   ددر جليداً معاندداهتم للعددا  بعدد أن كاندد  غانبددة زهدا  

نشدداهد  اليددوم مددن حددرال إعالمددي مجيددل علددا مسددتوى العددا  مددن خددالى الةدد ب واجملددالت 
والقنوات الفضانية ووكاالت األنبا  ومواقع التواصل االجتماعي من ت بية حية مستمرة وبد  

 صور ومشاهد واقعية مؤملة من أرر الواقع ألكش داللة علا ج ودهم وتض ياهتم.
-بعد  األخبدار واألحدداث بالتفةديل أوالً بدأوى عدن  ريدق االنيند  سدواً  كدان  لدك كتابيداً  -3

أو كان  لك عن  ريدق بعد  رسدانل صدوتية بل دت م األصديلة أو بالل دة العربيدة أو  -وهو قليل
, إ   كدن أن نبلدق علدي م إعالميداً مراسدلن (2)بالل ة البورمية عش برام  التواصل االجتمداعي

يسددعون إل  ددار حقيقددة معاندداهتم وإليةدداى صددوهتم حددوى العددا , فليسدد  هندددال  ,متبددوعن
مكاتل إعالمية وال مراسدلن رمسيدن وال أج د ة إعالميدة وال أدوات متبدورة, كدل مدا يف األمدر 
أن الشدعل البددورمي املسدلم أدرل حجددم املسدئولية الددي علددا عداتق م فددال يدأرون مبددا يتعر ددون 

م من ش   اعتقل بسدبل إلقدا  الت مدة عليده بدامتالل جدواالت هلم يف حاى اكتشاف م, فك
 يف  كية والتواصل مع ج ات خارجية, فأشديد هندا بددور األببداى يف الشدعل البدورمي املسدلم

 فضد   والدي هندال جيدري عمدا املعدشة احلقيقيدة والةدورة الةدادقة الكلمدة ونقل احلقيقية إبراز
الشدا  املسدلم البدورمي  خما ر, فأ  ر من له عر ونيت ما كل املستمرة رغم وجرانم ا البو ية

 أمدام عداج اً  العددو البدو ي وقدب التوقعات, حي  فاق  جيدة ال بأري را وم نية قدرة وخشة
 العدا  شدعو  لددي ومددرل واع   عدام رأي خلدق يف األثدر لده كدان الذي البورمي الشا  إبداع

 وهلل احلمد واملنة.سبوق امل غري الشعيب التضامن من حالة عنه وم ض
                                                           

  بتدداريخمبكددة املكرمددة وأجريدد  معدده لقددا   سددبق  ترمجتدده, ,صددالا نددور عبددد الشددكور  روهددا ي األسددتا مدددير املركدد  اإلعالمددي ال لقددا  مددع( 1) 
 .هد24/12/1434

مراسدداًل متبوعدداً مددن داخددل أراكددان, أفدداد  بددذلك الشدديخ حممددد أيددو  السددعيدي خددالى  220يوجددد للمركدد  الروهنجددي العدداملي أكثددر مددن  (2) 
 , وهو ناشن إعالمي يف القضية الروهنجية, وسبق  ترمجته. هد3/6/1434 مقابلي معه يف مكة املكرمة بتاريخ 
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 ,وهدددذ  اجل ددددود وهلل احلمدددد كل ددددا تدددتم جب ددددود فرديدددة رغبددددة مدددن م وبدددددون مقابدددل مددددادي       
وتكوندد  هنددال جمموعددات ومجاعددات ألجددل خدمددة قضدديت م يف هددذا اجلانددل امل ددم, ومددا نددرا  

ألكدش  ,ونشاهد  اآلن من وفرة وغ ارة يف املواد املرنيدة واملسدموعة يف املواقدع االلكيونيدة امل تلفدة
دليل وشاهد علا ج ودهم املتمي ة رغم اخلبورة الي تالحق م من قبل احلكومة البو يدة, وكمدا 
تقدم فإن كثرياً من املسلمن يقبعون خلدب القضدبان واملعدتقالت بت مدة التةدوير وحيدازة أج د ة 

 املوت أو القتل.  هماجلواى وإرساى األخبار وبنا  جسور تواصل خار  بورما, ورمبا ينتظر 

ة ران ون وأصب  هندال مندشاً ج وداً إعالمية للمسلمن يف مدين بقي أن أشري إ  أن هنال      
إلعددالم يدددتم تدددداوى أخبددار املسدددلمن يف داخدددل أراكددان بشدددكل علدددين عددش الشدددبكة العنكبوتيدددة ل

ف نال موقع باسم )روها يا بَدَلْك( يتم تداوى أخبدار املسدلمن الروها يدا يوميداً واال دالع علدا 
بخدددر األخبدددار واملسدددتجدات بعيدددداً عدددن املسددداري بدددأمن احلكومدددة ألجدددل الوصدددوى إ  األهددددا، 

أيضاً هنال موقع بخر يف الشدبكة العنكبوتيدة أكثدر حيويدة ونشدا اً باسدم )إلدن ميد  املنشودة, 
وان( يتم نشر األخبار املتعلقة مبسدلمي أراكدان أوالً بدأوى مستشد داً بالةدور واألدلدة والشاهدن, 

 .(1)وعمل اللقا ات واحلوارات يف هذا الشأن
  

                                                           

 هد, وسبق  ترمجته.25/1/1435بتاريخ  مبكة املكرمة البورمياألراكا  الشيخ عيسا  يا  امللك الداعية لقا  مع  (1) 
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 المبحث الثاني: الجهود الخارجية 

 جهود السياسية.المطلب األول: ال
 دول العالم وباألخص دول العالم اْلسَلمي.ل السياسية جهودال/ أ

مدن الدددوى إ   وهددي عبدارة عدن دعددواتعلدا مسددتوى العدا , الت ركددات السياسدية ردا  ونقةدد 
بعددد اندددالع األحددداث  ,اختددا  إجددرا ات سددريعة إل ددا  العنددب الددذي يتعددرر لدده املسددلمون يف ميامنددار

ومبالبددات عاجلددة باسدديداد حقددوق م, وإ ددالق شددجل ملددا يعانيدده الشددعل م, 2012األخددرية يف عددام
الروهدددا ي هندددال, وتوجيددده انتقدددادات ومناشددددات للمجتمدددع الددددوم لإليقدددا، الفدددوري لالنت اكدددات, 

تلدك يلي أ كدر أبدرز  وفيما, ألعماى العنب البانفية يف والية أراكانوإصدار بيانات استنكار وتنديد 
 الت ركات السياسية حوى العا  

 الواليات المتحدة األمريكية.

 عدن إيضداحات بتقد  ميامنار حكومة كوينتانا توماري مبيامنار املعين املت دة األمم مقرر  الل
 الروهنجيدا ومسدلمي األمدن قدوات بدن عنيفدة اشدتباكات ووقدوع راخدن والية  اى تدور الي األحداث

 وقددوع ملنددع وشددفافة سددريعة إجددرا ات اختددا   ددرورة علددا موانددداجو, وشدددد يف يارتددان دوتشددي قريددة يف
 اإلنسدددان حقدددوق انت اكدددات مدددرتكيب وتقدددد  األحدددداث هدددذ  يف حتقيقدددات وفدددت  العندددب, مدددن امل يدددد
 .(1)للعدالة

 لوقب خبوات اختا  علا سن ثن ميامنار رنيا أوباما بارال األمريكي الرنيا  للكما 
وكان  لك خالى زيارة والسياسية,  االقتةادية اإلصالحات يف واملضي بلد  يف املسلمن  د العنب

 حتدث  كما" أوباما  , وقاىسنة 40م منذ 21/5/2013 األو  للبي  األبيض يف رنيا ميامنار
 ,ميامنار داخل املسلمة للمجتمعات املوجه البانفي العنب إزا  البالغ قلقنا عن ثن سن الرنيا مع

 .(2)"إلي م املوجه والعنب السكان ن وا وقب من والبد

                                                           

وا  (الروهنجيددا مسددلمي ا ددب اد حددوى ميامنددار مددن إيضدداحات تبلددل املت دددة األمددم) يف خددش هلددا بعنددوان األنبددا  السددعوديةوكالددة  انظددر (1) 
 .ه16/3/1435اسيجاعه بتاريخ 

وا اسدددديجاعه  (املسددددلمن  ددددد العنددددب وقددددب علددددا ميامنددددار حيدددد  أوبامدددا) بعنددددوان هلددددااخلددددش املنشددددور يف  جريدددددة اليددددوم االلكيونيددددة انظدددر (2) 
 .ه15/4/1434بتاريخ 
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 إ  ميامنار إقليمية, قمة حلضور ميامنار زيارته خالى أوباما بارال األمريكي الرنيا كما  لل
 إن حي  قاى  متساوية حقوقاً  من  م علا احلكومة وحض الروهنجيا املسلمن  د التميي  إ ا 

 , كما ح (1)القانون أمام متساوون الناري كل بأن إدرال إ  تستند وأن البد الشرعية احلكومة
 ألقلية اجلنسية ملن  جديدة خبة و ع علا ميامنار يف السلبات أوباما بارال األمريكي الرنيا

 .(2)املسلمة الروهنجيا

 .بريطانيا

 يف الشيبانيدة اخلارجيدة ميامندار, ودعد  يف الددانر العندب إزا  العميق قلق ا عن بريبانيا أعرب  
 ميكتديال مديندة يف الددانر للعندب حد لو ع ميامنار يف األ را، مجيع هد 9/5/1434بتاريخ  هلا بيان
 .(3)وجرحا قتلا سقوط من األنبا  عن قلق ا عن معربة, البالد وسن يف

 .فرنسا 

 بداحيام هندال احلكومدة مبالبدة ميامنار يف للةدامات سلمي حل إ  الفرنسية السلبات دع 
 تدوم فرنسدا أن الفرنسدية لل ارجية بيان اإلنسان, وأو   حقوق شرعية تكرس ا الي املسلمن حقوق
الدبالد,  يف و دين توافدق حةدوى إ  يدؤدي مدا سلمي بشكل ميامنار يف العرقية املسانل حلل كبرية أمهية

 ,اجلنسدية علدا باحلةدوى حق دم ا  فيما البلد هذا يف املسلمن و ع تو ي  و الب  اخلارجية إ 
 املدد , وأفدادت و ع م عن النظر ب ض اإلنسان حقوق شرعة هلم تضمن ا الي احلقوق كافة وحف 

 إ  ميامندار يف السدلبات داعيدة ,املددنين  دد والعندب للقدوة األمدن قدوى استعماى تؤكد املعلومات أن
 .(4)االدعا ات هذ  ص ة يف والت قيق ميي  أي دون املدنية اجلماعات مجيع  اية

 الدول اْلسَلمية.

                                                           

وا  (ميامندار يف إصدالحات وإجدرا  االروهنجيد  ايدة إ  يددعو أوبامدا  ميامندار) عندوان هلدا حتد يف خدش  وكالة معرا  لألنبا  اإلسدالمية انظر (1) 
 .ه22/1/1436اسيجاعه بتاريخ 

وا اسددددديجاعه  (يددددددعو ميامنددددار لتجنددددديا الروهنجيدددددا ومعددددداملت م بإنسدددددانية أوبامدددددا) عندددددوان يف خدددددش لدددده حتددددد  أخبدددددار اجل يدددددرة نددددد  انظددددر (2) 
 .ه21/1/1436بتاريخ 

 .هد9/5/1434 وا اسيجاعه بتاريخ  (ميامنار يف العنب إزا  قلق ا عن تعر  بريبانيا) يف خش هلا بعنوان األنبا  السعوديةوكالة  انظر (3) 
 وا اسديجاعه بتدداريخ  (ميامندار يف املسدلمن حقدوق لضدمان سدلمي حدل إ  تدددعو فرنسدا) يف خدش هلدا بعندوان األنبدا  السدعوديةوكالدة  انظدر (4) 

 .هد18/9/1433
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تقدددم  جمموعددة الدددوى اإلسددالمية مبجلددا األمددم املت دددة حلقددوق اإلنسددان مبشددروع قددرار وا  
شددروع تددذكري حكومددة املم, ويددن  2013يونيددو  14التةددوي  عليدده يف  ايددة أعمدداى الدددورة بتدداريخ  

نددب واالنت اكدات اجلسدديمة حلقددوق ميامندار بالت اماهتددا بضددرورة  ايدة مسددلمي الروهنجيددا مدن أعمدداى الع
ندع تددمري دور العبدادة واملقدابر والبنيدة الت تيدة مل اإلنسان الي يتعر ون هلا, واختا  مجيدع التددابري الالزمدة

والسدددددعي لضدددددمان حقدددددوق املوا ندددددة الكاملدددددة ومراجعدددددة قدددددوانن  ,واملمتلكدددددات التجاريدددددة أو السدددددكنية
م األمن العام لألمم املت دة بدذى 12/0/2013بتاريخ  كما ناشدت الدوى اإلسالمية , (1)التجنا

قاى السفري السعودي لددى األمدم املت ددة حي   ج د أكش لوقب الظلم الالحق باملسلمن يف بورما,
املشدددكلة الوحيدددة هدددي أن هدددذ  املرحلدددة ودددري فدددوق جثددد  و  إن بورمددا تعددديش شددد ر عسدددل مدددع العدددا ,
 ألناملت دة هو إمساع صوهتا بو وا بةفت ا  دمري العدا ,  الض ايا املسلمن, وما حنتاجه من األمم

 .(2)علا حقوق اإلنسان األساسية والقيم اإلنسانية تدورياحلكومة القانمة يف بورما 

 المملكة العربية السعودية.

أعمداى العندب الدي تتعدرر هلدا أقليدة  هدد18/9/1433أدان  اململكة العربية السعودية بتداريخ  
جملا الوزرا  السعودي عن إدانة اململكة واستنكارها ملا يتعدرر لده   كرالروهنجيا املسلمة يف بورما, و 

لدا اجملتمدع اجملودعدا  ,املسلمون من  لة تب ري عرقي وأعماى وحشية وانت ال حلقدوق اإلنسدانهؤال  
ايددة الالزمددة والعدديش الكددر  للمسددلمن واحليلولددة دون سددقوط الدددوم إ  حتمددل مسددؤولياته لتددوفري احلم

 .(3)م يد من الض ايا

, برناسدة هدد24/8/1434أدان  اململكة خالى اجتماع جملا الوزرا  السدعودي بتداريخ   أيضاً 
اسددتمرار تدددهور حقددوق اإلنسددان يف ميامنددار ومددا يتعددرر لدده  ,نانددل خددادم احلددرمن الشددريفن يف جدددة

 .(4)املسلمون الروهنجيا من انت اكات

                                                           

 الددوى اإلسدالمية مبجلدا حقدوق اإلنسدان تقددم مشدروع قدرار حلمايدة مسدلمي ميامندار() يف وكالة أنبدا  الروهنجيدا بعندوان اخلش املنشورانظر ( 1) 
 . عبد اهلل املعلميه, والسفري السعودي لدى األمم املت دة هو 10/11/1434وا اسيجاعه بتاريخ 

األنبدا  يف وكالدة  اخلش املنشور انظر ,اينجالروه مسلمي حلماية املت دة األمم ج ود مضاعفة لبلل العام باألمن السعودي السفري والتقا (2) 
 .ه1/9/1434وا اسيجاعه بتاريخ  () السفري املعلمي يدعو األمم املت دة إ  مساعدة مسلمي ميامناربعنوان السعودية

وا اسددددديجاعه  (خددددادم احلددددرمن الشددددريفن يدددددرأري جلسددددة جملددددا الددددوزرا ) عندددددوانحتدددد   السددددعوديةنبددددا  األيف وكالدددددة  اخلددددش املنشددددورانظددددر ( 3) 
 .ه18/9/1433بتاريخ 

وا اسددددديجاعه ( ناندددددل خددددادم احلدددددرمن الشدددددريفن يددددرأري جملدددددا الدددددوزرا ) عندددددوانحتدددد   سدددددعوديةنبدددددا  الاأليف وكالددددة  اخلدددددش املنشدددددورانظددددر ( 4) 
 .ه24/8/1434بتاريخ 
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خدادم جملدا الدوزرا  الدذي عقدد برناسدة ناندل  جلسدةخالى  السعوديكما جدد جملا الوزرا  
مناشددته للمجتمدع الددوم  ,يف قةر اليمامة مبديندة الريدار هد15/1/1435بتاريخ  احلرمن الشريفن

مع أمهية استعادة املسلمن يف ميامنار حلقدوق م اإلنسدانية,  ,وصوهلا املساعدات و مان العون و قد  بت
 .(1) كر ة ورفع الظلم وتوفري احلماية مبا يضمن هلم حياة 

 تركيا.

اإلنيندد , السدديدة زوجددة رندديا القنددوات الفضددانية و   ددرت يف أحددد الفيددديوهات املنشددورة علددا 
 دددمن وفددد يقدددود  وزيدددر , تنفجددر باكيدددة ودموع ددا مدددأل عيني دددا مددن حددداى املسددلمنوزرا  تركيددا, وهدددي 

اخلارجيدة اليكيدة حكومدة ميامندار إ  اختدا   حيد   لبد , (2)ل يارة إ  املسلمن يف بورما خارجية تركيا
أن و التدددابري الالزمددة, لوقددب أعمدداى العنددب, واالشددتباكات بددن بددو يي الددراخن ومسددلمي الروهنجيددا, 

لسدماا لل كومدة اليكيدة بتقدد  مسداعدات إنسددانية يف لا توصدل  إ  اتفداق مدع حكومدة ميامنددار تركيد
 .(3)املنبقة خار  نباق األمم املت دة

 ماليزيا.

 مسددلمي  ددد العنددب أعمدداى لكددب  أقددوى إجددرا ات اختددا  علددا ميامنددار حكومددة مالي يددا حثدد  
 املددالي ي اخلارجيددة وزيددر العدالددة, وقداى إ  األعمدداى هددذ  مدرتكيب وتقددد  ,ا ددب ادهم ومنددع الروهنجيدا

 املشدكلة هدذ  معاجلدة يتعدن إنده( بسديان) بسديا شدرق جندو  راببدة دوى خارجيدة وزرا  اجتماع خالى
 هددذ  إ  جبديددة تنظددر امليامناريددة احلكومددة أن أبل دده ميامنددار خارجيددة وزيددر أنو  بالشددفافية, تتسددم ببريقددة

دولددة  ب يددارة اإلسددالمي املددؤمر منظمددة مددن اتةدداى جملموعددة السددماا ميامنددار مددن  لددل املشددكلة, وأندده
 .(4)كاملة بةورة مع ا والتعاون ميامنار

                                                           

, هدد15/1/1435 وا اسديجاعه بتداريخ  (مسدو وم الع دد يدرأري جلسدة جملدا الدوزرا ) بعندوان سعوديةنبا  الاأليف وكالة  اخلش املنشورانظر ( 1) 
 وترأري جملا الوزرا  السعودي األمري سلمان بن عبدد الع يد  وم الع دد ووزيدر الددفاع نيابدة عدن خدادم احلدرمن الشدريفن امللدك عبدد اهلل بدن

 حفظ ما اهلل. عبد الع ي 
 لشدكاوى يستمع أوغلو وداود ميامنار يف اللروهنجي خميمن ي ور اإلسالمي التعاون وفد) بعنواننبا  األنا وى لألبوكالة  اخلش املنشورانظر ( 2) 

 .ه15/12/1433وا اسيجاعه بتاريخ  (امل يمات يف املسلمن
وا اسدددددددديجاعه  (ميامنددددددددار يف العنددددددددب لوقددددددددب تدددددددددعو اليكيددددددددة خلارجيددددددددة) بعنددددددددواننبددددددددا  األنا ددددددددوى لألبوكالددددددددة  اخلددددددددش املنشددددددددورانظددددددددر ( 3) 

   .ه26/11/1433بتاريخ 
 العندب أعمداى كدب  علدا ميامنار حت  مالي يا) عنوانحت   سعوديةنبا  الاألكالة , وكذلك و املالي ية الو نية األنبا  الةبوك اخلش املنشورانظر  (4) 

 ه.22/8/1434اسيجاعه بتاريخ وا  (الروها يا مسلمي  د
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 مصر.

األمدم املت ددة واجملتمدع الددوم أن يكيدل مبكيداى واحدد فيمدا  حممدد مرسدي الرنيا املةري  لل
م نبالددل 6/2/2013بالقدداهرة بتدداريخ  12يف افتتدداا القمددة الددد  وقدداى, يتعلددق بأزمددة مسددلمي ميامنددار

حكومددة ميامندددار بت مددل مسدددئولياهتا إزا  األو دداع امليديدددة يف أراكددان, وعلدددا األمددم املت ددددة واجملتمدددع 
الدددوم أن يكددديال مبكيددداى واحدددد, وناشدددد الددددوى األعضدددا  يف منظمدددة التعددداون اإلسدددالمي ببدددذى كافدددة 

ا ومندع أي مييد  يدجنسدلمي الروهاجل ود املمكنة من أجل االستجابة السريعة للج ود الدولية حلمايدة م
 .(1) دهم, و مان حةوهلم علا كامل حقوق م املشروعة

 الكويت.
عدددن إداندددة واسدددتنكار دولدددة الكويددد   م30/10/2013  أصددددرت دولدددة الكويددد  بيانددداً بتددداريخ

الشديدين ألعماى العنب والقتل والتشريد اإلرهابية الي تتعرر هلدا أقليدة الروهنجيدا املسدلمة يف إقلديم 
صارخاً ألبسن القيم األخالقيدة والقدوانن الدوليدة ومبدادئ حقدوق اإلنسدان  والي تعد انت اكاً  ,أراكان

وترقددا إ  مسددتوى جددرانم  ددد اإلنسددانية, ودعددا اجملتمددع الدددوم إ  حتمددل مسددؤولياته يف السددعي مددن 
 .(2)أجل  اية شعل الروهنجيا وتنظيم  الت إغاثية هلم و مان إيةاهلا ملست قي ا

 .اْلمارات العربية المتحدة

 يف األخرى الدولية واملنظمات املت دة األمم لدى اإلمارات لدولة الدانم املندو  قاى 
 بأعماى وتندد ,ميامنار يف الروهنجيا املسلمن حلقوق االنت اكات تدين اإلمارات دولة أن ,جنيب
 علا األبريا  السكان وإجبار والت ديد القتل  ل  والي األخرية اآلونة يف هلا تعر وا الي العنب
 وزير عش اإلمارات دولة كموا نن, وقاى بأن حلق م مراعاة دون إحراق ا بعد ومنازهلم قراهم م ادرة

 املسلمن حلماية دوم حترل إ  الداعن أوى كان   يان بى زايد بن عبداهلل الشيخ مسو خارجيت ا
 مبادرة دعم خالى من و لك ,الروهنجيا املسلمون هلا يتعرر الي العنب أعماى ووقب ميامنار يف

 ,اإلنسان حقوق جمللا استثنانية جلسة عقد إ  الدعوة خالى ومن ,اإلسالمي التعاون منظمة

                                                           

وا اسددديجاعه  ("واحدددد مكيددداى"بدددد ايدددنجالروه ملعاملدددة املت ددددة األمدددم يددددعو مرسدددي) بعندددوان األنا دددوى لألنبدددا بوكالدددة  اخلدددش املنشدددورانظدددر ( 1) 
 .ه6/11/1434بتاريخ 

وا اسدددددديجاعه  بوقدددددب العنددددددب  ددددددد املسددددددلمن(الكويدددددد  تبالددددددل ميامنددددددار )بعنددددددوان  الكويتيدددددةنبددددددا  األيف وكالددددددة  اخلددددددش املنشددددددورانظدددددر ( 2) 
 .ه1/12/1434بتاريخ 
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 منظمة تقود  دوم حترل إ  الدعوة عن فضال ميامنار يف للمسلمن اإلنسان حقوق أو اع ملناقشة
 .(1) املت ةةة ووكاالهتا املت دة األمم

 قطر.

أداندد  دولددة قبددر بشدددة أعمدداى القمددع واجملددازر الوحشددية وأعمدداى العنددب والقتددل الددي ترتكددل  
أنده ال  كدن للمجتمدع الددوم أن يبقدا صدامتاً ومتفرجداً علدا مدا و يف ميامندار,   د املسلمن الروهنجيا 

املندوبدة الدانمدة الدي ألقت دا يتعر ون له من تب ري عرقدي وانت اكدات حلقدوق م, جدا   لدك يف الكلمدة 
جمللددا حقدددوق اإلنسددان, واملنعقددددة يف  23أعمدداى الددددورة  خدددالى  (2)لدولددة قبدددر لدددى األمدددم املت دددة

م, ودعدد  قبددر السددلبات احلكوميددة يف ميامنددار إ   ددمان  ايددة 2013يونيددو  14جنيددب بتدداريخ  
والسدددماا بددددخوى ووصدددوى  واحددديام مجيدددع حقدددوق املسدددلمن الروهنجيدددا وحق دددم يف املوا ندددة الكاملدددة, 

 .(3)املساعدات اإلنسانية إلي م

 رب.المغ

دعمدده هلددا علددا و قليددة املسددلمة مبيامنددار مددن ا ددب اد وقمددع, األتتعددرر لدده  عمدداامل ددر   نددددت
هدذ  امل ر  منش ل سياسياً وإنسدانياً مبدا تتعدرر   (4)املستوين السياسي واإلنسا , وقاى سعد الدين

الددي , وأن بددالد  شددارك  يف اللجنددة ملددك امل ددر قليددة بتعليمددات وتوجي ددات واهتمددام خددا  مددن األ
 .(5)األقلية شكلت ا منظمة التعاون اإلسالمي من أجل دعم

 إيران.

مندو  إيران الدانم يف األمم املت دة إ  اختا  إجرا  سريع إل ا  العندب الدذي يتعدرر  لل  
إن القمدع والعندب املمدارري  دد أقليدة الروهنجيدا ال يد اى مسدتمراً, ودعدا   كرو  له املسلمون يف ميامنار,

                                                           

 يؤكدد املت ددة األمدم لددى للدولدة الددانم املنددو ) بعندوان اإلمداراتبوكالة أنبا   اخلش املنشور, انظر ال عايب سا  عبيداملندو  الدانم هو  (1) 
 .ه1/12/1434وا اسيجاعه بتاريخ  (ميامنار يف ياالروهنج املسلمن حلقوق نت اكاتاال تدين اإلمارات أن

 .( سعادة الشي ة عليا  أ د بن سيب بى ثا  تش ل منةل املندو  الدانم لدولة قبر لدى األمم املت دة جبنيب2) 
وا اسديجاعه  الروها يدا(قبر تدين بشدة أعماى القمع واجملازر الوحشدية  دد مسدلمي ) بعنوان األنبا  القبريةاخلش املنشور يف وكالة انظر ( 3) 

 .ه15/11/1434بتاريخ 
 .( سعد الدين العثما  وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدوم امل ريب4) 
وا  (امل دددر  يعدددر  عددن قلقددده البدددالغ حيددداى أو دداع األقليدددة املسدددلمة يف ميامندددار) بعنددوان بوكالددة امل دددر  العدددريب لألنبدددا  اخلدددش املنشدددورانظددر ( 5) 

 .ه8/9/1433تاريخ اسيجاعه ب
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العدددام لألمدددم املت ددددة إ  إرسددداى بعثدددة مسدددتقلة لتقةدددي احلقدددانق يف ميامندددار مدددن أجدددل كشدددب األمدددن 
كمدا انتقددت إيدران صدم  , ولن عدن وقوع داؤ االنت اكات الي تتم  د حقوق اإلنسان وحتديدد املسد

األمم املت دة حياى ما وصفت ا باجملازر الي ترتكل  د املسدلمن ودعد  املنظمدة الدوليدة إ  إرسداى 
 .(1)الوات سالم إ  هذا البلد لل يلولة دون إبادة املسلمن هنق

 باكستان.

 ,املسلمن  د اجلارية اجملازر إزا  العميق قلقه عن زرداري علي بصب الباكستا  الرنيا  كر
بورما,  يف املسلمة الروهنجيا عرقية هلا تتعرر الي العرقية االعتدا ات جرا  ممتلكاهتم علا واالعتدا 

 تسريع  رورة إ  في ا دعا  بورما رنيا ه إ 19/9/1433 بتاريخ الرنيا رسالة بع  حي 
 يف العيش من يتمكنوا لكي سالمت م  مان علا والعمل ,الروهنجيا املسلمن تأهيل إعادة عملية
 الد قرا ية روا لت قيق والعرقية الدينية األ يا، خمتلب بن االنسجام خلق بمنن, و رورة ديارهم

 .(2)بورما يف

  

                                                           

إيران تدعو إ  إرساى قدوات حفد  سدالم إ  ميامندار حلمايدة املسدلمن وتنتقدد الةدم  ) بعنوان انظر وكالة أنبا  فارري يف اخلش املنشور هلا( 1) 
 .ه1/12/1434وا اسيجاعه بتاريخ  الدوم(

وا  (بورمددا يف املسددلمة األقليددة و ددع إزا  قلقدده عددن يعددر  الباكسددتا  الددرنيا) بعنددوان هلددااخلددش املنشددور انظددر وكالددة األنبددا  الباكسددتانية يف  (2) 
 .ه19/9/1433اسيجاعه بتاريخ 
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 .(1)منظمة األمم المتحدةجهود  -ب

 املسلمن لةا  قرارات إصدار يف ومثل  املت دة األمم منظمة قبل من حتركات هنال كان       
  يلي ما القرارات هذ  أهم وكان م2012 عام يف األخرية األحداث بعد الروها يا

 املت دة لألمم العامة اجلمعية من املنبثقة الثالثة اللجنة من 60/233 رقم قرار األول: القرار     
( ونة ا  14م, من املادة رقم )2012 ديسمش 24 ميامنار بتاريخ يف االنسان حقوق و ع بشأن
 ميي  من ش  عرقية أقليات تعانيه ملا للتةدي اجل ود ببذى التعجيل علا ميامنار حكومة حت 

 إزا  خا  بوجه قلق ا عن وتعر  اقتةادي, رمانوح وتشريد وعنب اإلنسان حلقوق وانت اكات
 تلك أحواى لت سن إجرا ات اختا  علا احلكومة وحت  راخن, والية يف روهنجيا أقلية حالة

( 15اجلنسية, واملادة رقم ) يف حق ا  لك يف مبا هلا, الواجبة اإلنسان حقوق مجيع و اية األقليات
 والية يف اجلماعات بعض بن مؤخراً  اندلع  الي العنب حوادث إزا  قلق ا بالغ عن ونة ا  تعر 

 احمللية علا والشر ة ميامنار حكومة وحت  فوراً, للعنب حداًّ  تضع أن األ را، جبميع وهتيل راخن,
 يف احلكومة بذلته ما الةدد هذا يف وتالح  إببا , دون املدنين حلماية الالزمة اإلجرا ات اختا 
 وفقاً  املسألة هذ  معاجلة علا ع م من أبدته وما العنب إل ا  ج ود من م2012 عام مبلع

  أن باحلكومة وهتيل االوا ,  لك يف عاجلة خبوات اختا  علا وحت  الدولية, للمعايري
 املت دة, األمم مو فو في م مبن تعسفاً, احملتج ين مجيع سراا وتبلق السكان سالمة تكفل( أ)

 اإلنسان. حلقوق السلبات بعض انت ال من عنه يبلغ ملا وتتةدى
 من كل إ  عوانق أي دون تام بمن حنو علا حين ا يف اإلنسانية املساعدة وصوى تضمن(  )

 يف اجلمعية وترحل ,األصلية احمللية جمتمعاهتم إ  األفراد عودة تيسر وأن ,راخن والية حيتاجو ا يف
 توزيع أجل من الدوم واجملتمع ميامنار سلبات بن املشمة امل تلفة التعاون باتفاقات الةدد هذا

 راخن. والية يف اإلنسانية املعونة
                                                           

 عقد الذي أوكا دومبارتون ملؤمر تبعاً  األمريكية,فرانسيسكو  سان مدينة يف ,م1945 عام يف تانشأ دولية منظمة هي  املت دة األمم (1)
 إعالن) يف األو  للمرة االسم هذا واسُت دم (املت دة األمم) تسمية روزفل . د فرانكلن املت دة الواليات رنيا , وو عواشنبن يف

 القتاى مبواصلة تع داً  حكوماهتم من دولة 26 ممثلو أخذ عندما الثانية, العاملية احلر  خالى م1942 يناير1 يف الةادر (املت دة األمم
 واجمللا األمن وجملا العامة اجلمعية  هي للمنظمة الرنيسية األج  ةاً, و عضو  دولة 193 من املنظمة تتكون, و احملور قوات  د سوياً 

 املت دة األمم منظمة من املت دة األمم نظام يتكون, و العامة واألمانة الدولية العدى وحمكمة الوصاية وجملا واالجتماعي االقتةادي
 املنظمات تلك من واحدة ولكل ,مت ةةة التاووك ومفو يات وصناديق برام  تسما تابعةأخرى  منظمة 30 عن ي هو وما

 دولية منظمات ف ي املت ةةة الوكاالت أما ,البوعية بالتشعات وصناديق ا املت دة األمم برام  وُموى ,ومي انيت ا وقيادهتا أعضان ا
 .الشبكة العنكبوتيةانظر موقع املنظمة علا  ,البوعية والتشعات القيمة احملددة باملسامهات ُموى مستقلة
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 تكفل وأن دمرت أو جسيمة أ رار را حلق  الي املمتلكات عن التعويض عملية تدعم(  )
 بإنشان ا اجلمعية ترحل الي اللجنة وهي -راخن  الي ش دهتا األخرية احلوادث يف الت قيق جلنة

 اجلماعات كافة مبشاركة البالغات تلك يف بالشفافية تتسم مستقلة وافية بةورة الت قيق -مؤخراً 
 العدالة. إ  احلوادث تلك  يف الضالعن تقدم وأن الروهنجيا, في ا مبا املتضررة,

 واملةاحلة التكامل قوام ا سياسة في ا تراعا األجل و ويلة قةرية تدابري باختا  املسألة حتل( د)
 راخن. والية يف كافة اجلماعات بن السلمي والتعايش
 بشأن املت دة لألمم العامة اجلمعية من املنبثقة الثالثة اللجنة من 68/242 رقم القرار الثاني:    
 ( ونة ا  حت 9م, من املادة رقم )2013ديسمش  20 بتاريخ ميامنار يف االنسان حقوق و ع

 ميي  من ش  ودينية عرقية أقليات تعانيه ملا للتةدي اجل ود ببذى التعجيل علا ميامنار حكومة
 ( ونة ا  تكرر10اقتةادي, واملادة رقم ) وحرمان وتشريد وعنب اإلنسان حلقوق وانت اكات
 العنب حوادث  لك يف مبا راخن, والية يف الروهنجيا أقلية حالة إزا  قلق ا بالغ عن اإلعرا 
 من األقليات علا اهلجمات وإزا  املا ية, السنة مدى علا االعتدا ات من وغريها املتكررة البانفي
 العنب من املدنين السكان  اية إ  ميامنار حكومة وتدعو البلد, من أخرى أحنا  يف املسلمن
 تيسري  لك يف مبا تاماً, احياماً  األساسية واحلريات اإلنسان حقوق احيام كفالة وإ  املستمر,
 أحنا  مجيع إ  عوانق دون بالوصوى والسماا ميي  دومنا اإلنسانية املساعدة علا اجلميع حةوى
 كما األصلية, احمللية جمتمعاهتم إ   واعية والالجئن داخلياً  املشردين عودة وكفالة ,راخن والية

 قدم علا الكاملة املوا نة علا واحلةوى التنقل قرية الروهنجيا أقلية ألبنا  السماا إ  تدعوها
 ببعض ترحل وإ  ألص ارا, املمتلكات ورد األرا ي ملكية مسألي معاجلة وإ  غريهم, مع املساواة
 البوانب بن احلوار تيسري علا احلكومة تشجع الةدد, هذا يف احلكومة اختذهتا الي التدابري

 انت اكات مجيع يف مستقلة شفافة وافية حتقيقات وإجرا  للمسألة, اجلذرية لألسبا  والتةدي
 املةاحلة. وحتقيق املسا لة وكفالة عن ا املبلغ اإلنسان حقوق
 لألمم العامة اجلمعية من املنبثقة الثالثة اللجنة من /69A/RES/ 248رقم  القرار الثالث:     

( 0م, من املادة رقم  )2014 ديسمش 29 بتاريخ ميامنار يف االنسان حقوق و ع بشأن املت دة
 ش  ودينية عرقية أقليات تعانيه ملا للتةدي اجل ود ببذى التعجيل علا ميامنار حكومة ونة ا  حت 

 والتشريد بالكراهية املفعم لل با  تعر  ا ومن ,وعنب اإلنسان حلقوق وانت اكات ميي  من
 دعم باحلكومة وهتيل الدينية, األقليات من وغريهم املسلمن  د ولالعتدا ات االقتةادي واحلرمان
قباعات  مجيع يف السلمي والتعايش بالتسام  الن ور أجل من اجل ود وتكثيب القانون سيادة
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 هذا يف للسري البوانب قادة ودعم والبوانب األديان بن والتفاهم احلوار تيسري من ا بسبل اجملتمع
 والية يف الروهنجيا أقلية حالة إزا  قلق ا بالغ عن اإلعرا  ( ونة ا  تكرر8االوا , واملادة رقم )

 اختا  تالح  وإ  املا ية, السنة يف األخرى واالنت اكات العنب حاالت استمرار  لك يف راخن, مبا
 اإلنسان حقوق  اية باحلكومة الو ع, هتيل هلذا التةدي أجل من اخلبوات بعض ميامنار حكومة
 وصوى وكفالة القانو  و ع م عن النظر بةر، راخن والية سكان جلميع األساسية واحلريات
 املساعدة وكاالت وصوى إمكانية وإتاحة ميي , ودون وفوري كامل حنو علا اإلنسانية املساعدة
 إ  داخلياً  املشردين عودة لكفالة تدابري واختا  راخن, والية أحنا  ش  إ  عوانق دون اإلنسانية
 قدم علا ومكين ا الروهنجيا ألقلية التنقل حرية وإتاحة وبأمان,  وعاً  األصلية احمللية جمتمعاهتم
 قدم علا االستفادة وكفالة الش ةية, اهلوية وإتاحة الكاملة, املوا نة علا احلةوى من املساواة
 والتةدي الوالدات, وتسجيل ال وا  يف واحلق والتعليم الة ة سيما وال اخلدمات, من املساواة

 وواوزات انت اكات مجيع يف مستقلة شفافة وافية حتقيقات وإجرا  والتميي , للعنب اجلذرية لألسبا 
 اجل ود ( ونة ا  تالح 9املةاحلة, واملادة رقم ) وحتقيق املسا لة لكفالة عن ا املبلغ اإلنسان حقوق
 الشفافية كفالة علا ميامنار حكومة وحت  شاملة معاجلة راخن لوالية املعقدة احلالة ملعاجلة املبذولة
 ب ية اجل ود تلك يف الدينية, األقليات في ا مبا املعنية اجل ات مجيع إشرال يكفل    تشاوري وتوخي
 املساواة, قدم علا الكاملة املوا نة علا احلةوى وإتاحة األساسية, واحلريات اإلنسان حقوق  اية

  .(1)البعيد املدى علا راخن والية يف احمللية اجملتمعات كافة وتنمية السلمي, بالتعايش والن ور

                                                           

 علا الشبكة العنكبوتية. املت دة األممانظر موقع  (1)
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 جهود المنظمات اْلسَلمية. -ج
 (1)رابطة العالم اْلسَلمي. 

وددا  قضددية , وج ددود الراببددة  مددن أوانددل املنظمددات الددي اهتمدد  بقضددية مسددلمي بورمددا وال زالدد
عامداً,  36املسلمن يف بورما ال  كدن إحةدا ها يف هدذ  األسدبر القليلدة إ  متدد ج ودهدا ألكثدر مدن 

جبارة ومتمي ة تتنوع بن حتركاهتدا علدا املسدتوى اإلقليمدي  هافج ودولكين أشري إلي ا إشارات سريعة, 
والعداملي, وإصددار بيانددات تنديدد وشددجل, وتنسديقات علدا املسددتوى الددوم ومبالبددات مدن احلكومددة 

كدددون يالبورميددة, باإل ددافة إ  اجل ددود اإلغاثيددة املتنوعددة, ففدددي كددل دورة للمجلددا التأسيسددي للراببددة 
  اً من االهتمام فمن  لك رما حي  لقضية املسلمن يف بو 

و لدددك بعددددد ورود  ,/ إن اجمللدددا التأسيسدددي مندددذ دورتددده الثامندددة يتددددابع قضدددية مسدددلمي بورمدددا1
معلومات عما يعانيه املسلمون را مدن مضدايقات احلكومدة البورميدة هلدم وفدرر القيدود علدا ممارسدت م 

توصدية اجمللدا يف دورتده التاسدعة عدام  لشعانر دين اإلسدالم ومدنع م مدن أدا  فريضدة احلد , وبنداً  علدا
هددد, حاولدد  الراببددة عددال  هددذ  املشددكلة وحل ددا مددع اجل ددات البورميددة, لكددن مددع األسددب   1380

 تةل إ  نتيجة  ات أثر إجيايب.

هددد قدرر اجمللددا رفدع األمددر إ  حكومددة 1390/ يف دورة اجمللدا التأسيسددي الثانيدة عشددر سدنة 2 
بدذى مدا تددرا   كدن أن حيقددق احلريدة الدينيدة ملسددلمي بورمدا يف أدا  الشددعانر لت ,العربيدة السددعوديةاململكدة 
 املفرو ة.

                                                           

تقددوم بالدددعوة لإلسددالم وشددرا مبادندده وتعاليمدده  ,منظمددة إسددالمية شددعبية عامليددة جامعددة مقرهددا مكددة املكرمددة باململكددة العربيددة السددعوديةهددي  (1)
يددة للمسددلمن حلددل مشدكالهتم وتنفيددذ مشدداريع م الدعويددة والتعليميددة واليبو وتقددد  العددون , لشددب ات واالفدديا ات الددي تلةددق بدهودحدض ا
ت مبوجدل قدرار صددر عدن املدؤمر أأنشد, و رها  وتشجع علدا احلدوار مدع أصد ا  الثقافدات األخدرىنبذ العنب واإل هتد، إ و  ,والثقافية

وتسدددت دم يف سددبيل حتقيدددق , م1962مددن مددايو  18هددد املوافدددق 1381مددن  ي احلجددددة14اإلسددالمي العددام الدددذي عقدددد مبكدددة املكرمددة يف 
هيئددة األمددم املت دددة بةددفة عضددو مراقددل  ومثددل الراببددة يف كددل مددن , تتعددارر مددع أحكددام الشددريعة االسددالمية أهددداف ا الوسددانل الددي ال

, سدالمي بةدفة مراقدلمنظمدة املدؤمر اإل, و بداجمللا االقتةادي واالجتماعي بن املنظمات الدولية غدري احلكوميدة  ات الو دع االستشداري
اجل داز  وهلا أماندة عامدة مبثابدة, منظمة البفل العاملية )اليونيسيب( بةفة عضو, و منظمة اليبية والتعليم والثقافة )اليونسكو( بةفة عضوو 

والتوجي دات الددي  ويتدو  األمددن العدام مبسداعدة األمنددا  العدامن واملسداعدين ومددو في الراببدة ومنسدوبي ا تنفيددذ اخلبدن ,التنفيدذي للراببدة
املددؤمر االسددالمي ممثلدة يف  جمددالا , وهلددام اجلدودبددأاملكرمدة  يف مدينددة مكددةاململكدة العربيددة السدعودية  مقرهدداو  ,تةددر مددن اجمللدا التأسيسددي

 ., انظر موقع الراببة علا الشبكة العنكبوتيةاجمللا األعلا العاملي للمساجد, و اجمللا التأسيسي, و العام
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هددد أوصددا اجمللددا باالتةدداى باألمانددة 1391/ يف دورة اجمللددا التأسيسددي الثالثددة عشددر عددام 3 
لتت دددذ مدددا تدددرا  مناسدددباً إلقنددداع حكومدددة بورمدددا بدددأن تتدددي  للمسدددلمن في دددا ممارسدددة  ,العامدددة اإلسدددالمية

 دا  فريضة احل .أيف حقوق م 

هد أن يبعد  برقيدة إ  رنديا الدولدة 1392/ قرر اجمللا التأسيسي يف دورته الرابعة عشر عام 4
 ن منع حكومته لألقلية املسلمة في ا من أدا  فريضة احل  مع استنكار هذا املوقب.أبش ,يف بورما

تفددداقم الو دددع  هدددد1394/ درري اجمللدددا التأسيسدددي للراببدددة يف دورتددده السادسدددة عشدددر عدددام 5
ووصددل إ  تقتددديل م وتشدددريدهم  ,وت ايدددت اإلجدددرا ات التعسددفية الدددي يتعدددرر هلددا املسدددلمون يف بورمدددا

وهتددك حرمدداهتم, فقامدد  األمانددة العامددة بتعميددد ممثل ددا يف األمددم املت دددة لتقددد  مددذكرر احتجددا  إ  
 جلنة حقوق اإلنسان, وجلنة الةليل األ ر الدولية.

هددد االهتمدام بو دع املسددلمن 1395تأسيسدي يف دورتدده السدابعة عشدر عدام / أوصدا اجمللدا ال6
حددواهلم ومسدداعدهتم علددا التمسددك بعقيدددهتم اإلسددالمية بإرسدداى املةدداحب بالل ددة أيف بورمددا وحتسددن 

العربية وامليمجة إ  الل تن األردية واإل لي يدة, وإرسداى الكتدل الدينيدة وتقدد  املدن  الدراسدية للبدال  
  يف اجلامعات اإلسالمية.املسلمن

/ اهتمدد  األماندددة العامدددة بالقضددية البورميدددة يف املدددذكرة الدددي قدددمت ا إ  املدددؤمر السدددابع لدددوزرا  0
 .(1)هد, وتضمن  املذكرة مبالبات عدة1396خارجية الدوى اإلسالمية املنعقدة يف اسبنبوى سنة 

عددة أمه دا  دعدوة ممثدل عدن كدل هدد بدأمور 1396/ أوصا اجمللا يف دورته الثامندة عشدر سدنة 8
منظمدة مدن املنظمدات اإلسدالمية السد  املعدي، رددا لددى احلكومدة البورميدة السدماا للمسدلمن بددأدا  

هد, وإرساى كمية معقولة من املةداحب والكتدل اإلسدالمية, 1390 من عام فريضة احل  للعام القادم
جددة ال يددارة القةددرية أو السددياحة وابتعدداث ش ةددن أو شدد   واحددد علددا األقددل للسددفر إ  بورمددا ق

                                                           

   املذكرة ما يليمن  ( تض1) 
/ مبالبدة حكومدة بورمدا بوقدب مجيدع إجدرا ات القمدع واإلرهدا  والتعددي علدا املسدلمن ومنشدوهتم الدينيدة مبدا ال يتفدق مدع ميثداق األمدم  أ

 .املت دة ومبادئ حقوق اإلنسان
 .بل املتاحة / العمل علا مستوى الدوى اإلسالمية لت سن أحواى املسلمن يف بورما ورفع احليب عن م بكل الس

 .  / السعي لدى احلكومة البورمية لفت  البا  للمسلمن القادرين علا أدا  مناسك احل 
 .د / إمداد أبنا  املسلمن البورمين باملن  الدراسية يف اجلامعات اإلسالمية

و داع املسدلمن املعيشدية واالجتماعيدة هد / مبالبة الدوى اإلسالمية الي هلا عالقات سياسية مدع بورمدا ببدذى مسداعي ا احلميددة لت سدن أ
 .و مان حقوق م كموا نن
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لالتةداى باملسددلمن في ددا وحماولددة التقةددي عددن أحدواهلم, ورغددم كددل هددذ  القددرارات والتوصدديات   وددد 
و  تثمر عن أية نتان  إجيابية نظراً لتةلل احلكومة البورمية ومادي دا  , ريق ا إلمساع احلكومة البورمية

 يف إجرا اهتا التعسفية.

