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 الممخص
ية المؤلمة لمسممي الروهيسنغا قديمة وممسنهجة رغـ سنساسنجذور المأساة اإلإف 

بياسنات االداسنة والتسنديد والتهديد بفرض العقوبات مف قبؿ المجتمع الدولي , ويمعب 
الموقع الجيوسياسي المهـ لمياسنمار دورا رئيسيا في تحديد قوى الصراع االقميمية والدولية 

يسنطمؽ البحث لمعرفة طبيعة الصراع في مياسنمار , قتصاديةة واضمف تقاطعات سياسي
( هسندي صيسني) اـ اقميمي( مسممي/بوذي) ضمف فرضيات هي هؿ اف الصراع طائفي

السالمي ايجاد حموؿ لهذه وهؿ باستطاعة العالـ ا( صيسني/غربي امريكي) اـ دولي
المستقبؿ لهذه  يسناريوهاتوما هي س؟؟ وما خيارات الحكومة المياسنمارية في ذلؾالمأساة
 ؟المأساة

 صيف, هسند, روهيسنغا, بورما الكممات المفتاحية:
ABSTRACT 

The roots of the painful human tragedy of Rohingya 

Muslims are old and systematic despite condemnations, 

denunciations and threats of sanctions by the international 

community. Myanmar’s important geopolitical position plays a 

key role in identifying regional and international conflict forces 

within political and economic intersections. 
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The question is whether the conflict is sectarian 

(Buddhist/Muslim) or regional (Chinese/Indian) or international 

(Western American/Chinese) and can the Islamic world find 

solutions to this tragedy? what are the options of the Myanmar 

government? And what are the future scenarios for this tragedy? 

Key words: China, India, Rohingya, Burma 

 تعريؼ باألسماء
 هي دولة بورما والتي تـ تغيير اسمها حاليا.  :مياسنمار 
 في المياسنمار ذو االغمبية المسممة وتسكسنها ( 41) اؿ احد المقاطعات :أراكاف

أو  االفغاسنستاسنية/قمية الروهسنيغا المسممة واصؿ كممة الروهيسنغا مف الروهاا
 المممكة األكراسنية القديمة . روهاسنغ وتعسني

 وهو  ‘لطمس معالـ المقاطعة ( اراكاف) اسـ جديد اعطاه البوذييف ؿ :راخيف
 ايضا اسـ عرقية بوذية تسكف اراكاف وتساعد في القضاء عمى المسمميف .

 بعد تبديمه .( عاصمة المقاطعة/اكياب) سـ جديد ؿا :سيتوى 
 هـ العرقية البوذية الحاكمة لمبالد واالشد فتكا لممسمميف . :الماغ 
 اقميات تقطف مياسنمار ولكؿ اقمية لغتها ...وموف, الشأف , تشيف, كاشيف :

 الخاصة بها فضال عف لغات قبمية اخرى.
 المقدمة

لسياسية المتسارعة والحرب الدولية عمى التسنظيمات في ضوء اسنشغاؿ العالـ بالتطورات ا
, سوريا, العراؽ) والصراع في المسنطقة العربية( ...الداعش) االسالمية المتشددة

همشت قضايا دولية مهمة اخرى ولـ تسنؿ القدر الكافي مف االهتماـ الدولي ( ...اليمف
حيث تصاعدت , (ما سابقابور ) ةكقضية االبادة المسنظمة في جمهورية مياسنمار االشتراكي

اقمية الروهسنيغا ) اهتمامات العالـ بها مف باب االضطهاد والعسنؼ الذي تتعرض له
وتقتؿ وتهجير االالؼ في ظروؼ شديدة المأساوية ورغـ التسنديد والشجب ( المسممة

الحد الذي تجبر الحكومة عمى العدوؿ عف ممارستها إلى  الدولييف اال اسنهما لـ تصؿ
في القارة  الموقع الجيوبوليتكي واالستراتيجي المهـ لهذه الدولة) عف دور القمعية فضال
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في تالقي قوى الصراع االقميمية والدولية في تقاطعاتها السياسية واالقتصادية ( الصفراء
مف  لمسنطقة تتكوف معظمها والتي يمكف رؤيتها بوضوح عمى الخارطة الديموغرافية

الهسند مقابؿ اقمية مسممة ومسيحية تسنتشر في دوؿ  البوذية في الصيف والهسندوسية في
لمصيف والهسند ( طريؽ الحرير الجديد) التي تعد بمثابة, (4) متعددة ومف ضمسنها مياسنمار

فضال عف دور , (2) في تحقيؽ مصالحهما االقتصادية وخمؽ مسنظمة اقتصادية جديدة
لالسنفتاح عمى ( ترامب) امريكا الجديد والمتسارع في خطى التسنافس مع الصيف في عهد

الدولة المتجاهمة  مياسنمار واالستفادة مسنها لتعظيـ قواها وفرض هيمسنتها عمى هذه
الصراع   اخفاء حقائؽ وعدـ تبياف حقيقة) وتتحدد مشكمة البحث في, المحشورة/كوسنيا

في التعامؿ مع اقمية الروهيسنغا تعتبر في ذاتها  تطبيؽ استراتيجية عقائديةإلى  والمجوء
ماهي طبيعة الصراع في ) وفقا لما تقدـ فاف فرضية البحث الرئيسة, ( (مشكمة

 ( وما اهـ القوى الفاعمة في هذا الصراع ؟  مياسنمار؟
 :وفرضيات فرعية هي 
؟ اـ اف الصراع ذا بعد ( مسممي /بوذي) هؿ الصراع في بورما صراع طائفي -1

 ؟( يصيسن/غربي امريكي) اـ الصراع ذا بعد دولي؟( هسندي/صيسني) اقميمي
تكتفي ببياسنات  هؿ تستطيع دوؿ العالـ االسالمي حؿ قضية مسممي الروهيسنغا اـ -2

خطورة قضايا ) ؟وتتضح اهمية البحث في سنقطة جوهرية هياالستسنكار والشجب
بوجه عاـ وقضايا االقميات الديسنية بوجه خاص ومسنها مأساة مسممي  سنسافحقوؽ اإل

العالـ بأسره مف شدة فظائعها  ية هزت ضميرإسنساسنالروهيسنغا باعتبارها مأساة 
اسموب التحميؿ  ,واستخدـ الباحث( وشسنائعها مما استدعى افرادها بالبحث والدراسة

 الوصفي لممعمومات المجمعه الستسنباط الحقائؽ الخفية مع مراعاة التجريد لموصوؿ
عدة محاور االولى إلى  فقد تـ تقسيـ البحث تحقؽ فرضيات البحث وعميه سنتائجإلى 
( ...االسالـ, االقتصاد, المساحة السكاف, موقع جمهورية مياسنمارإلى  سنظرة) هامسن

                                                           

صؾ١فخ اٌج١بْ ( اثبدح اٌش١ٕ٘ٚغب فٟ ثٛسِب ...ؽشة ِزؼذدح اٌّغز٠ٛبد) ِؾّذ ِؾّٛد اٌجشزبٚٞ( 1) 

   8، ص11/1/8112( 1561) اٌمطش٠خ

صبٌؼ /ػشض، (ا٠ٓ رٍزمٟ اٌص١ٓ ثبٌٕٙذ ؟ ثٛسِب ِٚفزشق طش٠ك عذ٠ذ ألع١ب) صبٔذ ١ِٕذ،( 8) 

 1ص 8118، ع١ٍّبْ ػجذ اٌؼظ١ُ، ٠ٛ١ٔٛسن: داس فبساس ٚعزشط ٚع١شٚ
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( الصراعات) والثالثة( التسمسؿ التاريخي لمأساة المسمميف في مياسنمار) والثاسنية
موقؼ المجتمع الدولي واالسالمي في هذه القضية ومستقبمها مف خالؿ ) والرابعة

مياسنمار *  :الكممات االفتتاحية( باحثعدد مف السيسناريوهات فضال عف توصيات ال
 .   الماغ * الروهيسنغا

 المبحث االول
 ( بورما سابقا) جمهورية ميانمار االشتراكيةى إل نظرة

في ( يسنجيجاف _بورما مياسنماسنا) يقع اتحاد مياسنمار :المطمب االول/الموقع الجغرافي
يحدها مف ( زيرة الماليوهضبة التبت وشبه ج) الشماؿ الغربي مف جسنوب شرؽ اسيا بيف

الشماؿ الغربي بسنغالديش والهسند ومف الشماؿ الشرقي الصيف الشعبية والوس ومف 
اثر استفتاء ( 4391/سنيساف) اسنفصمت عف االدارة الهسندية في, الجسنوب الشرقي تايالسند

اسنظر الخارطة ), (سناي بي تاو) والعاصمة االدارية( راسنغوف) عاصمتها, عمى استقاللها
ويشكؿ الموقع الجغرافي , شماال( 22 -41) وتقع اراضيها بيف دائرتي, (4) (4رقـ 

االستراتيجي لها حاجزا طبيعيا بيف الصيف والمحيط الهسندي مما يعطي الغرب وفي 
وما , (2) مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية فرصة ثميسنة لتحجيـ دور الصيف جزئيا

والقبائؿ العدواسنية ( الهماليا وتياف شاف جباؿ مف) تفرضها الجغرافية بيف الصيف والهسند
 لتعطي لبورما وتبرزها في تأسيس اسنفتاح ...واالحراش وذكريات الحروب والمواجهات 

اسنكشاؼ جغرافي غير إلى  لهما مف خالؿ بسناء طرؽ سريعة وعصرية ادت ألوؿ مرة
( 9) طشرؽ االوسفي دائرة المسنافسة في جسنوب شرؽ اسيا والمسبوؽ بيسنهما مما يضعهما 

. 

