()1

مأساة مسلمي ميانمار(الروهنجيا)
ا لعمعاععا نعا ة ا لع ععنعيع
النشرة 6\1

ول اللَّ ِه صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم:
َال رس َ
قَ
َخو ال ُْم ْسلِ ِم ََل يَظْلِ ُمهُ َوََل يَ ْخ ُذلُهُ“
َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ “ال ُْم ْسلِ ُم أ ُ
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ضمن حملة التعريف بمأساة الروهنجيا سيتم إصدار نشرة يومية تستمر ستة أيام للتعريف بالروهنجيا ومعاناتهم واَلضطهاد الذي يعانون منه
أخبار مسلمي ميانمار
متطرفون بوذيون بميانمار يقطعون الطريق ويقتلون  9مسلمين

عدد السكان ونسبة المسلمين:
عدد سكان ميانمار 8 0 0 0 8 9 3 3

( )1322ونسبة المسلمين تبلغ  %13بحدود 23

مليون نسمة .فيما يبلغ عدد سكان منطقة أراكان المحتلة حوالي  .ماليين ونسبة
المسلمين

%03

فيها

ويعيش منهم مليونان داخل
ميانمار8

أما

اآلخرون

فهاجروا الى خارج البالد
بسبب

االضطهاد

الذي

تمارسه هذه الدولة ضدهم.
دخول اإلسالم :
دخل اإلسالم أراكان القرن 7م 1 -هـ مع قدوم التجار العرب المسلمين إليها 8ثم تتابعت
الوفود اإلسالمية إليها من أنحاء المعمورة .فأقبل عدد كبير من األهالي على اعتناق
عاما ً من 23 3م إلى عام
وكون شعب الروهنجيا مملكة دام حكمها 3
اإلسالم8
َّ
2793م 8حيث شكلت أول دولة إسالمية في عام 23 3م بقيادة الملك سليمان شاه 8وحكم
بعده ( )39ملكا ً مسلما ً على التوالي  8وكان لهم عمالت نقدية تتضمن شعارات إسالمية
مثل كلمة التوحيد 8ومما يدل ّ على قِدَم وجود المسلمين في هذه الدولة أيضا ً بعض اآلثار
التاريخية كمسجد (بدر مقام) في (أكياب) عاصمة (أراكان)( 8مسجد سندي خان) الذي بني
منذ  63عاما ً8ومسجد (الديوان موسى) الذي ُبني عام 21 9م 8ومسجد (ولي خان)

قامت مجموعة من البوذيين الحاقدين على اإلسالم
يوم األحد الموافق  1321-6-بقطع الطريق على
حافلة لمسلمين عزل كانوا في رحلة دعوية جنوب
أكياب في طريق عودتهم إلى رانغون حيث نصبوا
لهم كمينا وأوقفوا حافلتهم واعتدوا عليهم
وعذبوهم أشد تعذيب وقاموا بتقطيع أعضاء
أجسامهم وسلخ جلودهم والتمثيل بهم 8وقد قتل في
هذه المجزرة المروعة  9من المسلمين وفقد
أحدهم 8ويذكر أن هؤالء المسلمين هم من جماعة
التبليغ المشتغلين بالوعظ والنصائح الدينية وأمور
اإلصالح الروحية بعيدا كل البعد عن السياسة
واألحزاب.

الذي بني في القرن الخامس عشر الميالدي.

الروهنجيا..اضطهاد ومعاناة دينية
ّ
ومتنزهات
س َكن أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية
 .2هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمّارات ودُور َ
 .1يُمنع استخدام مكبرات الصوت إلطالق اآلذان للصالة.
 .تصادر الحكومة ممتلكات األوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين و ُت ّ
تحوولوهوا إلوى موراحويوض
وزعها على غيرهم أو ّ
عامة أو حظائر للخنازير والمواشي.
 .3يُمنع المسلمون من أداء فريضة الح ّج باستثناء قلة من األفراد الذين تعرفهم الحكومة وترضى عن سلوكهم.
 .منع ذبح األضاحي .
 .6اجبار الفتيات المسلمات على الزواج من البوذيين .
 .7ال تسمح الحكومة بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات اإلسالمية إال بعد إجازتها من الجهات الحكومية
 .9اليسمح للمسلمين بإطالق لِحاهُم أو لبس الزيّ اإلسالمي في أماكن عملهم 8وتمنع النساء من ارتداء الحجاب
 .0يتعرّ ض كبار رجال الدين لالمتهان والضرب ويتم إرغامهم على العمل في معسكرات الجيش.
 .23حمالت التنصير وخاصة بعد إعصار نرجس الذي ضرب ميانمار عام 1339
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