قددرار اجمللددا التأسيسددي يف الدددورات السددابقة الددي تقضددي بإرسدداى وفددد لتقةددي / انبالقدداً مددن 9
هددد, ألجددل تفقددد أحددواى الالجئددن 5/6/1398بالتوجدده إ  بددن الديش يف  (1)احلقددانق, فقددد قددام الوفددد

البدددورمين علددددا الببيعددددة يف املعسددددكرات الددددي أعدددددت إلقددددامت م, وهددددو أوى وفددددد إسددددالمي وصددددل إ  
ام وفد الراببدة بت ويددهم مبستشدفا كامدل اإلعدداد مدع سدبعة أ بدا  وعددد مدن معسكرات النازحن, وق

 املمر ات وسبعة عشر إماماً للمساجد.

هدد, وأصددر بيانداً 1398/ ا لع اجمللا التأسيسي علا تقرير الوفد يف الدورة العشدرين سدنة 10
ملسدلمن, وأن مدا تدعيده يستنكر اجلرانم الوحشية الي أقدم  علي ا حكومة بورما االشياكية يف حق ا

احلكومددة بددأن هددؤال  ليسددوا مددن مددوا ين بورمددا دعددوى زانفددة وت ويددر لل قيقددة والتدداريخ, وناشددد اجمللددا 
أن تسددم  لوفددد مددن الراببددة و  املنظمددات اإلسددالمية واإلنسددانية يف اسددتمرار دعم ددم هلددؤال  املسددلمن,

مددا ومعامالهتددا كدولددة عنةددرية واسددتعمارية, للقيددام ب يددارة إخددوا م, وأن تعيددد النظددر يف عالقاهتددا مددع بور 
الشمدداوين والدددذي وأن يثددري اجملتمددع احلددادي عشددر لددوزرا  اخلارجيدددة للدددوى اإلسددالمية قضددية املسددلمن 

, وقدددرر اجمللدددا تقدددد  مسددداعدات ماديدددة للمعاهدددد واملؤسسدددات اإلسدددالمية دعمدددداً  سددديعقد يف امل دددر 
إرسددداى جمموعدددة مدددن املةددداحب والكتدددل اإلسدددالمية, كمدددا لنشدددا  ا يف جمددداى الثقافدددة والتعلددديم, وقدددرر 

علددا إنشددا  منظمددة  (3) الراببددة  , وقددد وافقدد(2)حاولدد  الراببددة االتةدداى مباشددرة مددع الددرنيا البددورمي
إسددالمية إلغاثددة املسددلمن أوالً مث غددري املسددلمن, وأن تكددون هددذ  املنظمددة  ات مويددل مفتددوا للدددوى 

 .(4)والشعو  واملؤسسات واألفراد

وبنددددا  علددددا الندددددا  الددددذي أعلنت ددددا الراببدددددة إلغاثددددة املسددددلمن يف بورمددددا والددددذين يعيشدددددون يف  
وعدددد كبدري مددن  العدام أعلدن مو فددو الراببدة وعلددا رأسد م األمددن ,معسدكرات علددا حددود بددن الديش

                                                           

 .(برناسة سعادة األستا  حممد صفوت السقا )األمن العام املساعد للراببةكان الوفد ( 1) 
 إدريدا يف كتابددهصدا  أ دد حممدد  هدد نقلدده الشديخ1398يف مجدادي الثدا   ة( هدذا مدا  كرتده جملدة راببدة العدا  اإلسددالمي يف عدددها الةدادر 2) 

 .36-35   مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية()
 .معام الشيخ حممد علي احلركاننذال ب العام لراببة العا  اإلسالمي األمنكان   (3) 
 بددهصددا  أ دد حممددد إدريدا يف كتا , نقلده الشديخ4296العدددد  2هدد   14/6/1398( هدذا مدا  كرتدده جريددة املدينددة الةدادرة يدوم األحددد 4) 

 .56   مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية()



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

221 

 

, وتفاعددل امللددك (1)أهدل اخلددري مددن الشددعل السددعودي واجلاليددة الشماويددة مبكددة عددن تددشع م مببددالغ ماديددة
لشدرا  مدواد غذانيدة  دوالر (ألدب 500بلدغ )مب فتدشعخالد بدن عبدد الع يد  ر ده اهلل مدع النددا  اإلنسدا  
 .(2)ومساعدات أخرى  ل  اخليام والبسن والببانيات

كما أعلن  داندرة القضدا  الشدرعي بدولدة اإلمدارات املت ددة بالتعداون مدع وزارة العددى والشدئون   
وبلددغ جممددوع التشعددات  ,وقددا، عددن فددت  صددندوق جلمددع التشعددات للمسددلمن الالجئددناإلسددالمية واأل

كمدددا تفاعدددل رنددديا دولدددة اإلمدددارات العربيدددة   (3)ألدددب درهدددم إمدددارار(236الدددي أودعددد  يف احلسدددا  )
,أيضداً دولددة (4)إلغاثدة الالجئددن البدورمين ألدب دوالر( 800املت ددة مدع الندددا  اإلنسدا  فتدشع مببلددغ )

 .(5)إ  الالجئن اهلاربن من بورما ألب دوالر(100ن ترسل مساعدات إنسانية بقيمة )باكستا

/ نفذت األمانة العامة للراببة قرارات اجمللا التأسيسي من استنكار أعمداى حكومدة بورمدا 11
و لبد  مدن ممثدل الراببدة لددى املقدرر األورويب بداألمم املت ددة أن يعمدل جلندة إغاثدة  ,يف حق املسدلمن

 الالجئن الدولية, وتنفيذ اتفاقية احلكومتن البورمية والبنجالديشية إلعادة الالجئن إ  موا ن م.

/ قامدددد  األمانددددة العامددددة بعددددرر القضددددية يف املددددؤمر احلددددادي عشددددر لددددوزرا  خارجيددددة الدددددوى 12
هدددد مقيحددة نقددداط م مددة لعدددال  القضددية وكدددان مدددن 1400مية يف إسدددالم ببدداد املنعقدددد يف عددام اإلسددال
 أمه ا 

أ/ مبالبددة حكومددة بورمددا بإعددادة تددو ن الالجئددن يف املنددا ق الددي  ددردوا من ددا وأن تعدداد إلددي م 
 ممتلكاهتم وأن هتيت هلم احلياة الكر ة وتضمن هلم كافة احلقوق.

 للراببة من حتويل املستشفا املؤق  إ  مستشفا دانم. / مكن  األمانة العامة 
                                                           

 صدا  أ دد حممدد إدريدا يف كتابده , نقلده الشديخ5852العددد  6هدد   18/6/1398( هذا ما  كرته جريدة الندوة الةدادرة يدوم اخلمديا 1) 
 .63   مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية()

صدا  أ دد  , نقلده الشديخ12, السدنة 581العددد  14و1هدد   29/6/1398االثندن ( هذا ما  كرته أخبار العا  اإلسالمي الةادرة يوم 2) 
 .96   مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية() حممد إدريا يف كتابه

 صدا  أ دد حممدد إدريدا يف كتابده , نقلده الشديخ5800العددد  2هدد   10/0/1398( هذا ما  كرته جريدة الندوة الةدادرة يدوم اخلمديا 3) 
 .91   املسلمن يف بورما الشيوعية(مأساة )

هدد العددد 28/0/1398هذا ما  كرته أخبار العدا  اإلسدالمي الةدادرة يدوم االثندن الشيخ زايد سلبان بى  يان بنذال كان رنيا الدولة  (4) 
 .92   مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية() صا  أ د حممد إدريا يف كتابه , نقله الشيخ585

صدا  أ دد حممدد إدريدا  نقلده الشديخ 12, السدنة 583هد العدد 14/0/1398ما  كرته أخبار العا  اإلسالمي الةادرة يوم االثنن ( هذا 5) 
يف  عاليدة , وتعمدت التفةيل يف اجلاندل اإلغداثي ملدا حتمدل هدذ  الراببدة مدن مكاندة92   مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية() يف كتابه

 .والشعو  الدوى فضاًل عن األفرادر سا  استباع  أن تؤثر علا مستوى  أ ا يبوك ,العا  اإلسالمي
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 / سدددع  األماندددة اإلخدددوة الشمددداوين املوجدددودين باململكدددة العربيدددة السدددعودية والفدددارين بددددين م 
للتوسن هلم لتة ي  أو اع م ومن  م إقامات قانونية حد  يتمكندوا مدن اإلسد ام أيضداً يف الن ضدة 

 .بية السعوديةالعر  العمرانية الي تش دها اململكة

هددد عدددة قددرارات 1400/ أصدددر اجمللددا التأسيسددي يف الدددورة الثانيددة والعشددرين املنعقددد سددنة 13
متابعددة , و  ددرورة متابعددة األمانددة العامددة للراببددة اهتمام ددا بقضددية مسددلمي بورمددامثلدد  يف  ,وتوصدديات

االسددتفادة مدن األيدددي , و قدا نرة اململكددة هندال واملسددئولة عدن فرقددة االاإرسداى املعونددات عدن  ريددق سدف
 .(1)العاملة لدى الالجئن الشماوين يف اجملاالت امل تلفة

  

                                                           

صددا  أ ددد حممددد  نقلدده الشدديخ ,39إ     36مددن    064هددد, العدددد 4/2/1405 هددذا مددا  كرتدده جملددة الددبالغ الكويتيددة الةددادرة يف (1) 
 .203   مرجع سابق مأساة املسلمن يف بورما الشيوعية() إدريا يف كتابه
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 (1)منظمة التعاون اْلسَلمي. 

يف اجلاندددل السياسدددي مدددن أعظدددم املنظمدددات الدددي خددددم  قضدددية املسدددلمن يف إقلددديم أراكدددان  
, وكاندد  وبةدمات وا د ة كاند  هلدا حتركددات ملموسدة وجم دودات رانعدة وخبددوات مباركدةواحلقدوقي و 

هددي فكددرة توحيددد الةددب الروهنجددي حددوى العددا   خبددوة هلددا يف قضددية مسددلمي بورمددا )الروها يددا( أهدم
فانعقددد لقددا  ألربددع مددن كبددار الش ةدديات يف القيدددادات  ,وتوحيددد اجل ددود واملواقددب يف نةددرة القضددية

القضدية ووقعدوا الروها ية حوى العا  وا االتفاق علا و ع أسا ومبادئ للعمل يف املستقبل لنةدرة 
م يف مقددددر منظمددددة التعدددداون 2011مددددايو  31و 30, مث انعقددددد لقددددا  بخددددر يف (2)علددددا مددددذكرة تفدددداهم

( منظمدة وا إنشدا  احتداد أراكدان روها يدا 25اإلسالمي باململكة العربية السعودية يف جددة, وشدارل )
(ARUوو ددعوا ميثدداق احتدداد روهنج )للرغبددة املشدديكة واإلرادة  ,ا أراكددان مبشدداركة األ ددرا، املعنيددةيدد

ا عدش الوسدانل السدلمية; يدللتوصل إ  حدل سياسدي عدادى وداندم ملشدكلة الروهنج اجلماعية للعمل معاً 

                                                           

 ( دولة عضواً 50ومخسن ) تعتش منظمة التعاون اإلسالمي ثا  أكش منظمة حكومية دولية بعد األمم املت دة, وتضم يف عضويت ا سبعاً  (1)  
للسلم والتناغم  وتعتش املنظمة الةوت اجلماعي للعا  اإلسالمي وتسعا لةون مةاحله والتعبري عن ا تع ي اً  ,موزعة علا أربع قارات

 12ت املنظمة بقرار صادر عن القمة التاراية الي عقدت يف الرباط باململكة امل ربية يوم أوقد أنش ,الدولين بن خمتلب شعو  العا 
أوى  م1900عقد يف عام , حي  علا جر ة إحراق املسجد األقةا يف القدري احملتلة رداً  م1969سبتمش  25املوافق هد 1398رجل 

وتنفرد املنظمة بشر،   ,ويرأس ا أمن عام للمنظمة ,وقرر إنشا  أمانة عامة يكون مقرها يف جدة ,مر إسالمي لوزرا  اخلارجية يف جدةمؤ 
كو ا جامع كلمة األمة وممثل املسلمن الذي يعش عن القضايا القريبة من قلو  ما ي يد علا مليار ونةب املليار مسلم يف خمتلب أحنا  

ترتبن املنظمة بعالقات تشاور وتعاون مع األمم املت دة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية رد،  اية املةا  احليوية و  ,العا 
مي من األج  ة وتتألب منظمة التعاون اإلسال, في ا للمسلمن والعمل علا تسوية الن اعات والةراعات الي تكون الدوى األعضا   رفاً 

لقمة اإلسالمية, وتتألب من ملول ور سا  الدوى واحلكومات يف الدوى األعضا , وهي أعلا هيئة فدي املنظمة, ووتمع ا الرنيسية التالية 
 جملا وزرا  اخلارجية , و مرة كل ثالث سنوات للتداوى واختا  القرارات وتقد  املشورة بشأن مجيع القضايا  ات الةلة بت قيق األهدا،

تعتش اجل از التنفيذي للمنظمة وتتو   األمانة العامة , و ة ويدرري سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمةجيتمع بةفة دورية مرة كل سنو 
 , انظر موقع املنظمة علا الشبكة العنكبوتية.درة عن اجل ازين املذكورين أعال تنفيذ القرارات الةا

( والدد  كدان  دابباً مث أصدب  عضدواً جيال املعرو، بد) الخيربو مستر أبو الفياض أو , ه  ترمجتسبق علي أحمد د. محمد يونس  ( وهم2) 
يف الشملدان البددورمي, ولدده جم دودات سياسددية لةددا  قضددية مسدلمي بورمددا, ولدده مؤلفدات يف مددا يتعلددق بأراكددان, وكاند  لديدده منظمددة تعددر، 

م, ويسددكن اآلن يف 1991د يف عددام ( نيشددناى د قرا ددي, وا ترشددي  نفسدده عددن  ريددق ح بدده يف االنت ابددات العامددة للددبالNLDباسددم )
من ددو,   شل ام , ح  درري الثانويدة يف مديندة    تهالة ر يف قري, تلقا تعليمه يف من مدينة من دو ونور اْلسَلم عمر حمزة, دولة مالي يا

يف جامعدة اسدديالية,  الدبلوماسددية وحقدوق اإلنسدان م ختةد  يف السياسدة 1994القددانون, ويف عدام ختةد  مث تلقدا الدراسدة اجلامعيدة يف 
لنددن, وهنددال حةدل علدا درجدة املاجسددتري يف ختةد  حقدوق اإلنسددان, واآلن  يف  حةدل علددا اللجدو  السياسديم 2004ويف  ايدة عدام 

ندور اإلسدالم لوكالدة ) نقداًل مدن وكالدة أنبدا  الروها يدا يف حدوار أجدرا  الوكالدة بعندوان(,   ARNO ) يرأري منظمة أراكان روهنجيدا الو نيدة
ملعددروفن يف منظمددة أرسددو أحددد القيددادين ا ومول  وي س  ليم اهللأنبددا  الروهنجيددا  مددا نتعددرر لدده مددن  لددم وا ددب اد بلددغ حددد  الن دداني(, 

ولديده عالقدات واسدعة علدا مسدتوى العدا , وسدكن جددة يف مث خدر  من دا, وكدون منظمدة جديددة إغاثيدة لةدا  مسدلمي بورمدا,  املش ورة
 .وما زاى األخرية اآلونة
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كمدا جدا  يف املدادة   (2), وتتمثدل أهددا، وغايدات االحتداد فيمدا يلدي (1)ووقع اجلميع علدا بيدان مشديل
 (.6) رقم

 ا األصلية يف احتاد ميامنار.يالروهنج إعادة حقوق املوا نة واحلقوق العرقية ألقلية -1
 ا يف أراكان ويف جمتمعات الالجئن يف الدوى األخرى.يجنحتسن الظرو، املعيشية للروه -2
ا الدي تعديش يدا وغري الروهنجياحلةوى علا  اية أفضل للمجتمعات املسلمة من الروهنج -3

 يف ميامنار.
مددن خددالى قبددوى عدددد كبددري مددن البددال   السددعي إ  التبددوير والتأهيددل الروهنجددي علميدداً  -4

 الروهنجين يف جامعات العا .
السعي بكل السدبل املشدروعة للمبالبدة بكامدل احلقدوق املنةدو  علي دا يف دسداتري األمدم  -5

 نجي املسلم كبقية الشعو  احلرة يف العا .هاملت دة واملنظمات احلقوقية للشعل الرو 
تمددع اعتقدداداً وسددلوكاً علددا مددذهل أهددل السددنة السددعي إ  مكددن ديددن اهلل اإلسددالم يف اجمل -6
 واجلماعة.
 احملافظة علا اهلوية اإلسالمية يف اجملتمع وبنا  الش ةية اإلسالمية املتكاملة. -0
 حتقيق التعار، والتكافل والتعايش بن مكونات اجملتمع الروهنجي األركا . -8
 املشاركة الفاعلة يف التنمية اجملتمعية. -9

 درات الي حتقق للمجتمع صالحه وأمنه.إعداد الكفا ات والق -10

م مدؤمر احتدداد الروهنجيددا أراكددان مبقددر منظمددة 2013 عددام وألجدل تفعيددل امليثدداق عقددد يف يونيددو 
تعمل علا نةرة قضدية الشدعل الروهنجدي,  ,منظمة (60)التعاون اإلسالمي جبدة مبشاركة فاعلة من 

روهنجيددا أراكددان وانت ددا  املسددؤولن لدده ورسددم واهلددد، مددن انعقدداد هددذا املددؤمر اعتمدداد ميثدداق احتدداد ال
 .(3)خار ة املستقبل للقضية

( دولة م مت م املتابعدة 11ومن أهم منج اهتا  تكوين فريق اتةاى خا  للقضية مكون من ) 
يف حل القضية, وهي أف انستان, واململكة العربية السعودية, وبن الديش, وبروناي, وجيبور, ومةدر, 

مسدددتوى  واإلمددارات العربيددة املت دددة, وإندونيسددديا, ومالي يددا, والسددودان, وتركيددا, وعقدددد اجتماعدداً علددا

                                                           

 .هد28/10/1434  وأجري  مع ا لقا  هاتفياً بتاريخ وسبق  ترمجت ا,دينا خالد مد   ( لقا  مع أ.1) 
 .وسبق  ترمجت ا بنفاً  من امليثاق بكامل تفاصيله عن  ريق أ. دينا خالد مد مببوعة ( حةل  علا نس ة 2) 
 .املب   الرابعاللقا  يف هذا بالتفةيل بيان األهدا، والقرارات والتوصيات الي نت  عن  سيأر( 3) 
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, و لدددك برناسدددة م2013مدددارري  30  املندددوبن الددددانمن مبقدددر األماندددة العامدددة للمنظمددة يدددوم السدددب 
وأعربدوا عدن قلق دم  ,األمن العام ملنظمة التعاون اإلسالمي, وناقش املشداركون تفداقم األحدداث الراهندة

ا السدددلم واألمدددن إزا  مدددادي ميامندددار يف واهدددل القدددانون الددددوم, ومدددا يدددنجم عدددن  لدددك مدددن بثدددار علددد
 .(1)واالستقرار علا الةعيدين اإلقليمي والعاملي وغريها من املوا يع

أوى منظمدة اسدتباع  الوصدوى إ  األرا دي املنكوبدة داخدل منظمة التعاون اإلسالمي  وتعتش 
م 2012مددن ثالثددة أشدد ا  لتقةددي احلقددانق يف سددبتمش  اً وفددد  احلادثددة األخددرية وبعثدد بعدددأراكددان 

قيدددة مدددع احلكومدددة امليامناريدددة ومدددذكرة تعددداون لفدددت  مكتدددل للشدددئون اإلنسدددانية يف سددديتوي ووقعددد  اتفا
البدددو ين قددداموا باملظددداهرات فسدددرعان مدددا قامددد  احلكومدددة بإقفاهلدددا اسدددتجابة الرهبدددان وران دددون, إال أن 

 كمدا, قجة حفا  ا علدا الدرأي العدام وقدم  اعتذارها وخا ب  احلكومة امليامنارية املنظمة ,لبلب م
م, و دم وفدد 2013ندوفمش  16إ  السدب   14قام  املنظمة ب يارة إ  بورما يف الفية من األربعا  

الروهنجيدا,  املنظمة األمن العام, ومسؤولن رفيعي املستوى من بلدان جمموعدة االتةداى اخلاصدة بأقليدة
لقدا  رنديا  , وتضدمن شوهي مالي يا وإندونيسيا وجيبور ومةدر واململكدة العربيدة السدعودية وبدن الدي

بورمددا وعدددد مددن الددوزرا  وجمموعددات لل ددوار بددن األديددان, وممثلددن عددن هيئددات تابعددة لألمددم املت دددة, 
حي  قاى األمن العام للمنظمدة إن وفدد املنظمدة الدذي زار بورمدا حةدل علدا  دمانات مدن احلكومدة 

 .(2)احلق ال يتمتعون رذا الذين سلمي الروهنجياملبشأن إعبا  جنسية ميامنار 

                                                           

مسدتوى كبدار املنددوبن, جبددة,  نجيا املسدلمة يف ميامندار املنعقدد علداون اإلسالمي املعين بأقلية الروهتقرير اجتماع فريق اتةاى منظمة التعا (1) 
  لتقرير عن  ريق أ. دينا خالد مد , وخرجوا رذ  التوصيات التاليةم, وحةل  علا نس ة من ا2013مارري  30 يف

 يدا الوقدب أعمداى العندب  دد الروه ,/ أن تبلل الدوى األعضا  يف املنظمة من األمن العام لألمم املت دة تكثيب نشا ات األمم املت ددة1
 .ودون شروط والت فيب من معاناهتم ,وسانر املسلمن يف ميامنار فوراً 

 .أن ترفع الدوى األعضا  شكوى مجاعية جمللا حقوق اإلنسان التابع لألمم املت دة تبلل في ا إيفاد جلنة حتقيق /2
/ أن تستكشدب الددوى األعضدا  مجيدع السدبل املمكندة مدن خدالى االخندراط مدع األمدم املت ددة, مبدا يف  لدك تقدد  قدرار خدا  بشدأن املسدلمن 3

 .ار إ  اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املت دة يف دورهتا الثامنة والستن يا وغريهم من مسلمي ميامناالروه
/ أن تكثب الدوى األعضا  يف املنظمة اتةاالهتا الدبلوماسية علا أعلا املسدتويات للمسداعدة علدا الت فيدب مدن معانداة السدكان املسدلمن 4

 .يف ميامنار
الت دددرل بسددرعة لتقدددد  املسدداعدة اإلنسدددانية  ,جملتمددع الددددوم اإلسددالمية والدوليدددة  ات الةددلة/ أن تقدديا علددا املنظمدددات الدوليددة ومنظمدددات ا5

 . يا والسكان املتضررين احملتاجن يف ميامنار مبا يعين م علا واوز هذ  األزمة اخلبرةاالضرورية والعاجلة لشعل الروه
 يدا لتفقدد اريدق االتةداى املعدين بأقليدة الروه ةدو  ترتيدل زيدارة الوفدد الوزاريدة لف ,/ دعوة حكومة ميامنار إ  سرعة االستجابة لبلل املنظمة6

 .األحواى اإلنسانية يف إقليم أراكان ويف منا ق ميامنار األخرى الي يقبن ا املسلمون
 .مرحلية عن ا وأن يواصل األمن العام ج ود  ويرفع تقارير ,/ أن تبقي الدوى األعضا  يف املنظمة املسألة قيد نظرها0
 .هد28/10/1434  هاتفياً بتاريخ اً وأجري  مع ا لقا , سبق  ترمجت ا بنفاً دينا خالد مد  ( لقا  مع أ.2) 
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وزرا  خارجية الدوى األعضا  يف منظمة  جملا وكذلك التنديدات والقرارات الةادرة من
والثالثن  الثامنة دورتهالتعاون اإلسالمي بالقمع واجملازر الوحشية قق املسلمن يف ميامنار يف اجتماع 

 رجل 26 يف كازاخستان جبم ورية األستانة واملنعقد يف( والتبور والتعاون حت  عنوان )دورة السالم
 حت املنعقد يف جيبور التاسعة والثالثن و نظمة املدورة م, وكذلك 2011 يونيو 28 املوافق هد1432
 دورة املنظمة م, وكذلك2012 نوفمش 18 يف( مستدامة تنمية أجل من التضامن دورة) عنوان

 كوناكري واملنعقد يف( املستدامة نميةوالت للسلم عامل احلضارات, حوار دورة)حت  عنوان  األربعن
 احلادية م, وكذلك دورة املنظمة2013 ديسمش 11 ه املوافق1435 صفر 6يف  غينيا جبم ورية
 العربية جدة باململكة واملنعقد يف اإلسالمي( التعاون جماالت استشرا، حت  عنوان )دورة واألربعن
 .(1)م2014 يونيو18املوافق  هد1435 شعبان 20يف  السعودية

حيد  رسدالة خبيدة إ  رنديا احتداد ميامندار,  األمن العام ملنظمدة التعداون اإلسدالمي كما بع 
لوصدوى لنظمدة, املدولدة عضدو يف  (50)رنيا موج ة مدن ملدول ور سدا  الإن الرسالة الي سلم  إ  

مسددددلمن يف ميامنددددار الددددذي يسددددت قون احلةددددوى علددددا احلقددددوق لإ  حددددل دانددددم للمشدددداكل القانمددددة ل
أي موا ن يف ميامندار, مبدا يف  لدك إمكانيدة وصدوى املسداعدات اإلنسدانية العاجلدة, و لدك كاألساسية  

 .(2)من خالى السماا بافتتاا مكتل منظمة التعاون اإلسالمي للمساعدات اإلنسانية

هدددذ  إشدددارات سدددريعة وحملدددة مدددوج ة ألبدددرز الت ركدددات السياسدددية حدددوى العدددا  لكن دددا مدددع كثرهتدددا 
منددع تكددرار أحددداث العنددب للمسددلمن يف بورمددا, نتددان  ملموسددة واقعيددة و   تسددفر بعددد عددن وتنوع ددا 

تسلين الضدو  علدا أثدر هدذ  اجملدازر علدا السدلم واألمدن يف البعد اإلعالمي و  لكن ا     وبال شك
 .لين يف العا الدو 

ودا  تلدك الكارثدة اإلنسددانية  ,الددوى القويدة   تعدن إال القليددل مدن االهتمدام ولألسدب ال زالد 
الدي ترتكددل  دد العرقيدة املسدلمة يف بورمدا, وعلدا الدرغم مددن  وجدرانم  دد اإلنسدانية واإلبدادة اجلماعيدة 

 السدددجادة احلمدددرا البدددورمي تفدددرش للدددرنيا واألمريكيدددة , فدددإن احلكومدددة الشيبانيدددة هدددذ  الفظدددانع كل دددا
 اإلنسان. وتقدم املةل ة االقتةادية علا قضية حقوق  والبساط األبيض

                                                           

 .لالست ادة لتفاصيل هذ  القرارات واملواد والتوصيات الةادرة يف هذ  الدورات انظر موقع املنظمة علا الشبكة العنكبوتية (1) 
 ددالى داعددوري مدددير إدارة األقليددات يف املنظمددة يرافقدده ملبعددوث اخلددا  لألمددن العددام ملنظمددة التعداون اإلسددالمي د. وكدان علددا رأري الوفددد ا (2) 

يف نةرة تعمدت التفةيل يف ج ود املنظمة ملا هلا من دور بارز , وقد د, انظر موقع املنظمة علا الشبكة العنكبوتيةالدكتور حسن عابدين
 .كبرية علا مستوى العا  باإل افة إ  أن هلا جم وداتكمنظمة تضم مجيع الدوى اإلسالمية وملا تتمتع را من ثقل كبري  القضية 
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أن يت ددرل إلنقددا   ,أمددا بن للعددا  املت ضددر الددذي يتشدددق بالد قرا يددة واحلريددة وبعددد هددذا كلدده
دون أن يت ددرل مدرأى ومسددمع مددن اجلميددع  اهدؤال  املستضددعفن الددذين يقتلددون ويدذقون ليددل  ددار علدد

ن رددا شدددو أهددذ  هددي احلريددة الددي تنددادون رددا؟ أهددذ  هددي الد قرا يددة وحقددوق اإلنسددان الددي تنا ناً؟سداك
 حقوق اإلنسان؟  يراعيوتت مون اإلسالم بأنه ال 

كدان مدن لقدا  عدالدة اهلل, وسديعلم الدذين  لمدوا   اً أيد ماً , ولن يفل  جمر إن التاريخ لن يرحم  املاً 
 ون.أّي منقلل  ينقلب
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 المطلب الثاني: الجهود اْلعَلمية.
الدددي سدددلب  الضدددو  علدددا قضدددية يف هدددذا املبلدددل أ كدددر عدددن أبدددرز اجل دددود اإلعالميدددة امل تلفدددة 

واالنيندد  يف الةدد ب واجملددالت والقنددوات الفضددانية  متمثلددة ,مسددلمي أراكددان عددش وسددانل ا املتنوعددة
املت ةةددة يف قضددية مسددلمي أراكددان, الرمسيددة أو وعددش مواقددع التواصددل االجتمدداعي ووكدداالت األنبددا  

 .العريب وأاإلسالمي  وأعلا املستوى العاملي سواً  كان  لك 

 أوالً: جهود اْلعَلم العالمية والتقارير الدولية.

 الةدد ب عددشو لددك بالنشددر  ,قضددية مسددلمي بورمددا إعالميدداً وتتمثددل يف تسددلين الضددو  علددا  
التقدارير الدوريدة يف نفدا الشدأن  وبد  ,الدولية ومداولة أخبدار اال دب اد باحلددث والت ليدل واجملالت

 ومن  لك 

  حددوى قضدية أقليددة الروهنجيددا; الددذين  هلددايف تقريددر   كدرت (ال ارديددان الشيبانيددة)صد يفة
عدددم اعدديا، , ومددع لال ددب اد يف العددا  تعتددشهم األمددم املت دددة إحدددى األقليددات األكثددر تعر دداً 
مقابلددة مددع عدددد مددن مراسددل ا أجددرى حيدد  الدولددة مبوا نددة األقليددة املسددلمة يدد داد و ددع م سددو اً, 

تلقدي كثددرياً مددن الشددكول حددوى األرقددام الرمسيددة  مالددذين فددروا مددن القتدداى, وإن شدد اداهت الدروهنجين
 .(1)الي أعلنت ا احلكومة يف بورما للض ايا

  ًمبوالً عن أعماى العنب املعاديدة لإلسدالم يف نشرت جملة )فورين أفريز( األمريكية تقريرا
بورمدا وانتشددارها يف مجيدع أحنددا  الدبالد, حتدد  عنددوان )اال دبرابات املدنيددة مثدرية للقلددق يف ميامنددار( 
واسدددت اث  اجمللدددة باململكدددة العربيدددة السدددعودية إليقدددا، تلدددك الكارثدددة, واسدددت ل  تقريرهدددا قانلدددة  

ن مدع بعدض الددعم و يف ميامندار, وهداجم ال وغدا  البو يدانتشرت أعماى العندب املعاديدة للمسدلمن 
ا دون, وبدالرغم مدن , ور املسلمن يف بلدات ميكتيال, نايبيداو, باجو ,املتشددة (969)من حركة 

فقدددن مددددن السدددكان إال أندددده يتبدددع  لددددة ب يضدددة  ددددد % 5أن اإلنينددد  يف الددددبالد   يةدددل إال لددددد
العرقيدددددة األخدددددرى, وحددددد  يف الراببدددددة الو نيدددددة املؤيددددددة املسدددددلمن واهلندددددود والةدددددينين واألقليدددددات 

% مددن  5للد قرا يدة, هنددال مسدتويات مقلقددة مدن الت يدد   دد املسددلمن الدذين يشددكلون حدوام 
 .(2)السكان

                                                           

وا  (مسددلمن أو بددو ين أكددانوا موا ني ددا حقددوق تنت ددك بورمددا يف حلكومددةموقددع الةدد يفة علددا الشددبكة العنكبوتيددة حتدد  عنددوان ) انظددر (1) 
 .ه29/1/1435اسيجاعه بتاريخ  

وا اسدددديجاعه بتدددداريخ  ( ميامنددددار يف للقلدددق مثددددرية املدنيددددة اال ددددبرابات) عندددوانونشددددر حتدددد   موقددددع اجمللددددة علددددا الشدددبكة العنكبوتيددددة انظدددر (2) 
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  أنده وبعدد و للو ع الراهن يف ميامنار واقعية ص يفة )اإلندبندن  الشيبانية( رمس  صورة
مرور عامن من اختا  بورما سبيل ا إ  الد قرا يدة, بددأت الدبالد تتعدرر ألعمداى عندب مناهضدة 

 (969)حركدة وأن للمسلمن, وتعددت أعماى العندب علدا مندازى املسدلمن وحدرق مسداجدهم, 
 الددي يقودهددا الراهددل البددو ي )ويراثددو( املشدد ور بتعةددبه وعنةددريته وعداندده الشددديد للمسددلمن يف

أعبدددا , مقا عدددة الشددركات واملتدداجر الدددي تعددود ملكيت ددا إ  املسدددلمن يف ميامنددار إ  دعددا  ,بورمددا
حير د م  ,تعليماته إ  الرهبان املبتدنن عش مقبع فيديو ب  من خالى حسابه يف موقدع فيسدبول

 .(1)منفيه علا كراهية اإلسالم يف ميامنار والقيام باشتباكات دينية وعرقية بين م وبن املسل
 مددددا وأن ,بورمددددا مسددددلمي أو دددداع عددددن صدددد فياً  تقريددددراً  (نيويددددورل تددددا  ) جريدددددة نشددددرت 
  ريدق يف خبدوات بورمدا مضدي ورغدم وإنده, العرقدي التب دري إ  يرقدا وتشدريد قتل من له يتعر ون

 مددددع احلدددددود قددددر  أراكددددان واليددددة قددددرى ويف, أكثددددر تدددددهورت املسددددلمن أو دددداع فددددإن الد قرا يددددة
 وأن, بالروهنجيدا يُعرفدون الدذين املسدلمن السدكان  د مذقة م2012 يونيو يف بدأت بن الديش

 األغلبيددة قبددل مددن والقمددع واإلمهدداى التعددذيل واج ددوا فقددد جديدددة, ليسدد  الروهنجيددا  ددد القسدوة
 أمدددام األبددوا  كددل دسددتورها أغلدددق وقددد, 1948 عددام االسددتقالى ميامندددار نالدد  أن منددذ البو يددة

 حتكدددم الدددبالد بددددأت عنددددما هندددال يعيشدددوا   أسدددالف م أن قجدددة ,مدددوا نن ليةدددب وا الروهنجيدددا
 .(2)الروهنجيا يرفضه ادعا  وهو عشر, التاسع القرن يف الشيبانين بواسبة
   هتمبالتقدارير معاندا موسدي مسدلمي أراكدان, وأكددت (واشنبن بوس )ص يفة تناول 

بدددأت الةدد يفة بقوهلددا  شددن البو يددون هجومدداً علددا حيدد  ال تتوقّددب ورمبددا تةددب  دانمددة  وأ ددا

                                                                                                                                                                          

وقددم  اجمللدة جمموعدة مدن احللدوى الددي  كدن اتباع دا إليقدا، تلدك األزمددة, فنةد   حكومدة ميامندار واجل دات املاحنددة ه, 29/1/1435
 لنقدددل خبددة لتبدددوير حاجددة يف البددارزين والعدددرقين الدددينين وال عمددا  فاحلكومددة واملعار دددةبيددة بسددرعة التةدددر، لوقددب هددذ  الكارثدددة, األجن

 وربددة واتبداع, ألوامددر  العةديان أ  ددروا الدذين العسددكرين القدادة كبددار بتب دري ميامنددار رنديا سددن ثدن ويقددوم, االحتاديدة واحلكومددة السدلبة
 ,متنددوع بلددد يف العرقيددة التددوترات مددن احلددد يف كبددرياً   احدداً  حققدد  والددي األقدداليم بددن والسياسددية االقتةددادية السددلبة تددداوى يف إندونيسدديا
 السددتعادة احلامسددة اجملدداالت علددا الددواردة املسدداعدات أمددواى تركيدد  إ  وحتتددا , السياسددية العمليددة يف باملشدداركة املددوا نن جلميددع والسددماا
 يف اجلديش تددخل إ  احلاجدة مدن وتقلدل ,والنظدام القانون حتمي أن  كن الي املدنين سيبرة حت  شر ة قوة إنشا  هذا ويشمل, السالم
 اجلماعدات بدن احلدوار ل يدادة الوسدا ة ج دود وإ دالق املةادر, قة  من احلاجة ف م علا الشبا  الة فين وتدريل الةراع, منا ق
 أو املت ددة العربيدة اإلمدارات مثدل ال نيدة اإلسدالمية والددوى الالجئدن شدئون ملفو دية  كدن  لدك من بدالً  أنه اجمللة ورأت, واألديان العرقية
 مدن األكدش اجلد   وتدوفر الكارثدة تلدك وترفع الو ع تنقذ أن املت دة والواليات األورويب, واالحتاد اليابان, ح  أو السعودية العربية اململكة
 .مالي يا مثل أخرى دوى يف لالجئن االستقرار توفري يف للمساعدة وكذلك تايالند, يف الالجئن هلؤال  مؤقتة خميمات إلقامة األمواى

  بتدداريخ اسدديجاعه وا( بورمدا يف مسددتمر مشدد د املسدلمن  ددد لعنددبا) بعندوان موقددع الةد يفة علددا الشددبكة العنكبوتيدة يف خددش هلددا انظدر (1) 
 .ه29/1/1435

 .ه20/2/1435  بتاريخ اسيجاعه وا (عرقياً  تب رياً  يواج ون ميامنار مسلمو) بعنوانيف خش هلا  تا  ص يفة نيويورل  انظر (2) 
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أمداكن يقبن دا مسدلمون وأشدعلوا الندريان يف عددد مددن القدرى, ودمدروا املددارري واملسداجد ممدا أسددفر 
خميمات تكاد ختلدو مدن أيدة  يف هماحتجاز والبقية يتم ا, يعن مقتل عدد كبري من السكان الروهنج

اع اإلنسددانية الةددادرة عددن منظمددة األمددم األو دد تنشددر  حيدد   كددرت ,سددلع أساسددية أو خدددمات
ألدددددب شددددد   يف امل يمدددددات مع ولدددددة يف واليدددددة أراكدددددان, حيتددددداجون إ   180املت ددددددة أن حندددددو 

مساعدات إلنقا  حياهتم, وعلا رغم هذا فإن املنظمات اإلنسانية ُمنع بشكل كبدري مدن الوصدوى 
واملراقبددة  ,حثيثددة مددن زعمدا  بورمدداال شددك أن األزمدة يف بورمددا تنتظددر مبدادرة , و إ  هدؤال  احملتدداجن

 .(1)عن كثل من أصدقان م يف اخلار 
   أنه يف الوق  الذي ينعم  م2014 فشاير 14( يفدي تساي  األملانية) كرت ص يفة

, تعا  أقلية الروهنجيا املسلمة من اهلجمات العنةرية ,فيه الكثري من موا ين ميامنار باحلرية
و الب  حكومة ميامنار بتو ي  حوى تلك  ,وقوع احلادثاألمم املت دة  وأكدت تقارير

وبعد الكثري  ,ولكن السلبات نف  الواقعة ووصفت ا باخلرافات ,األفعاى الي وصفت ا بالشنيعة
ورأت أن احلادثة ألق   ,بإجرا  حتقيق مستقل امليامناريمن الض وط الدبلوماسية مس  الرنيا 
 .(2)ش ود يف ميامنارالكثري من الظالى حوى عملية التبور امل

أشددري إ  أن تفاعددل اإلعددالم الدددوم وال ددريب مددع مددا نشددر وتددداوى عدددش  يف  ايددة هددذا املبلددلو 
اإلعالم من ص ب وجمالت وقنوات فضانية لقضية مسلمي بورما,   يكن علدا مسدتوى احلددث, إ   

يف كثدددري مددددن  كانددد  النشدددرات خجولددددة, واألخبدددار متقبعددددة وغدددري كافيدددة, و  تنشددددر احلقيقدددة الواقعيددددة
مدددن ا دددب اد عرقدددي وإبدددادة مجاعيدددة وانت اكدددات حلقدددوق ن يف بورمدددا املسدددلمو  , ومدددا يتعدددرراألحيدددان

اإلنسان,   يستبع اإلعالم تقد  ما يشفع لوقب اإلبدادة واال دب اد أو حد  ت يدري جمدرى األحدداث 
 من أسوأ إ  سو .

  

                                                           

  بتددداريخ اسددديجاعه وا (معانددداة املسدددلمن البدددورمين ال تتوقدددب ورمبدددا تةدددب  دانمدددة) بعندددوان يف خدددش هلدددا بوسددد  واشدددنبن صددد يفة انظدددر (1) 
 .ه20/2/1435

 .ه20/4/1435  بتاريخ اسيجاعه وا (مسلمو الروها يا العالقون يف ميامنار) بعنوان يف خش هلا األملانية تساي  ديص يفة  انظر (2) 
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 ثانياً: جهود اْلعَلم العربية واْلسَلمية.

ومدا يتعر دون  ,قضدية مسدلمي بورمدا حدوىحينما نت ددث عدن دور اإلعدالم العدريب واإلسدالمي 
مددن انت اكددات كثددرية, فإندده مددن احلددق القددوى أن اإلخددوة الشمدداوين الروهددا ين الددذين يقبنددون اململكددة 
العربية السعودية كان هلدم دور بدارز يف تسدلين الضدو  علدا موسدي إخدوا م يف أراكدان, بدل كاند  هلدم 

الفعليددة للتعريددب بقضددية مسددلمي أراكددان حدد  علددا  االنبالقددةعلددا أيدددي م بدددأت املبددادرة احلقيقيددة و 
املسدددتوى الددددوم, وال افددددا أن قضدددية مسدددلمي أراكددددان قضدددية كانددد  منسددددية علدددا املسدددتوى الدددددوم 

, نظدددراً للقمدددع احلاصدددل واحلةددددار اإلعالمدددي الدددذي فر دددته احلكومدددة امليامناريددددة (1)واإلسدددالمي والعدددريب
وسدديلة إعالميددة يعددد جر ددة يعاقددل علي ددا القددانون و وقدد  بدده املنبقددة بإحكددام; حيدد  إن امددتالل أي 

وهو القانون الذي يببق بةرامة يف حق املسلمن يف أراكان فقدن كمدا سدبق اإلشدارة إليده يف  ,البورمي
 .مب   الت ديات اإلعالمية

وبفضدل مدن اهلل مث بفضدل ج دود هدؤال  اإلخدوة املقيمدن باململكدة العربيدة السدعودية ويشدارك م  
خباريددة ووكداالت أنبددا  مت ةةددة إعددش مواقدع  (2)يف  لدك بعددض اإلخدوة ال يددورين مدن دولددة بدن الديش

اعدهم حترل الضمري العاملي وحترل معه اإلعدالم ال دريب واإلسدالمي والعدريب, وسد ,لقضية مسلمي بورما
مواقدددع التواصدددل انتشدددار يف نقدددل احلددددث والوقدددانع بعدددد هدددذ  املددددة البويلدددة تدددوفر الشدددبكة العنكبوتيدددة و 

 وبروز القنوات التجارية )غري حملية وحكومية(.االجتماعي, 

وهندددا أشدددري إ  أبدددرز تلدددك اجل دددود واملسددداعي البيبدددة هلدددؤال  اإلخدددوة يف إبدددراز قضددديت م وتفاعدددل 
مدددن  ,ي مع دددم مبدددا يف  لدددك الةددد ب واجملدددالت والقندددوات الفضدددانية وغريهدددااإلعددالم العدددريب واإلسدددالم

, كيونيددة رمسيددة خاصددة ملسددلمي أراكدددانلوكدداالت أنبددا  او  ,خددالى مراكدد  إعالميددة مت ةةددة للقضددية
  املباركة وفيما يلي أ كر أهم تلك اجل ود

                                                           

   ويلة سنن من ومنسية م يبة أراكان قضية كان  ملا ا يسأى سانل لعل( 1) 
 أيضداً علدا العدا  اإلسدالمي,  األخبدار وصدوى صعل مما املشرق بالد بخر أراكان فيعتش وأ را، قلل اإلسالمي العا  إن يقوى الباح  

 االهتمدام عددم, كدذلك أخبدارهم انتشدار يف حدد ممدا واخلرو  الدخوى عدم يف البو يون است دم ا الي والقيود علي م فرر الذي احلةار
 نفسده رمدوم منشد ل فكدل املسدلمن بأقليدة الناري اهتمام عدم, أيضاً نفسه بقضية منش ل فكل إمهاالً  أو قةداً  اإلسالمية احلكومات من

 كتابددة عددممبداالة, باإل دافة إ  والال اإلحبداط مدن نددوع لديده أصدب  املتلقدي أن حد  آلخدر حددن مدن األمدة جراحدات كثدرة, و أرزاقده وتددبري
 وسداعد يف  لدك ,املدأموى املسدتوى إ  تيقدا ال فإ ا كتابات هنال كان  وإن املسلمن األراكانين قبل من جيداً  توثيقاً  وتوثيق ا التاريخ
 تداريخ يف الدرزاق عبدد املاسي وكتا  هاروي ماسي ككتا  اإلسالمي التاريخ لبما من م تعمداً  التاريخ كتل من بعضاً  البو ين إخفا 
 .أراكان

 .واإلعالم الب وث مرك  برعاية اإلخبارية أراكان بوابةعش ( 2) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

217 

 

 / الصحف والمجَلت:4

   كرت جريدة املدينة هذا اخلش وبدأت بقوهلدا يف بورمدا يف جندو  شدرق بسديا ويف منبقدة 
م  1942, ويف عام ارأراكان يتمرك  املسلمون, هؤال  يعود أصل م إ  العر  وامل وى واهلنود التج

كان  احلر  العامليدة الثانيدة سداخنة يف جندو  شدرق بسديا, وكدان اليابدانيون قدد اكتسد وا املنبقدة 
وجددا  دور بورمددا اكتسدد  ا اليابددانيون فددأعلن الشيبددانيون الددذين كددانوا حيكمو ددا  ,ولددة بعددد دولددةد

بددإخال , انسدد ا  الشيبددانين )املسددي ن( كددان مبثابددة خددال  بالنسددبة لسددكان بورمددا البددو ين, 
نيددة مدن احلكدم املسدي ي واألثدر املسدي ي, فدإن البدورمين البدو ين قدرروا أن يت لةدوا مدن أقليدة ديو 

أخددرى هددي املسددلمون, وبالفعددل بدددأت  لددة قتددل اسددتف ازية بو يددة أعقبت ددا  ددل قتددل و ددل مركدد ة 
 .(1)علا املسلمن قتل خالهلا عشرة بال، مسلم ودمرت ممتلكاهتم مبا يساوي مالين الدوالرات

   كددرت جريدددة الريددار علددا لسددان سددكرتري الشددؤون اخلارجيددة جلب ددة حتريددر املسددلمن يف 
بورما إحةانية تو   عدد الشملانين املسلمن الذين يشيكون يف الشملان لل كومة البورمية ويبلغ 

وحيةل إقليم  اى أراكدان يف الشملدان علدا مدا يلدي  يف عدام  ,( عضو300عدد األعضا  حوام )
م 1955م علدددددا مخسددددة مسدددددلمن, ويف عدددددام 1951م علددددا مسدددددلَمن اثنددددن, ويف عدددددام 1940

م تولدد  احلكومدة الشدديوعية, 1961م مخسدة مسددلمن, ويف عدام 1961مسدلَمن اثندن, ويف عددام 
م مسددلم واحددد 1905م أربعددة اثنددان مددن م مسددلمان واآلخددران بو يددان, ويف عددام 1903ويف عددام 

عيددن برملددانين جدددد والشددك أن عدددد األعضددا  املسددلمن يف وثالثددة بو يددون, وجيددري هددذا العددام ت
الشملدان إن   يدتم حددذف م مامداً فدإ م   اتدداروا غدري واحددد, كمدا أن اإل اعدة الرمسيددة لبورمدا كاندد  
تدذيع بعدض الدشام  بل دة روها يدا الدي تسدت رق مددهتا ثلد  سداعة يف ثالثدة أيدام يف األسددبوع, ويف 

 .(2) اعة من ب  برام  املسلمنم توقف  هذ  اإل1964عام 

                                                           

 عبددد الشدديخ بددن حسددن واليددة الشدديخنقلدده ( 4305العدددد )هددد 1398/ 24/6يف  ةالةددادر جريدددة املدينددة املنددورة السددعودية هددذا مددا  كرتدده  (1) 
 64(  العامليدة التقدارير عدن السدعودية الةد ب تهر نشد مدا  دو  يف االشدياكية بورمدا يف املسدلمن موسدي حدوى) يف كتابده الشماوي اخلالق

 حوت وقد, بورما مسلمي بشأن وحوارات وتقارير أخبار من ورد ما مجع عن عبارة الكتا  هذا, و هذا الكتا من  مةورةلدي نس ة و 
 اإلسدالمي العا  أخبارو  تا   وصنداي والبالغ والريار والبالد وعكاظ والندوة املنورة املدينة ص يفة من ا  ص ب علا الكتا  مراجع
 وجملددة اإلسدالمية اجلامعدة وجملددة العدر  وجملدة األقليدات شددئون مع دد نشدرةجملددة و  اإلسدالمي العدا  راببدة جملددة من دا  التوجمد, ديب وأخبدار
, وللشديخ مؤلفدات أخدرى كثدرية بالل دة العربيدة واألورديدة من دا  مه يدة متنوعة إعالمية مادة( 110)قرابة  , وحوىاليمامةجملة و  باهلند الدعوة

يبتلدع املسددلمن يف بورمدا, اجل داد, خالصدة الن دو, روها يدا تعلديم اإلسدالم وغريهددا, الواليدة يف منقدل خدري الشيدة, واحلدق أقدوى, االشدياكية 
 وله خمبو ات أيضاً من أبرزها  فت  العالم من أدلة األحكام, ومفتاا القربن, وقاموري القربن وغريها, انظر مل ق الكتا  املذكور.