                                                           

رؾش٠ش: ِؾّذ اٌغ١ذ ع١ٍُ ٚسعبء ، (ارؾبد ١ِبّٔبس :االطٍظ االع١ٛٞ) ُ اٌّغبصٞ ٚاخشْٚ،اثشا١٘( 1) 

 ،8111و١ٍخ االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ اٌمب٘شح،  :اثشا١ُ٘ ع١ٍُ، ِشوض اٌذساعبد االع٠ٛ١خ

   911ص

العزشبسٞ ٌٍذساعبد اٌّشوض ا، (ِأعبح ِغٍّٟ اٌش١ٕ٘ٚغب فٟ ١ِبّٔبس) االء اٌؾش٠شٞ ٚاخشْٚ،( 8) 

  12ص ،8112، 15/عٍغٍخ اٌجؾش اٌشاعؼ، اٌؼذد :ٚاٌزٛص١ك

  9ص صبٔذ ١ِٕذ، ِصذس عجك روشح،( 1) 
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كيمو ( 515772) تبمغ مساحة مياسنمار ما يقارب :المطمب الثاني/المساحة والسكان
مميوف سنسمة حسب احصائيات عاـ ( 1271327111) مربع ويبمغ عدد سكاسنها تقريبا

مميوف ( 41) مف السكاف اي بحدود( %21) بسنسبة( الروهيسنغا) ويمثؿ المسمموف 2142
االثسنية ( البورماف) د مف االقميات األثسنية وتعد جماعةتضـ مياسنمار العدي, سنسمة

 وتشكؿ أثسنية, مف اجمالي السكاف( %52) المسيطرة مف اكبر االثسنيات اذ تشكؿ
 وتشكؿ أثسنية, وهـ يسنتشروف بكثرة في الجسنوب وشرؽ البالد( %1) بسنسبة( الكاريف)
دية في وهسناؾ أقميات مف اصوؿ تايالسن, مف اجمالي السكاف( %3) سنسبة( الشأف)

وهسناؾ , مميوف سنسمةإلى ( تشيف, اركاسنيا وموف, كاشيف) وتصؿ سنفوس اقمية, الشرؽ
الؼ وبسنغالدشية في المسناطؽ ( 421) الؼ وهسندية سنحو( 111) اقميات صيسنية سنحو

الحضرية وهسناؾ عدة االؼ مف اليهود يتمركزوف في عدد مف مدف مياسنمار وهـ احفاد 
وتتعدد الدياسنات ( 4) اثسنية( 497) مياسنمار عفيتجاوز عدد اثسنيات , قبيمة ما سنؤسي

 والمسيحية( %2777) المسنتشرة في جمهورية مياسنمار االشتراكية اذ تشكؿ البوذية
اما المغات فتشكؿ المغة البورمية , مف سكاف الجمهورية( %1) واالسالمية( 41%)

 عديدة قبمية لغاتو  الكاريف والشأف لغة وهسناؾ( لمدولة الرسمية المغة) السنسبة االكبر
 .( 2) اخرى

                                                           

داس ػ٠ٛذاد ٌٍٕشش ٚاٌطجبػخ،  :رؼش٠ت عٛسط لبضٟ، ث١شٚد، (السٚط :اطٍظ ثٍذاْ اٌؼبٌُ) (1) 

  61ص ،8111

 . 115ص 8115اٌششوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕشش،  :ث١شٚد، (االل١ٍبد اٌّغٍّخ فٟ اٌؼبٌُ) ِغؼٛد اٌخٛٔذ،( 8) 
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اقتصاد جمهورية مياسنمار متسنوع فهي بمد زراعي  :المطمب الثالث/االقتصاد الميانماري
 الغذاء) يّعد الرز مف القوى العاممة في الزراعة( %19) حيث تعمؿ, (%75) بسنسبة

تؿ مياسنمار تصّدر بكميات كبيرة لمخارج وتح  سنوعياتها وابرز( السكاف ألغمب االساس
والبذور الزيتية والمطاط , الذرة) المرتبة الرابعة عالميا في هذا المجاؿ فضال عف

 الخضروات والفواكه والفوؿ السوداسني والسمسـ والقمح) وتزرع( وقصب السكر والشاي
 وتشكؿ القطاعات االخرى اقؿ مف الزراعة( ...والتبغ والجوت والقطف  والدخف

سمة الغذاء في مسنطقة ) يمكف تسمية مياسنمار باسنها, (%2الصسناعة , %97الخدمات )
وتعد مياسنمار مف الدوؿ االكثر كثافة مف حيث الغابات اذ اف , (4) (جسنوب شرؽ اسيا

مف االسنتاج ( %2الخشب شجرة السنبؾ حوالي ) سنصؼ اراضيها تغطيها الغابات وتشكؿ
تستحوذ الشركات و ( 2) (...االسنتيموف , الرصاص) العالمي ثـ الرز ثـ بقية المعادف

وحصة الصيف مسنها حصة االسد ثـ الشركات , االجسنبية عمى قطاعي التعديف والطاقة
ويالحظ اف تايالسند تصدر غازها المحمي بيسنما ( ويوسنوكاؿ ... شيفروف) االمريكية

ويصؿ المكتشؼ مف , (9) مف مياسنمار( %11تقدر) تستورد وتسد احتياجاتها الغازية
( 472) إلى تريميوف قدـ مكعب اما مف السنفط( 172) إلى اسنماراحتياطي الغاز في المي

سندوسنيسيا  مميار برميؿ وهو اكثر مف احتياطي كؿ مف تايالسند وبروسناي واقؿ مف ماليزيا وا 
فاف  2147ووفقا لتقرير التسنمية البشرية الصادر عف االمـ المتحدة لعاـ ( 1) وفيتسناـ

تقع  حيث اف ترتيبها( ية البشرية المسنخفضةالتسنم) مياسنمار تقع ضمف قائمة البمداف ذات
 .( 7) مميار دوالر( 22) وبسناتج محمي( 412) ضمف التسمسؿ
دخؿ الديف االسالمي جمهورية  :االسالم ونظام التعميم الميانماري /المطمب الرابع

التجار العرب  مع وصوؿ( هػ2) إلى مياسنمار في القرف السابع الميالدي الموافؽ
                                                           

 //:October,  www.ar.wikipedia.org.10http :ٌٍّض٠ذ ػٓ االلزصبد ا١ٌّبّٔبسٞ أظش( 1) 

2015 .             

 6ص ِصذس عجك روشٖ،، (فٟ ١ِبّٔبس ِأعبح ِغٍّٟ اٌش١ٕ٘ٚغب) االء اٌؾش٠شٞ ٚاخشْٚ،( 8) 

 8116/ 1/ 2ٌض٠بدح االطالع أظش ِٕشٛس ٚوبٌخ س٠ٚزشص فٟ ( 1) 

رٕبفظ اٌىجبس ٚاال١ّ٘خ  :١ِبّٔبس ٚاٌّؾٛس االع١ٛٞ فٟ ع١بعخ اٚثبِب) ص١ٙت عبعُ،( 9) 

 6ص ،8118ِشوض اٌغض٠شح ٌٍذساعبد،  :اٌذٚؽخ، (االعزشار١غ١خ

 18ص ،٠ٛ١ٔ8116ٛسن، ، (8116ٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ رمش٠ش ا) ع١ٍُ عٙبْ،( 6) 

http://www.ar.wikipedia.org.10/
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بقيادة ( ـ4121-4191) عاـ( 971) شعب الروهيسنغا مممكة حكمت وكّوف, المسمميف
بدر ) وتوكد مساجد, ممكا مسمماً ( 12) وتوالت عمى حكـ البالد( سميماف شاه) الممؾ
في هذا البمد  قدـ وجود المسمميف( ولي خاف ..., الديواف موسى, ساسندي خاف, مقاـ

( والبسنغالييف, والباتاف, تراؾاال, الفرس, العرب) وهـ مف اهؿ المدف وترجع اصولهـ الى
 حكـ اثسناء هجرتهـ الميالدييف وازدادت( 3-2) في القرسنيف( اراكاف) وسكسنوا والية
إلى ( الشيت جوسنج البسنغالدشية) مف( 4312- 4221) البريطاسني لمياسنمار االستعمار

 دوحظي المسمموف في مياسنمار خالؿ السسنوات االولى مف استقالؿ البال, (اراكاف) والية
, اعطيت لهـ مسناصب في الحكومة والمجتمع, بمكاسنة مرموقة في المجتمع( 4371)

واسهموا في مقاومة االستعمار البريطاسني وكاف لهـ دور مهـ في التجارة والصسناعة 
كاف لهـ وزير  4351وعسند االسنتخابات التشريعية التي اجريت عاـ  واالسنشطة الثقافية

ووصوؿ  4352وشّكؿ االسنقالب العسكري عاـ , لسنوابوعدد مف ا في الحكومة المسنتخبة
 الحكومة مف المسمميف طرد في سببا( سنيوف) بقيادة شيوعي ديكتاتوري سنظاـ سمطوي

واماـ االسنقالب المفاجئ في امور , (4) والدولة رغـ عدـ وجود سنص دستوري لهذا االجراء
في مقدمتها سنظاـ التعميـ الذي كاف البالد تـ استبعاد المسمميف مف كؿ مجاالت الحياة و 

