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مأساة مسلمي ميانمار(الروهنجيا)
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ضمن حملة التعريف بمأساة الروهنجيا سيتم إصدار نشرة يومية تستمر ستة أيام للتعريف بالروهنجيا ومعاناتهم واَلضطهاد الذي يعانون منه

تعريف بالروهنجيا

أخبار مسلمي ميانمار
الجمعة الدامية  ...آخر مجازر مسلمي الروهنجيا

الروهنجيا :
كلمة "روهنجيا" مأخوذة من "روهانج" اسم دولة أراكان القديم وتطلق على المسلمين المواطنين
األصليين في أراكان المحتلة من قبل دولة ميانمار(بورما) ،وهم أقلية مسلمة مضطهدة تعيش مأساة
حقيقية ،ويبلغ عددهم قرابة  01مليون مسلم يشكلون  %01من سكان ميانمار.
أراكان :وهي كلمة مركبة من ”أرا“ و”كان“
وتعني أرض العرب ،إذ

كانت أراكان دولة

إسالمية مستقلة حرة في جنوب شرق آسيا،
استمرت في الوجود عدة قرون قبل ان تحتل من

اندلعت يوم الجمعة  0100-6-7اشتباكات بين البوذيين
بورما عام 0871م فأصبحت بعد ذلك واحدة من
والمسلمين في بلدة مونجداو بوالية أراكاان ثام اماتادت
 01والية ومقاطعة التحاد بورما – ميانمار حاليا
الى العاصمة رانجون والقرى المجاورة.
ولم تتوقف االعتداءات على المسلمين في ميانماار ماناذ
العاصمة :تعد اكياب عاصمة مقاطعة أراكان ،أما
قتل جماعة بوذية ماكاوناة مان  011شاخاص لاعاشارة
عاصمة ميانمار فهي رانجون.
مسلمين االسبوع الماضي.
فبعد مقتل  01مسلمين في والية أراكان في ميانمار فقد
الموقع الجغرافي :يقع إقليم أراكان في الجنوب
 011أخرين من المسلمين حياتهم حيث ذكرت األخاباار
الغربي لميانمارعلى ساحل خليج البنغال،
أن جماعات البوذيين أحرقت أكاثار مان  01قارياة مان
والشريط الحدودي مع بنغالديش ،وتبلغ مساحة
قرى المسلمين و أصيب أكثر من  011مسالام أخاريان
www.badergateway.org
اإلقليم حوالي خمسين ألف كيلومتر مربع أي
نتيجة األحداث
عشر مساحة ميانمار تقريبا .وتقع ميانمار حاليا ً في الجنوب الشرقي لقارة آسيا ،ويحدُّها من وذكرت األخبار كذلك أنه بعد هذه المذبحة الجماعية بادأ
المسلمون افي الفرار بشكال جامااعاي الاي باناجاالدياش
الشمال الصين والهند ،ومن الجنوب خليج البنغال والهند وبنغالديش
وذكرت كذلك ان حياة المسلمين فاي مايااناماار مامان ال
اللغة  :تسمى لهجة مسلمي أراكان "الروهنجيان" و هي مؤلفة من كلمات و تعبيرات من اللغة يستطيعون ترك منازلهم خاصة من النساء واألطفال في
خطر.
العربية و الفارسية و األردية و البنغالية ،وهي ليست مكتوبة لحد االن.

الروهنجيا تاربخ من االضطهاد والمراناة
في عام 0871م اح ُتلت أراكان من قِبَل الملك البوذي (بوداباي) الذي قام بضم اإلقليم إلى ميانمار خوفا ً من انتشار اإلسالم في
المنطقة ،واستمر البوذيون الميانماريون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين الماغ (أصل هندي)على ذلك.
وفي عام 0701م احتلت بريطانيا ميانمار ،وضمّتها إلى حكومة الهند البريطانية االستعمارية.
وفي عام 0398م جعلت بريطانيا ميانمار مع أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية االستعمارية كباقي
مستعمراتها في اإلمبراطورية آنذاك ،وعُرفت بحكومة ميانمار البريطانية.
واجه المسلمون االستعمار اإلنجليزي بقوة مما جعل بريطانيا تخشاهم ،فبدأت حملتها للتخلّص من نفوذ المسلمين باعتماد
ً
مذبحة
سياساتها المعروفة (فرِّ ق َتسُد) ف َع َمدَتْ على تحريض البوذيين ضد المسلمين ،وأمدّتهم بالسالح حتى أوقعوا بالمسلمين
عام م 0310فتكوا خاللها بحوالي مائة ألف مسلم في أراكان!
وفي عام 0317م ،منحت بريطانيا االستقالل لميانمار-بقيادة أقلية الماغ -شريطة أن تمنح لكل العرقيات االستقالل عنها بعد
عشر سنوات إذا رغبت في ذلك ،ولكن ما أن حصلوا على االستقالل حتى نقضوا عهودهم ،ونكثوا وعودهم ،واستمروا في
احتالل أراكان بدون رغبة سكانها من المسلمين (الروهنجيا) والبوذيين (الماغ) أيضاً ،وقاموا بأبشع الممارسات ضد
المسلمين .ولم تتغير أحوال المسلمين الروهنجيا ،بعد االنتخابات التي جرت في نوفمبر 0101م ،حيث مازال مخطط إخراج
المسلمين من أراكان موجوداً ،وقد نجحت هذه الممارسات في تهجير  1-9مليون مسلم حتى اآلن ومئات آالف القتلى.
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