 عبددد الشدديخ بددن حسدن واليددة الشدديخنقلدده , 9(  4202العددد )هددد 1398/ 28/0يف  ةالةددادر جريدددة الريدار السددعودية هدذا مددا  كرتدده  (2) 
 .80(  العاملية التقارير عن السعودية الة ب تهر نش ما  و  يف االشياكية بورما يف املسلمن موسي حوى) يف كتابه الشماوي اخلالق
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   نشرت أخبار العا  اإلسالمي تةرحياً لسعادة األستا  حممد صدفوت السدقا األمدن العدام
املسداعد لراببدة العدا  اإلسدالمي عددن مشداهداته بعدد العدودة مددن رحلتده علدا رأري وفدد الراببددة إ  

إندين "م علدا احلددود فقداى  بن الديش لتقةي أو داع الالجئدن املسدلمن مدن بورمدا يف معسدكراهت
أعددود اليددوم إ  مكددة حددامالً بالةددورة والةددوت أبشددع الةددور عددن العدددوان اآلمث الددذي قامدد  بدده 
احلكومدددة العنةدددرية, إن نددددا  مكدددة للعدددا  أن قدددا عوا هدددذ  احلكومدددة وحاصدددروها اقتةدددادياً فإ دددا 

جيشددد ا  ددددامع م حكومدددة عنةدددرية فاشدددية ال تتمثدددل في دددا القددديم واألخدددالق, إن سدددكان بورمدددا و 
التعةدل والدددليل اغتةددا  النسدا  وقتددل الرجدداى وتعددذيل املسدلمن واملسددلمات والبددرد اجلمدداعي 

ألبقار والددجا  دون ر دة ألب يعيشون يف حالة ص ية سيئة كل هذا مع احليوانات وا 120بلغ 
 .(1)وال شفقة"
   الالجئددن املسددلمن عنددوان تدددفق امل يددد مددن ألددو، )كتبدد  جريدددة الندددوة السددعودية حتدد

جددرى  ددردهم مددن منددازهلم حتدد  هتديددد السددالا  (, حيدد علددا بددن الديش مددن  دداى غددر  بورمددا
وقدد وصدل بال، األشد ا  ممدا رفدع  ,وتعر وا للتعذيل واالغتةا  والسرقة وإحراق املمتلكات

وأن سدددتن ألدددب شددد   ينتظدددرن علدددا احلددددود للسدددماا هلدددم  ,عددددد الالجئدددن إ  ثالثدددن ألدددب
, وكددان مددن املتوقددع أن تب دد  حكومددة بددن الديش هددذ  القضددية مددع السددلبات البورميددة يف بددالعبور

 .(2)وق  قريل
   بورمددددا مددددارري تةددددفية الوجدددددود )كتبدددد  جريدددددة عكدددداظ السددددعودية حتدددد  هددددذا العنددددوان

ردا مسدلمو بورمدا وبدأت بقوهلا تناقل  وكاالت األنبا  العاملية أخبدار املأسداة الدي  در  (اإلسالمي
ويقدددر  ,بدإجال  املسدلمن مدن أو دا م و اصدة إقلديم أراكدان تل د  يف قيدام حكومدة بورمداوالدي 

يتم عبور معظم دم إ  دولدة بدنجالديش  ,يومياً  ن من مسلمي بورما مخسة عشر ألبعدد النازح

                                                           

 يف كتابدده الشمدداوي اخلدالق عبددد الشدديخ بدن حسددن واليدة الشدديخهدد نقلدده 1398/ 22/6يف  ةالةددادر أخبددار العددا  اإلسدالمي هدذا مددا  كرتده  (1) 
 . 01(  العاملية التقارير عن السعودية الة ب تهر نش ما  و  يف االشياكية بورما يف املسلمن موسي حوى)

األركددا  صددا  حممددد إدريددا  الشدديخنقلدده , 14(  5829العدددد )  هددد22/5/1398يف ةالةددادر جريدددة الندددوة السددعودية هددذا مددا  كرتدده  (2) 
لددي نسد ة , و 30(  العربيدة بالل دة امل تلفدة الددوريات نشدرته مدا حسدل الشديوعية بورمدا يف املسدلمن إخوانندا مأسداة) يف كتابه ر ه اهلل
 هد1405 عام وح  هد1386 عام من وحوارات وأخبار تقرير من العربية بالل ة ورد ما مجع عن عبارة الكتا  هذا, و هلذا الكتا  مةورة

, وللمؤلددب  متنوعدة إعالميدة مدادة( 68) علددا حدوى العربيدة وقدد واجملددالت كالةد ب امل تلفدة الددوريات يف, أراكددان مسدلمي مأسداة عدن
 كتابات أخرى مثل نبذة عن تاريخ بورما, وج رافية بورما وأراكان, ومأساة املسلمن يف أراكان.
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دد املسددلمن الددذين وقددد  هبدد  بعددض األخبددار إ  أن عدد ,الددي قامدد  بددإيوان م يف خميمددات مؤقتددة
 .(1)ئة ألب مسلم, وقد بع  حكومة بن الديش مبذكرة احتجا  إ  حكومة بورمام قتلوا حوام
 الددددي واملدددذاب  بورمدددا مسددددلمي قضدددية عدددن دوريددددة تقدددارير نشدددرت الكويتيددددة األنبدددا  جريددددة 

 م2013 أبريدل 30  الثالثدا  مدن ابتددا ً  حلقدة (11) بل د  حلقدات عدش قدرون مندذ هلا يتعر ون
 علدا الضدو  سدلن والدي ,(العةدر مذقدة بورمدا مسدلمو) بعنوان م2013 مايو 10  اجلمعة ح و 

 والدديين واالقتةدادي والسدكا  اجل درايف الو ع عن كاملة وخلفية بورما, ملسلمي التاراية اجلذور
 واملنظمدددات العدددا , دوى أفعددداى ردود إ  إ دددافة ومنشدددؤها, البو يدددة الدياندددة عدددن وخلفيدددة لبورمدددا,
 وأسدبا  بورما, يف اإلسالم دخوى كيفية عن التقارير وتبرق  ,االعتبارية والش ةيات واهليئات

 ومسدتقبل ومضدايقات, انت اكدات مدن واحلدي  القد  يف هلا يتعر ون وما من ا, املسلمن هجرة
 وجييدل األهدم األسدئلة امللدب يبدرا كمدا ,املوثوقة البورمية املنظمات عن ونبذة بورما, يف اإلسالم

 املوا ندة قدانون عدن تعدر، وما ا أراكان؟ إقليم وخاصة بورما من املسلمن هجرة أسبا  ما  عن ا
 إ  أراكددان مسدلمي مددن املليدونن قرابدة  ددرد وكيدب ؟اجلنسددية درجدات عدن تعددر، ومدا ا بورمدا؟ يف

 هددددذ  عددددش توثيق ددددا ويعيددددد جددددذورها مددددن القضددددية يبددددرا فددددامللب ؟ التدددداريخ عددددش اجملدددداورة احلدددددود
 .(2)احللقات
   إبددادة مجاعيددة لألقليددة اإلسددالمية  رمددا بو )قالدد  جملددة الددبالغ الكويتيددة حتدد  هددذا العنددوان

, بورمدددا بلدددد تدددت كم في دددا عقليدددات بو يدددة عسدددكرية متعةدددبة (وإخدددوا م ال حيسدددون وال يت ركدددون
مت لفة وللفكر االشياكي مشاركة يف  لك الت لب املتعةل أو التعةدل املت لدب ولدذا فبورمدا 

بلدان الشرق األقةا املرش ة للسقوط بن أنيا  ال دوى الشديوعي الدذي ابدن  من  من قانمة
البدددتالع الشدددرق مدددن الفلبدددن إ  نيبددداى والبن ددداى خدددالى حندددو عقدددد مدددن السدددنن, فقدددد قدددام النظدددام 
البدددورمي بقتدددل أكثدددر مدددن ماندددة ألدددب مسدددلم بعدددد أن دمدددر مسددداجدهم ومددد ق مةددداحف م و دددل 

ل رم تنكيالً وهتك أعرا  م وشدرد كدذلك حندو ماندة ألدب بخدرين ممتلكاهتم الثابتة واملنقولة, ونك
 . (3)ا بروا للجو  إ  بن الديش الي حتوى اآلن إيوا  املشردين املنكوبن

                                                           

صدا  حممدد إدريدا األركدا  ر ده  الشديخنقلده , 9(  4302العددد )  هد15/6/1398يف ةالةادر جريدة عكاظ السعودية هذا ما  كرته  (1) 
 , مرجع سابق.59(  العربية بالل ة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية بورما املسلمن إخواننا مأساة) يف كتابه اهلل

 ولدي نس ة الكيونية جلميع حلقاهتا, وهي أيضاً متوفرة علا الشبكة العنكبوتية. يوسب عبد الر ن  األستا  الة في كتبهوقد   (2) 
صددا  حممددد إدريددا األركددا   الشدديخنقلدده , 63-62(  450العدددد )  هددد21/6/1398يف ةالةددادر جملددة الددبالغ الكويتيددة هددذا مددا  كرتدده  (3) 

 .66  مرجع سابق,( العربية بالل ة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية بورما املسلمن إخواننا مأساة) يف كتابه ر ه اهلل
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   (,ا ددب اد األقليددة املسددلمة يف بورمددا)كتبدد  جملددة راببددة العددا  اإلسددالمي حتدد  عنددوان 
تنكيل من حكومت ا العسكرية االشياكية وقال  تتعرر األقلية اإلسالمية يف بورما لال ب اد وال

بدل جداوز الظلدم مددا   ,مما حاى دون قيام املسلمن في ا بأدا  واجباهتم الدينية يف حرية وا مئندان
عندددما سددن  احلكومددة البورميددة قددوانن حتددرم املسددلمن هنددال مددن مجددع التشعددات واملعونددات لبنددا  

نشدان ا, وو دع  العراقيدل يف سدبيل أدا  املسدلمن املساجد وتعمريها, وفت  املدارري اإلسدالمية وإ
األمدر الدذي دعدا اجمللدا املركد ي للجماعدة اإلسدالمية  ,فريضة احل  وزيارة املسجد النبوي الشدريب

أن يناشد حكومة الباكسدتان ومجيدع احلكومدات والشدعو  اإلسدالمية أن تسدت دم نفو هدا لنةدرة 
يددة الدينيدة إلددي م, وإنقددا هم ممددا هددم فيدده مددن بددؤري املسدلمن هنددال ورفددع الظلددم عددن م, وإعددادة احلر 

 .(1)وشقا  وخرا 
  حتقيددق مةددور عددن مأسدداة املسددلمن يف )كتبدد  جملددة اجملتمددع الكويتيددة األسددبوعية بعنددوان

روهنجيا الحي  تعيش أقلية مسلمة يبلق علي م اسم مسلمي  (مج ورية بورما االشياكية الشعبية
حييبون ردم مدن كدل جاندل ويت كمدون يف مةدانرهم, وقدد صدش يعيشون وسن قر من البو ين 

املسدددلمون وصدددابروا حددد  حيتفظدددوا بأرا دددي م وديدددارهم الدددي ورثوهدددا جددديالً بعدددد جيدددل عدددن ببدددان م 
عنددددما  ,عدددش حقدددل تارايدددة  ويلدددة متدددد بعدددض جدددذورها إ  القدددرن الثدددامن املددديالدي ,وأجددددادهم

لفدة ورا هددا بعددض اجلرحدا والضددعفا  الددذين توغلد  جيددوش الفددت  اإلسدالمي إ  حدددود الةددن خم
كما متد جذورها األخرى إ  هجرات التجار املسلمن من العدر  والفدرري   ,استقروا بتلك األحنا 

 .(2)وامل وى يف فيات الحقة من بداية القرن الثا  عشر إ  الثامن عشر امليالدي
 (مأسداة املسدلمن يف بورمدا)  بلددغ   حتد  هدذا العنددوان كتبد  جملدة اليمامدة السدعودية فقالد

شد ر قدد يةدل ( الجدت, ويف سدتة أ105000وام )عدد الالجئن املسلمن الفدارين مدن بورمدا حد
العدد إ  مليون, يعيشون اآلن يف معسكرات علا احلددود بدن بورمدا وبدن الديش الدي اسدتقبلت م 

متبلبدات احليداة, ف دم بدال مسداكن, بدال عمدل وبدال و دن, وبورما الي  دردهتم, ال  لكدون أبسدن 
لقد فقدوا كل شي  ما عدا  كريات اخلدو، والرهبدة الدي تبداردهم يف املنفدا, فدالالجئون هدم مدن 

معظم دم يعلمدون  ,الروهنجية املسلمن الذين يعيشون يف مقا عة أراكان يف بورما منذ ثالثة قرون
                                                           

صددا  حممدد إدريدا األركددا   الشديخنقلده , 16-14(  400العدددد )  هدد14/0/1398يف  ةالةدادر جملدة اجملتمدع الكويتيددة هدذا مدا  كرتدده  (1) 
 .120  مرجع سابق( العربية بالل ة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية بورما املسلمن إخواننا مأساة) يف كتابه ر ه اهلل

صددا  حممدددد  الشددديخنقلدده , 05-04(  10العددددد ) هددد1386يف  ي احلجددة سدددنة ةالةددادر جملددة راببدددة العددا  اإلسدددالمي هددذا مددا  كرتددده  (2) 
 مرجدع سدابق( العربيدة بالل دة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية بورما املسلمن إخواننا مأساة) يف كتابه إدريا األركا  ر ه اهلل

 20. 
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د بددده حدددوام عشدددر مدددن األقليدددات األخدددرى ولكدددن األقليدددات وهدددم أقليدددة يف بلددد ,بالتجدددارة وال راعدددة
بينما الروهنجية يدينون باإلسالم ويؤمنون برسالة النديب حممدد  ,األخرى كل ا تدين بالديانة البو ية

 .(1)صلا اهلل عليه وسلم
  كتبددد  جملدددة   (,مسدددلمو بورمدددا حمرومددون مدددن حقدددوق م املدنيدددة ومددن اجلنسدددية)حتدد  عندددوان

إن اال برابات البانفيدة بدن املسدلمن واملدوغ البدو ين يف أراكدان خاصدة   ل اإلرشاد اليمنية فقا
م أثندددا  احلدددر  1943ففدددي عدددام  ,ويف أمددداكن أخدددرى عامدددة ترجدددع إ  أيدددام االسدددتعمار الشيبدددا 

بدأت  انفة املوغ يف  ب   ,العاملية الثانية عندما استو  اليابانيون علا بورما و ردوا اإل لي  من ا
وهددذا اإلرهددا   ,يف حددن كاندد  احلكومددة  ددعيفة و  يكددن هنددال مددن يعار دده ,املسددلمن وقددتل م

 ,و هدل بال، مدن املسدلمن  د ايا املذقدة ,أجش املسلمن علا اهلر  من ا إ  البن اى الشرقية
د اإل ليد  مدرة أخدرى, ويف مث عداد األمدن عنددما عدا ,واستو  علا ممتلكاهتم أناري من  انفة املدوغ

م حةددددل  بورمددددا علددددا اسددددتقالهلا فنشددددب  املددددؤامرة لي ددددرم املسددددلمون مددددن 1948يندددداير عددددام 4
وبدددأت اال ددبرابات البانفيددة مددن جديددد وبدددأت قددوات العسددكر والشددر ة الددي في ددا  ,حقددوق م

ة وسدددلب  شدددر ة اهلجدددر  ,األغلبيدددة لبانفدددة املدددوغ  دددر  و دددرد املسدددلمن مدددن املندددا ق اإلسدددالمية
مث رجعوا إ  بورما بعد اتفاقيدة  ,والتو ن من م حفان  نفوس م ودفعت م جشاً إ  البن اى الشرقية

 .  (2)ثنانية م  بن حكومي بن الديش وبورما وا إسكا م يف امل يمات هنال
 جملة البيان يف قسم مرصد األحداث  كدرت عدن أحدواى مسدلمي بورمدا وبددأت بقوهلدا  يف 
 ت ايدددد يف بورمددا مشددكلة مسدددلمي زالددد  ال احلا ددر, العةددر يف املسدددلمن موسددي أهدددم مددن واحدددة
  لددل وال  دددهتم عددن شدديئاً  املنظمددات اإلغاثيددة مددن نسددمع نعددد و  ,مسددتمر واهددل ويف مسددتمر

 االنت اكدددات تواصدددل  فقدددد هندددال, علدددا املسدددلمن وشددددهتا املأسددداة اسدددتمرار بدددرغم ,مسددداعدهتم
 زالدوا ال حيد  البو يدة; احلكوميدة القدوات يدد علدا من البورمين املسلمن السكان حق يف اخلبرية
إال  قريددة إ  قريددة مددن ممنددوع والسددفر, فالسددفر االعتقدداد يف احلريددة مثددل أبسددن حقددوق م مددن حيرمددون
 أعددددرار املسددددلمات تعددددرر يعددددين ممددددا للجنسددددن إجبدددداري والتجنيددددد اجلدددديش; قددددوات مددددن برخةدددة

 علددا يُ دار إ  املسدلمن متواصدل; حدق يف واهلمجددي التعسدفي واالعتقداى والتجداوزات لالنت اكدات
                                                           

صددا  حممددد إدريدددا  الشددديخنقلدده , 10(  512العدددد )  هدددد,30/8/1398 ةالةددادر جملددة اليمامددة السدددعودية يف عددددها هددذا مددا  كرتددده  (1) 
, مرجددع 191(  العربيدة بالل دة امل تلفدة الددوريات نشددرته مدا حسدل الشديوعية بورمدا املسددلمن إخوانندا مأسداة) يف كتابده األركدا  ر ده اهلل

 م.12/12/1982سابق, وقد اقتبس  اجمللة هذ  املعلومات من جملة الدعوة اإلسالمية الي تةدر يف دهلي باهلند الةادرة يف 
إدريددا األركددا  صددا  حممددد  الشدديخنقلدده , 21-19  هددد,1403يف شددواى سددنة ةالةددادر جملددة اإلرشدداد اليمنيددة يف عددددها هددذا مددا  كرتدده  (2) 

 .191مرجع سابق  ( العربية بالل ة امل تلفة الدوريات نشرته ما حسل الشيوعية بورما املسلمن إخواننا مأساة) يف كتابه ر ه اهلل
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 بندددا  علدددي م وحيظدددر إلدددي م; توجيددده الدددت م دون مدددن املعدددتقالت إ  ويُؤخدددذون و ددداراً  لددديالً  بيدددوهتم
 وأرا دي م مد ارع م مدن م وصدودرت علي ا, يةعل احلةوى برخ  إال الدينية واملدارري املساجد
الشددعل  هلددا يتعددرر الددي احملنددة فددإن األسددب ومددع  راعددة;لل صدداحلة وعددرة وغددري منددا ق إ  وهجددروا
 يف  دد املسددلمن البو يددة اجلدرانم كشددب مدن املبلدو  االهتمددام اليدوم إ  تلددق   بورمدا يف املسدلم
 .(1)واهلندوري الي ود هلم بن الالزمة اإلنسانية املساعدات وتقد  ,العا  من البقعة هذ 

  

                                                           

 (.مستمرة املأساة زال  ما) , بعنوان124(   154انظر جملة البيان العدد )( 1) 
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 / القنوات الفضائية.3
  األقةا الفضدانية بالتعداون مدع املركد  اإلعالمدي الروهنجدي  لدة إعالميدة لنةدرة قام قناة

إ  السدددداعة  مسددددا ً  8000هددددد مددددن السدددداعة 1434/ 24/5مسددددلمي بورمددددا مسددددا  يددددوم اجلمعددددة 
واحلقددددوقين يف قضدددية مسدددلمي بورمدددا وشدددارل يف احللقدددة جمموعدددة مددددن امل تمدددن  ,مسدددا ً  10000

 كددر مأسداة مسددلمي بورمدا ومعاندداهتم عدش العةددور   دة أمه داوتبرقددوا إ  جواندل عدد ,واإلعالميدن
و كددر بعدض احللددوى ومناشددة الدددوى اإلسدالمية ومنظمددات  ,وأسدبا  املشدكلة وجددذورها التارايدة

 .(1)حقوق اإلنسان
 .)فيلم وثانقي بعنوان )اإلبادة اخلفية 
م, 24/03/2013ه قندداة اجل يددرة ملدددة سدداعة تقريبدداً, وعددرر بتدداريخ  تدده وقدمتددالددذي أنتج 

ونقدل الةدور واملقدا ع احليدة مدن موقدع احلددث  ,وسلن الضو  علا القضية بشكل احديايف وم دين
 القمدع اإلعالمدي واحلةدار املفدرور علدا الدرغم مدن و لك بإدخاى كامريات خفيدة ,داخل أراكان

والتب ددري , وقددد كددان الفدديلم مددؤثراً جددداً لل ايددة, ويظ ددر الفلددم التعددذيل املن جددي مدن قبددل احلكومددة
العرقدي والقتددل بأسددلو  اإلعددام  ددد الروهنجيددا, والدي نفددذت بدددعم ومشداركة مددن جدديش ميامنددار 
وقددوات أمددن الدولددة واملسددؤولن احلكددومين احملليددن, واحتددوى علددا لقددا ات حيددة لددبعض املنكددوبن 

 ,ريهمولقددا ات مددع مسددئولن يف احلكومددة امليامناريددة, وبعددض البددو ين املتشددددين مددن الرهبددان وغدد
عسدددكرياً بو يدداً, حددد   20وأمه ددا قةددة املدددرأة املسددلمة جندددات برا الددي توفيددد  أثددر اغتةدددا  مددن 

حدددوث إبددادة  الددذي بددنأداندد  حكومددة بورمددا قندداة اجل يددرة اإلخباريددة بسددبل عر دد ا هلددذا الفدديلم 
 .(2)مجاعية  د الروهنجيا, حي  قال  احلكومة إن التقرير يف القناة مبالغ وافتعاى

  األراكان املنسية(.بعنوان ثانقي فيلم و( 
يدددوم الثالثددددا   يفعددددرر , و  دقيقدددةنه قنددداة اجملددددد الفضدددانية ملددددة أربعددددتدددده وقدمتدددالدددذي أنتج

ا تةددددوير مشدددداهد  وأحداثدددده مددددن خميمددددات و  ,م16/10/2012  هددددد, املوافددددق30/11/1433
                                                           

  من  شارل كلكمقبع فيديو, وقد   علا الشبكة العنكبوتية تيو اليو موقع ( تابع  هذ  احللقة مباشرة وهي متوفرة يف 1) 
 .عبد اهلل سالمة معرو، رنيا املرك  الروهنجي العاملي - 
 . باح  وعضو املرك  اإلعالمي الروهنجي حممد أيو  سعيدي -
 . ناشن حقوقي أبو  ل ة األركا  -
 . الروهنجيمدير املرك  اإلعالمي  عبد الشكور نور صالا- 
 .عبد اهلل عمر األركا  داعية وحما ر جبامعة أم القرى- 
 .الشماويناألراكانين عضو املرك  اإلعالمي الروهنجي, وكل م من  أ د أبو اخلري  -

  بعنوان )اإلبادة اخلفية(. كمقبع فيديوعلا الشبكة العنكبوتية  تيو  اليو موقع تابع  هذ  احللقة مباشرة وهي متوفرة يف  (2) 
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حيددة  الالجئددن الفددارين مددن ا ددب اد البددو ين علددا حدددود بددن الديش, وعددرر لقددا ات ومشدداهد
من رجاى ونسدا  وأ فداى, وقدام جبولدة علدا املسداكن  األخرية للمسلمن الذين ن حوا يف األحداث

حلقدات لبعض راكان وبن الديش, وا أيضاً عرر أاملت الكة و ر النا، الذي يفةل بن حدود 
حتفددي  القدددربن الكدددر  لأل فدداى, رغدددم البدددؤري الددذين يعيشدددون هندددال, مددع إبدددراز أنشدددودة وقةددديدة 

 .(1)مرددين  أ  ا اإلسالم لنا ديناً, ومجيع الكون لنا و ناً املضب دين  فاى الالجئن لأل
 (جديدة إسالمية مأساة الروهنجيا مسلمو) فيلم. 

 مأسداة حجدم كشدب يف اقدرأ قندوات إدارة مدن الفديلم الدذي أنتجتده قنداة إقدرأ الفضدانية سدعياً        
 18 و 10 املوافدددق  والثالثددا  االثندددن يددومي مسدددا  بورمدددا, وُعددرر الروهنجيددا يف أراكدددان مسددلمي
 إقلديم يف املسدلم الروهنجيدا شدعل مأسداة عدن جد أين مدن املتكدون الفديلم م ويت دث2014مارري
 وحدد  م1084 سددنة بورمددا احتلتدده أن مندذ البددو ين يددد علددا جمددازر مدن لدده يتعر ددون ومددا ,أراكدان
 اجل درايف وموقعده مبسداحته ومدا يتعلدق ,إقلديم أراكدان وتارايدة ج رافية إ  الفيلم هذا, وتبرق يومنا

 بالت دداكم بدده الروهنجيددا مسددلمي وأحقيددة ,إليده اإلسددالم دخددوى وكيفيددة ,املسددلمن سددكانه وأصدوى
 ا إ  بالواقعيدة اتسدم والدينيدة, والفديلم واحلضارية والسياسية والعرقية واجل رافية التاراية لالعتبارات

 إلقلددديم م, اجملدداورة الدددوى يف إ الى مددن لدده يتعر دددون ومددا الددروهنجين جلددو  خميمددات يف تةددوير 
 البو يددة العةدابات مارسدت ا بربريدة مددن رأو  ممدا صدوراً  ينقلدون الددذين النداجن شد ادات حيد   كدر

 يف الوحشددية صددنو، مددن , ويلددة قانمددة مددن املسددلم الروهنجددي الشددعل حددق يف البددورمي واجلدديش
 العرقدي والتب دري األمدواى ومةدادرة االجتمداعي والت ميش والديين العرقي التميي  من صورها أبشع

 وإهاندددة ,املدددوت حددد  والتعددذيل النسدددا  واغتةدددا  القسدددري والت جددري املنظمدددة اجلماعيدددة واإلبددادة
 .(2)واملةاحب املساجد قرق اإلسالمية املقدسات

 .قناة وصال الفضائية 

                                                           

بعنددوان )األراكددان املنسددية(, وقددد كددان  كمقبددع فيدديوعلددا الشددبكة العنكبوتيددة  تيددو  اليو موقدع تابعد  هددذ  احللقددة مباشددرة وهددي متددوفرة يف  (1) 
مة معدرو، أمدن سدال عبدد اهلل بدن الشديخ   كدل مدن  الضديو،كدان سيناريو وإخرا  وتقد   اإلعالمدي املعدرو، تركدي الشد ري و  الفيلم من

جملددا اجلاليددة األركانيددة الشماويددة, ود. حممددد ر ددوان مدددير فددرع الندددوة العامليددة للشددبا  اإلسددالمي يف بددنجالدش, وأسددعد ال مددان بددن ف ددر 
و، الداعيدة املعدر الدين داعية وناشن إغاثي يف خميمات الالجئن, وبعد عرر الفيلم ا استضافة الشيخ د. حممد بن عبد الر ن العريفدي 

 .من منظور إسالمي أستا  جبامعة امللك سعود للت ليل وعرر القضيةو 
 إسالمية مأساة الروهنجيا مسلموبعنوان ) كمقبع فيديوعلا الشبكة العنكبوتية  تيو  اليو موقع تابع  هذ  احللقة مباشرة وهي متوفرة يف  (2) 

 ة(.جديد
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 اهلدددوا  علدددا سدداعة ملددددة أراكدددان مسددلمي عدددن برنددام  ت ةدددي ب الفضدددانية وصدداى قنددداة قامدد 
 )أراكددان عنواندداً  حيمددل الشنددام  كددان  حيدد  أسددبوع, كددل  مددن مجعددة يددوم يف امل ددر  صددالة بعددد مباشددرة

 مدن سداة(أامل )أراكدان جديدداً  عنوانداً  حيمدل واآلن ال امددي, خالد اإلعالمي يقدمه وكان تستةرخكم(
 باململكدة األراكدانين اإلخدوة مدن خنبدة وتقدد  ,مبكدة الروهنجدي عالمدياإل املرك  وتنظيم وترتيل تنسيق
 ثلددة شدارل وقدد واحلددوار, للت ليدل بالقضدية اهتمددام لددي م  ديو، باستضددافة ويقدوم السدعودية, العربيدة

  ايدة حد  (98)احللقدات عددد بلغ وقد بالقضية وامل تمن واإلعالمين واملشايخ والدعاة املفكرين من
 .(1)مستمرة زال  وال ,ه5143 عام

 الفضائية اآلن قناة  
 حيددد  ,عاليددة احيافيدددة مب نيددة األخبددار بت بيدددة تفددردت الددي اآلن إ  الوحيددددة القندداة وهددي

 موفدددها وأرسددل ,أراكددانب أكيددا  مدينددة يف امل يمددات داخددل مددن واملشدداهد والوقددانع األحددداث نقلدد 
 وزيدارات مباشدرة لقدا ات تعمدل أن واسدتباع  كبدرياً   ج دداً  وبدذل  ,موسا جنان اإلعالمية ومراسل ا
  .(2)حلقات س  عر   وقد جداً, وم مة حةرية وثانق وعر   ,مؤثرة حية وشواهد ميدانية

   الفضائية األحواز قناة.  
 بالل دة مباشرة حلقات بب  للروهنجين بالسماا تفردت الي اآلن إ  الوحيدة القناة وهي

 املركد  وإخدرا  وترتيدل إعدداد مدن وهدي ,الروهدا ين املسدلمن هتدم متنوعدة موا ديع يف الروهنجية احمللية
 يدوم احللقة وتأر مستمرة زال  وال هد,9/8/1435 بتاريخ  حلقة أوى بث  وقد ,الروهنجي اإلعالمي
 .(3)نجية()قضايا روهبعنوان  ساعة وملدة مكة بتوقي  العاشرة الساعة مام يف أسبوع كل  من السب 

 الفضائية. صفا قناة  
 املسدلمن هتدم متنوعة موا يع يتناوى (الروها يا مسلمو) بعنوان مباشراً  خاصاً  برناجماً  تب 

 كددل يف السددب  يددوم ويبدد  ,الروهنجددي اإلعالمددي املركدد  وإخددرا  وترتيددل إعددداد مددن وهددو ,الروهددا ين
 حلقدددددددددة أوى بثددددددددد  وقدددددددددد املكرمدددددددددة, مكدددددددددة بتوقيددددددددد  مسدددددددددا ً  الثامندددددددددة السددددددددداعة مدددددددددام يف أسدددددددددبوع
 .(4)مستمرة زال  وال ,ه1/1/1436بتاريخ 

                                                           

 واحللقات متوفرة علا موقع اليوتيو  بنفا اسم الشنام ., من حلقة هلذا الشنام  األسبوعي ( تابع  أكثر1) 
 كل حلقات األخبار وهي متوفرة علا موقع اليوتيو .( تابع   2) 
 تابع  أكثر من حلقة من هذا الشنام  واحللقات متوفرة علا موقع اليوتيو  بنفا اسم الشنام . (3) 
 فرة علا موقع اليوتيو  بنفا اسم الشنام .تابع  أكثر من حلقة من هذا الشنام  واحللقات متو  (4) 
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 العربيدة القندوات وبعدض السدعودية اإلخباريدة والقنداة العربيدة قنداةو  اجل يدرة لقناة ج ود وهنال
 األخبار. نشرات عش القضية ومستجدات باستمرار واألحداث الوقانع نقل يف

ووك  االت األنب  اء المتخصص  ة الت  ي تتح  دم ع  ن قض  ية مس  لمي / المراك  ز اْلعَلمي  ة 2
 بورما.

 (1)المركز اْلعَلمي الروهنجي. 

ركد  إعالمدي شدامل ي دتم بنةدرة قضدية األقليدة الروهنجيدة يف إقلدديم هدو م: التعري ف ب المركز
تعتمدد علدا امل نيدة واحلرفيدة لنقدل  ,عدش منظومدة وحددات مت ةةدة ,أراكان بدولة ميامنار إعالمياً 

كانين داخل اململكة العربية ا ورصد كل فعاليات وأنشبة األر  ,معاناة الشعل الروهنجي املضب د
حتدددد  إشددددرا، املركدددد  الروهنجددددي العدددداملي للتنسدددديق واملتابعددددة التددددابع ملنظمددددة التعددددداون  ,السددددعودية
فيدده هددم أصدد ا  القضددية وهددم مسددلمو , ومددا يتميدد  بدده هددذا املركدد  أن مجيددع العدداملن اإلسددالمي

 .أراكان

 إنجازات المركز اْلعَلمي الروهنجي.أبرز 

 .ANA_ إنشا  موقع إلكيو  عاملي باسم  وكالة أنبا  أراكان 1

 _ إ الق موقع األركانيون الروهنجيون يف اململكة العربية السعودية.2

 ستديو متكامل إلنتا  مواد إعالمية متنوعة.ا_ و ي  3

 يف جماى اإلعالم._ عقد دورات تدريبية 4

 _ إعداد تقارير تلف يونية لبعض القنوات الفضانية.5

_ إنتددا  حلقددات إخباريدددة باسددم  حددددث يف أراكددان بالل ددات العربيدددة واإل لي يددة والروهنجيدددة 6
 .والبن الية واألردية

                                                           

  الروهنجي اإلعالمي املرك  هدا،برز أأ (1) 
 .الروهنجيا قضية لنةرة والدوم واإلقليمي احمللي العام الرأي حتريك_ 1
 .اإلعالمية اجل ود لتكثيب اإلعالمية املؤسسات مع الفاعلة الشراكات بنا _ 2
 .القضية لنةرة إعالمية مشاريع لتتبىن األركانية اإلعالمية الكوادر وتأهيل تدريل_ 3
 .النشر يف واستثمارها اجلديد اإلعالم وسانل عش الشبكي االنتشار توسيع_ 4
 .الروهنجيا قضية نةرة يف واالستمرار القضية وه  علا احملافظة_ 5
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 ةم .قضية جمللة البيان بعنوان  الروهنجيا جدار الال_ إعداد ملب كامل عن 0

 _ تن يل تببيق وكالة أنبا  أراكان علا سوق األندرويد  قوقل بالي.8

 جريدة رفقا  ونشرة أراكان نيوز.و _ عقد شراكة مع املوقع اإللكيو   العر  اآلن 9

 .اْلحصائيات

 : _ عدد القنوات واْلذاعات والصحف4

 (8)و ,ات حمليدة ودوليدة( إ اعد5)و ,قنداة حمليدة ودوليدة (34ا التواصل عن  ريق املرك  مع )-
 إلبراز القضية. )الة ب واجملالت( مببوعات

 : _إحصائيات الرصد اْلخباري3

 ن,( صددورة حيددة مددن داخددل أراكددا2000), وخددش ومقالددة (3000ا نشددر وتددداوى أكثددر مددن )
 ( مقبع مرني خاصة بالقضية.1300)و

 : المصادر الخاصة للمركز _2

, أراكددان اليددوم, و أراكددان نيددوز, و واإلعددالم جلنددو  شددرق بسدديامركدد  الب ددوث , و املرصددد األركددا 
يددددددددددددا  يسددددددددددددتيتيليا جروهن,و  rohingyabloggerا بلددددددددددددوغرا يددددددددددددروه, أراكددددددددددددان أون اليددددددددددددنو 

Thestateless كلندر بريا , وkalandanpress(1). 

 ( وكالة أنباء أراكانANA)(2). 

هدددي وكالدددة إخباريدددة هتدددتم بنقدددل أخبدددار مسدددلمي أراكدددان بورمدددا علدددا وجددده : التعري   ف بالوكال   ة
اخلةو  وأخبار الروهنجين يف العا  علا وجه العموم, وتستقي الوكالة أخبارها عش شبكة مراسلن 

                                                           

صدالا ندور عبدد   مددير املركد  اإلعالمدي الروهدا ي األسدتا حةدل  علي دا مدن هدد, 1434الةدادرة يف عدام ملرك  عن اتعريفية النشرة انظر ال( 1) 
 .وسبق  ترمجته هد24/12/1434  بتاريخمبكة املكرمة وأجري  معه لقا  الشكور 

  األهدا، هذ  لت قيق تأسيس ا منذ الوكالة تسعا  الوكالة أهدا، (2) 
 .ميامنار حكومة قبل من أراكان إقليم علا املفرور اإلعالمي احلةار فك -1
 .أراكان داخل الواقعة األحداث عن واعية ر ية وتقد  للعا  وإبرازها املضب د الروهنجي الشعل أخبار علا احلةوى -2
 .الروهنجية القضية حوى اإلعالمية والنشرات الة فية املواد خمتلب إعداد  -3
 .الروهنجين حقوق عن للدفاع الشعو  واستن ار والعاملي الدوم الرأي حتريك -4



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

220 

 

ي ودو ددا باألخبددار مددن خمتلددب القددرى والبلدددات املضددب دة يف إقلدديم أراكددان, وقددد كددان الت بددين هلددا 
 .م2013م وانبلق  الوكالة فعلياً مبلع عام 2012م وت ذيت ا أواخر عا

إ  إبددراز الظلددم واال ددب اد الددذي يعانيدده الشددعل الروهنجددي يف  الوكالددةتسددعا : رس  الة الوكال  ة
هتدددد، إ  الت بيددة الشددداملة لألحددداث ونقل دددا بكددل مةدددداقية حدد  يتسدددىن و أراكددان وتقد ددده للعددا , 

 عما حيدث داخل أراكان.للمتابع الكر  احلةوى علا صورة موثوقة 

إبددراز معاندداة الشددعل الروهنجددي حدد  ترجددع إلددي م حقددوق م ويتوقددب مددا  ددارري : رؤي  ة الوكال  ة

 َفَعلَااْيُكمُ  الااد يِ  فِاا  اْسَتْنصَااُ وُكْم َوِإِن)   دددهم مددن تنكيددل وا ددب اد, انبالقدداً مددن قولدده تعددا 

 .[02  األنفاى] (النَّْصُ 

و لك مدن خدالى اسدتقا   ,بولية واسعة املدى متكاملة اجلوانل الوكالةتعمل : آلية عمل الوكالة      
مراسددالً يتمركد ون يف قدرى إقلدديم أراكدان, مث بث ددا للعدا  بددالل تن  220األخبدار مدن أرر احلدددث عدش 

العربيدة واإل لي يددة عددش موقددع إلكديو  متكامددل متعدددد اجلوانددل, فيمدا تددرتبن الوكالددة باتفاقيددات تعدداون 
 إعالمية مع عدد من القنوات الفضانية مما أتاا هلا نشر أخبارها علا نباق واسع. وشراكات

ا ت ذيددة املوقدددع اإللكدديو  للوكالدددة بدددأكثر مددن سدددتة بال، مددادة مدددن الكتدددل : أقس  ام الوكال   ة
 واملقاالت واألقاث والةور واملقا ع املرنية, موزعة علا األقسام اآلتية 

احلةدرية الدي تسددتقي ا الوكالدة مدن داخددل أراكدان, والدي تسددلن وحيتدوي علدا األخبددار  األخب ار:
 .تابعة دقيقة آلخر أخبارهم ومستجداهتممبالضو  علا أو اع الالجئن يف خميماهتم 

  وحيتدددوي هدددذا القسدددم علدددا عددددد  ددد م مدددن الةدددور الدددي التقبددد  داخدددل أراكدددان الوس   ائ 
 .الوثانقية والنشرات اإلخبارية وخارج ا, كما أنه حيتوي علا العديد من املقا ع واألفالم

وحيتددوي علدا أقدداث تارايدة م مددة تتعلددق بأراكدان واملراحددل ال منيدة الددي مدرت رددا عددش  الت اريخ:
 .كما أن القسم حيتوي علا تاريخ ميامنار باإل افة إ  تاريخ البو ين  ,التاريخ

ن والوثددانق امل مددة وحيتددوي هددذا القسددم علددا الكتدل املؤلفددة يف شددأن أراكددا الكت ب والنش  رات:
 .كما أن القسم يضم الدراسات واألقاث املتعلقة بأراكان  ,الي ختة ا
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وحيتوي هذا القسم علا عدد   م من املقداالت املتنوعدة والدي حتددث  عدن قضدية  المقاالت:
أراكدان سياسدياً وإغاثيداً ودوليداً, وحيتدوي كدذلك علدا قسدم خدا  حيتضدن املقداالت الدي كتبد  بدأقالم 

 .(1)اكانيناألر 

 (2)وكالة أنباء الروهانجيا. 

هدي مؤسسدة إعالميدة غدري رقيدة ُتعدىن برصدد أخبدار الروهنجيدا يف العدا , مدع  التعريف بالوكالة:
مجدع وأرشددفة كدل مددا يتعلددق بالقضدية الروهنجيددة, وتقدوم بتددوفري خدددماهتا اإلخباريدة مل تلددب املؤسسددات 

 والشبكة العنكبوتية.اإلعالمية كاإل اعة والتلف يون والة ب 

 حتقيق الريادة اإلعالمية يف أخبار الروهنجيا ونشر قضيت ا يف العا .الرؤية: 

 املؤسسدات مجيدع مدع وحتالفدات شراكات وعقد مب نية, ونشرها الروهنجيا أخبار رصدالرسالة: 
 .القضية خلدمة الروهنجية واملنظمات

شددد ر  يهدددد كفدددية وريبيدددة, وبعدددد مضددد1/12/1433  انبلقددد  الوكالدددة يف تددداريخ التأس   يس:
 .هد23/1/1434  ونةب تقريباً ا إقامة احتفاى مبناسبة انبالقة الوكالة بتاريخ

  أقسام الوكالة

 .قسم األخبار  وفيه ستة أقسام تشمل أخبار الروهنجين يف أي مكان يف العا  -
 .القضية تضم معظم الفيديوهات املنشورة عنو مكتبة الفيديوهات   -
 .ألبوماً للةور 14مكتبة الةور  وتوجد في ا  -

                                                           

, األركددا , وسدددبق  ترمجتددده حةدددل  علي دددا مددن ناندددل مددددير املركدد  اإلعالمدددي الروهدددا ي األسددتا  عمدددران كبدددريوكالددة, ( نشددرة تعريفيدددة عدددن ال1) 
 .هد19/10/1434  بتاريخمبكة املكرمة وأجري  معه لقا  

  وكالة أنبا  الروها يا أهدا، (2) 
 .اإلعالمية للمؤسسات وبث ا واخلارجية, الداخلية املةادر خمتلب من الروهنجيا أنبا  رصد/1
 .الوسانل بش  ونشرها وإصدارها والعاملي, احمللي العام الرأي ي م مبا والدراسات التعليقات وإعداد واملعلومات األنبا  حتليل/ 2
 .املةادر خمتلب من العام الرأي اواهات است ال /3
 .ونشرها ودراسات وأقاث وصور حتقيقات من الة فية املواد خمتلب رصد/4
 ودراسددات حتلدديالت علددا لل ةددوى بسدديا شددرق جنددو  منبقددة عددن االسددياتيجية الدراسددات مراكدد  مددع والشددراكات االتفاقددات عقددد/ 5

 .األحداث عن منبقية
 .العا  إ  هجراهتم وعن الروهنجيا, وتاريخ أراكان, تاريخ عن متكامل أرشيب بنا / 6
 .عليه واحلفاظ الروهنجي الياث ونشر, العاملية اإلعالم وسانل يف ومثرية حية الروهنجية القضية جعل/ 0
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 .قسم املقاالت  وتنقسم إ  مقاالت حديثة ومقاالت سابقة وأقالم أراكانية وحوارات -
 .قسم املؤلفات  وفيه الكتل والب وث والتقارير عن القضية -
 .الروهنجية قسم الوثانق  وفيه صور تاراية وخرانن ومستندات ووثانق تتعلق بالقضية -
 قسم القضايا  ملفات تت ري بت ري األحداث واملت ريات. -

 .قسم األحداث والت ليالت  أخبار مع حتليالت سياسية لقضايا مسلمي بورما -
 .قسم الثقافة واألد   موا يع تتعلق بالثقافة الروهنجية يف أراكان ويف بالد امل جر -
 .اث اآلبا  واألجدادقسم الفن والياث  موا يع تتعلق بفن وتر  -
 .قسم تاريخ أراكان  نبذة شاملة عن تاريخ أركان -
 قسم الش ةيات  ش ةيات أراكانية هلا  كر يف التأريخ. -

 إنجازات الوكالة.