مف اجمالي السكاف وفيها سنظاـ ( %21) مزدهرا حيث كاسنت سنسبة االمية فيها اقؿ مف
لذا فاف المجتمع المياسنماري , (جامعة 414/عدد الجامعاتاساسي وجامعي) تعميمي

ما وهذا  متخمفا يمكف تصسنيفه ضمف قائمة المجتمعات السنامية وليس مجتمعا اميا بدائيا
تخمؼ إلى  التي تتعالى وترّجع اسباب ابادة المسمميف في مياسنمار يدحض تمؾ االصوات

االستراتيجية القومية المعتمدة عمى تاريخ وثقافة االغمبية إلى  المياسنماري واسنما المجتمع
عمى مياسنمار بعد  وهذا ما سارت عميها الحكومات المتعاقبة( جماعة البورمييف) االثسنية
مف القرف الماضية وتطبيقا لهذه االستراتيجية قامت  وفي فترة السبعيسنيات 4312عاـ 

( ...ايقاؼ الفصوؿ المتخصصة لمغات واالقميات في المدارس العامة ) الحكومة ب
استراتيجية المغة التي تهيمف عميها المغة ) وتشير تقارير خبراء التعميـ والقومية باف

                                                           

ِب١ٌض٠ب ٚعٕٛة ششق ) فٟ وزبة، (اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛلشاطٟ فٟ عٕٛة ششق اع١ب) ٘ذٜ ١ِزى١ظ،( 1) 

 . 5ص ،8111و١ٍخ االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌّب١ٌض٠خ،  :عبِؼخ اٌمب٘شح( اع١ب
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ت التي تعاقبت ووفقا إلجراءات الحكوما, (4) (ميبور البورمية ال تجدي سنفعا في الحكـ ال
فاف سنهج  4352مياسنمار وخاصة بعد االسنقالب المشؤوـ عاـ  عمى حكـ جمهورية

الحكومة المياسنمارية اصبح واضحا ومعموما باسنها تسنتهج سياسة االغمبية القومية االثسنية 
ا االساس وخاصة في حكـ البالد واف صراعها مع بقية مكوسنات البالد قائـ عمى هذ

( اراكاف) صراعها الدموي التصفوي مع اقمية الروهيسنغا المسممة التي تتمركز في اقميـ
, (طبيعة الصراع في بورما هو صراع طائفي) وهذا ما يرّجح الفرضية التي تقوؿ اف

( اراكاف) اقميـ وألهمية, رغـ وجود عوامؿ اخرى تعزز هذه الفرضية سسنتطرؽ اليها الحقا
 ه لكي يكوف مفتاح المبحث الثاسني .سسنتطرؽ ل

 المبحث الثاني
 التسمسل التاريخي لمأساة المسممين في ميانمار

مياسنمار يحده مف الغرب خميج  يقع اقميـ اراكاف غربي :اقميم اراكان /المطمب االول
, باغو, ما غوي, تشايف) البسنغاؿ ومف الشماؿ بسنغالدش ومف الشرؽ اقميـ مياسنمار

 411شماال ) الؼ ميؿ مربع وعرضه( 21) تصؿ مساحة االقميـ, (2) (ايباروادي...
الرز ) وهو اقميـ زراعي بالمرتبة االولى اذ يشتهر بزراعة, (ميؿ 21ميؿ وجسنوبا 

بسنسبة ( الروهيسنغا) ويمّثؿ المسمموف( ...والفواكه وجوز الهسند و الماسنجو وقصب السكر 
وتعد ( %7) ية االقميات بػوبق( %27) بػ( البوذيوف) % مف السكاف ثـ الماغ11

راخيف /الروهيسنغا مف اقدـ االعراؽ االسيوية ضمف العائمة الهسندية التي سكسنت اراكاف
 فمسنهـ فيها حسب ادعاء عرؽ الماغ البوذية في االقميـ واصؿ كممة الروهيسنغا مختمؼ

المممكة /روهاسنغ) إلى يرّجعها ومسنهـ( االفغاسنستاسنية/الروها ) كممه إلى يرّجعها مف
االركاف في ) اقميات اخرى وتضـ بورما فضال عف اقمية الروهيسنغا( االركاسنية القديمة

وهـ اقؿ عرضة لالضطهاد ( وجماعات الكاشيف والكاماف, جسنوب مرتفعات اراكاف

                                                           

 :اٌمب٘شح، (لشاث١ٓ ٌٍؼٕصش٠خإٌٝ  ار ٠زؾٛي اٌّغٍّْٛ :ِباالثبدح فٟ ثٛس) اؽّذ ِٛعٝ ثذٚٞ( 1) 

  . 9-8ص ،8116اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد، 

ػٍٝ اٌشاثظ ، (ِٚغٍّٟ ١ِبّٔبس( ثٛسِب) ٔجذٖ ػٓ ١ِبّٔبس) ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ،( 8) 

08http://www.primo,pdf.20 

http://www.primo,pdf.2008/
http://www.primo,pdf.2008/
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ويقع عسند ( عاصمة االقميـ/اكياب ) ويعد, (4) حسب تقرير مجموعة االزمات الدولية
وعقديا ( ابي حسنيفة السنعماف) الروهيسنغا مذهب االماـمصب سنهر كالداف ويتبع اقمية 

مف ( االؼ سنسمة 7) وتوجد بحدود( ...والسمفية, االشعرية) يتبعوف البعض مسنهـ طريقة
وخضعت اقميـ اراكاف لحكـ عدد مف ( راسنغوف وماسندالي) الجعفرية االثسني العشرية في

عاش , ( ـ4191-ـ371) وما بيف( ـ371) االسر ثـ سقطت بيد المغوؿ عاـ
المسمموف مع البوذييف في اراكاف في سعادة ووئاـ واستمر هذا الوضع اكثر مف ثالثة 

وكاف عاـ ( ماراؤكو) ـ واسنشأ دولة( 4121) عاـ( سميماف شاه) مجيءقروف حتى 
( 12) وحكمها( بودبية) عاما اسودا في اقميـ اراكاف عسندما احتمها الممؾ البوذي 4121

ؾ بالمسمميف والبوذييف المعارضيف وهّدمت المساجد عاما شهد فيه اراكاف الظمـ والفت
 لوجود بالسنسبة اما, (2) جسنوب البسنغاؿإلى  ولجأ االؼ الوطسنييف ...والمكتبة الممكية 

( المياسنماربوسنا) سكسنوا بورما الميالدي اذ القرف الثامف إلى فيرجع  بورما في البوذييف
في القرف الحادي عشر  بوذية اقيمت ممكةوالبورميوف قادميف مف التبت واف اوؿ م

وحتى  4212) التي وقعت تحت سيطرة الصيسنييف لمفترة مف عاـ( باجاف) وعاصمتها
وتـ توحيد , (توسنجو) اسرة لحكـ خضعت بورما 4794وفي عاـ ( القرف السادس عشر

طاسني البري االستعمار حكـ تحت ودخمت العاصمة( راسنغوف) وصارت 4177عاـ  البالد
مسنحت بورما حكما ذاتيا تحت  4391وفي عاـ , (9) البريطاسنية لمهسند تابعة كمقاطعة

جيش االستقالؿ ( الرفاؽ الثالثوف) كوسنت ميميشيا 4311وفي عاـ , التاج البريطاسني
بورما ساحة حرب بيف  كاسنت 4314البورمي لطرد االحتالؿ البريطاسني وفي عاـ 

وباال عمى مسممي ( 4317 -4393) ب العالمية الثاسنيةبريطاسنيا والياباف وكاسنت الحر 
الؼ مسمـ في المقاطعة مف قبؿ الجيش الياباسني وشهد عاـ ( 411) اراكاف اذ قتؿ

                                                           

 (1) International crisis group , (Myanmar:anew Muslim surgery in Rakhine 

state,dec.15,2016       

اٌّغٍّْٛ فٟ ثٛسِب ضؾب٠ب اٌزٙغ١ش ٚاٌّغبصس ٚاالثبدح، ا٠ٓ اٌّغٍّْٛ ) اؽّذ اٌؾغ١ٕٟ،( 8) 

  11ص ،8111، 12ِغٍخ شؼبئش اٌّشوض االعالِٟ، اٌؼذد/  :ث١شٚد، (ٚاالؽشاس فٟ اٌؼبٌُ

 ،8119ِغّٛػخ ا١ًٌٕ اٌؼشث١خ، :اٌمب٘شح، (ؽمبئك ٚاسلبَ :ِٛعٛػخ دٚي اٌؼبٌُ) ِؾّذ اٌغبثشٞ،( 1) 

 885ص
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إلى  مجزرة كبيرة هرب عمى اثرها اعداد كبيرة مف المسمميف 4312/االستقالؿ
لذي قاد ا( 4352-4312) البورمي االتحاد في اوؿ وزير( يوسنو) ويعد, بسنغالدش
وتمرد ( 4352-4351) و( 4372-4312) االهمية ضد الشيوعييف لفترتيف الحرب
 .( 4) (4352-4313) الكاراف

  :وألهمية بقية االحداث التاريخية سنذكرها بشكؿ سنقاط
وطبؽ سنظامًا اشتراكًا ( 4322 -4352) حكـ البالد لمفترة( سنيوف) استولى الجسنراؿ -1

وطيمة فترة حكمة ( مجمس الدولة والتسنمية) ميتاستبداديًا وكّوف مجمسا عسكريا س
 ( 2) :لمسممي أراكاف اهمها وما بعدها قامت الحكومة المياسنمارية بإجراءات تعسفية

مصادرة ممتمكات المسمميف االثرياء ومسنع السفر ) قامت الحكومة ب 4351عاـ  - أ
 ( عسنهـ وتعقيد اجراءات الموافقة عمى سفرهـ ..

