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مأساة مسلمي ميانمار(الروهنجيا)
ا لعمعاعا ن ا ة ا لعسعي اعسعيع
النشرة 9\3

2322-9-26

ول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:
َال رس َ
قَ
َخو ال ُْم ْسلِ ِم ََل يَظْلِ ُمهُ َوََل يَ ْخ ُذلُهُ“
َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ “ال ُْم ْسلِ ُم أ ُ

ضمن حملة التعريف بمأساة الروهنجيا سيتم إصدار نشرة يومية تستمر ستة أيام للتعريف بالروهنجيا ومعاناتهم واَلضطهاد الذي يعانون منه
أخبار مسلم ميانمار
ميانمار :قمع أمن ضد مظاهرات للمسلمين إ ر المجازر المرتكبة
بحقهم
 .1ال يسمح للمسلمين باالنتقال من مكان إلى آخر دون تصريح ،علما بأن التصريح يصعب الحصول عليه.
 .2يتم حجز جوازات السفر الخاصة بالمسلمين لدى الحكومة وال يسمح لهم بالسفر للخارج إال بإذنن رسإمإ ،
ويعتبر السفر إلى عاصمة الدولة (رانجون) أو أية مدينة أخرى جريمة يعاقب عليها القانون.
 .3تمارس حكومة ميانمار عمليات الطرد والتهجير الجماع المتكرر خإارج الإوطإن مإ إلإمإا حصإل مإ ا عإوام
التالية؛ م عام 2692م عقب االنقالب العسكري حيث طرد أك ر من  333ألف مسلم إلى بإنإدإالديإ  .ومإ
عام 2691م طرد أك ر من نصف مليون مسلم ،م أوضاع قاسيإة جإدا ،مإات مإنإهإم قإرابإة  03ألإف مإن
الشيوخ والنساء وا طفال حسب إحصائية وكالة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة.
 .0معاناة أخرى تم لت م إصدار قانون الجنسية عام2612م:
إن ينص هنا القانون على أن المسلمين مواطنون من الدرجة ال ال ة ،و صُإ فنإفإوا عإلإى أنإهإم أجإانإب دخإلإوا
بورما الجئين أ ناء االحتالل البريطان  -حسب مزاعم الحكومة  -مسُحبت جنسيات المسلمين وأصإبإحإوا بإال

2322-9-23

هوية وصار بذمكان الحكومة ترحيلهم متى شاءت.

أكدت شبكة “ب ب سإ ” الإبإريإطإانإيإة أن قإوات ا مإن مإ

وبموجب قانون الجنسية تم حرمان المسلمين من :
 تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة -وتقلد الوظائف م الجي

“مإإيإإانإإمإإار” (بإإورمإإا) قإإامإإت بإإالإإتإإصإإدي لإإمإإظإإاهإإرة قإإام بإإهإإا

والهيئات الحكومية

المسلمون بمدينة “مونج داو” بدرب “ميإانإمإار”؛ حإيإث أكإد

 -حرمانهم من حق التصويت م اإلنتخابات البرلمانية

شهود عيان إطإالق الشإرطإة الإنإار عإلإى الإمإسإلإمإيإن الإنيإن

 -حرمانهم من تأسيس المنظمات وممارسة النشاطات السياسية

خرجوا م مظاهرة سلمية للتعبير عإن غضإبإهإم تإجإاه مإقإتإل

 -منعهم من الزواج إال بشرط موامقة الدولة ،وعدم السماح للعائلة إال بمولودين.

 23مسلمين على أيدي البونيين ا سبوع الماض .

قرارت ا م المتحدة المتعلقة بالروهنجيا

وأكد شهإود الإعإيإان وقإوع الإعإديإد مإن الإجإرحإى ،وأن عإدد
قرار ا مم المتحدة () 2323/ 23
الضحايا مرتفع ،إال أنه يتعنر تحديد حجم الإخإسإائإر الإبإشإريإة
وكانت
ميها
الروهنجيا
قضية
مناقشة
وتم
جنيف
م
المتحدة
لالمم
التابعة
اإلنسان
حقوق
لمنظمة
عقدت الدورة الخامس عشر
م المصادمات ا خيرة الت تلت عمليات القمع والإقإتإل الإتإ
توصياتها:
يقوم بها البونيين ممن يشكون غالبية المواطنين.
 حث المجتمع الدول إلنشاء لجنة للتحقيق م الجرائم ضد االنسانية الت يرتكبها النظام البورم ضد الروهنجيا م بورما.
 ودعا مجلس الدولة م بورما إلى رمع جميع القيود المفروضة على المجتمع الروهنج  ،وتقديم المساعدات اإلنسانية
والتعليم والرعاية الصحية للمجتمع الروهنج م والية أراكان والالجئين الروهنجيا م بندالدي

والسعودية وماليزيا

والبحث عن حل جنري لمشكلة معاناة الالجئين الروهنجيا.
 دعا إلى إنشاء بع ة لتقص الحقائق والتحقيق م جميع انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الروهنجيا م أراكان وبورما.
قرار ا مم المتحدة ( ) 2323/ 5
 دعا الكونجرس ا مريك النظام البورم لالعتراف بالروهنجيا كمواطنين لهم الحقوق الكاملة والمتساوية م بورما.
 كما دعا إلى رمع جميع القيود المفروضة على الزواج ،والتنقل والتعليم .
 كما يدعو القرار أيضا إلى وضع حد لحملة النظام من االضطهاد الدين والعرق .

إعالن التحول إلى الديمقراطية ...لكن دون جدوى...
تم اإلعالن مؤخرا أن ميانمار م طريقها نحو الديمقراطية ،وستتدير من نظام عسكري إلى نظام ديمقراط  ،وستتمكن جميع العرقيإات والإقإومإيإات مإيإهإا مإن
ممارسة حقوقهم اإلنسانية الت حرموا منها منن سنين .وقد أظهرت الحكومة البورمية استعدادها للتعاون مع الهيئات االغإا إيإة واالنسإانإيإة الإعإالإمإيإة ،وأصإدرت
ا وامر بوقف الهجمات على ا قليات الت تخوض معها حربا طويلة اال م حال الدماع عن النفس ،وقامت بذطإالق سإراح أشإهإر مإعإارضإة بإورمإيإة وهإ ”اونإ
سو“ ،مع كل هنه اإلجراءات والقرارات الجديدة؛ قامت مجموعات من البونيين الحاقدين بعمل مكائد من مجازر واعتداءات لتديإر وجإهإات الإنإظإر حإول الإقإوانإيإن
الجديدة وتشويه صورة المسلمين م أراكان ،وتنحاز الحكومة الى صف البونيين وتساندهم ،ويشكك بعض المحللين بأنها ه من تومر للبونين السالح.
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