 . اً ( خش 2509عدد األخبار الي نشر )•   
 ( صورة.3259) عدد الةور, و ( مقبعاً 1282عدد مقا ع الفيديو )•   
 ( مقاالً.528عدد املقاالت  )•   
 .اً ( تقرير 05عدد التقارير )•   
 .اً ( حوار 21عدد احلوارات )•   
 ( قثان.2( كتل, والب وث )9عدد الكتل )•   
 ( وثيقة.61عدد الوثانق )•   
, ويف ( موا دددديع5د  )األثقافدددة و اليف , و ( مو دددوًعا33عددددد املوا ددديع يف حددددث وحتليددددل )• 

 .(4)ياث مو وعانالفن و ال
 أنشطة الوكالة:

 الل ات احلالية  العربية, اإل لي ية, األردية.•

                                                           

نشددرة تعريفيددة عدن الوكالددة حةددل  علي ددا أثنددا  لقدداني مددع رندديا انظددر ,  ه1434/  11/  30هددد حدد  1433/  12/  1  يف الفدية مددن (1) 
 مبكة املكرمة. ه5/1/1435بتاريخ , شقدارتا  عبا  اهلل نور اإلسالم روها يا األسالوكالة أنبا  
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مشدداركة الوكالدددة يف عدددد مدددن الددشام  يف القندددوات الفضدددانية العربيددة, مثدددل قندداة اجل يدددرة, وقنددداة •    
, وقندداة الندددى, وقندداة القدددري, وقندداة األقةددا, وقندداة 25اسددكاي نيددوز عربيددة, وقندداة ديب, ومةددر 

 .(4)فلسبن اليوم

  (.31بوابة أراكان األخبارية )أركان 

ومركدد هم يف بددن الديش كددوكا  ,عبدارة عددن موقددع خددا  ألخبددار املسدلمن يف أراكددان بورمددا
ويشددر، عليدده جمموعدددة مددن  لبددة العلدددم املت ددرجن مددن اجلامعدددة اإلسددالمية باملدينددة املندددورة  ,بددازار

واجلامعات اإلسالمية من بن الديش, وأهم مدا  يد  هدذا املوقدع سدرعة نقدل األحدداث والوقدانع أوالً 
 .(3)بأوى من داخل أراكان عش مراسلن متعاونن

د اإلعالميددة لقضدددية مسددلمي بورمدددا يف كاندد  هددذ  إ دددالالت سددريعة ومدددوج ة ألبددرز اجل دددو 
العدددا  عدددش وسدددانل ا امل تلفدددة وقدددد حققددد  نتدددان  ملموسدددة وهلل احلمدددد إ  حتدددرل الضدددمري العددداملي 

 وعرف  الشعو  العاملية والعربية واإلسالمية مبأساة املسلمن هنال. 

  

                                                           

واملنسدق  ,روها يداالتعريفية عن الوكالة حةل  علي ا أثنا  لقاني مع األستا  عبا اهلل نور اإلسالم شقدار رنيا وكالدة أنبدا  النشرة انظر ال( 1) 
مدددؤمرات خاصدددة بقضدددية مسدددلمن أركدددان, ( 8) , شدددارل يفمبكدددة املكرمدددة ه8/8/1434اإلعالمدددي للمجلدددا الروهنجدددي األورويب بتددداريخ 

 .( مشاركة عش القنوات الفضانية32)و
 انظر موقع الشبكة العنكبوتية حت  عنوان بوابة أراكان األخبارية. (2) 
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 المطلب الثالث: الجهود التعليمية.
وددا  الشددعل البددورمي األراكددا  للن ددور رددم, هددو مددن أجددل األمددور الددي ينب ددي االهتمددام رددا 

لدذين حرمدوا مدن مواصدلة التعلديم االتعليمي يف مجيع جماالته وختةةاته امل تلفة  االهتمام برفع املستوى
 وأشري هنا إ  أبرز ج ود الدوى اإلسالمية واجلامعات يف هذا اجلانل امل م. ,يف بلدهم األم

 وأماكن االحتجاز. طق الَلجئينأوالً: االهتمام بالتعليم في منا

ُعدر، عددن األمددة املسددلمة الشماويدة مسددك ا بدددين ا وتببيق ددا لسدنة نبي ددا صددلا اهلل عليدده وسددلم 
وما ُأخرجوا من ديدارهم إال ألجدل  لدك, ففدي مندا ق الالجئدن وخاصدة  ,وحب ا لكتا  ررا ع  وجل

وددد املسدداجد واملةددليات منتشددرة بكثددرة  ,علددا احلدددود البن الديشددية ويف منددا ق الالجئددن بدولددة اهلنددد
فددرغم البددؤري والعندا  اهددتم العلمددا  والدددعاة و لبددة  ,الكددر  وجبوارهدا الكتاتيددل وحلقددات حتفددي  القدربن

بتددوفري حما ددن تربويددة تددؤوي األ فدداى مددن البنددن والبنددات وتعلم ددم   ,العلددم واملثقفددون يف هددذ  املالجددت
باإل دددافة إ  تعلددديم م لدددبعض األدعيدددة املشدددروعة  ,بةكتدددا  رردددم وحتفظ دددم رغدددم اإلمكاندددات البسدددي

مدع تعلديم م لل درو، اهلجانيدة العربيدة واألرقدام وغريهدا, ويشدارك م يف  ,وغرري بعض اآلدا  احلميددة
دعددم هددذ  احللقددات ماديدداً ومعنويدداً اجل ددات اخلرييددة مددن دوى اخللددي  العددريب واجلمعيددات اإلنسددانية يف 

 ةية من بعض األخوة الذين يقومون ب يارة هذ  املندا ق فدية بعدد الدوى اإلسالمية, وهنال ج ود ش
فال تكاد ود  فالً سدانباً يف املالجدت   يلت دق ردذ  احللقدات  -وهلل احلمد واملنة-فية, فوت  أكل ا 

إال أنه ينب ي علا امل تمن بقضية التعليم يف منا ق الالجئن مضاعفة اجل ود و لدك  ,القربنية املباركة
سديا مددارري إسدالمية كافيدة ومتكاملدة تددرري في دا العلدوم الشدرعية والعةدرية مدن املرحلدة االبتدانيدة بتأ

 .  (1)إ  املرحلة اجلامعية علا البراز احلدي 

  

                                                           

علدا هد, وقم  جبولة واسدعة 1435بفضل من اهلل ع  وجل وتوفيقه قم  ب يارة املنا ق احلدودية بن بن الديش وبورما يف شواى من عام  (1) 
جدد خميمات الالجئن )كاتوفالونغ(, حي  من  اهلل علي ب يارة الكتاتيل املنتشرة الي تسما )بالفرقانية( وكذلك املددارري واملسداجد, إ  يو 

( 14( مسدجداً يف امل يمددات املسدجلة لددى األمددم املت ددة وعدددد )10 البداً, وعدددد املسداجد ) 430( مدرسدة بددامل يم بواقدع 14عددد )
 هد. 1434امل يمات غري املسجلة, انظر البيان الذي أعد  احتاد اجلمعيات الروها ية ببن الديش لعام مسجداً يف 
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وتايلند وماليزيا باكستان وبنغَلديش و السعودية )االهتمام بالتعليم في دول المهجر ثانياً: 
 .(ودول الخليج

 .(1)البرماوية بالمملكة العربية السعوديةالمدارس الخيرية أ / 

حيدد  تركدد  املسددلمن امل دداجرين مددن مكددة املكرمددة وجدددة  ييف مدددين اخلرييددة تيكدد  هددذ  املدددارري
  وعددها كالتامدولة بورما 

( مدرسدددة 126العددددد اإلمجدددام للمددددارري اخلرييدددة بدددن مكدددة وجددددة بقسدددمي ا البندددن والبندددات )
وهددي املددددارري الدددي  ,( مدرسددة للبندددات15( مدرسدددة للبندددن و)41توجددد )خرييددة, ففدددي مكددة املكرمدددة 

, أمددا املدددارري اخلرييدة الددي   حتدد  بإشددرا، (2)تشدر، علي ددا إدارة اليبيددة والتعلديم مبنبقددة مكددة املكرمدة
( مدرسة للبنات, ويف مدينة جددة توجدد 28( مدرسة للبنن و)10إدارة اليبية والتعليم فيبلغ عددها )

 ( مدرسة للبنات لكن ا غري تابعة إلشرا، إدارة اليبية والتعليم.16سة للبنن و)( مدر 16)

( معلدم ومعلمدة, 1901(  الل و البة, يقوم بتدريس م حدوام )36641ويدرري في ا عدد )
وهذ  املدارري اخلريية كل ا يدرري في ا املن   السعودي املعتمد مدن قبدل وزارة اليبيدة والتعلديم باململكدة 

 ة السعودية.العربي

ومددن أبددرز املدددارري اخلرييددة املوجددودة يف مكددة املكرمددة اخلاصددة باجلاليددة الشماويددة  )مدددارري بنددن( 
مدرسة التوحيدية باملسفلة, ودار الثقافة بالبندباوي, ومدرسة خالدد بدن الوليدد بالبنددباوي, ومدرسدة 

دار القدددربن بالنكاسدددة , عبدددد اهلل بدددن سدددالم بالبنددددباوي, ومدرسدددة أسدددامة بدددن شدددريك بالبنددددباوي, و 
ومدرسة مدينة العلوم باملسفلة, ومدرسة قاسم العلوم بالكدوة, ومدرسة  و الندورين باخلالديدة, وجممدع 

ومدرسدة أهدل اخلدري بالشدوقية, ومدرسدة عيداش بدن أيب  ,(3)باخلالديدةالتعليمي اخلدريي أيب بكر الةديق 
ربيعددة بالنكاسددة, ومدرسددة السددلفية اخلرييددة باملسددفلة وغريهددا, )مدددارري البنددات( مدرسددة  ات النبدداقن 

                                                           

ات أقةددد باملدددارري اخلرييددة الددي تشدددر، علي ددا إدارة اليبيددة والتعلدديم وتتدددو  اإلشددرا، علددا هددذ  املددددارري تربويدداً وتعليميدداً, ومدددها بددداملقرر  (1) 
ن اليبوين بال يارات امليدانية لضمان سري العملية التعليميدة واليبويدة يف تلدك املددارري,  دال، املددارري الدي الدراسية سنوياً, ويقوم املشرف

  حت  علا اإلشرا،, لكن اآلن هنال خبة ومساعي جارية النضمام مجيع املدارري اخلريية حت  اإلشرا، عن  ريدق اللجندة املكوندة مدن 
 قبل أمارة منبقة مكة املكرمة.

منبقدة لقا  مع د. عبد اهلل حممد  اهر رنيا القباع التعليمي باملرك  الروهنجي العاملي, ورنيا جلنة املدارري اخلريية املكونة من قبدل أمدارة  (2) 
هددد, انظددر اإلحةددانية الةددادرة مددن اللجنددة املكونددة عددن  ريددق أمددارة منبقددة مكددة املكرمددة, 15/2/1435مكدة املكرمددة وكددان اللقددا  بتدداريخ 

 هد, والباح  عضو رمسي يف هذ  اللجنة التعليمية.1435ية املدارري اخلريية والةادرة يف عام إحةان
 هد وح  كتابة هذا الب  .1429الباح  مديرًا هلذ  املدرسة من عام  (3) 
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بالبنددباوي, ومدرسددة سددودة بندد  زمعدة بالشددوقية, ومدرسددة أمسددا  بند  أيب بكددر بالنكاسددة, ومدرسددة 
ويوية باملسفلة, ومدرسة صدفية بند  حيدي بالشدوقية, ومدرسدة نسيبة بن  كعل باملسفلة, ومدرسة اجل

 أم املؤمنن عانشة باخلالدية, ومدرسة الر ة بالنكاسة وغريها.

مدرسدددة عبددددد اهلل بددددن عبدددداري املعروفددددة   أمدددا أبددددرز املدددددارري اخلرييددددة جبددددة )مدددددارري بنددددن( ف ددددي
جدابر بدن عبدد اهلل املعروفددة  بالرشديدية, ومدرسدة عمدر بدن عبددد الع يد , ومدرسدة زهدرة احلجداز, ومدرسددة

, ودار معا  بن جبل, ومدرسة النور, ومدرسة دار العلوم الر انية وغريها, )مدارري 65بدار احلافظن
مدرسددة فا مدة ال هددرا  املعروفددة بددار احلافظددات, ومدرسددة أم كلثدوم, ومدرسددة أم حبيبددة, وهددي  بندات( 

 .(1) 14هات املعرو، بكيلو ومدرسة نور القربن وغريها, وكل ا تيك  قي املنت  

وال زالددد  هدددذ  املددددارري اخلرييدددة قانمدددة وهلل احلمدددد تبدددذى ج ودهدددا يف تربيدددة أبندددا  الروهددددا ين 
 ,مث بفضل دعم احلكومة السعودية واجل ات اخلرييدة ع  وجل الشماوين علا قدر إمكاناهتا بفضل اهلل

 ووقو، أهل اخلري واحملسنن من أص ا  األيادي املعبا .

.شالمدارس الخيرية بدولة بنغَلديب /   

هنددال مدددارري خاصددة مةددنفة  المية اخلرييددة يف دولددة بددن الديش إ  ليسدد تنتشددر املدددارري اإلسدد
بورما أو يف مدينة   حدود علا الواقعة املدارري بعض يف ال البية  ثلون الروها ين لكن م للشماوين أو

 العشدددرين عدددددها يفدددوق الدددي اإلسدددالمية اخلرييدددة املددددارري هدددذ  مدددن ين لدددون فتجددددهم كدددوكا بدددازار,
 منداه  هدي هندال املعتمددة واملنداه  و البدة,  الل بال، قرابة مخسة جنباهتا بن تضم والي ,مدرسة
احلكوميددة بدولدددة  املدددارري يف املعتمدددة املددواد بعددض إ  إ دددافة ,يف أغلددل املدددارري اهلنديددة القددارة شددبه

مندداه  اجلامعددة اإلسددالمية باملدينددة املنددورة, ومددن أبددرز املدددارري بددن الدش, وبعددض املدددارري تعتمددد علددا 
, ومدرسة (1), ومرك  اإلمام مسلم بكوكا بازار(2)اإلسالمية اخلريية املش ورة  دار األنةار بشيتاغونغ

                                                           

املكوندة عدن  ريدق أمدارة منبقدة لالست ادة حوى هذ  املدارري اخلريية وعناوين ا وعدد  الردا بالتفةديل, انظدر النشدرة  الةدادرة مدن اللجندة  (1) 
 هد.1435مكة املكرمة, إحةانية صادرة يف عام 

هد علا حدود بورما, ويتبع ا مع د للقربن الكر  1414دار األنةار تعتش من أفضل املدارري اخلريية املوجودة هنال حي  افتت  يف عام  (2) 
ناه  املعتمدة من قبل اهليئة, ومدة الدراسة ثالث سنوات وتعادى املرحلة التابع لل يئة العاملية لت في  القربن الكر , وتدرري فيه امل

  املتوسبة, مث أحلق مبع د احلدي  الشريب وتدرري فيه املناه  املعتمدة من قبل اهليئة العاملية وتعادى املرحلة الثانوية, ويشر، علا هذ
, وقد أفاد  رذ  املعلومات حينما التقي  معه يف من له مبكة للمرة املدرسة املباركة, فضيلة الشيخ أ د. حمل الدين عبد السب ان واع 

 هد, وسبق  ترمجته.28/2/1435الثانية بتاريخ  



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

212 

 

, ومركددد  عمدددر بدددن اخلبدددا  (3), واملع دددد العلمدددي بكدددوكا بدددازار(2)عبددد اهلل بدددن عبددداري بكدددوكا بدددازار
, (6), وأكاد يدة دار السدالم بكدوكا بدازار(5)ار االحتداد النمو جيدة بكدوكا بدازار, ود(4)بكدوكا بدازار

 .(8), ومرك  التعليم اإلسالمي ببندربان(0)ودار اليتيمات السيدية ومع د التكنولوجيا بكوكا بازار

 المدارس الخيرية بدولة باكستان. ج /
                                                                                                                                                                          

ه, وقد من  اهلل علي ب يارة هذا املرك  1421مرك  اإلمام مسلم من أمي  املدارري املوجودة يف كوكا بازار بن الديش, وا تأسيسه يف عام  (1) 
هد, ووول  يف مرافق ا, وقابل  مدير هذا املرك  وأجري  معه لقا  مبواًل وهو الشيخ 13/10/1435احليوي   ر يوم األحد املوافق  

الم حاف   يا  احلق, وكان من أهم أهدافه نشر العقيدة الة ي ة بن املسلمن وفق الكتا  والسنة وعلا  ريقة السلب صالا اإلس
اإلسالمية الةا , ويضم الرو ة واحلضانة واملرحلة االبتدانية واملتوسبة والثانوية, ومن أهم ما يتمي  به هذا املرك  اجلمع الفريد بن العلوم 

 ثة بشكل رانع, انظر النشرة الةادرة من املرك .واملعار، احلدي
تتمي  مدرسة عبد اهلل بن عباري يف كوكا بازار بأن مجيع منسوبي ا من اإلدارين واملعلمن والبلبة روهنجيون أصليون هاجروا وسكنوا  (2) 

باإل افة إ   اإلسالمية باملدينة املنورة(  الباً, وتعتمد يف من ج ا علا من   اجلامعة 550جبوار املدرسة, وتضم بن جنباهتا عدد )
هد, ووول  يف مرافق ا, 12/10/1435املن   احلكومي البن ام, وقد من  اهلل علي ب يارة هذ  املدرسة صباا يوم السب  املوافق  

 م.وقابل  مدير هذ  املدرسة وأجري  معه لقاً , وأفاد  رذ  املعلومات وهو الشيخ ف ر اإلسالم نور اإلسال
(  الباً, وتعتمد يف من ج ا علا 350م, ويضم املرحلة االبتدانية ح  الثانوية, وعدد  البه )2000جا  تأسيا هذا املع د يف عام  (3) 

باإل افة إ  املن   احلكومي البن ام, وقد من  اهلل علي ب يارة هذ  املدرسة   ر يوم السب   من   اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
هد, ووول  يف مرافق ا, وقابل  مدير هذا املع د وأجري  معه لقاً , وأفاد  رذ  املعلومات وهو الشيخ كماى 12/10/1435املوافق  

 حسن أبو القاسم.
معة (  الباً, وتعتمد يف من ج ا علا من   اجلا250أسا هذا املرك  حديثًا, ويضم املرحلة االبتدانية واملتوسبة, وعدد  البه ) (4) 

باإل افة إ  املن   احلكومي البن ام, وقد من  اهلل علي ب يارة هذ  املدرسة صباا يوم السب  املوافق   اإلسالمية باملدينة املنورة
هد, ووول  يف مرافق ا, وقابل  مدير هذا املرك  وأجري  معه لقاً , وأفاد  رذ  املعلومات وهو الشيخ يوسب جالى 12/10/1435

 جعفر.
(  الباً, وتعتمد يف من ج ا علا من   اجلامعة 150هد, ويضم املرحلة االبتدانية, وعدد  البه )1435هذ  الدار أسس  يف هذا العام  (5) 

باإل افة إ  املن   احلكومي البن ام, وقد من  اهلل علي ب يارة هذ  املدرسة   ر يوم السب  املوافق   اإلسالمية باملدينة املنورة
هد, ووول  يف مرافق ا, وقابل  مدير هذا املرك  وأجري  معه لقاً , وأفاد  رذ  املعلومات وهو األستا   نور األمن 12/10/1435

 الشماوي.
(  الباً, وتعتمد يف من ج ا علا من   اجلامعة 220أسس  هذ  األكاد ية حديثًا, وتضم الرو ة واملرحلة االبتدانية وعدد  الرا ) (6) 

باإل افة إ  املن   احلكومي البن ام, وقد من  اهلل علي ب يارة هذ  املدرسة   ر يوم السب  املوافق   باملدينة املنورة اإلسالمية
هد, ووول  يف مرافق ا, وقابل  مدير هذا املرك  وأجري  معه لقاً , وأفاد  رذ  املعلومات وهو األستا   حاف  نور 12/10/1435

 العا  حممد شعيل.
م حت  إشرا، مؤسسة إقرأ اخلريية مسجلة لدى وزارة الشئون 1989دار اليتيمات السيدية ومع د التكنولوجيا, تأسس  عام  (0) 

( يتيمة, واملن   الدراسي املقرر هو من   ديين عةري وفق من   التعليم 663االجتماعية بدولة بن الديش, وعدد اليتيمات يف الدار)
كومية باإل افة إ  بعض املواد الدينية كالعقيدة والسرية, واملراحل املوجودة يف الدار من االبتدانية ح  ملدارري بن الديش الدينية احل

 الكلية, مع قسم العلوم والتقنية, وإعداد املالبا وقسم لت في  القربن الكر , انظر النشرة الةادرة من الدار.   
(  الباً, وفي ا عدد كبري من البلبة الروهنجين لقررا من حدود بورما 350ويضم عدد )مرك  التعليم اإلسالمي ببندربان بشيتاغونغ,  (8) 

هد, وقابل  مدير هذا املرك  9/10/1435وقد زار هذا املرك  د.  الى أبو النور, وقد من  اهلل علي ب يارة هذا املرك    ر يوم األربعا  
 وأفاد  رذ  املعلومات.  وهو الشيخ  حسن مولوي حا  يونا وأجري  معه لقاً , 
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, حنو مئي مدرسة الشماوية الروها يةاإلسالمية اخلريية الي ختدم اجلالية دارري املعدد  تبلغ
 . الل و البة ألب 35حنو  تضم بن جنباهتا

, ومن ا ما تدرري في ا املراحل ورو ة شكل كتاتيل ص ريةعلا أغلب ا  اخلرييةوهذ  املدارري 
وبعض ا مدارري ثانوية, وبعض ا  ,االبتدانية وهي ال البة, ومن ا ما تدرري في ا املراحل املتوسبة

 الية, وقليل من ا تدرري في ا املرحلة العاملية.مدارري ع
ومقرراهتا هي نفدا  مدرستن,وأما املدارري الروهنجية الي ختت  بالعلوم العةرية فال توجد إال 

 املقررات احلكومية.

 وهذا واملتوسبة, االبتدانية املرحلة يف النظامي احلكومي املن ا  فتتبع  الدراسية املناه  أما
 والل ة األردية والل ة واحلاسو , االجتماعية, والعلوم وقواعدها, اإل لي ية دراسة علا يشتمل املن ا 
 مرحلة بعد مث, وغريها واآلدا  واألخالق والريا يات, ,-السند إقليم يف احمللية الل ة– السندية
 وفاق)مؤسسة  قبل من الديين املقرر األهلي اخلةوصي النظامي املن   تتبع واملتوسبة االبتدانية
 ريد والتفسيه البالل املسلم من التوحيتا  إلحيأهم ما  اعل حيتويومن جه (1)(العربية املدارري
 وغري  لك من املواد الدينية.  ة, واملنبقي  وعلومه والفقه وأصوله وقواعد العربيواحلد

مدرسة أنوار العلوم يف منبقة إبراهيم  ومن أبرز املدارري اإلسالمية اخلريية املش ورة,
/ 36ة يف منبقة ياجلامعة األشرفية احلقان, و (3)اجلامعة اخلليلية يف منبقة موسا كالو , و (2)حيدري

                                                           

املن ا  )من   دراسي خا  يسما  وهلا وهي مؤسسة تعليمية تضم أغلل املدارري واجلامعات الدينية والعربية علا نباق دولة باكستان, (1) 
 وهو يشتمل علا س  مراحل   (النظامي
 سنوات.  5املرحلة االبتدانية  -1
 سنوات. 3املرحلة املتوسبة  -2
 (Matricالثانوية العامة سنتان )تعادى الةب العاشر املرحلة -3 
 ( .F.Aاملرحلة الثانوية اخلاصة سنتان )تعادى املرحلة الثانوية -4 
 ( .B.Aاملرحلة العالية سنتان )تعادى البكالوريوري -5 
 .( .M.Aاملرحلة العاملية سنتان )تعادى مرحلة املاجستري يف العلوم اإلسالمية والعربية معاً  -6 

ًا من ري بكوجندت عددًا   اً ري ثك را أفرت  نالقانم ن ج ودك, ولىاملنا ق األخر  نسبة إ  متبورة بالريتقع يف منبقة غ هذ  املدرسة  (2) 
ة والعةرية, كما أن هذ  املدرسة أبدع  يف تربية العامة علا فنون الةناعات امل تلفة  ياإلسالمالبال  والبالبات بالدراسات االبتدانية 

 .واجملتمع كاخليا ة والتبري , ح  يقوموا بتكفل أنفس م وعياهلم وال يكونوا َكالًّ علا الناري
هذ  املدرسة من أقدم املدارري للجالية الروهنجية, وقد كان هلذ  املدرسة دور ملموري يف سالب ال مان, ولكن اآلن أصيب  بضولة   (3) 

 .البنات الديين نشاط يف تعليم ا  اإلمكانيات, إال أن هلا فرعاً 
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مع د أيب  ر اإلسالمي يف , و /يب الندهي36املع د اإلسالمي يف منبقة , و (1)يب الندهي كراتشي
مدرسة  اية اإلسالم يف , و انية يف منبقة ناصر كالو املدرسة الفرق, و منبقة ناصر كالو  كراتشي

 .(2)وغريها مدرسة أركان مسلم للثانوية, و دار العلوم العثمانية يف نورا  بسيو  ,نورا  بسي كراتشي
 ماليزيا.و تايلند  تيالتعليم في دول د/

 داجرين هندال يف دولدة اإلسالمي من قبل الروها ين املقيمن واملاهتمام بالتعليم أدىن ال يوجد 
والب دد  عدددن لقمدددة العددديش وتدددوفري االحتياجدددات ن أغلدددب م اخنر دددوا يف سدددلك العمدددل إحيددد   ,تايلنددد

ويعدود املعرفدة, الت ود من علم و تعلا الليا هلم أدىن حر  الضرورية الالزمة لل ياة الكر ة, ولألسب 
وتدوفري املتبلبدات, فينب دي االهتمدام ردذا  وفقدرهم وحداجت م إ  العديش الواقدع علدي مال دب اد ل لك 

أو  ,اجلانددل مددن قبددل القددانمن وامل تمددن بالقضددية والسددعي اجلدداد يف بنددا  وإنشددا  مدددارري خاصددة هلددم
 .(3)بعد اليتيل والتنسيق التايلندية املعتمدةالتس يل هلم لالخنراط يف املدارري احلكومية 

ن الشماوين علا نباق  يق بتعليم أبنا  الالجئمالي يا فنجد أن هنال اهتمام دولة أم ا يف 
 500كثر من علم في ا أأسا عشرة مدارري إسالمية يت (4)ن جملا العلما  الروها يا مبالي ياحي  إ

                                                           

مجيع املراحل  وتضم من البال  والبالبات, ريبكد  درري في ا عدحي  ي ,وأبرزهااخلريية الشماوية قدم املدارري ة العريقة من أهذ  اجلامع  (1) 
قسم خا   معاملرحلة االبتدانية وتوجد را  ,مدرسة خاصة لتعليم البنات تتبع ا, و )وفاق املدارري العربية(ة حت  إشرا، يميالتعل

 . وغيباً  القربن الكر  نظراً  لتدريا
تواصل عش اإل يدل وحدوار واتةداى مباشدر عدش برندام  التواصدل االجتمداعي الواتسدل وتلي درام, مدع الشديخ ندور البشدر حممدد ندور احلدق يبلدغ  (2) 

يدة, شد ل مدرسداً للعلدوم الشدرعية والعربيدة يف  عاماً, باكستا  اجلنسية من أصل بورمي, ماجستري يف العلدوم اإلسدالمية والعرب 49من العمر 
كثددري مددن املعاهددد الشددرعية واملدددارري اإلسددالمية يف باكسددتان كراتشددي, لديدده العديددد مددن تددراجم الكتددل واملؤلفددات بالل ددة العربيددة واألورديددة 

الددرازي للتعلدديم واخلدددمات وأسددتا  احلدددي  وعلومدده فيدده, ورندديا مؤسسددة  وحتقيق ددا, يشدد ل حاليدداً رندديا ومدددير مع ددد عثمددان بددن عفددان
هددد, ولدددي نسد ة مببوعددة مددن 14/4/1435اإلنسدانية, ومدددير جملدة املع ددد الشدد رية الدي تةدددر بالل ددة األورديدة, وكددان التواصددل بتداريخ  

 احلوار.
سدعود اإلسدالمية يف   لقا  مع الداعية ر وان  يا  احلدق الشمداوي مقديم يف بدن الديش, وهدو  الدل دراسدات عليدا جبامعدة اإلمدام حممدد بدن (3) 

هددد مبكددة 11/4/1435كليددة أصددوى الدددين, حيضددر اآلن رسددالة ماجسددتري بعنددوان )الفددرق اإلسددالمية يف دولددة بورمددا( وكددان اللقددا  بتدداريخ  
هددد ومكدد  شدد راً بددن الروهددا ين املقيمدن هنددال ألجددل الدددعوة إ  اهلل, وكاندد  لدده 1434املكرمدة, وقددد سددافر تايلنددد يف شددعبان مددن عدام 

نشا ات دعوية مباركة هنال, يقوى الباح   من خالى لقاني مع الداعية تبن م نقبة م مدة وهدي أن بعدض أ فداى الروهدا ين يتلقدون 
تعليم م يف املدارري احلكومية التايلندية, وهذا قد  اته شي  مجيل وهدو رفدع اجل دل, لكدن اإلشدكالية الكدشى تكمدن يف املنداه  الالدينيدة 

تلك املدارري وال توجد أي مناه  إسالمية, فيي  البفل املسلم البورمي علا الثقافة الالدينية وبالتام يت در  البالدل مدن الي تدرري يف 
ن هذ  املدارري وليا عند  أدىن معلومة عن اإلسالم, ورمبا يبرأ يف عقيدته شيئاً من اخللل وال لل, فعلا القانمن امل تمن بقضدية املسدلم

تايلند و ع خبة مكثفة وحمكمة لل رو  مدن هدذ  األزمدة, و لدك بو دع الدشام  الدعويدة واألنشدبة اإلسدالمية املكثفدة ولدو  الشماوين يف 
 كان خار  مقاعد الدراسة لل فاظ علا اهلوية اإلسالمية لدى البال  الشماوين املقيمن هنال.

 سيأر م يد بيان هلذا اجمللا يف املب   القادم. (4)
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 .(1) الل و البة
 ه/ التعليم في دول الخليج

 جيددة فدر  اخللدي  دوى يف املقدام ردم اسدتقر والدذين بورمدا مدن بدين م الفارين للمسلمن توفر
 بدأري ال عددد يتمتدع مدثالً  واإلمدارات قبدر ففدي ,الددوى تلدك يف واخلاصدة احلكومية باملدارري لاللت اق

التعليم, أمدا املوجدودون الشمداويون يف دولدة الكويد  أو الب درين  يف ققوق م املقيمن الشماوين من به
 وهم قلة.أو عمان استقر رم املقام ألجل م اولة أعماهلم املعيشية وواراهتم 

  

                                                           

 .64مد أويا بن جالى أ د, أراكان واملنظمات الروهنجية, نشرة احتاد البلبة املسلمن أراكان )بورما( مرجع سابق   انظر حم (1)
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 ثالثاً: االهتمام بالمنف الدراسية

 المملكة العربية السعودية

مدن أواندل الدددوى الدي اهتمد  رددذا اجلاندل فدوفرت املددن  الدراسدية للبلبدة الشمدداوين مدن داخددل 
 من البورماوين للبال  السعودية اململكة من ت ا الي الدراسية املن  واوزت اململكة وخارج ا, فلقد

اإلسدددالمية  للجامعدددة (60) من دددا دراسدددية, ( من دددة85) هدددد أكثدددر مدددن1434اململكدددة يف عدددام  خدددار 
 و البدداً  سددعود اإلسددالمية, بددن حممددد اإلمددام جلامعددة( 18)و القددرى, أم جلامعددة( 5)و باملدينددة املنددورة,

 ددددددددم يف لقددددددددا  عددددددددام بتدددددددداريخ  والتقيدددددددد  مع اإلسددددددددالمي, العددددددددا  براببددددددددة والدددددددددعاة األنمددددددددة ملع ددددددددد
, ولقا ات خاصة مع بعض م, وهؤال  البال  ارجون من بورمدا ببدرق ملتويدة (1)هد14/12/1434

 .قجة العمل وغري  ومن مث يرجع هنال إ ا استقر به املقام

(  الددددل 100باإل ددددافة إ  البلبددددة الشمدددداوين املقيمددددن باململكددددة فددددال يقددددل عددددددهم عددددن ) 
اسدات اإلسدالمية وكليدة الددعوة وأصدوى الددين وكليدة العلدوم وغدالبيت م يف كليدة الشدريعة والدر  (2)و البة

وييكد ون يف جامعتنددا املباركددة وجامعدة امللددك عبددد الع يد  جبدددة واجلامعددة  ,االقتةدادية واملاليددة اإلسددالمية
اإلسددالمية باملدينددة املنددورة وجامعددة البددانب وجامعددة القةدديم وجامعددة  يبددة وجامعددة اإلمددام حممددد بددن 

 .(3)سعود اإلسالمية بالريار

 السودان

الشماوين ومدن  م املقاعدد من أوانل الدوى اإلسالمية الي بادرت باحتضان البلبة الروها ين 
بالتنسدديق مددع الندددوة العامليددة للشددبا  اإلسددالمي التابعددة لراببددة العددا   ,الدراسددية يف جامعاهتددا امل تلفددة

 اإلسالمي يف ختةةات البل والةيدلة واهلندسة وغريها.

 (  البداً يف كليدات البدل البشدري والةديدلة وامل تدشات الببيدة90ويوجد اآلن مدا ي يدد علدا ) 
واهلندسدة الكيميانيددة واهلندسدة الكيونيددة واهلندسددة املدنيدة وإدارة األعمدداى واحملاسدبة واإلعددالم, يف عدددد 
مددن اجلامعددات السددودانية أبرزهددا  جامعددة إفريقيددا العامليددة بدداخلر وم وجامعددة الدد عيم األزهددري بدداخلر وم 

                                                           

 كددان هددذا اللقددا  مبكتددل شدديخ اجلاليددة باململكددة العربيددة السدددعودية مددع البلبددة الروهددا ين الشمدداوين بتنظدديم مددن القبدداع التعليمددي بددداملرك  (1) 
 هد والباح  كان علا رأري املنظمن هلذا اللقا . 14/12/1435بعنوان )بةمة تواصل( بتاريخ  الروهنجي العاملي 

يةعل حةر العدد هنا يف الداخل ألن املقيمن الشماوين يف السعودية حيملون جنسيات خمتلفدة ويةدنفوهم علدا حسدل جنسدياهتم وإن   (2) 
 كان يف األصل برماوياً.

 ات السعودية عددهم كثري من اجلالية الشماوية ال يتسع اجملاى لذكر . والذين خترجوا من اجلامع (3) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

278 

 

يلددن, وقددد ختددر  مددن هددذ  وجامعددة أم درمددان وجامعددة اجل يددرة يف مددد  وجامعددة القضددار، وجامعددة الن
 .(1)(  الباً و البة وهلل احلمد واملنة32اجلامعات أكثر من )

وكدان الحتدداد  لبددة مسددلمي ميامنددار دور كبدري يف التنسدديق واليتيددل والتنظدديم واسددتقباى البددال  
تسد يل االجدرا ات النظاميددة الددي كاند  هلدا دور كبددري يف  (2)هندال بالتعداون مدع منظمددة رعايدة الوافددين

ورعايددة أنشددبة وبددرام  احتدداد البلبددة ميامنددار, واآلن أنشددأت منظمددة خاصددة للبلبددة الشمدداوين للبددال  
الذين يفدون إ  دولة السودان من اخلار  وهي منظمة امل اجرين اإلنسانية الي تقددم خددمات جليلدة 

إ  تنظددديم وعمدددل الدددشام  العلميدددة والتثقيفيدددة  للبدددال  البدددورمين وترعددداهم ماديددداً ومعنويددداً, باإل دددافة
وهتيئة اجلو املناسدل للبدال  مدع تدذليل العقبدات والةدعوبات الدي تواجده البدال   ,والدورات املتنوعة

 .  (3)أثنا  فية تسجيل م ودراست م فل م أج ى الشكر وأوىف العرفان

 بنغَلديش

الروهدا ين فقدد اسدتفاد عددد كبدري مدن تعتش دولة بن الديش املأوى األقر  واألنسدل للبدال  
وهدو مدا يعدر، هندال باملرحلدة العاليدة -البلبة الروها ية يف إكمداى دراسدت م العليدا يف هدذ  اجلامعدات 

                                                           

قابلدد  مجيددع البددال  الددذين يدرسددون باجلامعددات السددودانية يف لقددا  عددام ا تنظيمدده مددن قبددل القبدداع التعليمددي بدداملرك  الروهنجددي العدداملي  (1) 
ن مددن املركد  للمشداركة يف مددؤمر التعليمدي األكداد ي ألبنددا  هدد, وكدان  لددك أثندا  سدفري إ  السددودان مدع وفدد مكدو 19/6/1435بتداريخ  

 مسلمي بورما ميامنار الذي نظمته منظمة رعاية البال  الوافدين ومنظمة امل اجرين اإلنسانية بدولة السودان.
ا وا،  ألبدرز مناشددن وإ ددازات وقدد وفقددين اهلل عد  وجددل ل يددارة هدذ  املنظمددة العريقددة يف السدودان وقابلدد  األمددن العدام واسددتمع  إ  شددر  (2) 

املنظمدة, وكدان  لدك أثندا  سدفري إ  السدودان مدع وفدد مكدون مدن املركد  الروهنجدي العداملي للمشداركة يف مدؤمر التعليمدي األكداد ي ألبندا  
م, 2014/إبريددل/10-16مسدلمي بورمدا ميامندار الدذي نظمتده منظمدة رعايدة البدال  الوافددين ومنظمدة امل داجرين اإلنسدانية يف الفدية مدن 

 هد ومن  اهلل علي باملشاركة بثالث أوراق عمل يف  لك املؤمر فله احلمد واملنة.10/6/1435-16املوافق 
قد من  اهلل علي ب يارة هذ  املنظمة الراندة أثندا  سدفري إ  السدودان كمدا سدبق  كدر , وقابلد  أمين دا أ. عاصدم حسدن أبدو أ ندن وأجريد   (3) 

م, وال زالد  املنظمدة حديثدة التأسديا إال أن هلدا 2013هدد, وكدان تأسديا هدذ  املنظمدة يف عدام 15/6/1436, بتداريخ  معه مقابلة  ويلة
 ج وداً ملموسة وأكش داللة علا  لك تنظيم م وتبني م ألوى مؤمر تعليمي ألبنا  مسلمي بورما ميامنار.
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, واجلامعددددة (1)أو املرحلدددة العامليددددة كاجلامعددددة اإلسدددالمية العامليددددة بشدددديتاغونغ, ودار املعدددار، بشدددديتاغونغ
 وجامعة صاريا وجامعة جريي وغريها. (3)عة هاهت اري بشيتاغونغ, وجام(2)اإلسالمية فتية بشيتاغونغ

 باكستان

تعتدش دولدة باكسدتان املددأوى الثدا  بعدد دولدة بددن الديش للبدال  الشمداوين الدراغبن يف إكمدداى 
لكن ا ختتلب اختالفاً جذرياً يف الشدكل واملضدمون فدالتعليم الباكسدتا  يتفدوق بكثدري  ,تعليم م العام

وأبدرز دليدل  ,م البن دام مدن حيد  األنظمدة واإلمكاندات والت ةةدات واالعتمداد األكداد يعن التعلي

                                                           

جامعة دار املعار، بشيتاغونغ إحدى اجلامعات املعروفة مبن ج ا اإلسالمي, إ  تعتمد يف من ج ا علا من   اجلامعة اإلسالمية باملدينة  (1) 
هد, تضم املرحلة العالية )كلية الل ة العربية والدراسات اإلسالمية( واملرحلة الثانوية 1405ويربو علا ألب  الل, تأسس  عام  املنورة
هد, وقم  جبولة علا مرافق ا, 9/10/1435ادية, وقد من  اهلل علي ب يارة هذ  اجلامعة املباركة صباا يوم األربعا  املوافق  واإلعد

وقابل  مدير هذ  اجلامعة وأجري  معه لقاً  مبواًل وهو الشيخ حممد سلبان  وق الندوي, والبلبة الروهنجين يدرسون ال الل من م 
قد زار هذ  اجلامعة علما  وأجال  من اململكة العربية السعودية وغريها, وعلا رأس م معام د. عبد اهلل عمر نةيب يف املرحلة العالية, و 

 هد.1435هد/ 1434ود. عبد اهلل علي بةفر ود.  الى حممد أبو النور وغريهم, انظر النشرة الةادرة من اجلامعة لعام 
جلامعات العريقة الي خرج  أجياى من الروها ين وغريهم, وال زال  ختر  الكثري من العلما  اجلامعة اإلسالمية فتية بشيتاغونغ إحدى ا (2) 

هد باسم املدرسة الضمريية, مث حتول  امس ا إ  اجلامعة اإلسالمية فتية, ي يد علا 1358والدعاة األفذا  واخلببا , وتأسس  عام 
نوية العامة والثانوية اخلاصة واملرحلة العالية واملرحلة العاملية, وهي معيفة من قبل  الل, وتضم املرحلة االبتدانية واملتوسبة والثا 5000

جامعة امللك سعود بالريار وكلية الدعوة اإلسالمية ببرابلا وجامعة األزهر, وقد زار هذ  اجلامعة علما  وأجال  من اململكة العربية 
نةيب ود. عبد الر ن مجيل قةا  ود.  الى حممد أبو النور وغريهم, وقد السعودية وغريها, وعلا رأس م معام د. عبد اهلل عمر 

هد, وقم  جبولة علا مرافق ا, وقابل  مدير هذ  10/10/1435من  اهلل علي ب يارة هذ  اجلامعة املباركة صباا يوم اخلميا املوافق  
د عبد احلليم الب اري, وأفاد  رذ  املعلومات القيمة, انظر اجلامعة ورنيس ا, وأجري  معه لقاً  مبواًل وهو الشيخ العالمة املفي حمم
 النشرة الةادرة من اجلامعة وهي عبارة عن كتيل تعريفي للجامعة ومرافق ا.

 كيلو مي  اى شيتاغونغ.  19تسما هذ  اجلامعة باسم اجلامعة األهلية دار العلوم معن اإلسالم املعرو، راهت اري يبعد  (3) 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

273 

 

حيد  املدأوى املفضدل لكثدري مدن البلبدة الروهدا ين (1)مع د عثمان بن عفان ر ي اهلل عندهعلا  لك 
 . (2)الشماوين نظراً لتمي ها, واجلامعة اإلسالمية بإسالم أباد, واجلامعة الفاروقية وغريها

يف دولدة علدا نفقداهتم اخلاصدة والبعض من البلبة الشمداوين املقتددرين يكملدون دراسدت م العليدا 
 مالي يا ومةر وكندا واسياليا وتركيا وغريها وبعض الدوى األوروبية يف ختةةات اهلندسة والبل.