 جزيرة سنائية وسحبت جسنسيةإلى  عائمة مسممة( 211) طردت الحكومة 4311عاـ  - ب
 البسنغالدش .إلى  الؼ مسمـ وطردهـ( 911)

 االؼ مسمـ وتعرض( 41) اذ تـ قتؿ( سناجاميف) حادثت مجزرة 4312عاـ  - ت
 بسنغالدش حيث توفي مسنهـ في المالجئ وما يقاربإلى  الؼ مسمـ لمطرد( 711)
 الؼ مسنهـ اغمبهـ مف االطفاؿ وكبار السف .( 11)

يحّرـ مسممي الروهيسنغا مف حقوؽ المواطسنة ) اصدرت الحكومة قاسنوف 4322عاـ   - ث
 واعتبرهـ مواطسنيف مف الدرجة الثالثة وبإمكاف الحكومة ترحيمهـ.( والجسنسية

 الؼ مسمـ بحجة بسناء قرى عصرية لمبوذييف .( 471) تـ طرد 4322عاـ   - ج
لوطسني لصالح الحزب ا تـ طرد سنصؼ مميوف مسمـ لتصويتهـ 4334عاـ   - ح

 .  4331المعارض الفائز في االسنتخابات الممغية لعاـ ( NLD) الديمقراطي
سنظاـ ديمقراطي لفترة إلى  وتغير سنظاـ الحكـ( 42/3/4322) اسنقالب عسكري في -2

قاسنوف الدولة  قصيرة وسيطرة الجيش عمى السمطة مرة ثاسنية اذ تـ اسنشاء مجمس استعادة
                                                           

ِغٍخ دساعبد د١ٌٚخ، عبِؼخ ثغذاد ، (ِشىٍخ االل١ٍخ اٌّغٍّخ فٟ ١ِبّٔبس) ٔبد٠خ فبضً ػجبط،( 1) 

  819ص 8116، 59-56

٠ش ػٓ ٚصاسح االٚلبف ٚاٌشؤْٚ اٌذ١ٕ٠خ اٌغؼٛد٠خ، االداسح اٌؼبِخ رمش، (ِغٍّٛ ثٛسِب :١ِبّٔبس) (8) 

 . 5،ص 8118ٌٍٛػع ٚاالسشبد، 
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واعّدت الجمعية ( 9/42/4311) غاء دستوروالسنظاـ واعالف دستور جديد بعد ال
عقد اوؿ اجتماع لها في عاـ  4331/عضوا تـ اسنتخابهـ في ايار ( 127) التأسيسية بػ

, وفي تشريف  4335/اذار إلى  لوضع مسودة الدستور الجديد وارجئ 4339/
مجمس الدولة لمسالـ ) تـ حؿ المجمس والسنظاـ الحاكـ وحؿ محمه 4331/الثاسني

 /4312) يذكر اف جمهورية مياسنمار مرت بثالث دساتير بعد استقاللهاو ( والتسنمية
 .( 4) (2112اشتراكي والدستور السنافذ لعاـ  4311دستور , دستور ديموقراطي فيدرالي

لـ يكف عقدي الثماسنيسنيات والتسعيسنيات مف القرف الماضي والعقد االوؿ مف القرف  -9
 :والطرد وكما يمي الحالي بأفضؿ مف سابقاتها مف التعسؼ والقتؿ

تأميـ اوقاؼ ) في عقد الثماسنيسنيات لتشمؿ استمرت اجرارات الحكومة المياسنمارية - أ
, مسنع االذاف بعد رمضاف, اغالؽ المدارس االسالمية ومصادرة المجالت, المسمميف

 .( 2) (...رفض تعييف المسمميف في الوظائؼ الرسمية 
تؿ والطرد لمسممي مياسنمار في موجة جديدة مف موجات الق 4331شهد اواخر عاـ  - ب

 .( 9) وحرؽ لعشرات المساجد( بيجو, مسنداالي, راسنغوف) واليات
حيث هاجـ مسمحوف ( سيتوي) بدء اعماؿ الشغب في مديسنة 2114شهد شباط عاـ  - ت

بيوت ومساجد ومحالت  يرتدوف زي الرهباف ويحمموف اجهزة اتصاؿ حكومية
مسنع زواج ) ياسنمارية تعميمات لػاصدرت الحكومة الم 2112وفي عاـ , المسمميف

التعميـ في ) كما حّرمت( سسنوات لتقميؿ السنسؿ وتفشي الفاحشة( 9) المسمميف لمدة
راسنعوف  إلى اداء فريضة الحج والسفر) ومسنعت( لسنشر االمية .. الكميات والجامعات

                                                           

  . 981ص اثشا١ُ٘ اٌّغبصٞ ٚاخشْٚ، ِصذس عجك روشٖ،( 1) 

ِغٍخ دػٛح  :ِىخ اٌّىشِخ، (اٌزبس٠خ ٚاٌزؾذ٠بد :اٌّغٍّْٛ فٟ ثٛسِب) ٔٛس االعالَ ثٓ عؼفش ػٍٟ،( 8) 

  . 29ص ،1111بٌُ االعالِٟ، اٌؼ  اٌؾك، ساثطخ

              :ػٍٝ اٌشاثظ، (االل١ٍخ االوضش اضطٙبدا فٟ اٌؼبٌُ :فٟ ١ِبّٔبس اٌش١ٕ٘ٚغب) طبسق شذ٠ذ،( 1) 

international gulf organization ,2015, p.11-12 association , 

   www.internationalhttp://  

http://www.international/
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اخرى اال بتصريح إلى  السفر مف قرية) و( اكياب ميسناء االقميـ) و( العاصمة/
 .( 4) (رسمي

اتحاد ) تـ االستفتاء عمى الدستور وتـ تغيير اسـ البمد مف 2112 /41/7في  -1
 1) ذات السنظاـ السياسي الجمهوري وتتكوف مف( جمهورية اتحاد مياسنمار) الى( مياسنمار

المدعوـ مف قبؿ العسكرييف ( التضامف والتسنمية) وفاز حزب, (مقاطعات 1واليات و 
ولـ , (%11) مف االصوات وبسنسبة مشاركة( %21) بأغمبية 2141في اسنتخابات عاـ 

تضؼ هذه االسنتخابات شيئا عمى احواؿ مسممي الروهيسنغا بؿ استمرت مخططات 
اذ تـ تهجير المالييف وقتؿ االالؼ واستمرهذا المسمسؿ حتى مسنتصؼ  التهجير والقتؿ

وحرؽ المجمع االسالمي , وتدمير االؼ البيوت, مسجدا22) حيث تـ حرؽ 2142عاـ 
مما اسفر ( مسندلي وبيجو الشرقي) مديسنتيإلى  وامتدت اعماؿ العسنؼ لتصؿ( كتيالفي مي

 وكاسنت حصيمة هذه االعماؿ( 2) عف هروب االؼ مف مسممي الروهيسنغا مف المسنطقة
( سنهايف زايف) الؼ لدوؿ الجوار وّشكؿ رئيس الجمهورية( 411) قتيؿ وسنزوح( 221)

مي بيف الطرفيف بسبب عدـ استحالة التعايش السم) الى لجسنة تحقيقية توصمت
لتوكد هذه اذ عثرت عمى ثالثة  سنسافوجاءت تقارير مسنظمة حقوؽ اإل( استعدادهما لذلؾ

وواحده ( 2142/حزيراف) مقابر جماعية في اراكاف تعود اثسناف مسنها ألعماؿ حدثت في
وتحاوؿ السمطات المياسنمارية عرقمة جهود ( 2012/تشريف اوؿ) مسنها تعود ألحداث

ويشير التقرير اف  خالؿ جرؼ هذه المقابر إلخفاء وطمس معالمهاالمسنظمة مف 
 .(9)(رهباف بوذيوف, مسؤوليف بورمييف, قيادات مجتمعية) المتورطيف في هذه الجريمة هـ

( اوسنغ ساف سوتشي) ضمف هذا السنهج جاءت تصريحات زعيمة المعارضة البورمية -7
إلى  ية الروهيسنغا ال ترتقياف اعماؿ العسنؼ عمى اقم 21/41/2149في  BBCلقسناة 

                                                           

 (1) Peter ford , (why deadly race riots could rattle Myanmar’s fledging 

reforms) Christian science monitor, June 19,2012 .                   

ٌٍّض٠ذ ، (ؾبٌٟ فٟ اساوبْاالثبدح اٌغّبػ١خ ٌٍّغ١ٍّٓ رٕزشش ٌٍّذْ االخشٜ ِٓ ثٛسِب ٚاٌٛضغ اٌ) (8) 

 //:www.Global Islamic mediahttp  ,2012,              :  ِٓ االطالع ػٍٝ اٌشاثظ

p.5.                 

