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مأساة مسلمي ميانمار(الروهنجيا)
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ول اللَّ ِه صلَّى اللَّه َعلَي ِه وسلَّم:
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0210-6-01

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

بنجالدش :إغالق الباب أمام الروهنجيا

في  0210-6-10أعلنت بنجالديش أنها لن تستقبل أيا من الجئي الروهينجا الذين يفرون من موجة العنف الجججديجدة فجي
والية راخين في غرب ميانمار.
حيث قالت وزيرة خارجية بنجالديش ديبو موني في بيان صحفي " :نحجن ال نجرغجب فجي قجدوم الجمجزيجد مجن الجنجاس إلجى
بنجالديش" ،مشير ًة إلى أن بنجالديش دولة ذات كثافة سكانية عالية بالفعل وال يمكنها تحمل تدفق موجات جديدة من الناس.
وجاءت تعليقات الوزيرة بعد الدعوة التي وجهتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين مؤخراً إلى بنجالديش لجكجي تجبجقجي
أبوابها مفتوحة بعد ارتفاع نسبة العنف واالعتداءات على المسلمين من قبل البوذيين الحاقدين مؤخراً في أراكان هجذا وقجد
ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن سلطات الحدود البنغالية قد أبعدت عدداً من القوارب التي تحمل أشخاصا ً فارين من ميانمار.

مخيمات الالجئين في بنجالدش..أوضاع مأساوية..
مخيمات الالجئين الروهنجيا في بنجالدش نوعان؛
المسجلة لدى حكومة بنجالديش ولدى المفوضية العليا
 .1المخيمات
َّ
لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ،حيث يوجدأكثر من 000222روهينجي
مسجل لدى المفوضية فقط 110222 ،منهم يقيمون في مخيم كوتوبالونج
لالجئين خارج كوكس بازار و100222غيرهم في مخيم نايابار الذي يقع على
مسافة أبعد جنوباً ،وهؤالء يجدون بعض المواد الغذائية والعالج من منظمات
األمم المتحدة ،رغم أنها مساعدات ضئيلة جداً مقارنة باحتياجات وعدد
الالجئين الروهنجيا.
المسجلة (غير رسمية) :ويوجد فيها أكثر من
 .0المخيمات غير
َّ
 0220222إلى  0220222نسمة ،يعيشون في مخيمات الالجئين على
الحدود بين بنجالديش وبورما ،في أوضاع مأساوية تنذر بكارثة إنسانية ،فال
ماء وال غذاء وال دواء وال حياة لهم إال في خيام بالستيكية.

الهجرة والالجئون
بسبب المعاناة الكبيرة التي تعرض لها مسلموا الروهنجيا فقد قامجت هجججرات ججمجاعجيجة
كان أكبرها في العام 1660و  1600و  1661حيث معظم الروهنجيين إلى بجنجججالديجش و
دول أخرى مثل :السعودية ،وباكستان ،ومالجيجزيجا ،ولجيجبجيجا ،وتجايجالنجد ،واإلمجارات الجعجربجيجة
المتحدة ،وغيرها.
وما زالت الهجرة والهروب عبر الحجدود
يتم بشكل دائم .والمحظوظون من يصلجوا الجى
بنجالديش عبر النهر الفجاصجل بجيجنجهجم او مجن
خالل السياج الجحجدودي ولجكجن مجن يجقجومجون
بالهرب بالقوارب من خالل الجخجلجيجج فجقجد يجتجم
قذفهم الى تايالند والتي تقوم بقذفهم ثانية الى
المحيط ولكن بجعجد فصجل مجحجركجات الجقجوارب

وقد تقيدت كل المحاوالت للخروج من المخيم بسبب االعتقال التعسفي
والطرد القسري من قبل السلطات البنغالية ،ويتعرض الالجئون ألنواع شتى

أعداد الالجئين الروهنجيا

واإلسهال المزمن ،ويموت عدد كبير من األطفال بسبب األمراض الخطيرة ،كما

يقدر عدد الالجئين الروهنجيا في بنجالديش بنحو  022ألف إلى  022ألف ،وفي تايجالنجد

يموت عدد من النساء بسبب الوالدة المتعثرة لعدم وجود مستشفى رسمي،
ُ
وحذرتْ
منظمة ُحقُوق اإلنسان األمريك َّية (أطباء من أجل حقوق اإلنسان) ،في

حسب ماتعتبره السلطات التايالندية أنهم مهاجرون غير شرعيين فيبلج عجددهجم حجوالجي02
ألف شخص ،ووفقا ً التحاد حدود تايالند  -بورما ،وهو مجموعة من الجمجنجظجمجات اإلنسجانجيجة

تقرير لها أن  0220222روهنجي في بنجالديش ُيعانون من حاالت إنسانية
ُمتدهورة ،وأن مسلمي روهينجا س َي َت َع َّرضون لخطر المجاعة إذا َلم يتم زيادة
الس َلع الغذائية ،وتقول المنظمة :إنَّ  % 10من األطفال ُيعانون بالفعل من
ِّ

الدولية العاملة على طول الحدود البالغة  1،022كيلومتر.

من األوبئة واألمراض الفتاكة ،مثل الحمى والمالريا واألمراض الجلدية

سوء تغذية حاد.
ُ
ومن جهة اخرى تقوم السلطات في بنجالدش بحمالت دعائية عبر وسائل

يعيش نحو  100ألف الجئ بورمي في تسعة مخيمات تديرها الحكومة أما مفوضية االمجم
المتحدة لشؤون الالجئين فقد قامت حتى اآلن بتسجيل  122ألف الجئ بورمي فجي تجايجالنجد.
وفي ماليزيا فتقدر لجنة حماية حقوق عمال بورما ومقرها كوااللمبور عدد المهاججريجن مجن
ميانمار المسجلين وغير المسجلين في ماليزيا بحوالي  522ألف.

االعالم المحلية لبث الكراهية والتحريض ضد الالجئين الروهنجيين وتقوم

أما في السعودية فيقدر عددهم نحو نصف مليون ،وفي باكستان  052ألفا ً.

ايضا بتهديد القرويين باالعتقال إذا لم يقوموا بدورهم في إبالغ السلطة عن

وعندما ازداد عدد الالجئين في بنجالدش ،بادرت كثير من المنظمات اإلسالمية بجالجوقجوف

جيرانهم الروهنجيا.
ومن معاناة الالجئين الروهنجيا في تايالند أن القوات البحرية التايالندية
دفعت ببعض الالجئين الروهنجيا في قوارب دون محركات وسط األمواج
البحرية العالية .

بجانب إخوانهم األراكانيين بالدعم والمساعدات الغذائية والطبية وغيرها ،ولكن بجعجد أحجداث
الحادي عشر من سبتمبر 0221م بالواليات المتحدة ،منعت الحكومة البنغجالجيجة الجمجنجظجمجات
اإلسالمية من العمل في مخيمات الالجئين الروهنجيا على الحدود مما زاد من معاناتهم.

www.badergateway.org
badergateway@gmail.com