  

                                                           

يف  ةياملدارري الروهنج نأكش صرا علمي بويعتش  ,هد1415 عام وقد أنشت يف, كراتشي  ي/ يب النده36يف منبقة  يقع هذا املع د (1) 
, وية العامة إ  املرحلة العامليةمن الثانويوجد را , باكستانة املعروفة يف  املدارري واجلامعات القدعلا كثري من  , بل يعد متقدماً باكستان

من واملوهوبن األ كيا  املبدعون و نظام ختة  يف قسم العلوم الشرعية, ال يقبل فيه إال  لدي م من املرحلة العامليةمث بعد الت ر  
املع د   يقتةر علا العلوم و (, الت ة  يف الفقه املقارن واإلفتا  والت ة  يف علوم احلدي )هذا القسم  ويوجد اآلن يفالبال , 

باإل افة  ,يدرري في ا مجيع املواد احلكومية (مدرسة ال  ام الثانوية)ة ف سل, بل أنشأ أص ابه مدرسة مستقلة باسم الشرعية والديني
يستبيع أن من هذ  املدرسة  الت ر إ  املواد الضرورية الدينية والعربية, وهي تعتش مدرسة ثانوية يدرري في ا قسم العلوم, والبالل بعد 

وللمع د قسم خا  لتعليم البنات من االبتدانية إ  وغريها,  سة والتجارة واالقتةاد واألد بل واهلندال يكمل دراسته يف ختة 
, يدرري فيه ترمجة معا  القربن الكر  وتفسري موج  له, وقدر كبري من األحادي , سنتن يؤخذ مدارمن   ديين خا   وهلا ,الثانوية

 واملع د يضم ,يف إصالا البي  واملن ى واألسرة املواد يف تقو  السرية واخللق وما يساعدهنوالفقه, ومبادئ الل ة العربية وما حيتجن من 
نشا ات ثقافية لمع د , ولو البة سنوياً   الباً  30 -25حلقات حتفي  القربن الكر  يف كل من البنن والبنات, ويت ر  فيه ما بن 

علوم ودورات يف ة تدريل املعلمن علا تدريا التجويد وتعليم القربن الكر , ة مثل دور ييبو الة يميتعلالدورات متنوعة من تنظيم لل
 .لي ية, ودورة قواعد الل ة العربية من الن و والةر،سو  والل ة العربية, والل ة اإل احلا

البشدر حممدد ندور احلدق, وسدبق   حوار واتةاى مباشر وتواصل عش اال يل وبرنام  التواصل االجتماعي الواتسل وتلي رام, مدع الشديخ ندور (2) 
 هد, ولدي نس ة مببوعة من احلوار.14/4/1435ترمجته بنفاً, وكان التواصل بتاريخ  
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 : جهود متفرقة لجهات مختلفة.رابعاً 

 التعليمددي باجلانددل اهتمدد  الددي املؤسسددات أوانددل للشددبا  اإلسددالمي مددن العامليددة الندددوة تعتددش
 ,الدراسددية الفددر  مددن العديددد بتددوفري قامدد  حيدد  ,املسددلم الروهنجددي الشددعل املكلومددة األمددة ورقددي

 السدودان إ سدابقًا  الشمداوين البال  غالبية  هل وقد ,البال  هلؤال  املادي الدعم بتقد  وقام 
 الراندة. املؤسسة هذ  عش

دور جلنددة تعلدديم الشمدداوين الددروهنجين التابعددة لل يئددة اإلسددالمية العامليددة للتعلدديم التابعددة مث يددأر 
 يف اجلامعدات مدع التنسديق عدش الشمداوين للبدال  فدر  تدوفري يف تسداهم لراببة العا  اإلسدالمي الدي

تبددوير اإلسددالمي, وكددان اهلددد، مددن  لددك تأهيددل قيددادات يف ختةةددات م مددة تسدد م يف  العددا  دوى
باإل دددافة إ  مةدددداريب املعيشددددة والسددددكن  ,اجملتمدددع األركددددا , حيدددد  تتكفدددل اهليئددددة برسددددوم الدراسددددة

( مددن  دراسددية يف 10هددد احلةددوى علددا )1434واملواصددالت, وكددان مددن أهددم إ ددازات اللجنددة يف عددام 
( من ددددة دراسدددية للبددددال  18الت ةةدددات امل تلفدددة يف جامعددددة كراتشدددي, وكددددذلك احلةدددوى علدددا )

وين من داخل أراكان يف مع د الل ة العربية جبامعة إفريقيا العامليدة, والبدال  الدذين علدا مقاعدد الشما
(  البددداً يف مرحلدددة املاجسدددتري يف جامعدددة القدددربن 4, وعددددد ) دددالَبن يف مرحلدددة الددددكتوراةالدراسدددة اآلن 

 .(1)ملية(  ال  يف مرحلة البكالوريوري يف جامعة إفريقيا العا9الكر  بالسودان, وعدد )

 ثلة يف القباع التعليمدي الدذي اسدتباعوهنال ج ود مشكورة من قبل املرك  الروهنجي العاملي مم
دولة يف اجلامعات املوجودة ب ألبنا  مسلمي بورما (2)( من ة دراسية90يف توفري أكثر من ) بفضل اهلل

أثبتدد  عددش تنظيم ددا للمددؤمر األوى الفريددد مددن نوعدده بعنددوان )التعلدديم األكدداد ي ألبنددا   السددودان الددي
 .(3)مسلمي بورما )ميامنار(

اإلنسددانية  منظمددة امل دداجرينبقددي أن أشددري إ  املددؤمر التعليمددي األوى الددذي ا تنظيمدده مددن قبددل 
رعايددة البدال  الوافدددين اإلنسدانية بدولددة السدودان بعنددوان )التعلديم األكدداد ي ألبندا  مسددلمي ومنظمدة 

                                                           

هددد مبكددة املكرمددة وهددو يدديأري هددذ  20/2/1435 وكددان اللقددا  بتدداريخ , وسددبق  ترمجتدده ,حمددل الدددين عبددد السددب ان واعدد لقددا  مددع أد.  (1) 
, كددذلك انظددر النشددرة اخلاصددة للجنددة تعلدديم الشمدداوين الروهددا ين ومددن مشددروعاهتم  حمددو يدد  يف من لددهالتقاللجنددة التعليميددة املباركددة حيدد  

ل ددات األميدة وتبددوير املنداه  التعليميددة واليبويددة, وكدذلك االرتقددا  بالقيددادات األكاد يدة والتعليميددة, ونشداط خددا  لتعلدديم الل دة العربيددة وال
 التعليمية والنوعية. العاملية باإل افة إ  تفعيل الشام 

هددد, فيمدددا يتعلددق بدددالبال  الددذين يدرسدددون يف 1436انظددر البيددان الةدددادر الددذي أعدددد  القبدداع التعليمدددي بدداملرك  الروهنجدددي العدداملي لعدددام  (2) 
 اجلامعات السودانية.

 حقاً.الباح  عضو يف القباع التعليمي باملرك  الروهنجي العاملي وسيأر م يد بيان هلذا املؤمر ال (3) 
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بالتعدداون مددع املركدد  الروهنجددي العدداملي يف الفددية  (1)املسددتقبلية( والر يددة الت ددديات بورمددا ميامنددار, الواقددع
مدن تنظديم هدذا  ،م, يف مرك  الش يد ال بري الدوم للمدؤمرات, وكدان اهلدد2014/أبريل/10-16من 

 إجيدداد مددع ,هنددال املسدلمن أبنددا  تواجدده الدي والت ددديات بورمددا أراكددان يف التعلديم و ددع دراسددة ,املدؤمر
 الندوعي املدؤمر يعدد املدؤمر السودان, ولقد كدان هدذا جامعات يف التعليم فر  ودراسة ,املناسبة احللوى
الروهنجيددا  أبنددا  تعلدديم جوانددل وتع يدد  دعددم يف بال ددة ملددا  ثلدده مددن أمهيددة ,التعليمددي اجلانددل يف األوى

  .يف مجيع أحنا  العا  املسلمة

 وتدداوى ,الروهنجيدا ألبندا  تعليميدة مشداريع وقدوث عدن عمل أوراق عدة املؤمر جدوى وتضمن
 وسدانل بتسد يل تتعلدق ,م مدة جواندل تناولد  الدي العمدل وأوراق الب دوث من جمموعة فيه املشاركون
 أبندددا  كافدددة مدددع التواصدددل بفددداق وفدددت  بالسدددودان, األكددداد ي بدددالتعليم الدددروهنجين البدددال  الت ددداق

 االسدتفادة مدن البال  مكن الي األخرى اخلدمات وكافة ,التعليمية الفر  علا لل ةوى الروهنجيا
 . (2)السودانية اجلامعات تقدم ا الي املن  من

 مسدددلمي بقضددية للتعريددب العددداملياملركدد  الروهنجددي  تنفيدددذ مددن صددور معدددرر املددؤمر  وصدداحل
 .(3)السودا  الشعل أمام مأساهتم وعرر الروهنجيا

                                                           

بروفسدري مسيدة أبوكشدوة  السدودان بدولدة العلمدي والب د  العدام التعلديم وزيدرة رعايدةولقي املؤمر قبواًل منقبع النظري وخري شاهد علا  لدك  (1) 
 هلذا املؤمر الفريد من نوعه.

شدارك  يف هدذا املدؤمر بدثالث أوراق عمدل وهلل احلمدد, وسدافرت إ  دولدة السدودان لتقدد  ا  دمن الوفدد املرافدق للمركد  الروهنجدي العدداملي  (2) 
وى ا من دأوالها  بعنوان واقع التعليم ملسلمي ميامنار بورما الواقع والت ديات, وثاني ا بعنوان  اجل ود التعليمية ألبنا  مسلمي ميامنار بورم
 العا  اإلسالمي واجل ات اخلريية, وثالث ا بعنوان  الت ديات الثقافية والفكرية الي تواجه مسلمي بورما وسبل الت لل علي ا.

  وكان من أبرز توصيات املؤمر ما يلي (3) 
 .املعامالت يف السودانين البال  معاملة البورمين البال  مبعاملة السودان مج ورية رنيا قرار -1
 .الةلة  ات اجل ات مع بالتنسيق و لك العا  يف مكان أي يف قبوله حاى يف الروهنجي للبالل مرور جواز من  -2
 .العلمي والب   العام التعليم وزارة مع التنسيق خالى من ,الروهنجيا مسلمي ألبنا  دراسية من  بتوفري التعليم فر  زيادة -3
 .امل جر بدوى السودان مج ورية لقنةليات التابعة باملدارري الروهنجين البال  قبوى اعتماد -4
 .امل جر دوى يف بعد عن للتعليم الروهنجين البال  من قدر أكش الت اق أجل من املفتوحة السودان جامعة مع التنسيق -5
 .الروهنجيا مسلمي بقضية للتعريب املؤمر أوراق حتمل وتلف يونية إ اعية لقا ات تنظيم -6
 إلي م. ريعه يعود وقب وإقامة, الروهنجيا أبنا  تعليم لدعم اخلري أهل مع بالتنسيق البال  لدعم خريي صندوق إنشا  -0
 واملرأة اإلنسان حقوق انت اكات ومشكلة ,أراكان تاريخ كتابة يف الراغل الروهنجي البالل ومكن قثية كراسي اجلامعات تبين -8

 .أراكان يف وغريها والبفل
  .اإلسالمية البالد أحد يف الروهنجيا ملسلمي أهلية جامعة إنشا  -9
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 جهود المنظمات الروهانجية حول العالم.المطلب الرابع: 
 املنظمددات مددن العديددد   ددور حمنددة مسددلمي بورمددا مددن املسددتفادة والدددروري أبددرز احلكددم إن مددن

 واإلغددداثي رغدددم واخلدددريي الددددعوي اجملددداى يف تنشدددن والدددي ,خارج دددا ويف بورمدددا يف الكثدددرية اإلسدددالمية
 علدا واحملافظدة هندال املسدلمن صب تدعيم إ  هتد، املنظمات هذ  وجل, البو ية احلكومة مضايقة
 التنةددري  ددالت  ددد وحتةددين م ,اإلسددالمية رددويت م املسددلوبة واالحتفدداظ واملبالبددة قددريت م حقددوق م
 .واحملتاجن للفقرا  املساعدات باإل افة إ  تقد  املنةرين وجمارة

قضدية مسددلمي بورمدا أراكددان يف  ألجددلللمنظمددات الروها يدة حددوى العدا  عدام انعقدد لقددا  فقدد 
م مبقدر منظمدة التعداون اإلسدالمي باململكدة العربيدة السدعودية يف جددة, وشدارل 2011مايو  31و 30
ا أراكدددان يددميثدداق احتددداد روهنج( وو دددعوا ARUوا إنشدددا  احتدداد أراكدددان روها يددا ) ,( منظمددة25)

للتوصدل إ  حدل سياسدي عدادى  اً مبشاركة األ را، املعنية للرغبة املشديكة واإلرادة اجلماعيدة للعمدل معد
ا املمتددددة وعميقدددة اجلدددذور عدددش الوسدددانل السدددلمية; ووقدددع اجلميدددع علدددا بيدددان يدددوداندددم ملشدددكلة الروهنج

م ملدؤمر احتداد الروهنجيدا أراكدان 2013 من عام مشيل, وألجل تفعيل امليثاق عقد لقا  بخر يف يونيو
منظمدة تعمدل علددا نةدرة قضدية الشددعل  60مبقدر منظمدة التعداون اإلسددالمي جبددة مبشداركة فاعلددة مدن 

الروهنجي, واهلد، من انعقاد هذا املؤمر اعتماد ميثاق احتاد الروهنجيا أراكان وانت ا  املسؤولن لده 
بات  مقلقة ملدا يتعدرر لده مسدلمو الروهنجيدا يف مدو ن م مدن قتدل ورسم خار ة املستقبل للقضية الي 

 ممن   وإبادة مجاعية علا أيدي املتبرفن البو ين.

وألهمي   ة ه   ذا اللق   اء ك   ان ه   ذا البي   ان المش   ترا لم   ؤتمر اتح   اد روهنجي   ا أراك   ان وأنقل   ه 
 .(4)بالنص

عدن جملدا وزرا  اخلارجيددة أم, الةدادر -4/30عمدالً بأحكدام الفقدرة العاملدة الرابعدة مدن القدرار  
يف دورته السابعة والثالثن, الدي حثد  األ درا، الروهنجيدة علدا التعداون فيمدا بين دا وتوحيدد صدفوف ا 

وباإلشدارة إ  مدذكرة , يف  ل جملا تنسديقي موحدد, ودعت دا إ  مواصدلة ج ودهدا السدتعادة حقوق دا
م حتد  رعايدة معدام األمدن العدام 2010يونيدو  9و 8التفاهم الدي وقع دا كبدار قدادة الروهنجيدة يدومي 

, وباإلشددارة أيضدداً إ  البيددان املشدديل ملددؤمر (2)وملنظمددة التعدداون اإلسددالمي أكمددل الدددين إحسددان أوغلدد

                                                           

 ., وسبق  ترمجت امد خالد من هذا البيان حةل  عليه من أ.دينا مببوعة ( لدي نس ة 1) 
بالتةددوي , أوى أمدن عدام ينت دل  يعتدشو  ,, هدو األمدن العدام ملنظمدة التعداون اإلسدالميمدن تركيدا والشوفسدور أكمدل الددين إحسدان أوغلد (2) 

وهددو جييددد اليكيددة  م,1943ديسددمش  26ولددد الشوفيسددور يف القدداهرة يف , وقددد م2013عددام   ايددة حدد و  م2005 فتددو  منةددبه مددن عددام



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

271 

 

 8و 0منظمدة تنتمدي لالحتداد مدؤمراً يدومي  60, عقدد2011مايو  31احتاد روهنجيا أراكان املوقع يف 
 مبقر األمانة العامة للمنظمة. 2013يوليو 

يونيدددو, ُعقدددد املدددؤمر األوى الحتددداد  31و 30وبنددداً  علدددا املدددؤمر الروهنجدددي الدددذي عقدددد يدددومي  
روهنجيا أراكان مبقدر األماندة العامدة للمنظمدة جبددة, ومثدل األمدن العدام للمنظمدة يف هدذا املدؤمر السديد 

 واتفق املشاركون علا ما يلي  (1) الى داعوري

 وهنجيا أراكان ميثاقاً لالحتاد.اعتمدت املنظمات األعضا  يف احتاد ر  .1

 .(2)انت ل املشاركون رنيا مؤمر روهنجيا أراكان, وهو السيد  اهر حممد سرا  .2

عامدداً مدددهتا سدد  سددنوات, قابلددة  اً انت دل املشدداركون الدددكتور وقددار الدددين مسيددع الدددين مدددير  .3
 .(3)للتجديد مرة واحدة فقن

 .(4)سنتنانت ل املشاركون جملساً تنسيقياً إقليمياً ملدة  .4

 .(5)انُت ل جملا استشاري لوالية مدهتا مخا سنوات .5

                                                                                                                                                                          

مددن الكتددل واملقدداالت واألقدداث بالل ددات اليكيددة واإل لي يددة  ألددب عدددداً , وقددد ولدده معرفددة عمليددة بالفرنسددية والفارسددية ,واإل لي يددة والعربيددة
ول ددة  والفرنسدية واليابانيددة وقددد ترمجدد  بعضد ا إ  الروسددية وغريهدا,ثقافددة اإلسددالمية والثقافدة اليكيددة والعربيدة حددوى العلدوم وتدداريخ العلدوم وال

ف ريددة مددن عدددد مددن  ةوحةددل علددا درجددات دكتددورا, , وقددد حةددل علددا العديددد مددن األومسددة واجلددوان  العامليددةماليددو والكوريددة والبوسددنوية
 . احلرة كبيدياي, انظر موقع و وروسيا االحتادية, وتتارستان وتركيا والواليات املت دة اجلامعات يف أ ربيجان والبوسنة واهلرسك وبل اريا

 مبنظمة التعاون اإلسالمي. مدير إدارة اجلماعات واجملتمعات املسلمة األستا   الى داعوري( 1) 
 .مبكة املكرمة سابقاً وأجري  معه لقا  رمجتهت  ( سبق2) 
 .سابقاً  رمجتهت  سبق (3) 
  مع منظماهتم مؤلفاً من األعضا  اآلتية أمسا هم (4) 

 (.BRCA/ حممد أنور )11          (.BRAUAE/ حممد علي )6          (RLDB/ حممد هارون )1
 (.RYF/ مةبفا فريد )0       (RIWA/ د. حممد رفيق )2 
 (.RICA/ د. إلياري عبد الكر  )8            ( RF/ د. حممد إقباى )3
 (.FWF/ د. حممد أيو  خان )9     ( RSARناجو ) / دين حممد4
             (.ORS/ ر ا  الدين )10        (SAWC/ حممد إبراهيم )5

 مؤلفاً من األعضا  اآلتية أمسا هم  (5) 
   مد خالد اآلنسة دينا  /3                     / السيد  الى داعوري2                    / السفري د. أكش أ د1
   / د. جعفر قريشي6                      / اآلنسة أورال كلنتون5                     / د. حبيل صديقي4       
 / د. جوزيب جريوبسكي.9                           / د. عابد قر.8                       / د. أ د ب دادي.0       

 / د. حممد نايب املبريي.12                    / السيد أيو  مجاى.11
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أعددر  املشدداركون عددن امتنددا م وتقددديرهم للج ددود الددي بددذهلا األمددن العددام ملنظمددة التعدداون  .6
اإلسددالمي, وإدارة اجلماعددات واجملتمعددات املسددلمة لعقددد هددذا املددؤمر التدداراي الحتدداد روهنجيددا أراكددان 

وانت ددا  املدددير العددام واجمللددا  ,خمتلددب أحنددا  العددا  العتمدداد ميثدداق االحتددادمنظمددة مددن  60مبشدداركة 
االستشددداري للعمدددل يف إ دددار الوحددددة والسدددعي إلحدددالى السدددلم والرفاهيدددة واألمدددل يف مسدددتقبل أفضدددل 

 .(1)للشعل الروهنجي

 م.2013يوليو  8وقعه مجيع املشاركن يف مؤمر احتاد روهنجيا أراكان يف  

 .(2)املنظمات يف العةر الراهن من حي  اجل ود إ  أربع فئات  هذو كن تقسيم 

 .يف أرر الواقع الفئة األو   منظمات غري فاعلة, وليس  هلا ج ود علا اإل الق

 يف  ور االنبالقة احلقيقة.النشأة الفئة الثانية  منظمات حديثة 

 الفئة الثالثة  منظمات هلا ج ود يسرية.

 .(3)الفاعلةالفئة الرابعة  املنظمات 

الددي هلددا ج ددود ملموسددة يف واقعنددا الفاعلددة هنددا بالتفةدديل عددن أبددرز املنظمددات  أكتفددي بالددذكرو 
 املعاصر اوا  قضية مسلمي بورما.

  المركز الروهنجي العالمي( للتنسيق واملتابعةGRC). 
الشددرعي والددذي يعتددش املمثددل  (ARUيتبددع املركدد  الروهنجددي العدداملي احتدداد أراكددان روهنجيددا )

األعضددددا  يف منظمددددة التعدددداون  (50للددددروهنجين يف العددددا ; حيدددد  ا االعدددديا، بدددده مددددن الدددددوى الددددد )
وّا تأسددديا املركددد  يف , م2011( يف مدددؤمر وزرا  اخلارجيدددة بكازاخسدددتان يف عدددام OICاإلسدددالمي )

وقيع مدذكرة م, بت2012اكتوبر 4-3 املوافق سبنبوى القانو  واحلقوقي )لنةرة مسلمي بورما( إمؤمر 
مبنظمددة التعدداون اإلسددالمي وبددن )اهليئددة اإلسددالمية العامليددة ( إنشددا  املركدد  بددن )احتدداد أراكددان روهنجيددا

                                                           

 .( بيان بأمسا  املنظمات الروهنجية12انظر مل ق رقم )( 1) 
 .( هذا هو الواقع بكل ورد, وال أريد التمثيل لكل فئة العتبارات عديدة ال يناسل املقام لذكر 2) 
اآلن وكاندد  هلددا كيددان وتدداريخ, وعملدد  يف جمدداالت الدددعوة اإلسددالمية ( منظمددة   يبددق هلددا وجددود 42كاندد  هنددال منظمددات كثددرية بلددغ )( 3) 

واسدديداد حقدددوق م, وتوحيدددد صددفوف م لل فددداظ علدددا اهلويددة اإلسدددالمية, وملعرفدددة امل يددد حدددوى هدددذ   والرفددع عدددن معاندداة شدددعب م املضدددب د
املنظمات الروها يدة واالسدت ادة يف  لدك, انظدر حممدد أويدا بدن جدالى أ دد, أراكدان واملنظمدات الروهنجيدة, نشدرة احتداد البلبدة املسدلمن 

 .  59-53أراكان )بورما(, مرجع سابق   
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 هدد عدش1434خدالى عدام وهذا تقرير موج  عن منج ات املرك  , (1)للم امن( براببة العا  اإلسالمي
 مساراته اخلمسة 

مباحثدددات حدددوى نةددددرة القضدددية مددددع  ا جددددر إ ه أهدددم منج اتدددمددددن و  (2): المس   ار السياس   ي أوالً 
مسددؤوى حقددوق اإلنسددان يف البعثددة , و السدكرتري األوى يف البعثددة الدبلوماسددية النروجييددة يف مقرهددا جبنيدب

 .الدبلوماسية اهلولندية يف مقرها جبنيب
عقد شراكة مدع املنظمدة اخلليجيدة حلقدوق ه  أهم منج اتمن و  ثانياً: المسار الحقوقي والقانوني

ن, و لدددك مدددن أجدددل رفدددع القضدددية إ  جملدددا حقدددوق اإلنسدددان التدددابع لألمدددم املت ددددة واحملكمدددة اإلنسدددا
يف معدددرر ومدددؤمر ديب الددددوم لإلغاثدددة والتبدددوير  مدددن املسدددارشدددارل وفدددد , وكدددذلك (3)اجلنانيدددة الدوليدددة

م(, أبدرز فيده معانداة الشدعل الروهنجدي, وقدد قامد   2013مدارري  20 -25)دي اد( يف الفدية مدن )
منظمدددة دوليدددة وإقليميددددة  (48زار  أكثدددر مددددن )و قنددداة تلف يونيدددة بت بيدددة فعاليددددات جنددداا املركددد , ( 12)

شارل وفدد يف املدؤمر السدنوي الحتداد املؤسسدات اإلنسدانية العامليدة يف , كما وش ةيات عاملية مش ورة
املؤسسددات حتدداد انضددمام إ  م( وتقدددم املركدد  الروهنجددي ببلددل اال4/2013/ 12 – 11الفددية مددن )

( جمللدا حقدوق اإلنسددان التدابع لألمددم املت ددة جبنيددب 23يف الدددورة )أيضداً شددارل , و اإلنسدانية العامليدة
بالتعاون مع العضو االستشاري مبجلا حقوق اإلنسدان مؤسسدة معدار  للسدالم والتنميدة يف الفدية مدن 

علددا املددؤمرين  دداهر حممددد سددرا ,   إلقددا  بيددان للدددكتور, حيدد  تضددمن م(13/6/2013 – 10/6)
أبددان فيدده اجلددرانم واالنت اكددات املرتكبددة  ددد  يف القاعددة الرنيسددة مددن خددالى حمددور )العنةددرية والكراهيددة(

حممددد عددا  حممددد ياسددن, مدن خددالى حمددور الد قرا يددة حيدد    بيددان بخددر لألسدتا , و األقليدة الروهنجيددا
                                                           

يف اجتماع فريق اتةاى منظمدة التعداون  والشوفسور أكمل الدين إحسان أوغلمن عام منظمة التعاون اإلسالمي األعام املكلمة أ كر هنا  ( 1) 
دعمد  املنظمدة مدؤخراً إنشدا  املركد  الروهنجدي م د فقداى   "2013أبريدل  14 اإلسدالمي املعدين باملسدلمن الروهنجيدا الدذي انعقدد جبددة يف

م, وُنظم حفل لتدشدن املركد  هندا يف مقدر األماندة  2012نوفمش  25ظمة غري حكومية مسجلة يف أمسيدام رولندا يف العاملي باعتبار  من
بددار واملعلومددات عددن م, ويُتوقددع أن يددؤدي املركدد  الروهنجددي العداملي دوراً حيويدداً باعتبددار  أفضددل مةدددر لألخ 2013مددارري  30العامدة يددوم 

 ."  اجلماعةن يف ميامنار, وهو ما سيساهم يف حتسن أحواى هذوعن أحواى املسلم شعل الروهنجيا
 من خالى هذا املسار إ   املرك ويسعا  (2) 

 يف احملافل الدولية إ  حن اسيجاع مجيع احلقوق املسلوبة. تبين قضية الروهنجيا تدويل القضية و ل اجملتمع الدوم علا  -1 
مندار لت مدل مسدؤولياهتا وددا  وداوزات شدعب ا مددن القوميدات األخدرى  ددد ااحلشدد الددوم لنةدرة القضددية, والضد ن علدا حكومددة مي -2 

 .القوميات يف انت اكاهتا اخلبرية ها مع تلكؤ األقلية الروهنجية يف أراكان, وتوا 
( برعايددددة منظمدددة التعدددداون ARUنجيدددا أراكدددان )توحيدددد ج دددود املنظمددددات السياسدددية الروهنجيدددة حتدددد  مظلدددة احتددداد منظمددددات روه -3 

 وتوزيع امل ام بن املنظمات األعضا . (OICاإلسالمي )
 راخن(. -للمتابعة الدانمة حلقوق الروهنجيا يف )أراكاناملرك  تكوين جلنة مشيكة دانمة من حكومة ميامنار و  -4 

حقددوق اإلنسددان, واجلددرانم  ددد اإلنسددانية الددي ُترتكددل قددق الشددعل إ  رصددد وكشددب انت اكددات مددن خددالى هددذا املسددار  املركدد ويسددعا  (3) 
 .الروهنجي يف إقليم أراكان واستعادة مجيع حقوق م املسلوبة
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ندددوة الوفددد نظددم , كمددا يف أراكددانلفدد  األنظددار وددا  مددا جيددري مددن إبددادة وجددرانم  ددد األقليددة املسددلمة 
وّجدده املركدد  نددداً  إ  جملدددا , و (25يف القاعددة رقددم ) بعنددوان  )انت اكددات حقددوق اإلنسددان يف أراكددان(

 . (1)حقوق اإلنسان لتببيق القانون وتببيق الد قرا ية والعدالة يف ميامنار
 اإلعالمية.وقد سبق احلدي  عنه بالتفةيل يف اجل ود  ي:ثالثاً: المسار اْلعَلم
( 310تعيدن )ببالتنسيق مع بعض اجلمعيدات الداعمدة  سارامل وقام: (2)رابعاً: المسار التعليمي

( داعيدددة يف 210)مدددن م داعيددة للعمدددل يف امل يمددات الرمسيدددة وغددري الرمسيدددة وأمدداكن وجدددود الددروهنجين 
اة حتددد  إشدددرا، إقامدددة مخدددا دورات تأهيليدددة وتبويريدددة للددددع, و يف داخدددل أركدددان, والبددداقي بدددنجالديش

تددددوفري كتيبددددات يف العقيدددددة وتعلدددديم اً, و ( مةدددد ف20000تددددوفري ), و أسدددداتذة مددددن اجلامعددددة اإلسددددالمية
 ( ألب لاير.18تكلفة كل مسجد حوام ) اً ( مسجد26بنا  ), و اإلسالم

ويف هدددذا اإل دددار قدددام املركددد  بددددور التنسددديق واملتابعدددة مدددع بعدددض   (3)خامس   اً: المس   ار اْلا   اثي
ا , حيددد  داخددل إقلدديم أراكددانيف  مشدداريع الددي قامدد  مشدددكورة بتنفيددذ ,اخلليجيددة وغريهددااجلمعيددات 

 بدداراآلفددر , والقيددام قليددةاملابددالغ تنفيددذ مشدداريع إغاثيددة وا إمدددادهم باملعونددات ال ذانيددة باإل ددافة إ  امل
يف , ومشدددداريع أخددددرى أسددددرة (404800قريددددة مبعدددددى ) (1180يتددددام يف )األ وكفالددددة ,إعانددددة مددددريضو 

تنفيددذ مشدداريع ا  ( حيدد تيكنددا،و  ,بشددفالفور, و كتوفددالنغ, و ليدددا) خميمددات الالجئددن يف بددنجالديش
كفالدة , و بداراآلحفدر ومشاريع  شبال صيد مسكإغاثية وا إمدادهم باملعونات ال ذانية إ افة إ  توفري 

 .أسرة 22550واستفاد من ا  , نقديةالساعدات , وتوزيع املأراملو أيتام 
وقدددام , م(2013/ 20/5 – 25/4زيدددارة الالجئدددن يف تايالندددد )ام وفدددد مدددن املسدددار وكدددذلك قددد

زيددارة خميمددات الالجئددن يف مالي يددا , وكددذلك دويددة, والسددعي لإلفددرا  عددن ماأل ذانيددة, و الواد املددبتوزيددع 
تفقد أحواى الالجئن الروهنجين يف مالي يدا وت بيدة نفقدات ومةداريب ( و م2013/ 13/5 – 8/5)

                                                           

  يف هذ  الدورة باملبالل التالية ( و الل املرك  جملا حقوق اإلنسان1) 
 ديارهم وإعادة ممتلكاهتم و ايت م.  إيقا، عمليات القتل والتشريد والت جري للروهنجين, وتس يل عودهتم إ  أوالً 
 .ي  العنةري  د األقلية الروهنجية  دعوة حكومة ميامنار إلل ا  مجيع إجرا ات التميثانياً 
 مرتكبي ا إ  احملكمة اجلنانية الدولية.وهنجيا, وإحالة   العمل علا توثيق مجيع االنت اكات واجلرانم الي ُترتكل  د الر ثالثاً 

 امل نية(. –الفكرية  –إ  بنا  وتنمية الفرد الروهنجي يف مجيع جوانل احلياة )العلمية  من خالى هذا املسار املرك ويسعا  (2) 
ويسعا املرك  من خالى هذا املسار إ  رفع املعاناة عدن الشدعل الروهنجدي وإغداثت م يف داخدل إقلديم أراكدان, وخميمدات الالجئدن يف دوى  (3) 

 .لهالشعل وحيقق التنمية واإلعمار اجلوار مبا ادم هذا 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

208 

 

 (1500باإل ددافة إ  نفقددات عالج ددم بقيمددة أربعددون ألددب لاير واسددتفاد من ددا ) ,وإعاشددت مالسددجنا  
 .(1)هد وبعض منا ق الالجئن5/2/1435اً, وكذلك زيارة املعتقلن يف سجون اندونيسيا يف ش ة

 .مجلس االتحاد األوروبي الروهنجي 

 :(2)التأسيس
الشبا  النشبا  واحلقوقين من فيه اتفاقية تاراية مجع عقد جمموعة من الشبا  املثقفن  

م, يف مدينة ايسبري  2012أكتوبر  0-6 بتاريخ واالروهنجيا ممن يعيشون يف أوروبا, واجتمع
بالدمنارل, وم  املوافقة علا تشكيل منظمة روهنجية علا نباق أوروبا, للسعي من أجل قضية 

 .أقلية الروهنجيا
 م.3842األولى من عام ستة أشهر  خَللإنجازات المجلس أهم 

, تلت ام2012 لة إغاثية ملسلمي الروهنجيا يف خميمات الالجئن يف بنجالديش يف أكتوبر  •
 . لة إغاثية ملسلمي الروهنجيا يف داخل أراكان بالتنسيق مع منظمة أوروبية 

 ن.كابيانات ص فية يف خمتلب األحداث الي وقع  يف أرا  10إصدار أكثر من  •
 12 من زيارة أكثر, وا حضور ومثيل الروهنجيا يف أكثر من فانية مؤمرات دولية يف أوروبا •

 .دولة وتوصيل قضية الروهنجيا إلي م
 .نشرات ص فية عن أحداث الروهنجيا 8إصدار  •
تأسيا موقع إلكيو  بالل ة اإل لي ية إل  ار معاناة مسلمي بورما وعرقية الروهنجيا علا  •

 .http://www.mayupress.netوجه اخلةو , حت  عنوان  
 .(3) القيام بعدد من املظاهرات واملسريات االحتجاجية يف خمتلب دوى أوروبا •

 .اتحاد الطَلب المسلمين أراكان بورما 
                                                           

مبكدة املكرمدة,  همعد مقدابليأثندا  حممدد عدا  حممدد ياسدن,   األسدتا مدن ل  علي دا حةدهدد, 1435الروها ي العاملي لعدام  ك نشرة املر  انظر( 1)
 .  ترمجتهوسبق

 اجمللا. أهدا، وغاياتمن أهم  (2)
 الي تواج  ا أقلية الروهنجيا.لتوصل إ  حل سياسي واجتماعي دانم للمشاكل ا. 1
 . السعي بشدة من أجل استعادة اجلنسية لدينا يف بورما )ميامنار(.2
 .إ  جنل مع الروهنجيا األخرى واملنظمات غري الروهنجيا يف مجيع أحنا  العا  للرفا  الروهنجيا . للعمل جنباً 3
عن برنام  مستمر  إ  التوقب فوراً   احلكوميةروبية واملنظمات غرياألو خالى احلكومات من لض ن علا النظام احلاكم يف بورما ا. 4

 للتب ري العرقي  د األقلية الروهنجيا.
 لل اجملرمن املسؤولن عن اإلبادة اجلماعية األخرية  د الروهنجيا, إ  احملكمة اجلنانية الدولية للعدالة.ج. 5

 م, ولدي نس ة مببوعة.2014انظر النشرة الةادرة للمجلا والةادرة يف عام ( 3)



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

204 

 

بأيدي خنبة من العلما  واملفكرين والقادة  ,م1980يوليو من عام  5املنظمة يف أسس  هذ  
حت  إشرا، منظمة التضامن الروها يا, رد، توحيد صفو،  ,اإلسالمين والبال  اجملت دين

البال  ومجع كلمت م وتذليل العقبات والةعوبات واملشاكل الي تواج  م يف مسرية حياهتم 
و وعي إسالمي ص ي  ح  يكونوا مؤهلن للقيادة اإلسالمية, وهي منظمة العلمية, وإرشادهم حن

وهي عضو عامل يف الندوة  ,وهلا فروع وأنشبة يف بلدان خمتلفة , البية منبثقة من داخل أراكان
واحتاد املنظمات البالبية بدولة الكوي , ومن أهم أهداف ا  الدعوة إ   ,العاملية للشبا  اإلسالمي

ه وتعا  من خالى دعوة البال  إ  تبليغ رسالة اإلسالم إ  غري املسلمن, وتقوم اهلل سب ان
املنظمة بعقد الندوات وامل يمات اليبوية اإلسالمية, ودعم البال  و لك تقد  املن  الدراسية 

, حي  بلغ عدد من (1)ورعايت م ماديًا ومعنويًا وسد احتياجاهتم العلمية مع كفالة األيتام من م
بالتعاون مع الندوة العاملية للشبا   ,يرعاهم االحتاد أكثر من مانة  الل و البة يف خمتلب اجلامعات

 .(2)اإلسالمي, وبعض اجل ات األخرى, وال زال  املنظمة تقدم رسالت ا علا أكمل وجه
 .)منظمة تاريخ أراكان ) أراكان التاريخية 

م, وهي 1905سبتمش  20األس يا  بتاريخ أسس  هذ  املنظمة علا يد بعض الروها ين 
منظمة رمسية خريية فكرية مسجلة لدى حكومة بن الديش وغري سياسية, تةنب  من املنظمات 

 . (3)احلقوقية اإلنسانية, وعقد عدة مؤمرات وجلسات ولقا ات حوى قضية مسلمي أراكان وتارا ا
 .مجلس العلماء الروهانجيا بماليزيا 

دعوية يف دولة مالي يا, وأسس ا بعض العلما  الشماوين امل اجرين إ  هي منظمة إسالمية 
وتتل   أهداف ا ونشا اهتا يف القيام بدعوة امل اجرين الشماوين يف  ,م6/4/2004مالي يا بتاريخ 

دولة مالي يا إ  توحيد اهلل سب انه وتعا  والت لي باألخالق الفا لة, واالهتمام بتعليم أبنا  
 الل  500هنال فقد ا بنا  عشرة مدارري إسالمية يتعلم في ا أكثر من  , الشماوينالالجئن

                                                           

 .69-66انظر حممد أويا بن جالى أ د, أراكان واملنظمات الروهنجية, نشرة احتاد البلبة املسلمن أراكان )بورما( مرجع سابق    (1)
عتيدق الدر ن مث الببيدل وتو  رناست ا حسل اليتيل منذ تأسيس ا أ. سيب اهلل خالد مث إكرام اهلل مث أ. نور حممد منةدوري مث أ. إبدراهيم ( 2)

خورشدديد فدديض مث أ. حممددد رفيددق حبيددل اهلل, ورنيسدد ا احلددام أ. حممددد أويددا جددالى أ ددد, انظددر حممددد أويددا بددن جددالى أ ددد, أراكددان 
 .69واملنظمات الروهنجية, نشرة احتاد البلبة املسلمن أراكان )بورما( مرجع سابق   

يددذي يتكددون مددن اثددين عشددر عضدواً مددن بيددن م السدديد أدبددو كيدد  شددفيق أ ددد رندديا املنظمددة, , وهلددا جملددا تنف63انظدر املرجددع السددابق    (3)
م, ويديأري حاليداً السديد احلدا  أبدو 1996واحلا  فضل أ د ناندل الدرنيا, مث بعدد  لدك تدو  رناسدت ا السديد صدويف عبدد الوحيدد يف عدام 

 الكالم.
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و البة, وتنفيذ املشاريع اخلريية لةا  امل اجرين الشماوين وت ويد احملتاجن من م باملواد ال ذانية 
 .(1)واأل  ية والكسوة واألدوية واإلفبار وغري  لك

  (.ستراليااالبورمية الروهنجية في  استراليا )الجاليةجماعة روهانجيا البورمية في 
 ,م1999نوفمش  10وهي منظمة مستقلة خريية غري رقية أنشأها الروهنجيون يف اسياليا يف 

وهلا ج ود  ,م, ومي ت بأنشبت ا الكبرية يف جماى النشر واإلعالم2000مايو 1وسجل  رمسيًا يف 
 .(2)نسانيةمباركة يف ميدان التعليم واحلقوق اال

 ( اتحاد البورميين الروهنجيينجمعية روهنجيا البورمية بدولة اْلمارات). 
م يف دولة اإلمارات العربية املت دة, وتعمل جبدية يف جماى الدعوة 1/1/2005أسس  بتاريخ 

والتعليم واالقتةاد والتجارة لةا  امل اجرين البورمين هنال, ولةا  امل اجرين البورمين يف 
بن الديش, ومن أبرز أهداف ا السامية  تنمية االقتةاد للروهنجين يف دولة اإلمارات ويف غريها, 
واالهتمام بالتعليم من خالى تنفيذ األنشبة الثقافية املتنوعة, باإل افة إ  تنفيذ املشاريع اخلريية 

 .(3)والشام  املومسية لةا  احملتاجن من الروهنجين
 (اتحاد البورميين الروهنجيين في اليابانورمية في اليابان )جمعية روهانجيا الب. 

م, 1994أغسبا 6قام بتأسيس ا بعض املفكرين املسلمن الشماوين يف اليابان بتاريخ  
وتعمل جاهدة لةا  املسلمن الروهنجين هنال, وتسعا إلقامة نظام احتادي د قرا ي وتع ي  

  . (4)بورماحقوق اإلنسان جلميع املسلمن يف 
 ( حزب الروهنجيين الوطنيالجماعة الوطنية الروهانجية أراكان بورما). 

م, ومن أهم أهداف ا  بذى اجل ود املمكنة إلغاثة الشعل 9/9/2004أسس  بتاريخ  
الروهنجي يف خمتلب اجملاالت سياسيًا وفكريًا وثقافيًا واقتةادياً, وتوحيد صفوف م علا مستوى 
 القيادين والعلما  واملفكرين والرفع من مستواهم علميًا وأكاد يًا وقيادياَ, ومن أهم أنشبت ا  نشر

                                                           

ا الشدديخ حممدد أمددن بددن حممدد قاسددم, واحلدا  مجدداى حسدن مدديم غدالم نانبدداً لدده, , وتددو  رناسدت ا منددذ تأسيسد 64انظدر املرجددع السدابق    (1)
وتو  منةل األمدن العدام أ. ندور حممدد حممدد سدب ان امللقدل جبدابر, وعضدوية كدل مدن املفدي حممدد كدر  فضدل الكدر , و أ. عبدد السدتار 

 ن.عبد ال فار, و أ. حممد أيو  احلا  عبد ال فار, و أ. رحيم اهلل حممد حس
 , وتو  رناست ا كيومونغ  ا اإلسالم.64انظر املرجع السابق    (2)
, وتأسسدد  هددذ  اجلمعيددة علددا يددد د. حممددد علددي سددعيد حسددن ويشددر، علي ددا اآلن د. عاصددم اخلليفددة ود. 65انظددر املرجددع السددابق    (3)

 راشد الليم.
والسديد أونددغ تدن والسدديد فيدار والسديد سددليم اهلل, والسديد  ددن , وكدان علدا رأري املؤسسددن نيدي نيددي هدات 65انظدر املرجدع السددابق    (4)

 سؤو والسيد عبد املنا، والسيد نظام ورنيس ا احلام السيد جيومن هتوت.
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اجملالت الدورية وهلم موقع علا االنين  لب  ونشر أو اع وبالم وموسي املسلمن يف بورما, والقيام 
 . (1)بشام  تعليمية وإغاثية لةاحل م

 (تحاد العالمي للطَلب الروهنجيينالجامعة اْلسَلمية لَللجمعية الروهنجية في ماليزيا )ا 
املنظمات الروهنجية املتواجدة يف مالي يا للعمل سوياً هي املنظمة الي جا ت بعد اتفاق مجيع 

رقية, واملنظمات الي الغري مع السلبات املعنية واملنظمات  علا نةرة القضية الروهنجية والتعاون
احتدت حت  لوا  هذ  املنظمة هي  جملا الالجئن األركانين الروهنجين, وجملا الالجئن 

العلما  الروها يا, ومنظمة عد ي اجلنسية الروهنجية, واالحتاد الشماوين الروهنجين, وجملا 
اإلسالمي لن ضة الروها يا, ومرك  النشر واإلعالم الروها يا, وهتتم اجلمعية بالشؤون الدينية وتعليم 
األ فاى الروها ين, وتقد  الرعاية الة ية هلم, وو ع الشام  لل فاظ علا ثقافت م األصيلة, 

 . (2)سيداد حقوق م املسلوبةوالسعي ال
هذ  كان  حملات سريعة ألبرز ج ود املنظمات الروها ية حوى العا  وما كان  هلم من أدوار 
بارزة يف سبيل نةرة قضية مسلمي بورما, مع احلاجة املاسة إ  تفعيل التعاون املثمر بن تلك 

  لكي تت قق األهدا، املنشودة.  املنظمات بشكل أكش, وبذى اجل ود بشكل أوسع والت رل السريع

                                                           

 , وقد أسس ا الببيل بشري أ د )سيب األركان( وال زال  حت  رناسته. 66انظر املرجع السابق    (1)
هددذ  اجلمعيددة بعددد ثددالث جلسددات متتاليدة حتدد  إشددرا، أسددتا  عبددد احلميددد ع مددي واحلددا  حمددي , وا تشددكيل 66انظدر املرجددع السددابق    (2)

 الدين عبد القادر, وانت ل سبعة عشر مسؤواًل من مجيع املنظمات وجعلوا د. عبد احلميد موالنا موسا علي رنيساً هلا.