 15/1/8111ِٛلغ اٌغض٠شح، ، (ػبَ ػٍٝ اثبدح اٌش١ٕ٘ٚغب) صالػ ػجذ اٌشىٛس،( 1) 
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استمرار  2141احداث عاـ  وكاسنت ضمف( مرتبة االبادة البشرية والتطهير العرقي
الحكومة المياسنمارية في سنهجها وسموكها التعسفي غير مهتمة لضغوطات المجتمع 

اسنسنا سسنمسنع دخوؿ ) قائال 2141الدولي وهّدد رئيس والية اراكاف في اواخر عاـ 
واكد في مؤتمر ( ية اذا استخدـ مصطمح الروهيسنغا مف قبؿ ماسنحيهاالمساعدات الدول

اسنسنا سسنثبت لمعالـ اف الروهيسنغا لـ يكوسنوا موجوديف عبر التاريخ في راخيف مف ) صحفي
دائرة  باشراؼ ومتابعة 2147خالؿ القياـ بتدقيؽ المواطسنة في والية راخيف بداية عاـ 

لعدـ اسنتقادها االسنتهاكات لحقوؽ ( سوتشي) ورغـ االسنتقادات الموجهة لػ, (4) (الهجرة
احد الممفات ) مما يؤكد ذلؾ اف قضية الروهيسنغا سوؼ تشكؿ مسممي الرروهيسنغا

في مياسنمار ( 2/44/2147) التي فازت في اسنتخابات العامة في( الشائكة اماـ سوتشي
 الرابطة الوطسنية) دوف السماح لممسمميف بالمشاركة في اقميـ اراكاف عف حزب

( سوتشي) فضال عف اف عالقة, (2) مف اصوات السناخبيف( %11) وبسنسبة( قراطيةلمديمو 
ذات السنفوذ القوي ( ميف اوسنغهال يسنغ) الجيده مع كؿ مف المؤسسة العسكرية وقائد الجيش

( االسنتخابات التشريعية) 2147عمى السمطة التسنفيذية واسنعكاس ذلؾ عمى احداث عاـ 
عبئة وحشد لمسنازحيف وكاسنت حصيمة هذه مف خالؿ حمالت التحريض عمى الروهيسنغا كت

 2147ارتفاع اعداد الالجئيف في االشهر الثالثة اولى لعاـ ) يةسنساسنالممارسات غير اإل
 تسنامي وتيرة وترًجع التقارير االممية, (2141باكثر مف ضعؼ اعدادهـ لعاـ 

 جماعات وقادة ديسنييف واعضاء مف االحزاب) الى( التحريض والكراهية لروهيسنغا)
عمى الساحة السياسية سببا اخر لشرعسنة ( داعش) واضاؼ صعود, (9) (السياسية

اذ اشار بعض المحمميف ( ارهابييف) الحكومة وزيادة تعسفها لمسممي الروهيسنغا باعتبارهـ
سنشروا رسائؿ الكتروسنية ( داعش) االستراتيجييف اف قسما مف المسمميف والمتعاطفيف مع

                                                           

ِغٍخ اٌّمزطف، اٌؼذد االٚي، ، (اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ٚلض١خ ِغٍّٟ ثٛسِب) ذ اٌؾبفع،ٔج٠ٛخ ػج( 1) 

  89ص ،86/1/8116

 1،ص1/11/8116خ ِغٍخ اٌّغزّغ،افززبؽ١، (اٌّؼبسض ٠فٛص ثبٔزخبثبد ١ِبّٔبس ؽضة اٌشاثطخ) (8) 

١ٌَٛ ( ٙذحأزخبثبد ١ِبّٔبس ثذْٚ اٌش١ٕ٘ٚغب اٌّغٍّخ اٌّضط) لٕبح سٚع١ب ا١ٌَٛ، ٔششح( 1) 

  1ص ،2/11/8116
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وحسب , (4) سوريا لممشاركة في القتاؿإلى  فريحثوف مسممي الروهيسنغا عمى الس
المفوضية السامية لالمـ المتحدة لشوؤف الالجئيف فاف حصيمة الجئي عاـ  احصائية
 .( 2) الؼ الجئ روهيسنغي( 411) بمغت 2147

هو هجـو جماعات مسممة عمى مراكز الشرطة في  2145الحدث االبرز في عاـ  -5
 وكاسنت حصيمة هذا الهجوـ 3/41/2145في  الحدودية مع بسنغالدش( موسنغداو) بمدة
 واّدعى( روهيسنغي 291اعتقاؿ , قتيؿ مف رجاؿ الشرطة 92, روهيسنغي قتيؿ 412)
حركة غير ديسنية ) قائد حركة اليقيف مسؤولية الحركة عف الهجوـ( عطا اهلل ابو عمار)

كاسنت تجسند  2145وحتى عاـ  2142وهي مسنذ عاـ , ال تسعى إلقامة حكـ اسالمي
المقاتميف في القرى وهجومها عمى موسنغداو كاسنت لجعمها قاعدة اسنطالؽ لهجمات وتدرب 

الحقة وجاءت االحداث االخيرة واعتقاؿ بعضا مف عسناصرها سببا في اعالسنها عف 
واف هذه الحركة وغيرها مف الحركات االسالمية ال تضـ مقاتميف اجاسنب في , (سنفسها

, (9) يسنغا المسممة اال اسنها ليست مف اولوياتهاصفوفها واسنها واف تعاطفت مع اقمية الروه

 2145عاـ ( كوفي أسناف) وجاءت سنتائج تقرير المجسنة االستشارية برئاسة االميف العاـ
حوؿ تقصي الحقائؽ بشاف االسنتهاكات ضد اقمية الروهيسنغا والذي سمًّـ لمحكومة 

تحديد حجـ إلى  لـ يتوصؿ) اذ اف التقرير مخيبة لآلماؿ( 2141اب/) المياسنمارية في
 واستغمت الحكومة( عممية التطهير العرقي لهذه االقميةإلى  االسنتهاكات ولـ يتطرؽ

إلى  لممسمميف مما دفع ذلؾ حركة اليقيف لاليغاؿ في قمعها وتسنكيمها( احداث موسنغداو)
ويذكر اف تقارير , (1) (7/1/2141) في( جيش اسنقاذ روهيسنغا اراكاف) إلى تغيير اسمها

و التقارير الصادرة عف الحكومة  سنسافالمتحدة المعسنية بحقوؽ اإلمسنظمات االمـ 
 2141لـ تفصح عف االرقاـ الحقيقية لقتمى الروهيسنغيف في والية اراكاف عاـ  المياسنمارية

                                                           

رشعّخ غبدح ( داػش ٠زغٗ ٌزغ١ٕذ ِغٍّٟ اٌش١ٕ٘ٚغب اٌفبس٠ٓ ِٓ ١ِبّٔبس) ٔششح لٕبح اٌؼشث١خ( 1) 

  8116/ 1/5شىشٞ ١ٌَٛ 

 ١ٌ16/6/8116َٛ ( ال ِبٚئ ٌُٙ ِغٍّٛ اٌش١ٕ٘غب) اٌمغُ اٌؼشثٟ ٌمٕبح دٚرش١خ فجٍٗ االٌّب١ٔخ،( 8) 

 ( االسش١ف)

) 3 ( International crisis . op .cit  

 . 18/1/8112، (رطٛساد ِٚؾطبد:اصِخ اٌش١ٕ٘ٚغب) اٌغض٠شح ٔذ،( 9) 
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اسنهـ ) لوكالة االسناضوؿ( عمراف االركاسني) في حيف اكد السناشط الحقوقي في أركاف
جريح مسنذ بداية حممة االبادة  714االؼ و ( 5) قتيؿ و 971االؼ و( 1) احصوا
سفير مياسنمار لدى االمـ المتحدة موقؼ بالده اثر هذه ( هتيف ليف) وبّرر( 4) (االخيرة

تحرؾ غير مقبوؿ وال يسنسجـ مع الوضع عمى االرض وال مع ) قائال اسنه التحركات
الظروؼ الوطسنية ليسمح لشعب مياسنمار اختيار المسار الفعاؿ اتجاه التحديات ... واف 

ومف جاسنبها اداسنت مستشارة ( لحكومة ستقوـ بما يسنبغي وستفعؿ بكؿ حكمة وسنزاهه ...ا
االسنتهاكات الموجودة في اقميـ اراكاف والتزمت بحؿ ) (3/3/2141) في( اوسنغ) مياسنمار

مما تتـ ذكره يتضح , (2) (دائـ لمصراع ومحاسبة مرتكبي هذه االسنتهاكات وفؽ القاسنوف
سممي مياسنمار غير قابمة لمحؿ في المستقبؿ المسنظور لوجود ية لمسنساسنسالفا اف االزمة اإل

مسممي وهسناؾ اطراؼ تدعـ وتغدي هذا الصراع مسنها داخميا /ازمة وصراع طائفي بوذي
  :وهي( القوى الفاعمة) واقميميا

لـ تستطيع جمهورية مياسنمار مف التخمص مف هيمسنة  :حكومة مياسنمار العسكرية -أ 
ولحد  4352ابعة والجاثمة عمى مقاليد الحكـ مسنذ اسنقالب عاـ المؤسسة العسكرية الق

( اوسنغ سي سوتشي) االف رغـ كؿ المسناشدات والصيحات مف المعارضة وعمى راسها
ألجؿ تحقيؽ العدالة وبعد الوصوؿ ( فتح حوار مع االقميات وتحقيؽ المصالحة) عمى

وقائد الجيش  بسنت اوسنغ عالقات قوية مع هذه المؤسسة المهيمسنة 2147لمسمطة عاـ 
 واما تصريحاتها( رغـ كؿ االسنتقادات الموجهة لها) آلجؿ تثبيت وتقوية دعائـ حكمها

الف عقيدة , لحؿ دائـ لمصراع هي بمثابة ذر الرماؿ في العيوف االخيرة حوؿ التزامها
اف الروهيسنغا يحمموف في اجسادهـ ) تقوـ عمى ايديولوجية مهمة مفادها( تيرا فادا) البوذا
وساهمت هذه القاعدة األيدولوجية ( واجب ديسني مقدس ح الشريرة وتصفيتهـروااال

                                                           

ػٍٝ  2/1/8112، (االُِ اٌّزؾذح رىشف اػذاد اٌمزٍٝ ِٓ ِغٍّٟ اٌش١ٕ٘ٚغب) اٚس٠ٕذ ٔذ،( 1) 

  http://orient-news net/ar/news-show/140441 :اٌشاثظ

  11/1/8112، (خ اٌش١ٕ٘ٚغب ٚصػ١ّخ ١ِبّٔبس رذ٠ٓ االٔزٙبوبدضغٛط ٌؾً اصِ) اٌغض٠شح ٔذ،( 8) 
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( 4) لمسممي الروهيسنغا مساهمة كبيرة في توسيع سنطاؽ عمميات التطهير العرقي الممسنهج

. 
 إلى اف بورما دولة مجاورة مساحًة وبسنفوس تصؿ :صراع الدوؿ المجاورة لبورما -ب
المتاف تسعياف عمى ( الصيف والهسند) وسنفوساً مميوف اماـ عمالقتيف مساحًة ( 71)

االستفادة مف مصادر ) المحافظة عمى بقاء الوضع البورمي عمى ما هو عميه بسبب
زيادة  عدـ) و( وغيرها وشرائها مف االقميات بأبخس االثماف...مف المطاط  الطبيعة

حمـو مع فضال عف صراع الدولتيف الم( معاسناه بمديهما مف المها جريف المياسنمارييف
 (في الصيف وصراع الهسندوس مع المسمميف في الهسند تركستاف الشرقية/االيغور) اقمياتها

(2 ). 
مف سكاسنها وتسنقسـ ( %11) تشكؿ اقميات مياسنمار :عدـ وجود تسنسيؽ بيف االقميات -ت

اثسنية وهي غير مسنسجمة وال متماسكة وبيسنها خالفات ( 497) سنحوإلى  فيما بيسنها
لحكومة المياسنمارية مف هذا التفكؾ لتضعيؼ وحدة هذه االثسنيات ومشاكؿ تستفاد ا

  .( 9) لمقضاء عميها بسهولة وباتت جميع المحاوالت بالفشؿ لتوحيد صفوؼ هذه االثسنيات
 المبحث الثالث

 الصراعات االقميمية والدولية عمى بورما
خيرة عمى جاءت تصاعد حدة الحمالت االستسنكارية في العالـ االسالمي في السسنوات اال

( اقمية الرهيسنغا تحديدا) ممارسات الحكومة المياسنمارية االستبدادية عمى االقمية المسممة
لتعطي سببا الستخداـ الواليات المتحدة االمريكية سياسة التضخيـ لممسائؿ المتعمقة 
بمياسنمار مف جهة ودعما وحافزا قويا لبعض هذه الحمالت مف جهة ثاسنية الجؿ ممارسة 

                                                           

٘بف ثٛعذ فٟ ، (عزٚس اٌّؾشلخ ٚاثؼبد االضطٙبد...ِغٍّٛ اٌش١ٕ٘ٚغب )، لذ٠ش ِشاد( 1) 

//:kadirmourad/postwww.huffpostarabi.comhttp/-96159- :ػٍٝ اٌشاثظ 12/1/8112

b-18024820html 

  1ص ِؾّذ ِؾّٛد اٌجشزبٚٞ، ِصذس عجك روشح،( 8) 

ِغٍخ  :اٌمب٘شح، (اٌز١ّض اٌطبئفٟ ضذ اٌّغ١ٍّٓ فٟ ١ِبّٔبس :ِأعبح اٌش١ٕ٘ٚغب) ِبعذٖ صبٌؼ،( 1) 

 191ص ،8118، 11/اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد

http://www.huffpostarabi.com/
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اضعاؼ ما بيسنها وبيف الصيف مف عالقات أو  الحكومة المياسنمارية لفؾالضغط عمى 
  :فقرتيف هماإلى  ولمبحث في هذه الجاسنب البد مف التطرؽ

ويمكف حصرها في السنقاط  :المطمب االوؿ/ اهمية الموقع االستراتيجي لبورما مف الصيف
 ( 4) :االتية

الصيف والمحيط الهسندي وهذاما يشكؿ الموقع الجغرافي لبورما حاجزا طبيعيا بيف  -1
فرصة ثميسنة ( الواليات المتحدة االمريكية) وفي مقدمتها  يعطي الدوؿ الغربية

 لتحجيـ دور الصيف المتسنامي والمسنافس االوؿ لها
كوف اطاللتها البحرية الوحيدة ) تعاسني الصيف مف تحد جيوسياسي كبير تتمثؿ في -2

ذا فاف معظـ تجارتها مع الغرب ل( هي عمى المحيط الهادي مف خالؿ بحر الصيف
 اوروبا محكومة بمضيؽإلى  وصوال ...سنحو المحيط الهسندي والشرؽ االوسط 

باتجاه الشرؽ وكال المضيقيف تحت ( بسنما) مضيؽأو  في إسندوسنيسيا( ماالكة)
 .( 2) السيطرة االستراتيجية لمواليات المتحدة

يط الهسندي مما تعطيها تعد بورما سنقطة التفاؼ مهـ واستراتيجي لمصيف سنحو المح -3
 ذلؾ الفرصة لتفادي الحصار البحري عميها .

يشكؿ الموقع الجغرافي لبورما بالسنسبة لمصيف باسنها المسنفذ البحري المهـ في حاؿ  -4
وتضغط الواليات المتحدة عمى الحكومة , تعطؿ مالحتها في بحر الصيف الجسنوبي

مية مف خالؿ قضايا حقوؽ في المحافؿ الدولية وعبر المسنظمات االم المياسنمارية
لمحصوؿ عمى مسنافع جيوستراتيجية ( اقمية الروهيسنغا) واالقميات المضطهدة سنسافاإل

 .( 9) تعطؿ وتعرقؿ سنفوذ الصيف في المياسنمار

                                                           

  81ص االء اٌؾش٠شٞ ٚاخشْٚ، ِصذس عجك روشٖ،( 1) 

ِذخً رفغ١شٞ ٌصؼٛد اٌمٛح  :اٌٛالؼ١خ اٌص١ٔٛ١ٙخ)، (ػشض ثبعُ ساشذ)، ّشعْٛ ١ِششب٠( 8) 

، ٌّؼشفخ اٌّض٠ذ أظش 81/9/8119ِغٍخ اٌغبؽخ اٌذ١ٌٚخ، ، (اٌص١ٕ١خ فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ

  http://www.siyassa.org./newq/3686.aspx:اٌشاثظ

ػشل١خ اٌش١ٕ٘ٚغب صؾ١فخ اٌؼشثٟ عزٚس ؽم١م١خ ٌّأعبح 1...اٌفشاس ِٓ اٌّٛد ) ٠بعش اٌغشثبٚٞ،( 1) 

 .2/1/8112اٌغذ٠ذ، 
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وتتمخص في السنقاط االتية اإلقميمية والدولية عمى ميانمار: الصراعاتالمطمب الثاني/
  :وهي

يأتي الصراع والتسنافس الصيسني عمى  - :سنمارالصراع والتسنافس الصيسني عمى الميا .1
المياسنمار ضمف حمقة التخمص مف هيمسنة الواليات المتحدة االمريكية عمى مسنطقة 
جسنوب شرؽ اسيا وظهور الصيف كمسنافس رئيسي وقوي لها لتمتعها بخصائص فاقت 

امية اكبر دولة سن, عالقاتها الواسعة والمتعددة مع دوؿ العالـ) الواليات المتحدة مسنها
دولة مسنفتحة عمى الخارج سوقيا وماليا , مسناخ سممي لتطوير سنفسهاإلى  بحاجة

ال تسنظر لها ) فالتدخؿ االمريكي( تايواف) وحتى في مسالة( ...ومعموماتيا وتكسنولوجيا
الصيف باسنها تدخؿ في الشؤوف الداخمية وتهديد لؤلمف القومي بؿ اف اولوياتها هي 

مع الواليات المتحدة مستخدمة السياسة البراغماتية ديمومة مصالحها وعالقاتها 
 رغـ( القائمة عمى القوة السناعمة وبالدور المستقؿ السنشط القائـ عمى مبدأ التعاوف

ومف هسنا يمكسنسنا ( 4) (عجزها تحقيؽ االكتفاء الذاتي المطمؽ مف الموارد الغذائية)
  :السنظر في التسنافس الشديد عمى مياسنمار في السنقاط االتية

تسعيسنيات إلى  ترجع عالقات الصيف ببورما في مجاالت التجارة والطاقة والدفاع - أ
مميار دوالر  47اكثر مف  2141-4322االستثمار الصيسني لمفترة ) القرف الماضي

واليوـ حجـ االستثمار الصيسني فيها يمثؿ الربع مف ( في قطاعيف التعديف والطاقة
تصدر مياسنمار اكثر ( مميار دوالر2779حجـ االعماؿ الكمية ) اجمالي استثماراتها