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

201 

 

  

 

 

 الرابع الفصل

 . الدراسة هذه من يستفاد ما

 :مبحثان ويتضمن

 الثقافة روافد من املستقاة الفوائد  :األول املبحث
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 . بورما مسلمي تواجه اليت
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 من هذه الدراسةالفصل الرابع: ما يستفاد 

حينما نت دث عن قضية إخواننا املسلمن يف بورما فمن الضروري جدًا النظر إ  أ ا قضية 
إسالمية قتة وال بد أن تعيش داخل قلوبنا و مانرنا احلية, قضية ال تنت ي مع مرور ال من وتقادم 

اإلجيابية, وينب ي الت رل  اعلةالدهر, قضية حتتا  إ  البرا املستمر واملناقشة الدانمة واملشاركة الف
علا نباق واسع يةل إ  العاملية من منبلق تعاليم إسالمنا اخلالد, نتعاون علا الش والتقوى نكون  
كاجلسد الواحد إ ا شكا منه عضو تداع  له سانر أعضا  اجلسم بالس ر واحلما, نكون يف عون 

لة, اعمل اإلجيايب والبرا اجليد واملسامهة الفإخواننا املضب دين يف بورما ولو بالكلمة الفاعلة والع
نكون مع م يف قضيت م كي يكون اهلل معنا, فم نة إخواننا املسلمن يف بورما جيل أن تت وى إ  
قضية إسالمية تش لنا حنن أهل اإلسالم جبميع توج اتنا, تش لنا كقضية من الالزم أن حتتوي ا وحدة 

, فاحلدي  عن مأساة املسلمن يف بورما أمر حيوي ال يوجد عضوية يؤ رها مشاركة وجدانية واعية
أي مشر لنسيانه وواهله, وإ ا قررنا التجاهل ببريقة أو أخرى فالكارثة عظيمة وال بد أن نعد لسؤاى 
اهلل ع  وجل يوم ال ينفع ماى وال بنون, وهذ  الكلمات املوج ة الي ودها بن دفي هذ  الرسالة 

ملسؤولية علا املسؤولن ف سل بل هدف ا األمسا احملاولة للوقو، علا حقيقة ليا هدف ا توزيع ا
احملنة  اهتا وعلا ما جيل علا أمتنا املسلمة أنظمة وقادة وفكر وعلما  وشعوباً ومؤسسات أن نعمله 

 .(1)اوا  قضية املسلمن يف بورما
مة وقضايا م مة أمور م  ما تناول  هذ  الدراسة منويف هذا الفةل بإ ن اهلل سأقدم خمتةرة 

يف نةرة قضية مسلمي بورما, يُلمُّ شتات ما مضا وجيمع ما تفرق منه مع  كر اإلجيابيات لتع ي ها 
والسلبيات لتفادي ا, وإبراز اجلوانل العالجية واحللوى املقيحة والشام  الفعالة للت لل علا 

اخلري والفالا لإلسالم واملسلمن قاى  الت ديات الي تواج  م, هدانا املو  جل شأنه إ  ما فيه

ََْنا َلا َربََّنا) تعا     .[286  البقرة] (َأْ َطْأَنا َأْو َنِسيَنا ِإْن ُتَؤاِ 
  

                                                           

 انظر امسا  أبو بكر حممدد, املسدلمون يف دواندر النسديان, جملدة دعدوة احلدق الدي تةددرها راببدة العدا  اإلسدالمي مبكدة املكرمدة, مرجدع سدابق, (1)
 .6و5 
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 : الفوائد المستقاة من روافد الثقافة اإلسالمية في بورما.المبحث األول

 اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب المساجد ببورما. المطلب األول:
 أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في جانب المساجد ببورما. 
 تناول  الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق باملساجد يف بورما فمن أمه ا ما يلي 

وخاصة يف مدينة ران ون العاصمة القد ة / انتشار املساجد وكثرهتا يف مجيع أحنا  بورما 1
لبورما ومندم وإقليم أراكان املسلمة حي  التمرك  اإلسالمي, ويعود تأسيا تلك املساجد إ  مئات 

دم وصوى الدين اإلسالمي واعتناق أهل ا اإلسالم وهلل احلمد السنن وهذا يدى داللة وا  ة علا قِ 
  املساجد تعاهدها بالرعاية واالهتمام بيتيب ا وتنظيف ا هذ, فينب ي للقانمن علا واملنة والفضل

 .(1)واحملافظة علا ممتلكاهتا, وإعمارها بالةلوات والذكر والقربن واالعتكا، وغريها من العبادات
/ شعور مسلمي بورما بأمهية املساجد ودورها يف اإلسالم, حي  قاموا بعمارهتا بدعم أهام 2

علا مسلمي ينب ي امليسورين واحملسنن بالتعاون مع أص ا  الةنعة وامل ن, فاألحيا  والقرى من 
بورما التواصل يف تشييد وعمارة هذ  املساجد واحملافظة علي ا, والض ن علا احلكومة امليامنارية 

 .(2)بالسماا هلم بيميم ا وتشييدها
, فالدور الديين تماعيتعبدي وتعليمي وثقايف واج/ ينقسم دور املساجد يف بورما إ  دور 3

يتمثل يف إقامة أهم شعرية من شعانر الدين وهي الةالة, والدور التعليمي يتمثل يف وجود الكتاتيل 
واملدارري الدينية يف حميب ا, والدور الثقايف يتمثل يف إلقا  احملا رات والدروري واملواع  الدينية, 

تأديت م للةلوات اخلما, فعلا مسلمي  والدور االجتماعي يتمثل يف التقا  بعض م البعض أثنا 
بورما االستمرار علا هذا الن   املبارل للوصوى إ  غايات نبيلة وأهدا، سامية ألن املساجد أساري 

 .(3)حياة املسلم
عبادة / تتمي  مساجد بورما بوجود مل قات متعددة يف أغلب ا تتمثل يف وجود مكان لل4

ال الع الكتل الدينية يف بعض ا, إ  جانل  ،, ومكاتلمكان لالعتكاواخللوة وقرا ة القربن, و 

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الثا . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الثا . (3)
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سلمي بورما أن يتعاهدوا هذ  املل قات , ف ري مبجبوار املساجد ر لدفن أموات املسلمنوجود مقاب
 . (1)بالتجديد والتبور واالستفادة من ا بشكل أمثل

 ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب المساجد ببورما. 
 تناول  الدراسة السلبيات الي تتعلق باملساجد يف بورما فمن أمه ا ما يلي 

/ مضايقة احلكومة البو ية هلذ  املساجد ردم الكثري من ا وحرق ا وإغالق بعض ا, والقيام 1
قمالت عسكرية و ب  املةلن إلرها  املسلمن اآلخرين وزرع اخلو، واهللع يف نفوس م, وحماولة 

م وأىن  هلم  لك, فعلا مسلمي بورما السعي اجلاد لل فاظ علا هذ  املقدسات ومبالبة زع عة إ ا 
اهليئات العاملية بضرورة احيام املقدسات وحرية الدين واملعتقد وأن لكل ش   علا وجه األرر 

 .(2)احلق يف ممارسة الشعانر الدينية
افتقار بعض املساجد إ   وتتمثل يف ,/ أبرزت الدراسة بعض جوانل القةور يف املساجد2

أبسن اخلدمات األساسية كالفرش والبساط وهتيئة مكان الو و  ودورات امليا  وغريها, ف ري علا 
القانمن هلذ  املساجد واملقدسات اإلسالمية إجياد ج ة خريية تتبىن اإلشرا، علا هذ  املساجد 

والتكفل بةر، رواتب م, و رورة تفعيل  وتقوم باملتابعة والةيانة والنظافة وتعين األنمة واملؤ نن
 .(3)دورهم كما جيل

/ الضعب الوا   يف دور بعض أنمة املساجد يف أدا  رسالت م علا أكمل وجه, من هنا 3
نستنت  مدى احلاجة املل ة لتأهيل األنمة واملؤ نن وتبويرهم بالدورات والشام  لكي يقوموا بالدور 

مام بإقامة املناشن الدعوية مثل الدروري اليومية والدورات العلمية املناط رم علا أكمل وجه, واالهت
 .(4)واحملا رات الدينية والكلمات القةرية بعد الةلوات املفرو ة باستمرار

 
 

  

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الثا  . (1)
 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الرابع . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الرابع. (3)
 انظر الفةل األوى  املب   األوى, املبلل الرابع. (4)
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 ببورما.التعليم المطلب الثاني: اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب 
  الدراسة في جانب التعليم ببورما.أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها 

  كرت الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق يف جانل التعليم ببورما فمن أمه ا ما يلي 
/ انتشار الكتاتيل واملدارري اإلسالمية والدور اإلسالمية يف كل أحنا  بورما, والدور 1

ظ علا اهلوية اإلسالمية يف اإلجيايب الذي قام  به هذ  املؤسسات الثقافية يف بقا  اإلسالم واحلفا
بورما بعد فضل اهلل ع  وجل, فعلا القانمن لتلك املؤسسات التعليمية السري حنو األفضل والسعي 

 .(1)لتبويرها ومواكبة الت ديات الي تواجه جمتمع م واملد البو ي لثقافت م
حف   / وجود حلقات حتفي  للقربن الكر  إ  جانل تلك املؤسسات التعليمية رد،2

القربن الكر  وغرري حبه يف نفوري النش , ف ري رم أن يشكروا املو  ع  وجل علا هذ  النعمة 
, ونشر الوعي يف العظيمة والتمسك بكتابه والعمل مبا جا  فيه, وزيادة العناية رذ  احللقات املباركة

 .(2)اجملتمع لكي يتمسكوا رذا القربن الكر 
وكتل الياث اإلسالمي يف هذ  املؤسسات التعليمية كتفسري  / العناية باملناه  الدينية3

اجلاللن ومشكاة املةابي  وكتا  ريار الةاحلن والرحيق امل توم وديوان املتنيب ومقامات احلريري 
وغريها, مما أتاا للبالل سعة اال الع والف م واالستيعا  للمواد الدينية ومعرفة الدين من مةادرها 

علا مسلمي بورما تببيق مبا تعلمو  والعمل وفق الكتا  والسنة ألن العمل فرة , فينب ي األصلية
 .(3)العلم

ي جلميع ما يتعلمونه, وغرري   املدارري االهتمام جبانل التببيق العمل/ ما تتمي  به هذ4
املبادئ والقيم اإلسالمية والعناية باليبية اإلسالمية كتببيق السنن واملست بات واملداومة علا 

, لفرانض, وقد أحسن العلما  واملشايخ يف  لك راجيًا من اهلل أن يستمروا علا هذا العبا  املبارلا
 .(4)مع األخذ يف عن االعتبار غرري مراقبة اهلل  اتياً يف نفوري البال 

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الثا . (3)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الثا . (4)
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/ شدة االهتمام بالقربن الكر  والعناية بتالوته وف مه حي   ل من   القربن الكر  مجيع 5
الدراسية بد ًا من الكتاتيل وانت اً  بالدور اإلسالمية, وهذا االهتمام يدى علا حرص م املراحل 

, ف ري علا مسلمي بورما أن ومدى مسك م بأعظم دستور وجعل القربن من   حياة املسلم هنال
يتبع احلف  التببيق والعمل فال يكفي احلف  فقن, وأن جيعله من   حياهتم ألن القربن جا  ليكون 

 .(1)   حياة املسلممن
 ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب التعليم ببورما.

 تناول  الدراسة السلبيات الي تتعلق بالتعليم يف بورما فمن أمه ا ما يلي  
ر تعليم ن يف ا/ قلة االهتمام بتعليم املرأة املسلمة وخاصة يف منبقة أراكان واقتة1

وتأسيا وفت  مدارري  فينب ي علا العلما  واملشايخ العناية بتعليم املرأة املسلمةالكتاتيل فقن, 
إقامة الدورات الشرعية الي هتم ن, ألن املرأة هلا حق يف التعليم وتةب  أم اًّ يف خاصة رن, و 

 .(2)املستقبل تريب األجياى وتت ر  علا يدي ا
  املؤسسات التعليمية وإحراق البعض إغالق هذإ  تعمد / مضايقة احلكومة البو ية إ  2

اآلخر من ا, باإل افة إ  عدم السماا باليميم والةيانة وإعادة بنان ا وإدخاى الوسانل احلديثة, 
مقاومة هذ  التفا ى باهلل ع  وجل بأن اهلل سو، ينةرهم, وعلا القانمن لتلك املؤسسات فينب ي 

لرمسية بتوفري املؤسسات التعليمية والسماا هلم بتعليم املضايقات باملبالبات السلمية عش القنوات ا
 .(3)أبنان م وهو حق مشروع هلم

, مما هلا وعدم وجود ج ة إشرافية معتمدة التعليمية / غيا  التنسيق بن تلك املؤسسات3
, يتبلل إجياد ج ة إشرافية هلذ  املؤسسات التعليمية م مت ا اإلشرا، واملتابعة والتنسيق فيما بين ا

خريية أو رمسية تتو  التنظيم فعلا امل تمن بقضية التعليم يف بورما السعي اجلاد إلجياد ج ة 
 .(4)واإلشرا، علا هذ  املؤسسات املباركة

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الثا  . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الرابع  . (3)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الرابع. (4)
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/ اعتماد املدارري علا املناه  القد ة واملؤلفة يف شبه القارة اهلندية وبعض املباح  4
السعي اجلاد يف تبوير املناه  الدراسية املقررة وعمل  الفلسفية, فعلا امل تمن بقضية التعليم يف بورما

ورش العمل لتببيق ما هو جديد ونافع لكي  لك البالل القدرة يف الرد علا املؤامرات الي حتاكي 
 .(1) د األمة املسلمة هنال

/ إشكالية التنوع يف ل ة التدريا واإلف ام وامل ا بة بن الل ة الروهنجية احمللية واألردية 5
توحيد ل ة اإلف ام هلذ  املؤسسات التعليمية املباركة والعربية والفارسية, مما يت تم علا القانمن 

الل ة العربية يف واالقتةار علا الل ات احلية ومتبلبات العةر قي  تقتةر علا والشرا والتدريا 
 .(2)مناهج ا والبورمية واإل لي ية مع الل ة احمللة الروهنجية إن تبلل األمر يف الشرا والتبين

مما يتبلل  رورة اخلريية, /  عب بعض الكوادر من اإلدارين واملعلمن يف بعض املدارري 6
التبويرية وتنظيم ورش العمل  تأهيل وتبوير الكوادر التعليمية وهيئات التدريا واإلدارات, بالدورات

 .(3)للرقي يف عمل م وأدان م وإ ازهم
  

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الثا  املبلل الرابع. (1)
 رابع .انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل ال (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الثا , املبلل الرابع. (3)
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لجماعات االمطلب الثالث: اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب  
 بورما. اْلسَلمية في

 أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في جانب الجماعات اْلسَلمية في بورما. 
اإلجيابيات الي تتعلق يف جانل اجلماعات اإلسالمية يف بورما فمن أمه ا ما   كرت الدراسة

 يلي 
/ مكن مجاعة التبليغ من نشر الدعوة اإلسالمية يف مجيع أحنا  بورما بل استباع  خرق 1

الستار احلديدي الذي فر ته الشيوعية البو ية علا بورما من خالى الدعوة إ  اهلل باحلسىن ونشر 
, ف ري رم أن احلميدة مما دخل إ  اإلسالم كثرياً من البو ية, فج ى اهلل ج دهم وسعي ماألخالق 

يتواصلوا علا  ج م املبارل يف إبالغ الدعوة إ  اهلل وفق املن   الوسبي املبين علا مساحة اإلسالم 
 .   (1)بعيداً عن ال لو والتبر،

بسبل  ,اإلسالم ومقدساته يف بورما / جلماعة التبليغ أثر بالغ بعد فضل اهلل يف بقا 2
وعدم الةدام وخلق الفتنة مما بقي  ج ودها وبثارها ح   ,استمرارهم يف دعوهتم إ  اهلل باحلسىن

دعم م مادياً حماولة وقتنا الراهن, فينب ي علي م التواصل واالستمرار حنو حتقيق أهداف م وغاياهتم, و 
 .(2)ومعنوياً 

ومن    ,دعاة السلفية يف بورما باملن   الة ي  املستمد من الكتا  والسنة ام/ اهتم3
السلب الةا  يف إبالغ دعوهتم إ  اهلل ع  وجل, والبعد عن البدع واملنكرات والضالالت, ف ري 

الي تواج  م من اجلماعات  رم أن يتواصلوا ويستمروا علا هذا املن   املبارل رغم الت ديات
 .(3)ن علي م بذى امل يد من اجل د وتكثيب براجم م وأنشبت ماألخرى, ويتع

للوسانل احلديثة والوسانل العةرية يف إبالغ م للدعوة إ  اهلل ع   / است دام دعاة السلفية4
وجل, فينب ي علي م االستمرار علا هذا الن   الرانع والسعي يف تبوير أساليل الدعوة مبا هو 

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الثال , املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الثال , املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الثال , املبلل األوى . (3)
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الشام  واألنشبة الثقافية التبويرية يف  واألدواتاإلبداعية  وإدخاى الوسانل ,جديد ومفيد
 .(1)والدعوية

 ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب الجماعات اْلسَلمية في بورما. 
 كرت الدراسة السلبيات الي تتعلق يف جانل اجلماعات اإلسالمية يف بورما فمن أمه ا ما 

 يلي 
بل  ,مجاعة التبليغ ولألسب الشديد يف ارتكا  بعض البدع واملنكرات/ تساهل بعض 1

ونشرها يف بعض األحيان ج اًل من ا بن أوساط العامة, كإباحة الرقا والتمانم مما وجل الت ذير 
باحلسىن واملوعظة احلسنة ح  يعودوا إ  رشدهم يف بورما من قبل املشايخ والعلما  املؤثرين 

 .(2)وصوارم
وقلة أنشبت م وبراجم م مع عظم حجم  ,ر مجاعة السلفية يف إبالغ الدعوة إ  اهلل/ قةو 2

املسئولية وحاجة اجملتمع البورمي املسلم إ  مثل هذ  الشام  الدعوية واألنشبة الدينية املتنوعة, 
, فعلي م إدرال ما فات وتكاتب اجل ود خللق بيئة دعوية جذابة مبدعة منتشرة يف أوسع نباق ا

 .(3)ذ  املتبوعن يف حتقيق أهداف م وتبلعاهتموج
/ وجود خال، واسع بن مجاعة التبليغ والدعاة السلفية يف الفكر واملن   واألسلو  3

يف  والوسانل املتبعة يف الدعوة إ  اهلل, وهذا اخلال، يشكل خبرًا ملستقبل الدعوة إ  اهلل ع و جل
يف سبيل إ اا  فت  صف ة جديدةنسيان املا ي و هاتن اجلماعتن بورما, فينب ي علا القانمن يف 

واتباع سبل اهلداية والب   عن كل ما من شأنه يدعو إ  الوحدة  جل وعال, لدعوة إ  اهللا
 . (4)واالتفاق فيما بين م, ونبذ الفرقة واالختال،, وتوحيد اجل ود واإلمكانات

 
 
 

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الثال  املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الثال , املبلل الثا . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الثال , املبلل الثا . (3)
 انظر الفةل األوى  املب   الثال , املبلل الثا . (4)
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التي تناولتها الدراسة في جانب الجمعيات المطلب الرابع: اْليجابيات والسلبيات 
 بورما. والمؤسسات اْلسَلمية في

أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في جانب الجمعيات والمؤسسات أوالً: 
 اْلسَلمية في بورما. 

 أمه ا فمن بورما يف اإلسالمية باجلمعيات واملؤسسات تتعلق الي اإلجيابيات الدراسة  كرت
  يلي ما

وجود مخا مجعيات إسالمية معيفة من قبل احلكومة البو ية تقوم بدور م م يف نشر / 1
الثقافة اإلسالمية, وهذا قد  اته شي  مجيل ورانع يست ق الذكر والشكر يف بلد حيار  اإلسالم 

, فتعظم األمانة واملسئولية يف حق القانمن علي ا يف سبيل نشر الثقافة علنًا وهلل احلمد واملنة
والبنا  الستمرار مسرية الدعوة اإلسالمية يف العمل الد و  بذى امل يد من اجل ود و سالمية, و اإل

 .(1)بورما
اإلسالمية, واحلفاظ  واملقدسات الثقافية تأسيا الروافد دوٌر مباشٌر يف /هلذ  اجلمعيات2

دينية يف مجيع أحنا  بورما, رغم علي ا والذ  عن كل من حياوى تدنيس ا, كاملساجد واملدارري ال
وعدم  التواصل يف هذا اجل د املبارلمضايقت م من قبل احلكومة البو ية, راجيًا من القانمن علي ا 

اليأري والقنوط, والوقو، مع م ودعم م ماديًا من قبل اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية يف العا  
 .(2)اإلسالمي
 وكفالة كاملساجد ,اإلسالمية ل ًا يف العناية رذ  الةروااهتمامًا باهذ  اجلمعيات توم / 3

 واخلببا  وأنمة املساجد الدعاة مدرسي ا وتأهيل وكفالة واملدارري اإلسالمية واملؤ نن رواتل األنمة
فعلا امل تمن بقضية مسلمي بورما دعم م ماديًا ح  يستمروا علا هذا العبا  املبارل, وتعيين م, 

 .(3)غريهم نظراً لال ب اد احلاصل من قبل احلكومة البو ية ف م أحو  وأحق من

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثا . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثا . (3)
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يف موسم  كاأل احي الدينية الشعانر املباشر علا / تقوم هذ  اجلمعيات املباركة باإلشرا،4
احل  وإقامة صالة العيدين يف مةليات عامة والقيام مبشاريع إفبار الةانمن ودعوة املشاركة في ا 

تأليب قلورم, وخما بة احلكومة يف  لك وإخرا  التةاري  الالزمة, وتقوم من غري املسلمن من با  
يف النوازى باإل افة إ  نشر  الدينية الفتاوى واخللع ونشر والبالق األنك ة عقود أيضًا بإصدار

 الدينية, فينب ي علا القانمن هلذ  اجلمعيات توسيع دانرة األنشبة واملنشورات املببوعات اإلسالمية
 .(1) كر, وعدم االقتةار علا ما الدعوية والشام  افيةالثق

ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب الجمعيات والمؤسسات اْلسَلمية 
 في بورما. 

 كرت الدراسة السلبيات الي تتعلق باجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية يف بورما فمن أمه ا ما 
 يلي 

اجلمعيات والتعاون فيما بن القانمن علي ا, حي  قدم   / غيا  التنسيق بن تلك1
الدراسة حاًل لتفادي هذ  السلبية ومثل  يف احملاولة اجلادة لتأسيا هيئة شعبية تنسيقية هلذ  
اجلمعيات اخلما املعتمدة, م مت ا توحيد اجل ود واإلمكانات والتنسيق فيما بين ا فيما ادم 

 .(2)أهداف م وأنشبت م
 أغلل اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية من قلة املوارد املالية وانعدام ا يف بعض ا / تعا 2

مما سبل قلة يف االنتا  و عفًا يف أدا  عمل ا وقةورًا يف إبراز أنشبت ا, مما ينب ي علا القانمن 
ا بة , وخممواج ة تلك املعاناة بإنشا  أوقا، ثابته تعود ريع ا لتلك اجلمعيات اخلريية وأنشبت ا

 .(3)اجل ات اخلريية يف عاملنا اإلسالمي بتبين املشاريع ودعم األنشبة والشام 
/ من أبرز السلبيات الي تواجه املؤسسات اإلسالمية يف بورما عدم االعيا، احلكومي ل ري 3

اجلمعيات اخلما بل تتعرر إ  املضايقة واألمر باإلقفاى ومالحقة القانمن علي ا وفرر القيود 
, فينب ي علي م اختا  كافة السبل املوصلة لالعيا، احلكومي, والض ن علي ا عش والشروط التعجي ية

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثال . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثال . (3)
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وأن لكل ش   حق املشاركة احلرة يف حياة الوسانل السلمية, و لك بتببيق مواد حقوق اإلنسان 
 .(1)اجملتمع الثقافية

 ا وغيا  الت بين اجليد, العشوانية يف أدا  عمل / ت لل علا بعض اجلمعيات املعي، را4
وانعدام الر ية الثاقبة مما يت تم علي م السعي اجلاد لت ويل مجعياهتم إ  العمل املؤسسي القانم علا 

 .(2)املن جية واخلبن الوا  ة
وقةور وا   يف تنظيم الشام   ,/  عب أدا  بعض اجلمعيات اإلسالمية وقلة املتعاونن5

ي ا رفع مستوى العمل واألدا  وتبوير العاملن بالدورات اإلدارية واألنشبة, فينب ي للقانمن عل
  .(3)والتثقيفية, واحلر  علا جلل املتبوعن للسري حنو أهداف ا

  

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثال . (1)
 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثال . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   الرابع, املبلل الثال . (3)
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 بورما. المطلب الخامس: اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة عن األسرة المسلمة في
 أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة عن األسرة المسلمة في بورما. 

  كرت الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق باألسرة املسلمة يف بورما فمن أمه ا ما يلي 
تمسك ا بالدين القو  وسنة نبي ا صلا اهلل عليه وسلم ب/ تتمي  األسرة املسلمة الشماوية 1

كبري يف نشر الثقافة اإلسالمية لدى النش  والبفل, وغرري املبادئ اإلسالمية مما كان له األثر ال
الن   القو  م ما واج ت م من , فينب ي علي م شكر اهلل ع  وجل, مث السري علا هذا والقيم النبيلة

 .(1)حتديات وعقبات
بعد الش ادتن / ُعرف  األسرة الشماوية قب ا ألعظم شعرية من شعانر الدين والركن الثا  2

وهي الةالة, فينب ي علا املةل ن احلر  واالهتمام والعناية باجليل اجلديد القادم الذي بدأ 
 .(2), وإبراز القدوات احلية يف اجملتمعيعيي م نوع من الت اون والتكاسل

/ اعتنا  األسرة الشماوية قف  القربن الكر  منذ الة ر, وهذا االعتنا  جعل م يتبو ون 3
واخلبيل املفو  واملدرري  من م الداعي املؤثر كانة عظيمة يف أماكن إقامت م وهجراهتم, فأصب م

, فعلا مسلمي بورما زيادة االعتنا  رذا القربن الكر  والعمل احلا ق, والقارئ البارئ, واحملفًّ  املاهر
  .(3)مبا جا  فيه واالهتمام بف مه ومدارسته وتببيقه

ة الشماوية التكاتب االجتماعي بن األسر, كةلة الرحم وزيارات / من أهم مسات األسر 4
األقار  واخلالن والعناية ققوق اجلريان واالهتمام باملناسبات االجتماعية كوليمة ال وا  والعقيقة 

, ف ري رم أن الةوا عمل م هلل ع  وجل , وغريها, مما ساد يف اجملتمع روا التعاون واحملبة واإليثار
اصلوا علا هذ  األخالق احلسنة, مع األخذ يف عن االعتبار البعد عن املباهاة واإلسرا، وأن يتو 

 .(4)والتبذير يف املناسبات والوالنم
/ مي  املرأة املسلمة الشماوية باحلشمة والعفا، وعدم السفور واالختالط وقلة اخلرو  من 5

, ينب ي التواصل علا هذا الن   القو مساكن ن, ح  شاع  البمأنينة يف جمتمعاهتم وأسرهم, مما 
                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثا  . (2)
 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثا . (3)
 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثا . (4)
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وسؤاى اهلل الثبات علا  لك, وغرري  لك يف نفوري الناشئات قبل أن تتقا ف ن رياا السفور 
 .(1)واالختالط

 ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في جانب األسرة المسلمة في بورما. 
 يف بورما فمن أمه ا ما يلي   كرت الدراسة السلبيات الي تتعلق باألسرة املسلمة

 ة الشماوية بسبل اجل ل مما ينب ي/ انتشار بعض البدع واملنكرات يف بعض األسر املسلم1
لتةدي ملثل هذ  البدع واخلرافات واملنكرات بالوسانل املمكنة والشام  املتاحة لرجاى الثقافة والدعاة ا

 . (2)من اجملتمعواخلرافات ومواج ة إنكارها باملوعظة احلسنة ح  ي وى تلك البدع 
مما ينب ي دراسة هذا املو وع من   ,/ انتشار اجل ل وقلة العلم بن أوساط األسر الشماوية2

سبا  والنتان  الي أدت إ   لك واخلرو  قلوى جذرية وا  ة, فالتسل  كافة جوانبه ورصد األ
 .(3)بالعلم الشرعي واملعرفة العةرية جيعل اجملتمع قوياً يف زمن الةعا  والشداد

/  أغلل األسر املسلمة يف بورما تتسم بالفقر واحلاجة وقلة  ات اليد, مما أثر يف تكوين م 3
كري مع ما صاحب م من اال ب اد املستمر ح  تول د في م روا النفسي والبد  والعلمي والف

اال  امية والدونية واخلو،, مما ينب ي االهتمام جبانل التكوين النفسي ورفع معنوياهتم بالبرق 
 .(4)من قبل املةل ن واملؤثرين يف اجملتمع والوسانل املمكنة

مما سبل يف  ,احلكومة البو ية / تشت  األسرة املسلمة نظري اال ب اد املستمر من قبل4
انعدام اليبية اجلادة والرقابة للبفل ألجل فقدان ر  األسرة أو األم املربية, فعلي م تبين مشاريع 

 .(5)حيوية وتأسيا مؤسسات هتتم باأليتام واألرامل والضعفا  واملعوزين وكبار السن
مي واحلضاري بسبل القيود / ختلب األسر املسلمة الشماوية يف اجلانل التقين واإلعال5

, املفرو ة علي م من قبل احلكومة البو ية وحبس م يف منبقة أراكان وعدم استباعت م اخلرو  من ا

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثا . (1)
 ثال .انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل ال (2)
 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثال . (3)
 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثال . (4)
 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثال . (5)
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, وواوز  لك بتنظيم الدورات التقنية امليسرة مدى احلاجة إ  العناية يف هذا اجلانل امل ممما ندرل 
 .(1)د، االرتقا  يف هذا اجملاىر والشام  امل ارية, واألنشبة اإلعالمية املتنوعة

 

  

                                                           

 انظر الفةل األوى  املب   اخلاما, املبلل الثال . (1)
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 : الفوائد المستقاة من التحديات التي تواجه مسلمي بورما .يالمبحث الثان

اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات الدينية التي تواجه  المطلب األول:
 .مسلمي بورما

أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في التحديات الدينية التي تواجه مسلمي 
 بورما. 

تناول  الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق بالت ديات الدينية الي تواجه مسلمي بورما فمن أمه ا 
 ما يلي 

املضايقات  رغم ,/ مسك األمة املسلمة الشماوية لدين ا اإلسالمي واالعت از بعقيدهتا1
املستمرة من قبل احلكومة البو ية واملتمثل يف انت اع احلرية الدينية من م وهدم املقدسات اإلسالمية 

, ف نيئًا ملسلمي بورما علا هذا االعت از وعلي م واألمر بإقفاهلا باإل افة إ  حماربت م للقربن الكر 
 . (1)سبيل إعال  كلمته سب انه وتعا سؤاى اهلل الثبات والتواصي بالةش وحتمل املضايقات يف 

/ قدم  الدراسة مقيحًا مجياًل وهو  رورة املبالبة اجلادة عش اهليئات الدولية علا تببيق 2
مسألة حرية الدين واملعتقد املسلوبة من م, وكذلك املبالبة باحيام املقدسات اإلسالمية, وعمل 

وعدم  ,لا مسلمي الت رل علا نباق واسع, فينب ي عملب قانو  ملقا ات احلكومة البو ية
 .(2)ؤال  البو ية فلةاحل احلق مقاالً, وكثرة املبالبة ودي نفعاً اخلضوع هل
/ االهتمام باحلوار السلمي, وإن أمكن إنشا  مرك  عام حلوار األديان لتقريل وج ات 3

دين واملتعا فن مع املسلمن النظر بن البوانب امل تلفة يف بورما, واستضافة الوج ا  واألعيان احملاي
من مجيع البوانب, والسعي للوصوى إ  التعايش السلمي بن الديانات امل تلفة, لفك التوترات 

 .(3)احلاصلة هنال

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل الثا  . (2)
 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل الثا . (3)
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ام  اإلبداعية يف أوساط تنظيم امللتقيات العامة والش مث و ع اخلبن ل/ التفكري اجلاد 4
قة وإبراز مساحته, بعد أن شو  البو ين صورته وجعله إل  ار حماسن اإلسالم وجوانبه املشر  البو ين

 .(1)دين ختلب وإرها  وعنب واهلل املستعان
ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات الدينية التي تواجه مسلمي 

 بورما. 
مي بورما  كرت الدراسة السلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات الدينية الي تواجه مسل

 فمن أمه ا ما يلي 
/ التب ري العرقي الذي مارسه احلكومة البو ية يف حق املسلمن وانت اع احلرية الدينية من م, 1

واعتبار الديانة  ,بالرغم من أن دستور بورما ين  علا احيام مجيع الديانات املوجودة علا أرا ي ا
ثبات علا الدين اإلسالمي واملبالبة عش القنوات , فعلا مسلمي بورما الالبو ية هي الديانة الرمسية

الرمسية بتببيق مواد حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبسألة كفالة حرية الدين واملعتقد لكل ش   يف 
 . (2)هذا العا , وكذا املبالبة بتببيق العقوبات علا مرتكيب هذ  اجلرانم

اهلوية اإلسالمية اخلالدة من مسلمي / احملاوالت اجلادة من قبل احلكومة البو ية لبما 2
بورما, ومضايقت م بأساليل متنوعة و رق خمتلفة تتمثل يف  ر  رجاى الدين وإهانت م وزج م إ  
السجون واملعتقالت, وإجبار املسلمن علا فعل ما يناقض اإلسالم, فينب ي علي م الت لي بالةش 

اهلل إ ا أحل قوماً ابتالهم, وحماولة رصد هذ   , فإنوحتمل األ ى يف سبيل نةرة دينه وإعال  كلمته
 . (3)اجلرانم وتوثيق ا ألجل عمل ملب قانو  ملقا ات مرتكبي ا ولو بعد حن

/ حماربة احلكومة البو ية للمساجد ودور العبادات ردم ا وإغالق ا وحرق ا وم امجة 3
ان الفرانض حسل االستباعة املةلن أثنا  تأديت م للعبادات, مما ينب ي علا مسلمي بورما إتي

 . (4)املمكنة

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل األوى. (3)
 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل األوى. (4)
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لفافة  لبو ية للقربن الكر  و لك قرقه وم يقه أو دعسه أو جبعله/ حماربة احلكومة ا4 
أن املسلمن يقدسون هذا الكتا  العظيم, أو مبالبت م  , لعلم مللسجانر للتنكيل مبشاعر املسلمن

البورمية, فينب ي علا مسلمي بورما الثبات علا احلق  بت يري حرو، القربن من الل ة العربية إ  الل ة
 .(1), وجعل القربن الكر  دستور حياهتموعدم االلتفات إ  مثل هذ  املبالل والدعوات

/ مضايقة احلكومة البورمية علا املناشن الدينية املتنوعة مثل احملا رات والدروري وحلق 5
الحقة القانمن علي ا, مما ينب ي أخذ احليبة واحلذر من الذكر والقربن الكر , أو إل ان ا  انيًا وم

وترقل العدو وحتركاهتم, والبعد عن اجلواسيا, وعدم التوقب  قبل القانمن علا هذ  املناشن الدينية
يف إقامة هذ  املناشن, بل جيدر رم التواصل واالستمرار لب  الوعي يف الناري ونشر الثقافة 

  .(2)اإلسالمية

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل الثا   املب   األوى, املبلل األوى. (2)



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

183 

 

اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات الفكرية والثقافية  ني:المطلب الثا
 .التي تواجه مسلمي بورما

أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه 
  مسلمي بورما.

والثقافية الي تواجه مسلمي بورما تناول  الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق بالت ديات الفكرية 
 فمن أمه ا ما يلي 

األمور الي ينب ي علا مسلمي بورما العناية را وتبين املشاريع  / التسل  بالعلم من أجل  1
وو ع اخلبن والر ى لرفع اجل ل عن هذ  األمة الضعيفة من قبل القيادات  ,التعليمية املستدامة

 .(1)م واهتمام م علا التعليم والرقي بأمت م فكرياً وثقافياً وعلمياً التعليمية هنال, وصر، ُجل أوقاهت
والرفع هليئات األمم املت دة  ,/ املبالبة اجلادة من قبل رجاى العلم والثقافة قق التعليم2 

حق التعليم  ي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بكفالةوحقوق اإلنسان لتببيق ما جا  يف اإلعالن العامل
 .(2), واملبالبة املستمرة ح  تت قق املقةود بإ ن اهللذا العا لكل ش   يف ه

/ تنظيم امللتقيات الثقافية العامة والتوعية بأمهية التسل  بالعلم وأ رار اجل ل يف أوساط 3
العوام أحد احللوى املناسبة لتجاوز عقبة التعليم, و رورة بنا  مرك  إسالمي يف بورما أو يف إقليم 

, وتبين  لك من قبل رفقاته واحتياجاته ليكون منبلقًا لنشر الثقافة اإلسالمية منهأراكان بكامل م
 .(3)أحد الدوى اإلسالمية

فينب ي  ,وتفت  أبوارا لبال  مسلمي بورما ,/ العا  اإلسالمي ملي  مبراك  الثقافة والتعليم4
علا مسلمي بورما التنسيق اجلاد والتواصل املستمر مع تلك املراك  لتوفري فر  التعليم واملن  

, ح  يكونوا مؤهلن يف انتشاى أمت م من وحل اجل ل, وتكون هلم القيادة والريادة الدراسية للبال 
 .(4)يف تلك البالد

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل الثا . (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل الثا . (3)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل الثا . (4)
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كتل واملنشورات و باعت ا ونشرها وتوزيع ا يف تأليب ال ةاالهتمام باحلركة الثقافية واملتمثل/ 5
توعية  امل م ألجلانل هذا اجلعدم إغفاى بالل ة العربية وبالل ة البورمية أو الروها ية إن أمكن, و 

 .(1)يف أمور دينه ودنيا اجملتمع املسلم البورمي 
تي تواجه ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات الثقافية والفكرية ال

 مسلمي بورما. 
 كرت الدراسة السلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات الثقافية والفكرية الي تواجه 

 مسلمي بورما فمن أمه ا ما يلي 
/ انتشار األمية وتفشي اجل ل بن أفراد اجملتمع البورمي مما سبل ان القًا يف الفكر والثقافة 1

املسلمن مت لفن ال يستبيعون  ر عمدته احلكومة البو ية إلبقا نتشاللمسلم البورمي, وهذا اال
, مما ينب ي علا رجاى الفكر والثقافة يف بورما جعل نةل أعين م لل رو  من هذا حقوق م اسيداد

املأزق, وو ع اخلبن والشام  يف سبيل االرتقا  بشعب م علميًا وثقافيًا وفكريًا عش الوسانل 
 .(2)املتاحة

ظم الرزايا يف هذا اجلانل هو احملاوالت اجلادة من قبل احلكومة البو ية لشمنة / من أع2
الثقافة اإلسالمية وإجبار أبنا  املسلمن ت يري أمسان م اإلسالمية إ  أمسا  بو ية, وفرر التعليم 

هلذ  مسلمي بورما عدم االلتفات ف ري علا  -واهلل املستعان-البو ي الالديين علا أبنا  املسلمن 
 . (3)احملاوالت البانسة وخمبباهتم الفاشلة, والثبات علا مبادن م اإلسالمية وقيم م النبيلة

/ القيام باهلجوم املستمر من قبل احلكومة البو ية علا املدارري اإلسالمية وصدور األوامر 3
ومضايقة  بإغالق ا تارة وهدم ا تارة أخرى, وعدم االعيا، بش اداهتا ول ة املسلمن األساسية,

, مما يت تم علي م  رورة الت رل عش املنظمات الدولية للمبالبة العلما  والشيوخ و لبة العلم

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل األوى. (3)
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ققوق م بالبرق السلمية يف هذا اجلانل, وخما بة اجلامعات يف عاملنا اإلسالمي لالعيا، بش اداهتا 
 .(1)أو معادلت ا علا أقل تقدير

اط ثقايف عام يف أحيا  املسلمن قج  واهية, / منع  احلكومة البو ية تنظيم أي نش4 
, فعلا مسلمي وتأميم الة ب واجملالت واملبابع اإلسالمية الي كان  تدار عن  ريق املسلمن

, وإصدار بورما خما بة حكومت م و لل املوافقة وإخرا  التةاري  الالزمة يف تنظيم تلك امللتقيات
 . (2)الة ب واجملالت اإلسالمية

دخاى الكتل الدينية بالل ة العربية إ  أرا ي ا ح  ال تنتشر الثقافة اإلسالمية بن / منع إ5
, فينب ي علي م إدخاهلا ببرق ملتوية وبكميات قليلة لكن ا متواصلة, و باعت ا إن أوساط املسلمن

 . (3)أمكن يف املبابع داخل بورما, بدالً من استريادها من اخلار 
ية أو ما يسما باجلامعات إ  اجلانل املادي والتبور العلمي / افتقار املدارري اخلري 6
وعدم وجود ختةةات حديثة عةرية كالبل واهلندسة وغريها, مما سبل ختلفًا حضارياً  ,والثقايف

, ف ري بالقانمن علا هذ  املدارري اخلريية صر، جل وقت م يف االهتمام للمجتمع املسلم البورمي
الت ديات الي حتين مب يب م و لك بإدخاى الت ةةات احلديثة بالتبوير والتجديد ومواج ة 

 .(4)ملواكبة العةر
  

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل األوى. (3)
 انظر الفةل الثا   املب   الثا , املبلل األوى. (4)
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اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات االجتماعية التي  المطلب الثالث:
 .تواجه مسلمي بورما

أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في التحديات االجتماعية التي تواجه 
 مسلمي بورما. 

تناول  الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق بالت ديات االجتماعية الي تواجه مسلمي بورما فمن 
 أمه ا ما يلي 

هتم االجتماعية إال أ م / رغم الظرو، القاسية الي مر را األمة املسلمة الشماوية يف حيا1
ما زالوا يقاومون هذ  احلياة بوالم ا وأح ا ا, فينب ي علي م الت رل السريع علا نباق واسع وخما بة 

 .(1)اهليئات العاملية لتببيق مسألة حقوق اإلنسان املسلوبة من م
 / انبثاق مجعيات ومؤسسات إسالمية و الت إغاثية يف العا  اإلسالمي هتتم بنةرة2

ومدهم بكل ما حيتاجونه من املأكل واملشر  واملسكن رغم فرر احلكومة  ,املسلمن الشماوين
, فشكر اهلل سعي هذ  البو ية القيود والعراقيل يف سبيل منع مساعدهتم وإمدادهم باملعونات

, املل ة اجلمعيات لكنه ينب ي علا القانمن بذى امل يد من اجل ود واإلمكانات حلاجة املسلم البورمي
وباملقابل علا كل مسلم دعم هذ  اجلمعيات ماديًا ومعنويًا لالستمرار يف أدا  رسالت ا علا أكمل 

 .(2)وجه
إ  اهلل بالدعا  لرفع الظلم عن املسلمن يف بورما و لل حتقيق النةر  نتضرع املسلم/ 3

علا عمق األخوة  ناهلم يف املناسبات واخلبل الدينية وقيام الليل يف ش ر رمضان املبارل وهذا يدل
, فينب ي علينا التواصل واالستمرار يف الدعا  ح  يت قق النةر من عند  سب انه اإلسالمية

 .(3)وتعا 
علا امل تمن بقضية مسلمي بورما  رورة املبالبة بإجرا  حتقيق فوري وعاجل يف  /4 

انت اكات حقوق اإلنسان الي ارتكبت ا احلكومة البورمية يف حق املسلمن يف بورما, مع و ي  ملب 

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل الثا . (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل الثا . (3)
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, اقانو  كامل ملقا اهتم وحماكمت م عش احملكمة اجلنانية الدولية السيداد حقوق املسلمن يف بورم
 .(1)رمبا ت يد معاناهتمفعدم الت رل واملبالبة تسقن حقوق م و 

ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات االجتماعية التي تواجه مسلمي 
 بورما. 

 كرت الدراسة السلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات االجتماعية الي تواجه مسلمي 
 لي بورما فمن أمه ا ما ي

/ من أبرز الت ديات االجتماعية الي تواجه املسلمن يف بورما التب ري العرقي واإلبادة 1
اجلماعية ملسلمي أراكان واحلمالت العسكرية املنظمة ألكثر من ستن عاماً, ومةادرة حق احلياة 

ثري من والعرر والشر، فيقتل املسلم البورمي بدون أي هتمة وال توجيه أي سبل, مما سبل يف الك
ر, فينب ي اهلجرات اجلماعية إ  البالد اجملاورة وترل املساكن والقرى نظري اال ب اد والتعذيل املستم
 .(2)علا مسلمي بورما الةش علا ما يالقونه من األ ى يف سبيل احلفاظ علا دين م اإلسالمي

مةادرة شرف ا  من د املرأة املسلمة  اختذتالدراسة أبرز االنت اكات الي  / استعر  2
أثنا  احلمل والوالدة وو ع القيود يف اإل ا , وحتديد النسل, وفرر سن حمددة لل وا  ومنع التعدد 
وحماربة احلجا  الشرعي, وتعرر البعض من ن للت رش واالغتةا  وفعل الفاحشة بالقوة اجلشية 

ة يف حق من له جا  تعظم املسئولي, ألجل  لك يف الثكنات العسكرية من قبل القوات البو ية
ماهتم والدفاع عن هؤال  املظلومن, واملبالبة يف خما بة حكو  ,من املسلمن يف بورما ومكانة ومنةل

 .(3)اسيداد حقوق م املسلوبة وو ع احللوى اجلذرية يف عدم تكرارها مرة أخرى
 م من / تبرق  الدراسة إ  القيود املفرو ة علا املسلمن يف التنقالت والتجوى ومنع3

السفر خار  قراهم ومد م وو ع م يف سجن عام و لك بو ع أسوار حميبة حوى منبقة أراكان 
لضمان عدم إفالت أي ش  , إ افة إ  منع م حق العال  ومنع دخوى املؤسسات االجتماعية 

نو  , فعلا القانمن لقضية مسلمي بورما عمل ملب قااخلريية اإلغاثية ملساعدة احملتاجن واملنكوبن

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل األوى. (3)
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تعرر هلا الشعل املسلم البورمي, وخما بة املنظمات لق بانت اكات حقوق اإلنسان الي يفيما يتع
 .(1)الدولية واخلريية الي هتتم ققوق اإلنسان يف واوز هذ  األزمات

/ فض  الد قرا ية امل عومة من قبل اهليئات العاملية, وأدعيا  حقوق اإلنسان يف العا  4
 ,ملةا , فالواقع يؤكد بأن مواثيق حقوق اإلنسان دعاوى بال برهان ومواد بال تببيقالاله  ورا  ا

ف ينما تنت ك حقوق اإلنسان املسلم ي ض ال ر  البر، عن هذا االنت ال بينما تتعا  الةي ات 
 .(2)تتلوها الت ركات لردع العدوان علا حقوق اإلنسان غري املسلم

  

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل األوى. (1)
 .انظر الفةل الثا   املب   الثال , املبلل األوى (2)
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اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات االقتصادية التي  المطلب الرابع:
 .تواجه مسلمي بورما

أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في التحديات االقتصادية التي تواجه 
 مسلمي بورما. 

ي بورما فمن تناول  الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق بالت ديات االقتةادية الي تواجه مسلم
 أمه ا ما يلي 

/ قدم  الدراسة مقيحًا رانعًا مثل  يف املبالبة اجلادة عش القنوات الرمسية علا تببيق ما 1
جا  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بتوفري فر  العمل وعدم وريد ملكية أي أحد 

 .(1)سلمية فيما يتعلق رذا اجلانل, فينب ي علا مسلمي بورما املبالبة عش البرق التعسفاً 
وتوفري لقمة العيش كما أمر اهلل  للسعي يف  لل الرزق يف بورما / عدم استسالم املسلمن2

, فينب ي علا مسلمي ع  وجل, رغم مواج ت م لت ديات كثرية وهذا شي  مجيل يست ق الذكر
 مسلمي بورما يف يسلكه أن جيل الذي الة ي  املن   فإنللرزق,  سعي مبورما التوكل علا اهلل يف 

 سعي ا, فللدنيا احلالى, الرزق لبلل والعمل وعدم االتكالية والسعي احلركة هو العيش لبلل احلياة
 بنيدة  لبه كان إ ا عليه يثا  صا  عمل احلقيقة يف هو احلالى الرزق فبلل سعي ا, ولاخرة
 .(2)تعا  اللده ا  التقدر 

والتبادى التجاري مع حكومة ميامنار من قبل الدوى اإلسالمية  / وقب التعاون االقتةادي3
يف مجيع جماالهتا امل تلفة, كوسيلة   ن علا احلكومة البو ية, أحد احللوى املقيحة السيداد حقوق 

 .(3), فينب ي علا الدوى اإلسالمية وقادهتا النظر إ  هذا األمر باجلدية واحلسماملسلمن يف بورما
بتأسيا املشاريع االستثمارية يف داخل أراكان بر وري أمواى إسالمية لتوفري / االهتمام 3

, وهذا ندا  ألص ا  األمواى فر  العمل ملسلمي بورما ورفع الفقر عن م لكي ي نئوا بعيش كر 

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبلل األوى. (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبلل الثا . (3)
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والتجار واألغنيا  من املسلمن بتبين هذ  املشاريع االستثمارية الي تعود عليه وعلا مسلمي بورما 
 . (1)والفاندةبالنفع 

/ احلاجة املاسة إلنشا  صندوق عاملي ملساعدة مسلمي بورما يف مجيع جماالت احلياة ف م 4
ياً, فينب ي املبادرة من قبل امل تمن علا قضية مسلمي قاجة ماسة إ  من يدعم م ماديًا ومعنو 

ًا من معاناة فت  هذا الةندوق الذي حتل كثري تأسيا و و ع الر ى واخلبوات اجلادة لو  ,بورما
 . (2)مسلمي بورما وعلا كل مسلم دعم هذا الةندوق ولو بالقليل

/ إ الق  الت تشعات ومبادرات إغاثية من بعض الدوى اإلسالمية نةرة إلخوا م 5
م, فينب ي التواصل 2012املسلمن يف بورما والوقو، جبانب م حينما حل  رم املةانل بعد عام 

 .(3)والتوسع يف مجيع دوى العا  اإلسالمييف تنظيم هذ  احلمالت 
ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات االقتصادية التي تواجه مسلمي 

 بورما. 
 كرت الدراسة السلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات االقتةادية الي تواجه مسلمي 

 بورما فمن أمه ا ما يلي 
ات االقتةادية الي تواجه مسلمي بورما انتشار الببالة والفقر بن اجملتمع / من أبرز الت دي1

البورمي املسلم نظري التميي  العنةري من قبل احلكومة البو ية يف احلقوق وتوفري اخلدمات رغم وفرة 
, فينب ي علا كل مسلم دعم هؤال  الفقرا  مبا وود به أنفس م املوارد االقتةادية يف إقليم أراكان

 . (4)وحماولة إيةاهلا ملست قي ا عش  الت إغاثية تنظم من قبل اجلمعيات الي هتتم مبسلمي بورما
/ تعرر املسلمن الشماوين إ  الس رة من قبل احلكومة البو ية, وإجبارهم علا العمل 2

الةعا  , مما يت تم علي م الةش وحتمل القسري كبنا  اجلسور وشق البرق بال مقابل وال عور
 .(5)والشداند

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبلل الثا . (1)
 ل الثا .انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبل (2)
 انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبلل الثا  . (3)
 انظر الفةل الثا   املب   الرابع, املبلل األوى. (4)
 املبلل األوى. انظر الفةل الثا   املب   الرابع, (5)
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/ فرر الضرانل الباهظة وال رامات العالية علا املسلمن بت م زانفة ومتنوعة, وتدمري 3
, فينب ي احملالت التجارية وتأميم املةانع والشركات واملؤسسات وحتويل ملكيت ا إ  الدولة البو ية

 .(1)علي م توثيق هذ  اجلرانم للمبالبة ققوق م عش البرق السلمية
/ مةادرة حق ملكية املسلمن يف أراكان فيتم مةادرة املساكن والبيوت واملتاجر واألرا ي 4

ال راعية قجة إنشا  خمببات جديدة, وس ل بالت احلرث وقوار  الةيد الي  لك ا املسلمون 
ب ي , فينمن قبل احلكومة البو ية رد، إفقار الشعل األراكا  املسلم وإبقان م عالة علا اجملتمع

علا مسلمي بورما املبالبة اجلادة من قبل اهليئات الدولية بإل ا  القوانن التعسفية, وإعبا  حقوق م 
 .(2)وعدم التعرر للممتلكات واألمواى

/ منع املسلمن من االلت اق بالقباع الةناعي وامل ين لعدم تبويرهم م نياً واقتةادياً علا 5
 واحلاجة, مما تعظم املسئولية  ارات الالزمة واخلشات الكافيةالرغم من امتالل بعض م للمؤهالت وامل

, ح  يأر إلثبات وجودهم نادرةالت ةةات العالية يف الدرجات الاالستمرار يف احلةوى علا إ  
 . (3)اليوم الذي تتاا هلم الفر  املناسبة, واملكان الالنق رم بإ ن اهلل

 
  

                                                           

 املبلل األوى. انظر الفةل الثا   املب   الرابع, (1)
 املبلل األوى. انظر الفةل الثا   املب   الرابع, (2)
 املبلل األوى. انظر الفةل الثا   املب   الرابع, (3)
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اْليجابيات والسلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات السياسية  المطلب الخامس:
 .واْلعَلمية التي تواجه مسلمي بورما

أوالً: أهم اْليجابيات التي تناولتها الدراسة في التحديات السياسية واْلعَلمية التي 
 تواجه مسلمي بورما. 