مسنطقة ) مف سنصؼ اسنتاجها الزراعي لمصيف فضال عف مشاركة الطرفيف في التطوير
 .( 2) عمى الحدود المشتركة بيسنهما( حرة قرب ميوز

 :( 9) حجـ التبادؿ بيف مياسنمار والصيف يمكف تمخيصه في السنقاط االتية وهي  - ب

                                                           

 :ٌٍّض٠ذ ِٓ االطالع أظش اٌّمبٌخ إٌّشٛسح فٟ اٌصؾ١فخ ٔٙب٠خ االعجٛع ػٍٝ اٌشاثظ( 1) 

fbid-http://www.facebook.com/permalink.phpstory   

 اٌغشثبٚٞ، ِصذس عجك روشٖ .٠بعش ( 8) 

فٟ 1ِغٍخ اٌّمزطف، اٌؼذد/ /(اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ٚلض١خ ِغٍّٟ ثٛسِب) ٔج٠ٛخ ػجذ اٌؾبفع،( 1) 

86/1/8116 

http://www.facebook.com/permalink.phpstory-fbid
http://www.facebook.com/permalink.phpstory-fbid
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عمى بدء ( 2141/سنيساف) مياسنمار في توقيع اتفاقية بيف الرئيس الصيسني ورئيس .1
( كوسنميسنغ) إلى في اراكاف( تشاوبيو) استخداـ خطي اسنابيب السنفط والغاز مف ميسناء

 الصيسنية .
بالتعاوف ( مميار دوالر 279) وبطاقة( هكتار 4111) مشروع تجاري ضخـ بمساحة .2

 مع الصيف .
 2141اف /في سنيس( الصيف –مياسنمار  –ثيموسنغ ) افتتاح الخط الغازي والسنفطي .3

( يوسناف –راخيف ) مف ساحؿ( كـ 114) وبطوؿ( مميار دوالر 2717) وبكمفة
الصيسني مما يشكؿ ممرا امسنا الستيراد السنفط الخاـ مف الشرؽ االوسط بعيدا عف 

فضال عف ذلؾ فقد وقعت الشركة الوطسنية الصيسنية لمبتروؿ عقود , مالكه مضيؽ
المياه في  مسناطؽ عميقة( 9) رية فيمشاركة في االسنتاج مع وزارة الطاقة المياسنما

 .( 4) الساحؿ الغربي لمبالد
كياو ) مميار دوالر في( 3) لمصيف ميسناء بحري عميؽ ومسنطقة اقتصادية كبيرة بكمفة .4

 .2192جسنوبي راخيف تعد مخصصة لها حتى عاـ ( كيبو
الغاز  2117/تشتري الصيف وفؽ اتفاؽ مع الحكومة البورمية في كاسنوف االوؿ .5

مع بورما لبسناء  2112/وتتفؽ في تشريف الثاسني, سسنة( 91) دة تزيد عفالبورمي لم
( 4711) بميوف دوالر وخط اسنابيب غاز طبيعي بكمفة( 477) خط اسنابيب سنفط بكمفة

 .( 2) مع بورما لبسناء خط اسنابيب سنفط خاـ 2113/وتتفؽ في تموز بميوف دوالر
, ايراف) تفريغ مشترياتها مفتؤّمف هذه االتفاقات لمصيف والتي ذكرسناها سالفا مكاسنا ل .6

بسبب حرماسنها مف مسنفذ غربي عمى المحيط ( يوسناف) في مقاطعتها( ...السوداف 
 بمبمغ قدره( راسنغوف) فضال عف قياـ الحكومة المياسنمارية بتاميف العاصمة, الهادي

 .( 9) (شهريا/مميوف دوالر 411)

                                                           

 . 8118شجىخ فٍغط١ٓ ٌٍؾٛاس، /رمش٠ش اٌّؾٛس اٌششػٟ، (ثٛسِب ِأعبح رزغذد) (1) 

  http://www.marefa.org                     :ثٛسِب، ٌٍّض٠ذ أظش اٌّٛلغ –خظ أبث١ت ص١ٕ١ٛ ( 8) 

 (3) Exports govt. earns us 170$ million monthly form gas ,Myanmar times 

,15/7/2015  

http://www.marefa.org/
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زير الدفاع حيث وقع و ( روسيا) دخؿ عمى خط التسنافس الدولي عمى بورما -ج 
 محطة لبسناء عقدا( راسنغوف) إلى خالؿ زيارته 2147عاـ ( سيرغي شويغو) الروسي

البياسنات , المعمومات العسكرية) فضال عف التعاوف في مجاالت سنووية كهرومائية
 .( 4) (برسنامج لتدريب ضباط المخابرات, االلكتروسنية

( 2141و  2111في عاـ ) كما حؽ السنقض( الصيف وروسيا) تستخدـ كؿ مف - خ
في بورما  سنسافضد اي مشروع اممي في مجمس االمف حوؿ اسنتهاكات حقوؽ اإل

بتصدير طائرات ومدرعات وسفف بحرية لبورما ( 4323عاـ ) ولتحقيؽ القطبية تقوـ مسنذ
مواسنئها عمى محيط الهسندي ومواجهة السنفوذ الهسندي في المسنطقة ومراقبة إلى  لموصوؿ

مجاؿ التجارب الصاروخية واماـ هذا الصعود المتسارع  سنشاطات الهسند العسكرية في
مسنع ) لمصيف استخدمت الحكومة الهسندوسية استراتيجية اسنقالبية مع بورما تقوـ عمى

مساعدة عسكرية ودعـ استخباراتي ) توفير, عمميات المقاومة المسنطمقة مف اراضيها
 .( 2) (لبورما وتمكيف السنظاـ العسكري

المجمس الوطسني  دعـ) اضافية الثارة مخاوؼ الهسند مسنهاتمتمؾ الصيف اوراؽ  -هػ 
 االثسنية الصيسنية في دعـ), (والية مايف بؤر الهسندية سناجا السند االشتراكي في

مقاطعة جامو  دعـ الخالؼ عمى مسنطقة في شماؿ شرؽ), (والية شاف البورمية/كوكاسنغ
مة بيف الهسند ومقاطعة دعـ الخالؼ عمى مسنطقة في جباؿ الهمااليا الفاص) و( وكشمير

                                                     .( 9) (التبت الصيسنية
 احتاللها اذ كاف( الواليات المتحدة االمريكية) بورما ؿ خط التسنافس الدولي عمىدخ -و 
كمحاولة لحصار الصيف غربا ومسنعها ( 2112اـ بحجة مكافحة االرهاب عأفغاسنستاف )

 تركماسنستاف) الغاز مف كبيرة كميات فيها مف اقامة عالقات مع الدوؿ التي اكتشفت

                                                           

(1)Myanmar and Russia boost nuclear cooperation) Myanmar times 

,3/4/2015 hashi tharoor 

 (2) (India took (180) degree turn in Myanmar policy) ,28/5/  

  .http:// economic time ,indiatimes.com :ٌّؼشفخ اٌّض٠ذ ساعغ اٌّٛلغ

  :ٌٍّض٠ذ أظش ِٛلغ دٚد ِصش ػٍٝ اٌشاثظ، (اٌزجذ ... ربس٠خ ِٓ إٌضاع ث١ٓ إٌٙذ ٚاٌص١ٓ) (1) 

www.dotmsr.comhttp://  

http://www.dotmsr.com/
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افغاسنستاف واوزبكستاف وتركماسنستاف ) الدوؿ في عسكرية قواعد واقامة( وايراف
ركز التجارب الصيسنية اذ تبعد القاعدة االمريكية فيها عف م( وطاجاكستاف وقير غستاف

 .( 4) كـ( 121) غربي تركستاف ب
تجددت محاوالت الواليات المتحدة االمريكية لكبح جماح العمالؽ الصيسني ومسنعها  -ز 

مف السيطرة عمى التجارة العالمية والتسنقيب في بحر الصيف الجسنوبي وابتالع ثروات 
 42) برميؿ وغازيمميار  9) بورما لديها احتياطي سنقطي ب) جسنوب اسيا السنفطية
 2144ومسنافستها لمواليات المتحدة في عهد الرئيس اوباما عاـ ( ( مميوف قدـ مكعب

%الى 71) حيث تـ زيادة سنسبة االساطيؿ االمريكية في بحر الصيف الجسنوبي مف
الفمبيف وتايواف وماليزيا وفيتسناـ ) واقامة عالقات استراتيجية وعسكرية مع( 51%

 .( 2) (ماالكة) ت عسكرية في مضيؽفضال عف وضع قوا( وبروسناي
لتطوير شراكة عميقة مع بورما ألجؿ استكماؿ ( بالهسند) زّجت الواليات المتحدة -ح

مشروعها الجديد مع مسنظمة االسياف مف خالؿ االستفادة مف موقع بورما المؤثر 
واستغالؿ البعد الديسني وتسنحصر االستراتيجية الهسندية لمواجهة السنفوذ الصيسني بعدة 

 ابراـ صفقة بقيمة, توفير المساعدات العسكرية لحكومة مياسنمار) هات مسنهااتجا
عمميات حفظ إلى  تأييد اسنضماـ مياسنمار, مميوف دوالر لتوريد طوربيدات هسندية( 9173)

 .( 9) (السالـ االممية
السنقاط ( االبادة لمسممي الروهيسنغا, الديموقراطية, سنسافحقوؽ اإل) شّكمت ممفات -ط