واإلعالمية الي تواجه مسلمي  تناول  الدراسة اإلجيابيات الي تتعلق بالت ديات السياسية
 بورما فمن أمه ا ما يلي 

يف املبالبة عش القنوات الدولية  , مثل/ قدم  الدراسة حاًل مقيحًا يف اجلانل السياسي1
علا تببيق ما جا  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باجلوانل السياسية وحقوق 

 .(1)املوا نة واجلنسية
ل تعا ب كبري من قبل بعض الدبلوماسين يف داخل بورما ومن بعض / ُوجد هنا2

يف حمنة مسلمي بورما, ف ري علا مسلمي بورما استثمارهم يف  املنظمات احلقوقية يف دوى أوروبا
 .(2)إيةاى صوهتم يف الداخل واخلار  واملبالبة ققوق م املشروعة

و لل اسيداد حقوق املسلمن يف  ,/ انبثق  مجاعات إسالمية متفرقة للمقاومة املشروعة3
وتوحيد الةب اجل ادي للمسلمن إلعال    ,بورما, لكن ينب ي علي م االلتفات حوى بعض م البعض

 .(3)كلمة اهلل إن أرادوا النةر والتمكن
/ من أهم اإلجيابيات الي نلتمس ا يف قضية مسلمي بورما هو احلرال اإلعالمي الذي برز 4

و لك بتسلين  ,هذا اجلانل امل مم يد من االهتمام يف العاملية لكنه حيتا  إ  من الدوى العربية و 
القضية إعالميًا باحيافية وحماولة كسر احلةار املفرور علا اإلعالم يف داخل بورما, و لك 

ومن مث نشرها للعا  عش برام  التواصل االجتماعي  ,بإمدادهم أدوات التسجيل ووسانل التوثيق
 .(4), ألن اإلعالم أحد األسل ة العةرية للمبالبة واسيداد احلقوقعةبأدوات مبد

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل الثا . (1)
 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل الثا . (2)
 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل الثا . (3)
 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل الثا . (4)
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ثانياً: أهم السلبيات التي تناولتها الدراسة في التحديات السياسية واْلعَلمية التي 
 تواجه مسلمي بورما. 

 كرت الدراسة السلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات السياسية واإلعالمية الي تواجه 
 ي بورما فمن أمه ا ما يلي مسلم

/ من أبرز الت ديات السياسية الي تواجه مسلمي بورما هي التفرقة العنةرية يف األنظمة 1
والقوانن, فال يوجد أي اعتبار للموا ن املسلم يف بورما, إ  ال حيق له تقلُّد أي و يفة سياسية يف 

ابات, باإل افة إ  حرما م من تأسيا البلد, وكذا منع م من املشاركة يف التةوي  أثنا  االنت 
, فعلا مسلمي بورما املبالبة عش القنوات الدولية علا تببيق ما جا  املنظمات واألح ا  السياسية

 .(1)يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باجلوانل السياسية
/ حرمان املسلمن يف بورما من هويت م األصلية ووريدهم من جنسيت م احلقيقية, 2 

, وس ل الوثانق الي كان  مع م, ورمي م بت مة أ م بن الة أجانل دخلوا البالد ببرق غري شرعية
فينب ي علا مسلمي بورما إثبات أصوهلم احلقيقية وجذورهم التاراية باألدلة والشاهن و ر  

 .(2) هد من التاريخ والوقانع, ح  تت قق هلم حقوق املوا نة واجلنسيةالشوا
/ من أبرز الت ديات اإلعالمية الي تواجه مسلمي بورما هي ت افل اإلعالم العاملي عن 3 

ت بية ما حيدث ملسلمي بورما, وقةور اإلعالم العريب واإلسالمي يف هذا الشأن رغم بشاعة 
علا امل تمن بقضية مسلمي بورما العناية باجلانل اإلعالمي, والتنسيق , فينب ي األحداث والوقانع

 .(3)مع اجل ات اإلعالمية العاملية وإمدادهم بالةور واملواد واألخبار بةفة مستمرة واملتابعة يف نشرها
/ التضليل اإلعالمي من قبل احلكومة البو ية يف نشر ما حيةل للمسلمن يف داخل أراكان 4

ابات واملليشيات التابعة لل كومة, وو ع القيود املفرو ة علا اإلعالم العاملي يف من قبل العة

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل األوى. (2)
 ى.انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل األو  (3)
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لة من قبل املسئولن احلقانق بالوقانع واألد إبراز, مما يتجلا أمهية إيةاى املشاهد واألحداث
 .(1)بورما, وإبراز جوانل الةدق عش وسانل اإلعالم امل تلفةيف  وأص ا  السياسة من املسلمن

إنشا  حالة حةار إعالمي مشدد يف منبقة أراكان ومنع املسلمن من امتالل أي / 5 
وسيلة إعالمية كالكامريات واجلواالت احلديثة و لك ملنع التواصل مع اخلار , ومن وجد قوزته 

, فينب ي علا مسلمي يعاقل وحياكم بت مة التواصل مع اخلار , ورمبا أودع إ  السجون واملعتقالت
عي يف كسر هذا احلةار املفرور علي م, وقد استباعوا قمد اهلل كسر ج   منه, لكنه بورما الس

 .(2)حيتا  إ  م يد عناية يف هذا اجلانل مع أخذ احليبة واحلذر
  

                                                           

 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل األوى. (1)
 انظر الفةل الثا   املب   اخلاما, املبلل األوى. (2)
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 اخلامتة 

 أوالً: النتائج.

وبعظيم سلبانه, احلمد هلل الذي بنعمته تتم الةاحلات, أ د  جل وعال  دًا يليق جبالله       
وأ د  سب انه الذي يسر م إمام هذا الب   وأعانين علا الفراغ منه, والةالة والسالم علا 

 أشر، خلقه حممد وعلا بله وص به أمجعن, وبعد.

 فقد توصل  يف قثي هذا بعد توفيق اهلل إ  ما يلي من النتان        

يببق  ,حكم ا املسلمون زها  ثالثة قرون ,لةمملكة إسالمية مستق ثب  أن إقليم أراكان كان -1
م, ف ي 1948في ا شرع اهلل وسنة نبيه صلا اهلل عليه وسلم, لكن اإل لي  سلموها للبو ين يف عام 

 اآلن أرر م ةوبة مسلوبة.

ومثل  يف روافدها الثقافية  ,اتض  ارتباط ثقافة مسلمي بورما بالثقافة اإلسالمية ارتبا ًا وثيقاً  -2
إ  جانل دور  ,من املقدسات اإلسالمية كاملساجد واملدارري اإلسالمية واملؤسسات الدينية امل تلفة

 اجلماعات اإلسالمية يف نشر اإلسالم.

واهتمام ا قف   ,وحمافظت ا علا تعاليمه ,األسرة الشماوية املسلمة بالدين اإلسالمي مسك -3
 رغم اال ب اد البويل.القربن الكر  

 دين م, اتباع يف بعيدون كل البعد ف م ,للمسلمن علناً  وعدان م وكراهيت م البو ية ب ض -4
 يف حيملون ما إال ألجل  ال فما ,البشر يقتلون هؤال  باى فما ,احلشرات قتل حترم البو ية فالديانة
 الدفن. احلقد من قلورم

بما املعا  اإلسالمية  ب و لكتعمد البو ية  ما اهلوية اإلسالمية يف إقليم أراكان املسلمة  -5
وت يري  ,كاملساجد ودور العبادات ومراك  العلم واملعرفة والت يري الد  رايف لألحيا  والقرى واملساكن

أكيا  عاصمة فسمي مثاًل مدينة  ,املةبل ات واملسميات واملعا   لبما التاريخ اإلسالمي
والعرقية املسلمة املسما  ,وإقليم أراكان بإقليم )رك اين( ,املسلمن يف أراكان مبدينة )سيتوي(
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بالروها يا وصفوهم بالبن الة وغريها, لكي ينسا األجياى القادمة تارا م اجمليد وبالتام ال 
 يستبيعون مبا هو حق هلم يف املبالبة.

 و  العسكري, اجمللا سن ا الي القمعية القوانن معظم إل ا  أو تعديل يف البورمي الشملان فشل -6
ومعاجلة ما يتعلق ققوق  ,البالد يف والعنةرية علا التفرقة للقضا   جديدة تشريعات سن يف تنج 

  اإلنسان.

تبن أن حقوق اإلنسان يف  ل النظام العاملي اجلديد جمرد إعالنات براقة ومواثيق جوفا  إ ا  -0
 ألجل فقن  اعة إال هي ما الكشى الدوى من اإلنسان حقوق علق األمر باملسلمن, فدعوةت

 حقوق عن أعين ا ت مض الي ال ربية الد قرا يات نفاق ُفض  ولقد ,ومةاحل م موررم إ  الوصوى
 العسكري النظام علا أغدق  حي  االقتةادية اإلصالحات وتدعم بل ميامنار, اإلنسان يف
 .واألعبيات واهلبات املساعدات

وانكشب الوجه القبي   ,_ ولا سقوط مجيع األقنعة وبرقع احليا  وانكشف  النوايا بشكل وا  8
لكي  ,بل وأيضاً لل ر  وهيئاته الدولية ويف مقدمت ا جملا األمن واألمم املت دة ,ليا للبو ين فقن

ويس ق   ,ويعلمون علم اليقن كيب تداري بدمية اإلنسان ,يرى أنةار حقوق اإلنسان رأي العن
 كرامته علا الببيعة يف بورما.

 النظام قبل من مارري والي ,العرقي للتب ري املمن جة اخلبة ف م عدميف  ,املت دة األمم _ فشل9
 دون فقن اإلنسانية األزمة علا املت دة األمم وتركي  الراخن, املتبرفن من وحليفت ا بورما يف احلاكم
 حلف  بعثة بإرساى بالت اماهتا إ  جيل علي ا الوفا  الروهنجيا وحقوق م املسلوبة, و ع إ  التبرق
 لعمليات املدبرة العقوى وحماكمة املعسكرات, بنا  عن والتوقب األساسية, احلقوق واستعادة السالم
 الدولية. العدى حملكمة وتقد  م العرقي التب ري
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 يف االستمرار و رورة اإلسالمي اجل اد الةب توحيد إ  املسلم البورمي اجملتمع حاجةتبن  -10

َِيَ  َأيَُّها َيا)  امتثااًل لقوله تعا  املشروعة واملقاومة اهلل سبيل يف اجل اد راية رفع  ِإْن آَمُنوا الَّ

 [.0  حممد] (َأْقَداَمُكْم َوُيَث  ْت َيْنُصْ ُكْم اللََّه َتْنُصُ وا

تأكد أن الردع اإلعالمي من أهم األسل ة يف العةر الراهن فيجل االهتمام به أشد االهتمام   -11
 لت قق ال ايات واملبالل ح  تةل الرسالة إ  العا  أمجع.

كان حاجة اجملتمع البورمي إ  التعليم فاألعدا    يكن باستباعت م فعل هذ  األفاعيل لو    -12
لا اهليئات والدوى اإلسالمية االهتمام رذا اجلانل امل م وتوفري , فعالشعل البورمي متسل  بالعلم

 املن  الدراسية هلؤال  املستضعفن.
تقةري دوى العا  اإلسالمي وهيئاهتا ومؤسساهتا يف نةرة قضية مسلمي أراكان وخاصة يف   -13

 السياسي.التعليمي و اجلانل 
 ر  املسلمون أروع األمثلة و ربوا  الواحد فقد اجلسد مف وم وسيد األخوة اإل انية وحتقيق  -14

 أروع صور التالحم والتوزر يف قضية مسلمي بورما ومناصرهتم بش  البرق والوسانل.
ألجل نةرة قضية  ,خارج ا ويف بورما يف اإلسالمية واجلمعيات املنظمات من العديد   ور  -15

 اإلسالمية رويت م حتفاظواال واملبالبة حريت م ,حقوق م علا احملافظة وهتد، إ , مسلمي بورما
 .واحملتاجن للفقرا  املساعدات بتقد  اهتمام م جانل إ , التنةري  الت  د وحتةين م
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 ثانياً: توصيات الدراسة.

  بالتوصيات اآلتية خر  الب  من خالى ما سبق 

واهليئات  احملافل إ  ورفع ا ,مسلمي بورماحقوق بتبين قضية  اإلسالمية مناشدة احلكومات -1
والسياسية  التجارية واالقتةادية العالقات قبع مع ,البورمية احلكومة علا والض ن ,الدولية

 .وتسيد حقوق م كموا نن شرعين احلرية هلم تت قق ح  والدبلوماسية مع ا

حقيقة  لكي يبينوا ,أراكان بورما وخاصة منبقة زيارة واإلعالم الفكر ورجاى العلما  علا -2
 .املةل ة حي  ميل ميل الدولية األنبا  وكاالت ألن العا  أمام ومتبلباهتم و ع م

 نةرة مسلمي بورمااملنظمات الي تعمل ألجل  اخلريية دعم واملنظمات واحملسنن اخلري أهل علا -3
 احلاجة فاملسلمون يف بورما بأما ,اإلمنانية وتنفيذ مشروعاهتا اخلرية مسرياهتا إلكماى ومعنوياً  مادياً 
 .وغريها الة ية واملراك  واملالجت واملساجد واملدارري والسكن والشر  واللباري األكل إ 

 الض ن يف جماورة دولة إسالمية باعتبارها م ماً  دوراً  تلعل أن بن الديش ينب ي علا حكومة -4
 .بورما املتعلقة مبسلمي سياست ا من للتعديل بورما حكومة علا

 ا ب اد من يعانون يالقي املسلمون وما ما لريوا ,بالد بورما وزعمان م املسلمن قادة زيارة  -5
 كما حةل من رنيا وزرا  خارجية دولة تركيا.

ا يف احملافل الدولية, وتبين سالمي لنةرة قضية مسلمي بورما وعر  مناشدة منظمة التعاون اإل -6
 ملف م ح  تت قق النتان  املرجوة واألهدا، املأمولة.

 حيركوا أن ,وغريهم والكت ا  واجملالت الة ب وأقالم واملفكرين واخلببا  العلما  علاينب ي  -0
 .بورما يف املسلمن قضية

 أو ال كاة املفرو ة من بورما يف املسلمن قضية وأص ا  األمواى دعم املسلمن التجار علا -8
 .وتبين املشاريع املستدامة ,التبوع وغريها صدقة
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 اهلل إ  الدعوةألجل  منا ق تواجد الالجئن,إ  و  بورماإ   السفر تعا  اهلل إ  الدعاة علا -9 
 أجل هذا من إال يفروا و  دين م يف التوعية إ  احلاجة بأما ف م ,لدروري واملواع وتكثيب ا

 .الدين

 الت ةةات سانر يف ةاإلسالمي اجلامعاتيف لبال  مسلمي بورما  ملن  الدراسيةتوفري ا -10
 ما أفضل من ف ذا ,إلي ا هاجروا الي ومعاهتم يف واملراك  واملعاهد املدارري فت  و رورة ,العلمية
 .البورمي املسلم للشعل يقدم

 نفوري يف الة ي  اخلال  التوحيد تقوية علا علا دعاة مسلمي بورما السعي يف العمل -11
  تعا  قاى عظيمها أمر  الشركيات, ألنبعض و  واخلرافات البدع الت ذير منو  ,البورمين املسلمن

من القانمن وامل تمن بقضية مسلمي  البد , فعليه[13  لقمان] (َعِظيم  َلُظْلم  الش ْ َ  ِإنَّ)
واجلماعة, والعمل  الفرد علا و رر  خبورة الشرل عن الناري لتوعية األسبا  املوصلة فعل بورما

  تعا  واخلال، والت    امتثااًل لقوله الفرقة وترل ,الةفو، وتوحيد واالجتماع علا الوحدة

 .[103  عمران بى] (َتَف َُّقوا َوَلا َدِميعاا اللَِّه ِبَحْ ِ  َواْعَتِصُموا)

إحيا  قضية مسلمي بورمدا يف املناسدبات واملدداوالت حد  تكدون حا درة يف األ هدان مدؤثرة يف  -12
 يعرفون جمريات األحداث وجوانب ا. ,النفوري وواقعاً حياً ملموساً يف حياة املسلم

فعالة لنةرة القضية يف مجيع جماالهتا امل تلفة السياسية من ا واالقتةادية  عاملة جلان تكوين -13
وو ع الر ى  ,العمل بإتقان علا نةرة القضية م مت ا ,والدبلوماسية واحلقوقية والتعليمية واإلعالمية

 للسري حنو أهدا، وا  ة املعا   ات أبعاد اسياتيجية. ,املستقبلية واخلبن والشام 

مي بن لتع ي  ثقافة اجلوار والتعايش السل , رورة إنشار مرك  حوار األديان يف دولة بورما -14
 البو ين واملسلمن.

حيتوي علا املرافق العامة الدينية امل مة ومل قاهتا  ,بنا  مرك  إسالمي متكامل يف أراكان -15
 الثقافية املتنوعة.
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ودعوة املؤسسات احلقوقية يف  ,تأسيا هيئة إسالمية عاملية مستقلة ختت  ققوق اإلنسان -16
 .مية حلقوق اإلنسان يف املؤمرات واحملافل الدوليةالعا  اإلسالمي إ  عرر الر ية اإلسال 

 ,اجلماعية اإلبادة يف شامل حتقيق املنظمات احلقوقية يف البالد اإلسالمية املبالبة بفت  علا -10
 للتعاون الدوم اجملتمع  ريق عن تبرفةامل بو يةال عناصروال ميامنار حكومة مسؤولو  ارتكب ا الي

الدولية, وإرساى حمققن  اجلنانية يف حمكمة للشروع البريق لتم يد القانونين, اخلشا  مع الكامل
 للت قيق يف جرانم احلر  يف أراكان لتقد  م للعدالة.

 و مان ,السكنية أو التجارية واملمتلكات الت تية والبىن واملقابر العبادة دور تدمري املبالبة مبنع -18
 ديارهم بدون شرط وال قيد. إ  املشردين والنازحن الالجئن مجيع عودة

االهتمام باجلانل احلقوقي اإلنسا , ولئن معنا النظر يف هذا اجلانل  د أن اجل ود حمدودة  -19
جدًا يف هذا اجلانل امل م لل اية, الي ال ترتقي إ  املستوى املأموى نظرًا لعدم معرفة القانمن 

 م من املنظمات الدولية واهليئات العاملية وبلية حتركاهتا وقدرهتم علا كيفية مبالبة حقوق إخوا
القانونية وإجرا اهتا املتبعة, حي  تنوع  ج ودهم بن إلقا  كلمات يف جملا حقوق اإلنسان 
وإصدار بيانات إنكار شجل وتنديد وإصدار التقارير الرمسية من قبل املنظمات احلقوقية أو عمل 

 ةة وغريها.مؤمرات حقوقية أو ندوات مت ة

 بورما مسلمي بشئون تتعلق الي العلمية بالب وث االهتمام اإلسالمية البالد يف اجلامعات علا -20
 أمهية من األكاد ية والدراسات العلمية الرسالة مثل ملا ,الدكتوراة أو املاجستري مرحلة يف تقدم والي
  .القضية نةرة سبيل يف وتوصياهتا خمرجاهتا من واالستفادة, الثقافية احلركة يف بال ة

 مع ج دي, وبالغ سعيي, أقةا فيه بذل  ,املقل ج د هو اِإمن به وقم  قد مته فما وبعد,    
 ع ي , الكماى ِإ  البشر, عمل هو افإمن ,أمر بلق من تي أ وإن املتاع, يف وقلة الباع, يف قةر
 أنين أدعي وال ,قةدت فيما وفق  أكون أن تعا  اهلل وأدعو ,عنه مرجوع واخلبأ وارد, ق والن

 خبوة يعتش كتبته وما الباحثن أمام مفتوا واجملاى ,املناى صعل ف ذا املو وع جوانل بكل أحب 
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 لعموم نافعاً  الكر , لوج ه خالةاً  جيعله أن املو  سانالً  ,لبنات انتظار يف ولبنة ,خبوات انتظار يف
 .املسلمن

 وأن الكر , لوج ه خالةاً  جيعله وأن ,العمل اهذ يتقبل مين  أن وكرمه مبنه تعا  اهللَ  أسأى وأخرياً,
 هذ ألجل م  ُكتب  ملن وينةر يعن أن سب انه أسأله كما ,عليه والقادر  لك وم إِنه ,به ينفع

 عن م املةيبة والبال . يرفع وأن الرسالة,

 اوحبيبن نانبي علا وبارل اهللُ  اوصل باهلل, ِإال ةقو  وال حوى وال وبا ناً, و اهراً  وبخراً, أوالً  هلل واحلمد
 .ينالد يوم إ  بإحسان تبع م ومن ,وص به بله وعلا ,حممد
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 مالحق البحث
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 املالحق

 
 (1مل ق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (1)العلم البورمي القد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(2)العلم امليامناري اجلديد
  

                                                           

 90م   1990, دار دمشق للنشر والبباعة والتوزيع, الشام, اجلديد اجل رايف األ لا امليدا  عةام حممود انظر (1) 
 .)علم بورما( موسوعة ويكبيديا مادة انظر (2) 
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 (2مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)اخلريبة اجل رافية لدولة بورما
  

                                                           

 .38  مرجع سابق, أراكان وستون عاماً من اال ب اد  أبو معا , مسلمو انظر (1) 
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 (3مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)أراكانقليم اخلريبة اجل رافية إل
                                                           

 نشر املرك  الروهنجي العاملي وتقدم تعريب هذا املرك  يف الفةل الثال  يف مب   ج ود املنظمات الروها ية. (1) 
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 (4مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أثنا  حكم املسلمن إلقليم أراكان صور النقود واملةكوكات
 .(1)اهللوتظ ر في ا الش ادتن ال إله إال اهلل حممد رسوى 

  

                                                           

 .101مرجع سابق   د. حممد يونا, تاريخ أراكان املا ي واحلا ر, ترمجة خريي حسن العلي,  انظر(1) 
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 (5مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(1)يف بورما الي شيدت يف عةور ما ية اجلوامع واملساجد بعضصور ل

  

                                                           

 .50,59  , سابق مرجع اال ب اد من عاماً  وستون أراكان مسلمو, معا  أبو انظر(1) 
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 (6مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واملدارري اإلسالمية وأخذ تع د من القانمن علي ا موج ة املساجد  وقفل خبا  ين  فيه قراراً مبنع
 .(1)اجل ة التنفيذيةمن حاكم من دو إ  

  

                                                           

وتقدم  (واملدراري املساجد بإغالق يأمر من دو حاكم من خبا م حت  عنوان )2013/ 9/2نشرهتا وكالة أنبا  الروها يا بتاريخ صورة  (1) 
 تعريف ا يف الفةل الثال  يف مب   اجل ود اإلعالمية.
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 (0مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .(1)حيوله البو يون إ  معبد بأكيا  مسجد أثري قد  يف أراكان
 
 

 

 
                                                           

 (.معبد إ  البو يون حيوله أراكان يف قد  أثري مسجدم, حت  عنوان )22/10/2013منشورة يف وكالة أنبا  الروها يا بتاريخ  صورة  (1) 
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 (8مل ق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)أمسا  مؤلفات مفرداهتا بالل ة الروهنجية لكن كتابت ا بالل ة العربية
  

                                                           

 .6-2  ,, كتل خانة قامسيبأراكان واإلرشاد الدعوة مرك , ف رس  وكلر كتا  زبانر روها ية, قامسي يعقو  حممد انظر (1) 
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 (9مل ق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)مكتيال بورما بإقليم الالحق للدمار تفةيالً  تعرر الةناعي القمر صور
  

                                                           

الذي نشر بعد  (مكتيال بإقليم الالحق الدمار تفةيالً  تعرر الةناعي القمر صور  بورما) بعنوان ووتش رايتا هيومن تقرير انظر (1) 
 م.2013م و2012أحداث 
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 (10مل ق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هد, وهو وقب عاند للشماوين القا نن مبكة املكرمة1280لوحة خشبية تؤرخ لرباط )برما( يف عام 

 (1) بشارع جبل الكعبة
 
 

  

                                                           

 .80انظر أنيا بشري شودري, لقبات من املعا  العمرانية ملكة املكرمة واملدينة املنورة والبانب, مرجع سابق,   (1) 
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 (11مل ق رقم )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 .(1)مؤلفات بالل ة األوردية وقليلة من ا بالل ة العربية فيما يتعلق بتاريخ أراكان برما       
 

 
  

                                                           

 .46,  بأراكان واإلرشاد الدعوة مرك , ف رس  وكلر كتا  زبانر روها ية, قامسي يعقو  حممد انظر (1) 
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 (12مل ق رقم )
 

  (1)بيان بأمسا  املنظمات املشاركة
 البلد اسم املنظمة بالل ة العربية االسم امل تةر املنظمة بالل ة اال لي ية م

1 
Burmese Rohingya 
Association of North 
America 

BRANA  احتدددددداد البددددددورمين الددددددروهنجين يف
 أمريكا الشمالية

الواليددددات املت دددددة 
 األمريكية

2 
Rohingya Supreme 
Council For Human 
Rights and Development 

RHD  اجمللدددددددددددا األعلدددددددددددا للدددددددددددروهنجين
 ميامنار حلقوق اإلنسان والتبوير

3 Burmese Rohingya 
Association of UAE 

BRAUA
E 

احتدددددداد البددددددورمين الددددددروهنجين يف 
 اإلمارات االمارات

4 Burmese Rohingya 
Community of Australia 

BRCA  اجلاليددددددددة البورميددددددددة الروهنجيددددددددة يف
 أسياليا

 أسياليا

5 Fayazee Welfare 
Foundation FWF  مؤسسددددددددددددددددة فيدددددددددددددددددازي للشدددددددددددددددددئون

 تركيا االجتماعية

6 Origem Rohingya 
Society ORS الواليددددات املت دددددة  مجعية أورجييم للروهنجين

 األمريكية
0 Rohingya Foundation RF باكستان مؤسسة الروهنجين 

8 Rohingya International 
Cooperative Association RICA مةر احتاد الروهنجين للتعاون الدوم 

9 Rohingya International 
Welfare Association RIWA  االحتاد العاملي للدروهنجين للئدون

 باكستان االجتماعية

10 Rohingya League for 
Democracy-Burma RLDB  راببددة الددروهنجين للد قرا يددة– 

 السعودية بورما

11 Rohingya Scholars 
Association Arakan RSAR  ميامنار أركان -راببة علما  الروهنجا 

12 Rohingya Welfare 
Foundation RWF السعودية مؤسسة الروهنجين االجتماعية 

13 Southern Arakan Social SAWC  ميامنارجاليددددددة جنددددددو  أركددددددان للشددددددئون 

                                                           

 وهددي) اإلسددالمي التعداون منظمددة يف – السياسددية الشدئون – األقليددات شدئون إدارة سددكرتريةديندا مددد ,  ( حةدل  علددا هدذا البيددان مددن أ.1) 
 التعداون منظمدة يف مكدون وفدد مدع األخدرية احلادثة بعد املنكوبة واملنا ق أراكان زارت وقد بورما وخاصة املسلمة األقليات شئون يف خبرية

 .هد28/10/1434  بتاريخ هاتفياً  لقا  مع ا وأجري (, اإلسالمي
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and Welfare Community اإلجتماعية 

14 Al Amanah Welfare 
Foundation AWF  مؤسسدددددددددددددددة األماندددددددددددددددة للشدددددددددددددددئون

  الديشبن اإلجتماعية

15 Arakan Muslim Council AMC ميامنار لا أركان للمسلمنجم 
16 Arakan Historical Society AHS بن الديش مجعية أركان التاراية 

10 Arakan National 
Congress ANC السعودية مؤمر أركان الو ين 

18 Arakan Rohingya 
Cultural Center ARCC  املركدددددددددددددددد  الثقددددددددددددددددايف لألركددددددددددددددددانين

 السعودية الروهنجين

19 
Arakan Rohingya 
Democratic 
Organization 

ARDO  منظمددددددددددددددددة روهنجيددددددددددددددددي أركددددددددددددددددان
 السعودية الد وقرا ية

20 Assembly of Rohingya 
Association Bangladesh ARAB  جملدددددددددددا احتددددددددددداد الدددددددددددروهنجين– 

 بن الديش بن الدش

21 Burmese Rohingya 
Association of Japan BRAJ  يف احتدددددداد البددددددورمين الددددددروهنجين

 اليابان اليابان

22 
Burmese Rohingya 
Community Of 
Denmark 

BRCD  اجلاليددددددددة البورميددددددددة الروهنجيددددددددة يف
 الدامنرل الدمنارل

23 Canadian Burmese 
Rohingya Organization CBRO  منظمدددددددددددة الكنددددددددددددين البددددددددددددورمين

 كندا الروهنجين

24 Community Educational 
Organization CEO  ميامنار اجملمتع التعليميمنظمة 

25 Free Rohingya 
Campaign FRC املانيا  لة الروهنجين احلرة 

26 Institute of Rohingya 
Studies IRS بن الديش املع د الروهنجي للدراسات 

20 Ittihad Al Tullab Al 
Muslimeen ITM بن الديش احتاد البال  املسلمن 

28 Jameyat AhilSunnah 
Cox's Bazar JASC )بن الديش مجاعة أهل السنة )كوكا بازار 

29 Madina Rohingya 
Center MRC السعودية مرك  املدينة للروهنجين 

30 Muassasah Al Khidmah MKI بن الديش مؤسسة اخلدمة اإلنسانية 
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Al Insaniyat 

31 Muslim Liberty 
Organization of Burma MLOB ميامنار بورما منظمة حرية املسلمن يف 

32 Muslim Youth Of 
Burma Network (HQ) MYBUR ميامنار شبكة شبا  مسلمي بورما 

33 Rohingya Arakan Burma 
Community Dubai RABCD  اجلاليددددددددددددة الروهنجيددددددددددددة األركانيددددددددددددة

 اإلمارات ديب –البورمية 

34 Rohingya Center for 
Justice &Development RCJD  هولندا للعدالة والتبويراملرك  الروهنجي 

35 Rohingya Help 
Association RHA السعودية احتاد مساعدة الروهنجين 

36 Rohingya Human 
Rights Organization RHRO بن الديش منظمة الروهنجا حلقوق اإلنسان 

30 Rohingya Human 
Rights Organization RHRO الةن منظمة الروهنجا حلقوق اإلنسان 

38 Rohingya Muslim 
Welfare Association RMWA  احتددددددددددداد املسدددددددددددلمن الدددددددددددروهنجين

 السعودية للشئون االجتماعية

39 Rohingya National 
Organization Thailand RNOT  منظمدددددددددة الروهنجددددددددددا الو نيددددددددددة– 

 تايالند تايالند

40 Rohingya National Party RNP السعودية ح   الروهنجين الو ين 

41 
Rohingya Organization 
for Education and 
Culture 

ROEC  منظمدددددددددددة الدددددددددددروهنجين للتعلددددددددددديم
 السعودية والثقافة

42 Rohingya Patriotic 
Association RPA باكستان احتاد الروهنجين للو نية 

43 Rohingya Scholars’ 
League RSL ميامنار راببة علما  الروهنجا 

44 Rohingya Solidarity 
Organization RSO بن الديش منظمة الروهنجين التضامنية 

45 Rohingya Solidarity 
Organization-R RSO-R السعودية منظمة الروهنجين التضامنية 

46 Rohingya Student 
Association RSA ميامنار احتاد  ال  الروهنجا 

40 Rohingya Student 
Scholarship Program RSSP   السعودية البال  الروهنجينبرنام  من 
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48 
Rohingya Students’ 
Association International 
Islamic University 

RSA-
IIUM 

حتاد العاملي اجلامعة اإلسالمية لال
 مالي يا للبال  الروهنجين

49 Rohingya Ulema 
Council RUC السعودية اجمللا الروهنجي العاملي 

50 Rohingya Union for 
Youth Development RUYD  اإلحتددددددددددددداد الروهنجددددددددددددددي لتبددددددددددددددوير

 السعودية الشبا 

51 Rohingya Youth 
Association RYA السعودية احتاد شبا  الروهنجا 

52 Rohingya Youth 
Council RUC ميامنار جملا شبا  الروهنجا 

53 Rohingya Youth 
Council of Arakan RYC  جملدددددا السدددددبا  الددددددروهنجين يف

 السعودية أركان

54 Rohingya Youth 
Foundation RYF السعودية مؤسسة شبا  الروهنجا 

55 Shamprity Co-operative 
Society 

SCS بن الديش مجعية شامشيي التعاونية 

56 Singapore Rohingya 
Community SRGC سن افورة اجلالية الروهنجية يف سن افورا 

50 The Rohingya Center 
for Human Rights RCHR سويسرا املرك  الروهنجي حلقوق اإلنسان 

58 The Rohingya Center 
for Peace &Development 

RCPD لندن املرك  الروهنجي للسالم والتبوير 

59 
The Rohingya 
Organization For Justice 
And Development 

ROJD سعوديةال منظمة الروهنجا للعدالة والتبوير 

60 Union of World 
Rohingya Organization UWRO مالي يا احتاد منظمة الروهنجا العاملية 
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 اآلياتفهرس 
رقم  السورة اآلية

 اآلية
 الةف ة

 186 5 الفاحتة  (َنْسَتِعنُي َوِإيَّاَ  َنْعُ ُد ِإيَّاَ )

 60 43 البقرة  (ال َّاِكِعنَي َمَ  َواْرَكُعوا)

 136 44 البقرة  (َأْنُفَسُكْم َوَتْنَسْوَن ِباْلِ    النَّاَ  َأَتْأُمُ وَن)

 ِمَ  َوَنْقٍص َواْلُدوِع اْلَخْوِف ِمَ  ِبَشْ ٍء َوَلَنْ ُلَونَُّكْم)

  ( اْلَأْمَواِل

 186  155 البقرة

َِيَ  َمَثُ  َيْأِتُكْم َوَلمَّا اْلَدنََّة َتْدُ ُلوا َأْن َحِسْ ُتْم َأْ )  الَّ

  (َ َلْوا

 204 214 البقرة

 204 216  البقرة  ( َلُكْم َ ْي   َوُهَو َشْيئاا َتْكَ ُهوا َأْن َوَعَس )

ََْنا َلا َربََّنا)  386 286 البقرة (َأْ َطْأَنا َأْو َنِسيَنا ِإْن ُتَؤاِ 

 180 19  عمران بى  (اْلِثْسَلاُ  اللَِّه ِعْنَد الد يَ  ِإنَّ)

 180 85 عمران بى  (ِمْنُه ُيْقَ َ  َفَلْ  ِديناا اْلِثْسَلاِ  َغْيَ  َيْ َتِ  َوَمْ )

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

  چڦ    

 2 102 بى عمران

 144 103 عمران بى  ( َتَف َُّقوا َوَلا َدِميعاا اللَِّه ِبَحْ ِ  َواْعَتِصُموا)

َِيَ  َتُكوُنوا َوَلا)  َما َبْعِد ِمْ  َواْ َتَلُفوا َتَف َُّقوا َكالَّ

  (َداَءُهم

 144 105 عمران بى

 428,71 110 عمران بى (ِباْلَمْعُ وِف َتْأُمُ وَن ِللنَّاِ  ُأْ ِ َدْت ُأمٍَّة َ ْيَ  ُكْنُتْم)

 204 126 عمران بى  (اْلَحِكيِم اْلَعِزيِز اللَِّه ِعْنِد ِمْ  ِإلَّا النَّْصُ  َوَما)

 240 140 عمران بى  (ِمْثُلُه َقْ    اْلَقْوَ  َمسَّ َفَقْد َقْ    َيْمَسْسُكْم ِإْن)
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َََر اللَُّه َكاَن َما)  186 109 عمران بى  (َعَلْيِه َأْنُتْم َما َعَل  اْلُمْؤِمِننَي ِلَي

َِ  َربَُّكُم اتَُّقوا النَّاُ  َأيَُّها َيا)  2,169 1 النسا   (َواِحَدٍ  َنْفٍس ِمْ  َ َلَقُكْم الَّ

َِيَ  َوْلَيْخَ )  189 9 النسا   ( ِضَعاًفا ُذر يًَّة َ ْلِفِهْم ِمْ  َتَ ُكوا َلْو الَّ

 َوِباْلَواِلَدْيِ  َشْيئاا ِبِه ُتْشِ ُكوا َوَلا اللََّه َواْعُ ُدوا)

 (ِإْحَساناا

 109 36 النسا 

َِيَ  َأيَُّها َيا) َُوا آَمُنوا الَّ ََْرُكْم ُ   282 01 النسا   (ِح

 108 103 النسا   ( َمْوُقوتاا ِكَتاباا اْلُمْؤِمِننَي َعَل  َكاَنْت الصََّلاَ  ِإنَّ)

 144 125 النسا   ( ُمْحِس   َوُهَو ِللَِّه َوْدَهُه َأْسَلَم ِممَّْ  ِديناا َأْحَسُ  َوَمْ )

 اْلِثْمِم َعَل  َتَعاَوُنوا َوَلا َوالتَّْقَو  اْلِ    َعَل  َوَتَعاَوُنوا)

  ( َواْلُعْدَواِن

 192 2 املاندة

ََِلَ )  َسِ يُ  َوِلَتْسَتِ نَي اْل َياِ  ُنَفص ُ  َوَك

  (اْلُمْدِ ِمنَي

 284 55 األنعام

َُوا آَدَ  َبِن  َيا)  50 31 األعرا،  ( َمْسِدٍد ُك   ِعْنَد ِزيَنَتُكْم ُ 

 186 128 األعرا،  (َواْصِ ُ وا ِباللَِّه اْسَتِعيُنوا)

ََْهَ  َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َوَلا َوَرُسوَلُه اللََّه َوَأِطيُعوا)  َوَت

  ( ِرحُيُكْم

 298,145 46 األنفاى

 286,191 60 األنفاى ( اْلَخْيِ  ِرَباِ  َوِمْ  ُقوٍَّ  ِمْ  اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا)

 395 02 األنفاى  (النَّْصُ  َفَعَلْيُكُم الد يِ  ِف  اْسَتْنَصُ وُكْم َوِإِن)

 49 18 التوبة  ( اْل ِ ِ  َواْلَيْوِ  ِباللَِّه آَمَ  َمْ  اللَِّه َمَساِدَد َيْعُمُ  ِإنََّما)

 190 01 التوبة  ( َبْعٍ  َأْوِلَياُء َبْعُضُهْم َواْلُمْؤِمَناُ  َواْلُمْؤِمُنوَن)

 50 108 التوبة  (اْلُمطَّه ِ يَ  ُيِح ُّ َواللَُّه َيَتَطهَُّ وا َأْن ُيِح ُّوَن ِرَدال  ِفيِه)

 191 109 التوبة  (َ ْي   َوِرْضَواٍن اللَِّه ِمَ  َتْقَو  َعَل  ُبْنَياَنُه َأسََّس َأَفَمْ )
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 180 80 يوسب (اللَِّه َرْوِ  ِمْ  َيْيَأُ  َلا ِإنَُّه اللَِّه َرْوِ  ِمْ  َتْيَأُسوا َوَلا)

َِِ  ُقْ )  َوَمِ  َأَنا َبِصرَيٍ  َعَل  اللَِّه ِإَل  َأْدُعو َسِ يِل  َه

 ( اتََّ َعِن 

 143 108 يوسب

َِيَ  اللَُّه ُيَث  ُت)  186 20 إبراهيم  ( الثَّاِبِت ِباْلَقْوِل آَمُنوا الَّ

َ ْكَ  َنزَّْلَنا َنْحُ  ِإنَّا)  109 9 احلجر (َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا ال

 145,138 125 الن ل  ( اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َرب َ  َسِ يِ  ِإَل  اْدُع)

 100 23 اإلسرا  ( ِإْحَساناا َوِباْلَواِلَدْيِ  ِإيَّاُ  ِإلَّا َتْعُ ُدوا َألَّا َربَُّ  َوَقَض )

 َكاَن اْلَ اِطَ  ِإنَّ اْلَ اِطُ  َوَزَهَ  اْلَح ُّ َداَء َوُقْ )

  (َزُهوًقا

 133 81 اإلسرا 

 التَّْقَو  َيَناُلُه َوَلِكْ  ِدَماُؤَها َوَلا ُلُحوُمَها اللََّه َيَناَل َلْ )

  (ِمْنُكْم

 160 30 احل 

َِيَ  ُأِذَن)  296 39  احل   ( ُ ِلُموا ِبَأنَُّهْم ُيَقاَتُلوَن ِللَّ

ََْكَ  ُتْ َفَ  َأْن اللَُّه َأِذَن ُبُيوٍ  ِف )  50 36 النور  ( اْسُمُه ِفيَها َوُي

ََِلَ )  120 32 الفرقان  (َتْ ِتيًلا َوَرتَّْلَناُ  ُفَؤاَدَ  ِبِه ِلُنَث  َت َك

َِ  َوُهَو)  100 54 الفرقان  (َوِصْه اا َنَس اا َفَدَعَلُه َبَش اا اْلَماِء ِمَ  َ َلَ  الَّ

 251 62 النمل  ( السُّوَء َوَيْكِشُ  َدَعاُ  ِإَذا اْلُمْضَط َّ ُيِديُ  َأمَّْ )

َِيَ  َعَل  َنُم َّ َأْن َوُنِ يُد)  208 5 القة   ( اْلَأْرِض ِف  اْسُتْضِعُفوا الَّ

 َلا َوُهْم آَمنَّا َيُقوُلوا َأْن ُيْتَ ُكوا َأْن النَّاُ  َأَحِسَ )

 ( ُيْفَتُنوَن

 186 2  العنكبوت

 100 21 الروم  ( َأْزَواداا َأْنُفِسُكْم ِمْ  َلُكْم َ َلَ  َأْن آَياِتِه َوِمْ )

 420 13 لقمان  (َعِظيم  َلُظْلم  الش ْ َ  ِإنَّ)

 180 33 األح ا  (اْلُأوَل  اْلَداِهِليَِّة َتَ  َُّج َتَ  َّْدَ  َوَلا ُبُيوِتُك َّ ِف  َوَقْ َن)
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 180 53 األح ا   (َوُقُلوِبِه َّ ِلُقُلوِبُكْم َأْطَهُ  َذِلُكْم)

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

  چۈ   ۈ  ٴۇ  

-00 األح ا 
01 

2 

 240 10 ال مر (ِحَساٍ  ِبَغْيِ  َأْدَ ُهْم الصَّاِبُ وَن ُيَوفَّ  ِإنََّما)

 144 13 الشورى  ( ُنوحاا ِبِه َوصَّ  َما الد يِ  ِمَ  َلُكْم َشَ َع )

 َكاُنوا َوَما َواْلَأْرُض السََّماُء َعَلْيِهُم َبَكْت َفَما)

  (ُمْنَظِ يَ 

 51 29 الدخان

َِيَ  َأيَُّها َيا)  َوُيَث  ْت َيْنُصْ ُكْم اللََّه َتْنُصُ وا ِإْن آَمُنوا الَّ

  (َأْقَداَمُكْم

 418 0 حممد

 246 10 احلجرات  ( ِإْ َوٌ  اْلُمْؤِمُنوَن ِإنََّما)

ََكَُّ وَن َلَعلَُّكْم َزْوَدْيِ  َ َلْقَنا َشْ ٍء ُك   َوِمْ )  169 49 الذاريات  ( َت

 191 22 اجملادلة ( اْل ِ ِ  َواْلَيْوِ  ِباللَِّه ُيْؤِمُنوَن َقْوماا َتِدُد َلا)

َِ  اللَُّه ُهَو)  60 22 احلشر  (ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا الَّ

 09,210 8 الةب  ( ُنوِرِ  ُمِتمُّ َواللَُّه ِبَأْفَواِهِهْم اللَِّه ُنوَر ِلُيْطِفُئوا ُيِ يُدوَن)

 204 2 البالق  (َمْخَ داا َلُه َيْدَعْ  اللََّه َيتَِّ  َوَمْ )

 204 4  البالق  (ُيْس اا َأْمِ ِ  ِمْ  َلُه َيْدَعْ  اللََّه َيتَِّ  َوَمْ )

 204 5 البالق  (َأْد اا َلُه َوُيْعِظْم َسي َئاِتِه َعْنُه ُيَكفِّْ  اللََّه َيتَِّ  َوَمْ )

 180 0 البالق  (ُيْس اا ُعْسٍ  َبْعَد اللَُّه َسَيْدَعُ )

َِيَ  َأيَُّها َيا)  100 6 الت ر   ( َناراا َوَأْهِليُكْم َأْنُفَسُكْم ُقوا آَمُنوا الَّ

( َِ  َأْحَسُ  َأيُُّكْم ِلَيْ ُلَوُكْم َواْلَحَياَ  اْلَمْوَ  َ َلَ  الَّ

  ( َعَمًلا

 186 2 امللك
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 138 4 القلم  (َعِظيٍم ُ ُلٍ  َلَعَل  َوِإنََّ )

 64 18 اجلن  ( َأَحداا اللَِّه َمَ  َتْدُعوا َفَلا ِللَِّه اْلَمَساِدَد َوَأنَّ)

 120 4 امل مل (َتْ ِتيًلا اْلُقْ آَن َوَرت ِ  َعَلْيِه ِزْد َأْو)

 189 10 الفجر  (اْلَيِتيَم ُتْكِ ُموَن َلا َبْ  َكلَّا)

 189 9 الض ا  (َتْقَهْ  َفَلا اْلَيِتيَم َفَأمَّا)

َِ  َأَرَأْيَت) َ ُ  الَّ ََِلَ    1=  ِبالد يِ  ُيَك َِ  َف  اْلَيِتيَم َيُدعُّ الَّ

)  

 189 2 ,1  املاعون

 2 8 الشو   (اْلَحِميِد اْلَعِزيِز ِباللَِّه ُيْؤِمُنوا َأْن ِإلَّا ِمْنُهْم َنَقُموا َوَما)

 144 5 البينة  ( ُحَنَفاَء الد يَ  َلُه ُمْخِلِصنَي اللََّه ِلَيْعُ ُدوا ِإلَّا ُأِمُ وا َوَما)
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 األحاديثفهرس 
 الةف ة احلدي 

 51 أسواق ا اهلل إ  البالد وأب ض مساجدها اهلل إ  البالد أحل
 190 بعضاً  بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن إن
 60 يرال فإنه ترا  تكن   فإن, ترا  كأنك اهلل تعبد أن
 188 املسلم الشيبة  ي إكرام اهلل إجالى من إن

 51 القيامة يوم التام بالنور املساجد إ  الظلم يف املش انن بش ر
 109 اهلل كتا  به, اعتةمتم إن بعد  تضلوا لن ما فيكم ترك 

 188 اهلل سبيل يف كاجملاهد واملسكن, األرملة علا الساعي
 50  له إال  ل ال يوم  له يف تعا  اهلل يظل م سبعة
 240 ابتالهم قوما أحلّ  إ ا اهلل وإن البال  عظم مع اجل ا  عظم

 94 الراشدين امل دين اخللفا  وسنة بسني فعليكم
 188  الةالة ويبيل الل و ويقل الذكر, يكثر وسلم عليه اهلل صلا اهلل رسوى كان
 101  جسانه أو ينةرانه أو ي ودانه فأبوا  الفبرة علا يولد مولود كل

 62 ر تك أبوا  م افت  الل م
 188 كبرينا ويوّقر ص رينا يرحم   من منا ليا
 50 اجلنة يف مثله له اهلل بىن اهلل وجه به يبت ي مسجداً  بىن من
 50  فريضة ليقضي اهلل بيوت من بي  علا مشا مث بيته يف تب  ر من
 126 جفا  فقد ي ر  فلم ح  من
 51 راا أو غدا كلما اجلنة يف ن الً  له اهلل أعد وراا املسجد إ  غدا من

 188 الكثري علا والقليل القاعد, علا واملار الكبري, علا الة ري يسلم
 42 قةعت ا إ  األَكلة تداعا كما عليكم تداعا أن األمم يوشك
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 لهم المترجم األعَلمفهرس 
 الةف ة العلم

 40 اهلمدا  إس اق بن حممد بن أ د
 123 واع  السب ان عبد الدين حمل. أد

 209 سوتشي سان أون 
 306 أوغلو إحسان الدين أكمل الشوفسور
 225 أ د الدين مسيع الدين وقار. د الشوفسور
 305 بوسيدن ي حبيل جعفر إي يب

 234 كوينتانا أوخيا توماري
 222 الرشيد عبد حسن مجاى

 93 لوين أي يو احلا 
 160 قاسم سليمان احلا 

 185 ب دادي أ د زيين أ د. د
 09 سرا  حممد  اهر. د
 190 ال ريل خالد فيةل. د

 25 األركا  أ د علي يونا حممد. د
 209 أو م ر الدكتور

 218 ميا ي إس اق حممد دلدار
 306 الشماوي أرسو أ د رشيد
 368 الشماوي احلق  يا  ر وان

 268 سن الرنيا البورمي ثن
 304 داود إمساعيل السيد
 314  أ د سلبان السيد
 42 غنيم حممود الشاعر

 44 )شيخ اجلالية الشماوية( األركا  اجمليد عبد الشمع الشيخ أبو
 89 أسعدي يوسب القارئ الشيخ
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 91  حسن حممد املفي الشيخ
 99  الدين مي  حسن أمري الشيخ

 56 الر ن شفيق حكيم الشيخ أنتل
 120 أ د نذير اهلل عبد. د الشيخ

 56 ميان ناجو حممد الشيخ دى
 105 (أراكان  اى حمدث) امل نمي األمن سيد الشيخ

 103 كيالدن ي الر ن عبد لشيخا
 44 خان معرو، سالمة اهلل الشيخ عبد

 08 البورمي األراكا  امللك  يا  عيسا الشيخ
 102 (اهلل ر ه) الةمد عبد الكر  فضل الشيخ

 125 الكندهلوي إلياري حممد الشيخ
 200 السعيدي أيو  حممد الشيخ
 110 الندوي  وق سلبان حممد الشيخ

 80 الس الوي الدين نظام الشيخ
 196 األركا  احلكيم عبد حسن نعيم الشيخ

 368 احلق نور حممد البشر نور الشيخ
 366 احلق  يا  حاف  اإلسالم صالا

 245 الشكور عبد نور صالا
 205 تون الببيل أونغ

 364 عبداهلل حممد  اهر
 40 اخلرسا  خردا بة بن أ د بن اهلل عبيد

 166 شقدار اإلسالم نور اهلل عبا 
 205 األركا  كبري عمران

 242 األركا  األحد عبد اجمليد عبد القارئ
 114 عثما  تقي حممد القا ي

 82 الر ن خمل  اهلل شفيع علي لياق 
 290 الدين عبا  بن القاسم أبو حممد
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 22 أ د جالى بن أويا حممد
 41 (ببو ة ابن) البن ي اهلل عبد بن حممد

 301 حبيل جعفر حممد
 296 قواى حسن جعفر حممد
 200 ياسن حممد عا  حممد
 339 اخلري بوأ الفيار أبو مسي
 269 الرزاق عبد سياجي مسي

 298 بوسيندن ي الر ن مستفيض
 239 مد  خالد دينا .أ مع

 91 اهلل ر ه أشريف حسن حممد مفي
 318 األركا   اهر أبو امل ندري

 80 األراكا  اهلل إرشاد القاسم أبو مولوي
 339 اهلل سليم مولوي
 303 اإلسالم سيب مولوي

 319 وين ميو
 339    ة عمر اإلسالم نور

 300 منةوري حممد نور
 54 والدي حاف  غريل اهلل

 225 األركا  اخلالق عبد الشيخ بن حسن والية
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 المصادر والمراجعفهرس 
 القربن الكر 

المعجم  الةواحلي ود. حممد خلب اهلل أ د,إبراهيم أنيا ود. عبد احلليم منتةر ود. عبية 
 املكتبة اإلسالمية, تركيا, ط بدون. ,الوسي 

 ,جماعة التبليغ في شبة القارة الهندية تعريفها عقائدها عرض ونقدأبو أسامة سيد  الل الر ن, 
 هد.1419, 1دار البيان للنشر والتوزيع, إسالم بباد, باكستان, ط

, دار الكتل أسنى المقاصد في تعظيم المساجدأبو الوفا  علوان بن علي عبية احلموي, 
 م.2003ه/1424 1العلمية بريوت, لبنان, ط

ط منق ة بدون, , مسلمون أراكان وستون عامًا من االضطهادأبو معا  أ د عبد الر ن, 
 ه.1434وجديدة, 

مأساة المسلمين في بورما الشيوعية حسب ما نشرته  ,أبو يونا صا  أ د حممد إدريا األركا 
 ., ط بدون, ت بدون1406بالل ة العربية, خمبو ة , الدوريات المختلفة

, مذكرة خاصة, فس  وزارة اإلعالم جغرافية بورما وأركانأبو يونا صا  أ د حممد إدريا, 
 .1405الداخلي جبدة, ط بدون. ت 

, إحةانية املدارري اخلرييةبشأن  أمارة منبقة مكة املكرمةباإلحةانية الةادرة من اللجنة املكونة 
 ه.1435صادرة يف عام 

اإلحةانية الةادرة من قبل قسم الرصد واملتابعة بقباع حقوق اإلنسان التابع للمرك  الروهنجي 
 ( جلرانم حكومة ميامنارإحةانيات   ايا مسلمي أراكان املوثقن العاملي, بعنوان )

, دار البرفن, الحقائق المعتبرة عن األديان والفرق المنتشرةأ د حسن بن سعيد الوصي, 
 هد.1431البانب, ط بدون, ت 
, األقليات المسلمة في مواجهة التحديات وواجب المسلمين نحوهمأ د عبد الع ي  احلةن, 

 .هد1423, دار عا  الكتل, الريار, السعودية, ط بدون
 م.1968, 3دار الن ضة العربية مةر القاهرة ,ط  ,القاموس السياسي, أ د عبية اهلل

, مكتبة المساجد الجامعة في اْلسَلم التي ساهمت في الحضارة اْلسَلميةأ د حممد الشنوا , 
 م.  2000هد/ 1428, 1دار ال مان للنشر والتوزيع, املدينة املنورة اململكة العربية السعودية, ط

 .بدونط , مكتبة الثقافة, محاضرات في الثقافة اْلسَلميةأ د حممد مجاى, 
 الحاضر عصرنا إلى آدم عهد من اْلسَلمي التاريخ موجزالعسريي,  معمور أ د
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 بدون, 1 ط, م1990 -م1996/ده1410
 المذهبية واآلراء الشرعية لألدلة الشامل)  وأدلته اْلسَلمي الفقه, ال َُّحْيِلي مةبفا بن َوْهَبة .أد

, 4ط, دمشق, سوري ة, الفكر دار, (وتخريجها النبوية األحاديث وتحقيق الفقهية النظريات وأهم
 8  

, دار املريخ للنشر, اْلسَلمي الحديث والمعاصرتاريخ العالم إمساعيل أ د ياغي وحممود شاكر, 
 هد.1413الريار, السعودية, ط بدون, 
اْلسَلم في جنوب شرق آسيا   ل, وهي عبارة عن ورقة عمل بعنوانأجمد علي سعادة وسنابل حبي

: اآلفاق التاريخية ( مقدمة لمؤتمر اْلسَلم في آسياوالتحديات المعاصرة )أقلية الروهانجيا نموذجاً 
 مالي يا.–م, بكوالملبور 2012يف أكتوبر  والثقافية والعالمية
, دار الشماى للبباعة والنشر والتوزيع, الموسوعة الجغرافية أضواء على العالمأنبوان القواى, 
 .م2005, 1 رابلا لبنان, ط

 دار, والطائف المنورة والمدينة المكرمة لمكة العمرانية المعالم من لقطات, شودري بشري أنيا
 .هد1429, 1ط, املكرمة مكة, السعودية العربية اململكة, للبباعة الثقافة

, مكتبة الرشد, السعودية, ط الثقافة اْلسَلمية والتحديات المعاصرةإ ان عبد املؤمن سعد الدين, 
  .ه1428, 5

من قبل احتاد اجلمعيات الروها ية  املدارري اخلريية املنتشرة يف املالجتعن  البيان الةادر
 ببن الديش.

 املشاركة يف املؤمر. املنظمات الروها يةالبيان الةادر من منظمة التعاون اإلسالمي بشأن 
 بالبال  يتعلق فيما, هد1436 لعام العاملي الروهنجي باملرك  التعليمي القباع من الةادر البيان
 .السودانية اجلامعات يف يدرسون الذين

 بيالي تدعو ميامنار إ  معاجلة التميي  العنةري  د األقلية العرقية  تقرير األمم املت دة بعنوان
 .والدينية

خبري أممي يدعو حكومة ميامنار إ  حتسن أو اع اجملتمعات املسلمة   تقرير األمم املت دة بعنوان
 م.2013الةادرة يف عام يف والية راخن وختفيب القيود علي م(

الت ديات  مسألة الروهين يا املسلمن يف ميامنار تعتش من مسؤوى أممي  عنوانبقرير األمم املت دة ت
 .م2013يف عام  اخلبرية الي ال ت اى تواجه البالد

مفو ية الالجئن تدعو بن الديش لإلبقا  علا حدودها مفتوحة أمام   تقرير األمم املت دة بعنوان
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 .م2013الةادرة يف عام لفارينا
 م.2012شبكة فلسبن لل وار  –احملور الشرعي  –بورما مأساة تتجدد  بعنوان تقرير 

 .مبأساة مسلمي ميامنارتقرير  لة بادر التعريفية 
 .لالجئن الروهنجين بتايلند GRCزيارة وفد بعنوان تقرير صادر عن املرك  الروهنجي العاملي 

 .أو اع الالجئن ببن الديشحوى  مجعية األنبا  الكويتيةتقرير عن 
 .ملؤسسة بادر اإلنسانية  خميمات امل اجرين البورمين يف بن الديشتقرير عن زيارة 
 م.2012يف نوفمش  2)أوتشا( تقرير  تنسيق األمم املت دة للشئون اإلنسانيةتقرير مكتل 

 .وات احلكومية تست د، مسلمي بورماالق بورماتقرير منظمة هيومن رايتا ووتش بعنوان 
ي مارري  د الروها يا وقب أعماى التب ري العرقي التقرير منظمة هيومن رايتا ووتش بعنوان 

 .املسلمن
 م2009بامل ا ر والةادر يف مايوحمنة حمفوفة تقرير هيومن رايتا ووتش بعنوان 

عام ليئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلريات بيكيا هلملنا ق الالجئن  زيارة رمسيةتقرير 
 هد.1434

, سلسلة دراسات يةدرها مرك  االنتا  اإلعالمي نحو مجتمع المعرفةجامعة امللك عبد الع ي , 
 ب يف التنمية البشرية عش العةوردور الوقعشر بعنوان باجلامعة, اإلصدار التاسع 
, 8, مكتبة العبيكان, الريار, السعودية, ط حاضر العالم اْلسَلميمجيل عبد اهلل حممد املةري, 

 هد . 1433
 بعة جامعة الكوي , كلية احلقوق, , مسلمو ميانمار حقائق خلف الستارجنان بدر العن ي, 

 م الكوي .2013 بدون,
 .بدون, دار الكاتل العريب, ط , معجم مفردات ألفاظ القرآناحلسن بن حممد الراغل األصف ا 

 الفرقان مؤسسة, العثماني العهد في المكرمة بمكة األربطة, شافعي حسن الع ي  عبد حسن
 .م2005/  هد1426, لندن, اإلسالمي للياث
 .هد1419, 1 ط, اجليل دار, واألديان المذاهب قاموس,  د علي حسن
 الةميعي دار, التبليغ جماعة من التحذير في البليغ القول, التوجيري  ود بن اهلل عبد بن  ود

 هد.1414, 1ط, السعودية العربية اململكة, الريار
, جملة دعوة احلق الي تةدرها راببة العا  البوسنة والهرسك حقائق وأرقامخالد األصور, 

 هد. 1416السنة الرابعة عشرة, شواى  166اإلسالمي مبكة املكرمة, العدد
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, 3ط,  القاهرة, مةر, للبباعة غريل دار, ومناهجه العلمي البحث أصول, بدر أ د. د 
 .م1900

جغرافية العالم اْلقليمية الجزء األول آسيا الموسمية وعالم  ,بو العيننأد. حسن سيد أ د 
  .هد 1404, 8دار الن ضة العربية بريوت ط  ,المحي  الهندي

 1ط, البيضا  الدار, الفرقان منشورات, الشرعية العلوم في البحث أبجديات, األنةاري فريد. د
 .م1990, 

 ., خمبو ةنفحات الريحان في حقائق لغة أراكاندلدار حممد إس اق ميا ي, 
جغرافية العالم دراسة دول  أ د صادق ود. حممد السيد غال  ود. مجاى الدين الدناصوري, 

 م. 1966, مكتبة اال لو املةرية, القاهرة, ط بدون, إقليمية
, دار خوارزم العَلقات األسرية بين النظرية والتطبيقحقي ود. نادية أبو سكينة, زينل حممد 

 .هد1430, 1العلمية للنشر والتوزيع, اململكة العربية السعودية, جدة, ط
 م.2008, 6, دار األوانل للنشر والتوزيع, طالفرق والمذاهب اْلسَلميةسعد رستم, 

 م .1990, دار الكتل القبرية, الدوحة صفحات موسوعة العالم فيسليمان مةل  أبو عر , 
 .م1952 ط, احلليب البايب عيسا فيةل, العربية الكتل إحيا  دار, ماجه سنن ابن

 املكتبة العةرية, صيدا, بريوت, ط بدون, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد. ,سنن أبي داود
حتقيق أ د حممد  ,هد1395شركة مكتبة ومببعة مةبفا البايب احلليب, مةر, ط ,سنن الترمذي

 شاكر, وحممد فؤاد عبد الباقي, وإبراهيم عبوة عور.
د حتقيق عبد الفتاا أبو ,ه1406, مكتل املببوعات اإلسالمية سوريا, حلل, طسنن النسائي

 غدة. 
, دار األصب ا  للبباعة جبدة, ط اليااألقليات المسلمة في آسيا واستر سيد عبد اجمليد بكر, 

 .ه1393بدون, 
, السبكي على الرد في المنكي الصارم, احلنبلي اهلادي عبد بن أ د بن حممد الدين  ا

 املقبري زيد بن حممد بن عقيل  حتقيق ,م2003/ه1424, 1 ط, بريوت, لبنان الريان, مؤسسة
 اليما .

, 2, دار الشوا،, الريار, السعودية, ط وتحديات العصرالثقافة اْلسَلمية شوك  حممد عليان, 
 .هد 1416

 ن.بدون, ت بدو  , مذكرة خاصة, طتاريخ أركان بورماصا  أ د مظفر أ د, 
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 .هد1422 ,1ط النجاة,  وق دار ,صحيف اْلمام البخاري
 الباقي., دار إحيا  الياث العريب, لبنان, بريوت, حتقيق حممد فؤاد عبد صحيف اْلمام مسلم

, 1, املكتبة األسدية للنشر والتوزيع, مكة املكرمة, طليالي الشتاتصالا عبد الشكور, 
 ه.1435

 املاجستري درجة لنيل علمية رسالة, الجمل وحساب الحروف أسرار, الق با  سعيد بن  ارق
 ه.1430/هد1429 القرى أم جبامعة الدين وأصوى الدعوة بكلية العقيدة قسم من

, مببعة نورى احملدودة, مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهندعبد احلليم الندوي, 
 , اهلند, ط بدون.13مدارري 

, الثقافة اْلسَلمية في الهند معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارفعبد احلي احلسين, 
 م.1985-ه1300مببوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق,

 .هد1423, 1, دار اشبيليا, الريار, السعودية, طالثقافة اْلسَلميةعبد الر ن بن زيد ال نيدي, 
 لإلعالم رادر مؤسسة بعة  ,األراكانية الروهنجية القاعدة, دينوي القاسم أبو مولوي الر ن عبد

 .هد1436, املكرمة مكة, املتبور
, نشر بعناية أهل العلم بدار بورما أراكان مأساة المسلمين فيعبد السب ان نور الدين واع , 

 .هد1388األنةار, ط بدون, ت 
 علا اهلل, أشر، ر ه باز بن العزيز عبد العَلمة فتاوى مجموع باز, بن اهلل عبد بن الع ي  عبد
 الشويعر. سعد بن حممد  و بعه مجعه

املكتبات للنشر والتوزيع, جدة, , دار نور تذكرة الساجد بحقوق المساجدعبد اجمليد البيانو , 
 م.2001هد/ 1422, 1اململكة العربية السعودية, ط

 .1, سلسلة كتا  األمة, قبر , طفي فقه التدين فهماً وتنزيَلً عبد اجمليد النجار, 
 .مسلمو بورما وقرنان من املعاناةورقة عمل بعنوان  ,عبا اهلل نور اإلسالم شقدار

 ., دار إحيا  الياث العريب, بريوت, لبنانالمؤلفينمعجم عمر ر ا ك الة, 
 .هد1421, 10, دار النفانا, عمان, األردن, طنحو ثقافة إسَلمية أصيلةعمر سليمان األشقر, 
, 2, بريوت, لبنان, مؤسسة الرسالة, طلمحات في الثقافة اْلسَلميةعمر عودة اخلبيل, 

 .هد1390
 ببن الديش.كتيل تعريفي عن جامعة فتيا 

 الرزاق عبد بن أ د  وترتيل الثانية, مجع , اجملموعةواْلفتاء العلمية للبحوم الدائمة اللجنة
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للببع, الريار, اململكة العربية  العامة واإلفتا , إلدارة العلمية الب وث إدارة الدويش, رناسة
   السعودية.

السعودية في رعاية المهاجرين جهود المملكة العربية حمل الدين بن عبد السب ان واع , 
ق  أعد  للمشاركة يف املؤمر العاملي األوى عن ج ود اململكة السعودية يف خدمة , البرماويين

 , وهو غري منشور.م2009هد 1430القضايا اإلسالمية اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
 امل اجرين منظمة ق  نشر , الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقحمل الدين عبد السب ان واع , 

والتقي  يف من له كتيل,  شكل علا السودان بدولة( بورما) ميامنار مسلمي قضية لنةرة اإلنسانية
 .هد3/11/1434بتاريخ 

حممد أبو حير, د. راشد ش وان, د. عبد الر ن الكيال , د. أ د العوايشة, د. يوسب غيظان, 
 .هد 1423, 4, دار املناه  للنشر والتوزيع, طحديات العصرالثقافة اْلسَلمية ثقافة المسلم وت

 ., ط بدون, مكتبة أ د الشرباصيدموع على الشاعر محمود انيم ,حممد أ د سالمة
البلدان اْلسَلمية واألقليات حممد السيد غال  ود. حسن عبد القادر صا , و ود شاكر, 

 .هد1399لألوفس , السعودية, ط بدون, , املبابع األهلية المسلمة في العالم المعاصر
, نشرة احتاد البلبة املسلمن أراكان أراكان والمنظمات الروهنجيةحممد أويا بن جالى أ د, 

 م.2012, أكتوبر 1)بورما(, ط
, رسالة اْلسَلم والمسلمون في أركان بورما قديمًا وحديثاً حممد أيو  حممد إسالم سعيدي, 

 .غري مببوع ماجستري
, دار الكتا  العريب, بريوت لبنان, الببعة األو  مختار الصحاحد بن أيب بكر الرازي, حمم

 هد .1423
, مكتبة امللك ف د الو نية, الريار, المسجد جامع وجامعةحممد بن أ د بن صا  الةا , 

 م.2000هد/1421, 1اململكة العربية السعودية, ط
, دار الكتل العلمية, لبنان بريوت, الببعة تهذيب اللغةحممد بن أزهر األزهر األزهري اهلروي, 

 .2,   2004األو 
اهلداية,  بعة  دار ,القاموس جواهر من العروس تاجاحلسيين,  الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد

    بدون.
 م .2004, دار صادر, لبنان بريوت, الببعة الثالثة لسان العربحممد بن مكرم بن منظور, 

 , مكتبةوفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة ناصر الدين األلبا ,حممد بن 
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 م. 1995 - هد 1415  1والتوزيع, الريار, ط للنشر املعار،
 الببعة الرابعة. , دار املعرفة, بريوت, لبنان,القاموس المحي حممد بن يعقو  الفريوز ببادي, 

, نشر  جممع الفكر واألد  والتطوير في منهاج التعليمدعوة اْلصَلح حممد سلبان  وق الندوي, 
 ه.1406اإلسالمي بدار املعار، اإلسالمية بشيتاغونغ بن الديش 

, دار الو ن للنشر, الريار, اململكة الصحوة اْلسَلمية ضواب  وتوجيهاتحممد صا  العثيمن, 
 هد. 1426العربية السعودية, 
, دار الو ن للنشر, ط رسائل الشيخ محمد صالف العثيمينمجموع فتاوى و  ,حممد صا  العثيمن

 .هد1400, 1
, ط بدون, ت غري منشورة , مذكرة خاصة, جغرافيا أراكان ميانمارمد  يل موالنا حممد صا حم

 .م1996
 هد.1421, ت 1, الدار الثقافية للنشر, القاهرة طمعجم بلدان العالمحممد عييا, 

, املكتبة اإلسالمية, استانبوى تركيا, المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريمحممد فؤاد عبد الباقي, 
 .م1984

 م.1962, 1, مكتبة األ لو املةرية, مةر, طاألسس االجتماعية للتربيةحممد لبيل النجي ي, 
 دار, األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة ,األلبا  الدين حممد ناصر

 م.1992/  هد1412 ,1ط, السعودية العربية اململكة - الريار املعار،,
الكوي  ط  والتوزيع, للنشر غراري مؤسسة ,األم – داود أبي صحيفحممد ناصر الدين األلبا , 

 م.  2002 - هد 1423 ,1
 , املكتل اإلسالمي ط بدون.وزيادته الصغير الجامع , صحيفحممد ناصر الدين األلبا 
وتاريخ  3420/2, فس  وزارة اإلعالم السعودي برقم بورما الخبر والعيانحممد ناصر العبودي, 

 .11, ت1هد, ط 22/5/1410
 , مرك  الدعوة  واإلرشاد بأراكان.روهانجية زبانر كتاب وكلر فهرستحممد يعقو  قامسي, 

قسم النشر العاملية للمنشورات, احتاد , ترمجة إكرام اهلل, أراكان السكان البَلد التاريخحممد يونا, 
 م2009, ت 5واإلعالم ملنظمة تضامن الروها يا أراكان بورما, ط

, قسم النشر واإلعالم ملنظمة تضامن الروها يا تاريخ أراكان الماضي والحاضرحممد يونا, 
 ., ترمجة خريي حسن العليهد1425, ت 1أراكان بورما, ط 

, دار الرفاعي للنشر والبباعة والتوزيع, المساجد في اْلسَلمأحكام , حممود بن حسن احلريري
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 .م1990-هد 1411, 1, ط الريار اململكة العربية السعودية
, املكتل اإلسالمي, بريوت. التاريخ المعاصر األقليات المسلمةحممود شاكر التاريخ اإلسالمي, 

 هد.1416, 2لبنان, ط
, منشورات دار الثقافة اإلسالمية بالريار, اململكة العربية نظام األسرة في اْلسَلممناع القبان, 

 م. 1961هد/1381, 1السعودية, ط
اململكة العربية السعودية ,  ,الموسوعة العربية العالمية ,مؤسسة أعماى املوسوعة للنشر والتوزيع

 هد.1416الريار, ط
 هد.1416عرفة والثقافة العاملية , ط, دار اجليل, اجلمعية املةرية لنشر املالموسوعة العربية الميسرة

تكيف الجالية البرماوية المقيمة في مكة المكرمة وعَلقته ناصر بن ج   بن عاتق احلريب, 
, أ روحة مقدمة استكماالً ملتبلبات احلةوى علا درجة باالاتراب وبعض المتغيرات الديموارافية

 هد.1431العربية للعلوم األمنية, الريار دكتورا  الفلسفة يف العلوم األمنية, جبامعة نايب 
, األقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة آالمها وآمالهاالندوة العاملية للشبا  اإلسالمي, 

  .دار الندوة العاملية للبباعة والنشر والتوزيع, السعودية ط بدون
 الندوةدار , والمذاهب المعاصرة الموسوعة الميسرة في األديانالندوة العاملية للشبا  اإلسالمي, 

 .هد1424, 5بالريار, ط  العاملية للبباعة والنشر والتوزيع
 .هد 1410, 2, دار الراية للنشر والتوزيع, طوقفات مع جماعة التبليغن ار بن إبراهيم اجلربوع, 

 النشرة الةادرة عن املن   الدراسي من مرك  اإلمام مسلم ببن الديش.
 هد بعنوان إصالا نةا  التعليم.1435من احتاد املدارري ببن الديش لعام  النشرة الةادرة

 النشرة الةادرة من جامعة دار املعار، بشيتاغونغ عن املن   الدراسي للجامعة.
 .م2013يف عام الةادرة من املرك  الروهنجي العامليو  نشرة بعنوان معاناة الروهنجيا

 الروهنجي.نشرة تعريفية عن اجمللا األورويب 
 عن املرك  اإلعالمي باملرك  الروهنجي العاملي.نشرة تعريفية 

 الروها ي العاملي. املرك  تعريفية عن نشرة
 نشرة تعريفية عن جامعة دار املعار، ببن الديش.

 .هد1434يف عام  علما  الروها يا أراكاننشرة تعريفية عن مجعية 
 نشرة تعريفية عن دار اليتيمات السيدية ومع د التكنولوجيا ببن الديش. 

نشرة تعريفية عن جلنة تعليم الشماوين الروهنجين التابعة لل يئة اإلسالمية العاملية للتعليم التابعة 
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 لراببة العا  اإلسالمي
 نشرة تعريفية عن مرك  اإلمام مسلم ببن الديش.

 ة أنبا  أراكان.وكالنشرة تعريفية عن 
 وكالة أنبا  الروها يا.نشرة تعريفية عن 

, مظلم ومستقبل مرير وواقع أليم مار بن أراكان يف روهنجيا مسلمو, أراكان ميثاق نشرة مجعية
 .اجلمعية من خاصة  بعة

األوى نشرة مع د شئون األقليات املسلمة جبامعة امللك عبد الع ي  جبدة, اجمللد الرابع, صفر وربيع 
 ه.1400

نشرة مع د شئون األقليات املسلمة, الةادرة من جامعة امللك عبد الع ي  جبدة, اجمللد الرابع, 
 هد1400العدد الثا , 

, مرك  امللك فيةل للب وث والدراسات المعجم الجغرافي لدول العالمه اع بن عيد الشمري, 
 هد.1432, 5اإلسالمية, ط 

, مع د حول مآسي المسلمين في بورما االشتراكيةوالية حسن بن الشيخ عبد اخلالق الشماوي, 
 هد1403وويد وحتفي  القران بكراتشي, باكستان, 

 

 المراجع األجنبية

 Burma’s) مرهبون أم إرهابيون بورما مسلمو(, Andrew Sleth) سل  أندرو
Muslims: Terrorists or terrorised ,)االسياتيجية الدراسات مرك   كانبريا؟ 

 ,250 رقم والدفاع االسياتيجية كانشا أوراق سلسلة م2003, الو نية اسياليا جامعة, والدفاعية
 م.2013, اإلرشاد دار بريوت كريديه إبراهيم  سعيد ترمجة بالل ة اال لي ية

البلبة املسلمون إرها   تقرير أ با  من أجل حقوق اإلنسان بعنوان جم رة يف وسن بورما,
 م بالل ة اال لي ية2013والةادرة يف مايو 
 عبارة مل ق وفيه م2008 عام يف الةادر البورمية بالل ة ميانمار مسلمي تعريفمجعية ما ب فا, 

 اجلمعية. هلذ  مبسن تعريب عن
تعريب ملرك  مل ق  م2014 عام يف الةادر البورمية باللغة الدينية المسائلسو(  كيو احلا  )أو

 مجاعة علما  احلق.
م, نشر احتاد بلبيكيشن  1998, 1بالل ة األوردية, ط تذكرة شهداء جهاد أراكانسيب اهلل خالد, 



 ( دراسة حتليلية) واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما                                                                               

127 

 

 انينشنل كراتشي باكستان.  
م, نشر 1999/, بالل ة االوردية, طسرزمين اركان كي تحريك آزاديحممد  اهر مجاى ندوي, 
 هيسييكل سوسار, شات ام بن الديش. حممد أشر، العا , اركان

 بدون, بالل ة اال لي ية, ميانمار في اْلسَلمية التربية, حالة دراسة, سليمان حممد الدين حمي حممد
 The Muslims of) بورما مسلمو(, MOSHE YEGAR) ي ار موشي

Burm ,)أملانيا, فيسادن, هاغاسوفيتا أوتو دار, هايدلشغ جامعة بسيا جنو  مع د 
 , بالل ة اال لي ية.1ط, م1902
 تايَلند وجنوب الفلبين جنوب في المسلمة المجتمعات, واالنفصال التكامل بين, ي ار موشي
 اجلامعة, السالم لتقدم للب وث ترومان هاري مع د إشرا، حت  دراسة, ميانمار بورما وارب
, م2002, األمريكية املت دة بالواليات ماريالند والية, بوكا ليكسين تون نشر, القدري يف العشية

 بالل ة اال لي ية.
 هد .1420كراتشي   2, بالل ة األوردية, طأكابرين اراكان برماموالنا حاف  حممد صديق اركا , 
هد, نشر مكتبة 1425, ط برمى حكومت كي دلخراش مظالمموالنا حاف  حممد صديق اركا , 

 بالل ة األوردية. احتشامية جيكل النن كراتشي باكستان
هد, حركة 1422, 2, بالل ة األوردية, طتذكرة أراكان برماموالنا حاف  حممد صديق أركا , 

 اجل اد اإلسالمي أراكان برما.
هد, نشر مكتبة 1425بالل ة األوردية, ط ,مشاهير اركان برماموالنا حاف  حممد صديق اركا , 

 احتشامية جيكل النن, باكستان كراتشي.
 نشا ات أبرز عن ميامنار مسلمي شبا  مجعية ألعضا  العام املؤمر ونتان  خالصة بعنوان نشرة

 .البورمية بالل ة م2012 يف اجلمعية وإ ازات
 وح  م2004 عام البورمية من بالل ة اجمللا األعلا للشؤون اإلسالمية ا ازات مؤمر بعنوان نشرة
 . م2011 عام

م, حت  إشرا، سيب اهلل 1994, 1بالل ة األوردية, ط ,سختجان قافلةنور حممد منةوري, 
 خالد احتاد بلبيكيشن  انينشنل كراتشي باكستان, وترمجته قافلة اجل اد.

, سراذشت خونين كي مسلمانون رحنغية كي برما ,األركا  اخلالق عبد الشيخ بن حسن والية
 باكستان., كراشي, القربن وحتفي  وويد مع د وص افة نشر شعبة م1983ط, األوردية بالل ة
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 الدوريات والمجَلت 

 12, السنة هد1398/ 14/0أخبار العا  اإلسالمي الةادر يف 
 12السنة  هد 1398/ 22/6الةادر يف أخبار العا  اإلسالمي 

 12السنة  583هد العدد 14/0/1398يف أخبار العا  اإلسالمي الةادرة 
 12, السنة 585هد العدد 28/0/1398يف أخبار العا  اإلسالمي الةادرة 
 12, السنة 581هد العدد 29/6/1398 يفأخبار العا  اإلسالمي الةادرة 

 1181هد, العدد 1411أخبار العا  اإلسالمي الةادرة يف عام  
تةدرها راببة العا   أمسا  أبو بكر حممد, املسلمون يف دوانر النسيان, جملة دعوة احلق الي

 م.1989ه/1410, العام 96اإلسالمي مبكة املكرمة, السنة الثامنة, العدد 
 م.24/8/2014بوابة بادر العاملية بعنوان )بن القضية األراكانية والقضية الفلسبينية( بتاريخ  

 مسلمو  تقارير بعنوان م2013 مايو 10 ح  م2013 أبريل 30 من جريدة األنبا  الكويتية
 العةر مذقة بورما

 4202العدد هد 1398/ 28/0يف  ةالةادر جريدة الريار السعودية 

 12016 العدد هد1434 /11/ 10 السبد  السعودية يوم األوسن الشرق جريدة
 4296هد العدد 14/6/1398يوم األحد  املنورة السعوديةجريدة املدينة 

 4305العدد هد 1398/ 24/6 يف ةالةادر جريدة املدينة املنورة السعودية 
 5829العدد   هد22/5/1398يف ةالةادر جريدة الندوة السعودية 

 5800هد العدد 10/0/1398الةادرة يوم اخلميا  السعودية جريدة الندوة
 5852هد العدد 18/6/1398الةادرة يوم اخلميا السعودية الندوة جريدة 

 4302العدد   هد15/6/1398يفالةادر جريدة عكاظ السعودية 

 .م2015/ 24/2بتاريخ ( 10) صف ة( 1108) رقم ص يفة الشرق املببوعة, العدد
 م .14/5/1955ص يفة باسيان األردية, دكا , يف 

القسم العلمي بوكالة أنبا  الروها يا, ما دور اإلعالمي املسلم وا  قضية مسلمي بورما الروها يا, 
 ت بدون, ط بدون.

 .064هد, العدد 4/2/1405  الكويتية الةادرة يفجملة البالغ 
  154جملة البيان العدد 
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 30 العدد البيان جملة

 . 206ه,د العدد 1434جملة البيان صفر

 .10جملة اجلامعة اإلسالمية العدد 
 هد 1398جملة راببة العا  اإلسالمي يف عددها الةادر يف مجادي الثا  

األقليات اإلسالمية يف قارات الدنيا اخلما, جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة حممد املنتةر الكتا , 
 م.1905هد, ابريل 1395املنورة, السنة السابعة, العدد الثال , ربيع اآلخر 

نور اإلسالم بن جعفر علي بى فان , املسلمون يف بورما التاريخ والت ديات, جملة دعوة احلق عدد 
 .هد1412نشر براببة العا  اإلسالمي, مكة املكرمة, ط بدون, ت , إدارة الة افة وال115

حير حا  حير, قضايا املسلمن يف القة  اإلسالمي املعاصر, جملة دعوة احلق الي تةدرها 
 م.2009هد, 1430, 234راببة العا  اإلسالمي, اإلدارة العامة للنشر والثقافة عدد 

 

 المواقع االلكترونية

  ن  اجل يرة أخبار
 األراكانيون الروها يون باململكة العربية السعودية.

 اإلخبارية أراكان بوابة
 بوابة بادر العاملية بعنوان )بن القضية األراكانية والقضية الفلسبينية(.

 السعودية اجل يرة جريدة
 جريدة اجل يرة السعودية
 جريدة اليوم االلكيونية

 االلكيونية اليوم جريدة
 نيويورل تا   جريدة

 راببة العا  اإلسالمي.
 ص يفة اإلندبندن  الشيبانية
 ص يفة ال ارديان الشيبانية
 ص يفة دي تساي  األملانية

 ص يفة واشنبن بوس 
 الدولية الدينية احلرية جلنة
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 األمريكية بوليسا فورين جملة
 للةليل األ ر. الدولية اللجنة

 األمريكيةجملة فورين أفريز 
 لألقاث بيو مرك 

 .منظمة التعاون اإلسالمي
 منظمة األمم املت دة.

 .منظمة هيومن رايتا ووتش
 .موسوعة ويكبيديا

 لألنبا  األنا وى وكالة
  الباكستانية األنبا  وكالة
  القبرية األنبا  وكالة
  لألنبا  العريب امل ر  وكالة

 وكالة أنبا  أراكان
 اإلمارات وكالة أنبا 
  األنبا  السعوديةوكالة أنبا  

 وكالة أنبا  الروها يا
 وكالة أنبا  فارري 

  اإلسالمية لألنبا  معرا  وكالة
 ( قناة وصاى الفضانية .ساةأأراكان املاليوتيو  )حلقات برنام  
 ( قناة وصاى الفضانية .أراكان تستةرخكم اليوتيو  )حلقات برنام 
 .قناة اجل يرة الفضانية بعنوان )اإلبادة اخلفية(اليوتيو  الفيلم الوثانقي 

 ( قناة اجملد الفضانية.)األراكان املنسيةبعنوان وثانقي الفيلم اليوتيو  ال
 قناة إقرأ الفضانية (جديد إسالمية مأساة الروهنجيا مسلمو) اليوتيو  الفيلم الوثانقي بعنوان
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 والمقابَلتاللقاءات 

 أستا  بكلة الدعوة وأصوى الدين جبامعة أم القرى  أد. حمل الدين عبد السب ان واع 
 مدير حترير ص يفة رفقا  الباكستانية. مجاى حسن عبد الرشيدأ.
 مدير مدرسة أكاد ية دار السالم ببن الديش. حاف  نور العا  حممد شعيلأ.
 اإلعالمي باملرك  الروهنجي العاملي.مدير املرك   صالا نور عبد الشكور أ.
 األمن العام ملنظمة امل اجرين االنسانية أ نن أبو عاصمأ.
 رنيا وكالة أنبا  الروها يا عبا  اهلل نور اإلسالم شقدارأ.
 نانل املرك  اإلعالمي باملرك  الروهنجي العاملي. عمران كبري األركا أ.
 بورميعا   لياق  علي شفيع اهلل خمل أ.
 مدير املرك  الروها ي العاملي. حممد عا  حممد ياسنأ.
 حلقوق الكويتية للجمعية التابعة الروهنجيا حقوق جلنة رنيسة جنان بدر العن يأ.

 االنسان.
سكرترية إدارة األقليات املسلمة للشؤون السياسية مبنظمة  دينا خالد مد أ.

 التعاون اإلسالمي
 املشر، علا املرك  الروهنجي العاملي. ب داديد. أ د زيين أ د 

رنيا املؤمر العام باحتاد روها يا أراكان ورنيا القباع  د.  اهر حممد سرا 
 احلقوقي باملرك  الروهنجي العاملي

 رنيا القباع التعليمي باملرك  الروهنجي العاملي د. عبد اهلل حممد  اهر 
 رماوي صاحل مؤلفات يف تاريخ أراكان.مؤرخ وسياسي ب د. حممد يونا علي أ د

الوكيل املساعد للشؤون الدينية ملنظمة شبا  مسلمي ميامنار  الشيخ أمري حسن مي  الدين الشماوي
 وداعية رمسي من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية. 

اآلدا  والعلوم أستا  جبامعة امللك عبد الع ي  جبدة بكلية  د. عبد اهلل نذير أ د  الشيخ
 اإلنسانية.

عضو مرك  املنظمة الدينية لشبا  مسلمي ميامنار جلميع دولة  عيسا  يا  امللك الشماوي  الشيخ
 ميامنار املت دة.

 شيخ اجلالية الشماوية باململكة العربية السعودية الشيخ  أبو الشمع عبد اجمليد األركا 
الشيخ  املفي حممد عبد احلليم 

 الب اري
 مدير جامعة فتية بشيتاغونغ بن الديش.
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مدير مدرسة خالد بن الوليد وعضو جملا اجلالية الشماوية  الشيخ  انتل حكيم شفيق الر ن
 باململكة العربية السعودية

 باح  وناشن حقوقي وداعية إسالمي الشيخ  أيو  حممد إسالم السعيدي
 اإلسالمي ببندبان بن الديش.مدير مك  التعليم  الشيخ  حسن مولوي حا  يونا

 مدير مدرسة دار القربن اخلريية مبكة وعا  بورمي. الشيخ  دلدار حممد إس اق ميا ي
داعية و الل دراسات عليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود  الشيخ  ر وان  يا  احلق الشماوي

 اإلسالمية
 النمو جية بكوكا بازار ببن الديش.املشر، علا دار االحتاد  الشيخ  سالمة اهلل  يد حسن

الشيخ  صالا اإلسالم حاف   يا  
 احلق 

 مدير مرك  اإلمام مسلم بكوكا بازار ببن الديش.

 املدير التنفيذي للمرك  الروهنجي العاملي. الشيخ  عبد اهلل حاف   د علي
 لكة العربية السعوديةأمن عام جملا اجلالية الشماوية باملم الشيخ  عبد اهلل سالمة معرو، خان
مدير مدرسة عبد اهلل بن عباري اخلريية بكوكا بازار  الشيخ  ف ر اإلسالم نور اإلسالم 

 بن الديش.
 مدير املع د العلمي بكوكا بازار بن الديش. الشيخ  كماى حسن أبو القاسم
كتا  عضو احتاد اجلمعيات الروهنجية ببن الديش وص ل   الشيخ  حممد أويا جالى أ د

 أراكان واملنظمات الروها ية
 مدير جامعة دار املعار، بشيتاغونغ بن الديش. الشيخ  حممد سلبان  وق الندوي
مدير مدرسة العثمانية اخلريية مبكة وعضو جملا اجلالية  الشيخ  موالنا دين حممد ناجو ميان

 الشماوية باململكة العربية السعودية
عا  بورمي يسكن جدة وهو عضو يف إصالا  ات البن  إرشاد اهللالشيخ  مولوي أبو القاسم 

 جبدة 14بكيلو
 عضو القباع احلقوقي باملرك  الروهنجي العاملي. الشيخ  نعيم حسن عبد احلكيم

 عضو اجمللا التنفيذي ملنظمة تضامن الروها يا. الشيخ  نور حممد منةوري
 بورمي وأديل وصاحل املؤلفات.عا   الشيخ  والية اهلل حسن الشماوي

 مدير مرك  عمر بن اخلبا  بكوكا بازار ببن الديش. الشيخ  يوسب جالى جعفر
 باملدينة املنورة اإلسالمية باجلامعة عليا دراسات  الل  إمساعيل أسد البالل 

 العاملي.مسئوى القباع اإلغاثي باملرك  الروهنجي  القارئ  عبد اجمليد عبد األحد حمل اهلل
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 عضو منظمة التضامن الروها يا. القا ي  رشيد أ د أرسو
سجن يف احلادثة األخرية فك اهلل أسر  وهلل احلمد ولكنه تويف  منري أ د أبو احلسن امري   ة

 بعد املقابلة
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 362 ........................................................... املبلل الثال   اجل ود التعليمية.
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 305 ........................................ املبلل الرابع  ج ود املنظمات الروها ية حوى العا .

 202............................................ الفصل الرابع: ما يستفاد من هذه الدراسة
 386 ............................... املب   األوى  الفواند املستقاة من روافد الثقافة اإلسالمية يف بورما.

 386 .............. املبلل األوى  اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف جانل املساجد ببورما.

 388 ................ املبلل الثا   اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف جانل التعليم ببورما.

 391 . املبلل الثال   اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف جانل اجلماعات اإلسالمية يف بورما

 393 املبلل الرابع  اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف جانل اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية 

 396 .......... املبلل اخلاما  اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة عن األسرة املسلمة يف بورما.

 399 ........................... املب   الثا   الفواند املستقاة من الت ديات الي تواجه مسلمي بورما .

املبلل األوى  اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات الدينية الي تواجه مسلمي بورما
 ....................................................................................... 399 

املبلل الثا   اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات الفكرية والثقافية الي تواجه مسلمي 
 402 .................................................................................. بورما.

املبلل الثال   اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات االجتماعية الي تواجه مسلمي 
 405 .................................................................................. بورما.

املبلل الرابع  اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات االقتةادية الي تواجه مسلمي 
 408 .................................................................................. بورما.

املبلل اخلاما  اإلجيابيات والسلبيات الي تناولت ا الدراسة يف الت ديات السياسية واإلعالمية الي تواجه 
 411 ........................................................................... مسلمي بورما.

 142............................................................................ الخاتمة
 439 ............................................................................اآلياتف رري 

 444 ......................................................................... األحادي ف رري 

 445 ................................................................. امليجم هلم األعالمف رري 

 448 .................................................................... املةادر واملراجعف رري 
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