( اوباما) ات الحكومة االمريكية في اداسنتها لبورما وفي هذا الصدد التقىلبياسن المهمة
 هيالري زيارة) وسبقتها لقاءات مسؤوليف اخريف 2149عاـ ( ثيف سيف) الرئيس البورمي

ووصؼ جوف كيري  2144اوسنغ ساف سوتشي عاـ  المعارضة زعيمة بيت كميسنتوف

                                                           

ٌّبرا رٍه اٌفئزبْ ال١ٍخ اٌش١ٕ٘ٚغب ِٚغٍّْٛ رشوغزبْ اٌششل١خ ّ٘ب اوضش ػشل١بد ) ِؼزض ػٍٟ،( 1) 

ٚاٌزٙغ١ش .. ٚػاللخ اٌصشاع االِش٠ىٟ اٌص١ٕٟ فٟ عٕٛة ٚٚعظ اع١ب   اٌؼبٌُ ػشضخ ٌٍّزاثؼ

 8112/ 1/ 8ِٛلغ عبعب ثٛعذ فٟ ، (ٌّزاثؾّٙب

  ِؼزض ػٍٟ، ِصذس عبثك( 8) 

  16/11/8116( االلزصبد ٠ٍؼت دٚسا خف١ب فٟ اصِخ اٌش١ٕ٘ٚغب) صؾ١فخ اٌششق االٚعظ،( 1) 
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كؿ هذه السنقاط استهمكت بعد , (4) (وصةاصالحات الحكومة البورمية بالرائعة ولكسنها مسنق
لسدة الحكـ مما جعمت الواليات  2147في اسنتخابات عاـ ( اوسنغ ساف سوتشي) وصوؿ

, ديوف بورما اسقاط) سنحو المسنافسة االقتصادية المتحدة اف تغير مف استراتيجيتها
راء وهذا ما شّكؿ وحسب ا( السماح بالتبادؿ التجاري , فتح مجاؿ االستثمار المباشر

 .( 2) بعض المحمميف مجازاة لبورما في اسنتهاكاتها بحؽ مسممي الروهيسنغا
قياـ ) التي ترجع عالقاتها مع بورما مسنذ( اسرائيؿ) دخؿ عمى خط التسنافس الدولي -ي

 وكاسنت اخر, (بدعـ بريطاسني لهما4312 دولة احتالؿ واسنفصاؿ بورما عف الهسند عاـ
, وقاـ  2141عاـ ( شراء ست سفف اسرائيمية مف طراز سوبر ديبورا) بيسنهما صفقة
 البورمية وقدـ له مساعدات بتدريبات لجهاز المخابرات( الموساد الصهيوسني) جهاز

 .( 9) (...تدريب فرؽ حراسة الشخصيات ووحدات القمع )
مرت العالقات بيف الطرفيف بفترة مف الفتور ثـ تجددت اثر طمب الجيش   - ك

 سفيسنتيف ممموءتيف) مساعدة مف الكياف الصهيوسني الذي ارسؿ 4322البورمي عاـ 
 .( 1) 4322ادعت اسنها مف غسنائـ حربها في لبسناف عاـ ( بالسالح والصواريخ والقسنابؿ

المواقؼ إلى  تجاوزت عالقات الطرفيف القضايا التجارية واالستخباراتية لتسنتقؿ - ل
قياـ مصر بإغالؽ قسناه السويس ( اوسنو) معارضة رئيس وزراء بورما) الدولية ومسنها

 بدعوة محاولة اقسناع مسنّظمي مؤتمر عدـ االسنحياز, اماـ المالحة الصهيوسنية
الرافضة في السابؽ باداسنة الكياف  فضال عف مواقفها, لحضورها( اسرائيؿ)

مما سبؽ تسناوله باف التسنافس االقميمي والدولي تغمب عميها  يتضح .( 7) (الصهيوسني
 واجهة بورما تشّكؿ القتصادية والتجارية مع العمالؽ الصيسني والتيالمصالح ا

                                                           

، (ٚاشٕطٓ رؼزجش االصطالؽبد فٟ ١ِبّٔبس سائؼخ ٌٚىٓ ِٕمٛصخ) صؾ١فخ اٌششق االٚعظ،( 1) 

 .16/11/8111فٟ  18216/اٌؼذد

  :ػٍٝ اٌّٛلغ، (ٌّغٍّٟ ثٛسِب ٌّبرا صّذ اِش٠ىب ػٓ اٌزط١ٙش اٌؼشلٟ) (8) 

http://www.almassaepress.com  

  11/8112/ 15صؾ١فخ اٌغذ االسد١ٔخ فٟ ، (اعشائ١ً ٚثٛسِب)، ثشَ٘ٛ عشا٠غٟ( 1) 

أظش ِٛلغ اسَ  ٌٍّض٠ذ، (اٌغالػ االعشائ١ٍٟ ٠ؼضص د٠ىزبرٛس٠خ إٌظبَ اٌؾىُ فٟ ١ِبّٔبس) (9) 

 http://www.eremnews.com.                                                   :االخجبسٞ ػٍٝ اٌشاثظ

            

  http://www.marefa.org.:اٌشاثظ ،ػٍٝ( اٌؼاللبد اٌّصش٠خ اٌجٛس١ِخ) (6) 

http://www.almassaepress.com/
http://www.almassaepress.com/
http://www.eremnews.com/
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 اثارة) خالؿ مف العالمية سنحو حممها تحقيؽ سنحو الدخوؿ عميها لكبح سطوتها
والديموقراطية تارة ومف خالؿ وضع العراقيؿ  سنسافاإل حقوؽ واسنتهاكات المشاكؿ

المحيطات ووضع قواعد عسكرية في  والعقبات بالسيطرة عمى المواسنئ المهمة في
جمهورية اـ ) وجاءت توصية اي مف االدارات االمريكية, (الدوؿ القريبة مسنها

بعدـ التخمي عف تايواف في صراعها مع الصيف اال دليال عمى ذلؾ ( ديموقراطية
 واخيرا دعـ القوى الوطسنية الصيسنية بالمطالبة بالمزيد مف االصالحات والحقوؽ

ومف هسنا تدرؾ الحكومة المياسنمارية جيدا اف , (مة في تركستاف الشرقيةاالقمية المسم)
ال تجابه وال ترد بشكؿ عسنيؼ وتعمـ  صراعها الطائفي والعرقي ضد مسممي الروهيسنغا

لها  سنسافجيدا اف طبيعة التوازسنات والضغوطات الموجهة اليها في ممؼ حقوؽ اإل
 اهداؼ سياسية ومصالح اقتصادية .

 عالمبحث الراب
موقف المجتمع الدولي واالسالمي من المأساة وخيارات الحكومة وسيناريوهات 

 المستقبل
 :تذكر بسنقاط هي :المطمب االول/موقف المجتمع الدولي واالسالمي

العالقات الصيسنية المياسنمارية جيدة ولكف قمع الجيش لثورة الرهباف  -أ// الصيف .1
ريكية واممية ضد مياسنمار وصدور عقوبات ام( 2111/ 3/ 21) البوذييف في

     . اثرت بشكؿ واضح عمى هذه العالقات
, اتحاد االوروبي, بريطاسنيا, ايطاليا) ادى وقوؼ المجتمع الدولي والممثمة ب -ب 

دوف الحديث عف مأساة مسممي ) مع احتجاج الرهباف البوذييف( وسسنغافورة ..., اسباسنيا
الحكومة الصيسنية عمى تخفيض سنبرتها اجبار إلى  تحت ضغط المصالح( الروهيسنغا

 .( 4) مف اإلجراءات القمعية العسكرية
الفي كيمو متر مف االحراش والجباؿ ) الحدود الصيسنية المياسنمارية البالغةكاسنت  -ت

وعميه فاف , مرتع خصب إلسنتاج وتهريب المخدرات( واالسنهار والمثمث الذهبي فيها

                                                           

  . 2-2ص ِصذس عجك روشٖ،، (ِغٍّٛ ثٛسِب :١ِبّٔبس) (1) 
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قبؿ التحالؼ الدولي وفي مقدمتها  الموقع االستراتيجي لمياسنمار يعد مهما مف
الواليات المتحدة لمحاصرة تجاره الصيف العالمية مما يجعؿ ذلؾ سببا مقسنعا لعدـ 

 .( 4) تحرؾ السنظاـ الصيسني الحاكـ بأي شيء مف مأساة مسممي الروهيسنغا
  :/ الواليات المتحدة االمريكية .2
ار جمهورية اتحاد ز  اوؿ رئيس امريكي( باراؾ اوباما) يعد الرئيس االمريكي - أ

عالقات الواليات المتحدة مع ) وقاؿ في خطابه هسناؾ 43/44/2142مياسنمار 
المصالحة الوطسنية تستغرؽ بعضا مف الوقت وهي ضرورية , مياسنمار متيسنة

, (مرحبا بوعود الحكومة بتسوية القضايا المتعمقة بالعدالة, لمستقبؿ هذا البمد
اتفاؽ ) وزير الخارجية االمريكي عمىمساعدة ( اف ريتشارد) ومف جاسنبها اكدت

بالدها مع موقؼ االتحاد االوروبي المقمؽ مف استمرار سياسة التمييز ضد 
 .( 2) (اقمية الروهيسنغا

 االخبارية واصفا( CNN) وزير الخارجي االمريكي لقسناة( مايؾ بومبيو) صرح - ب
االسنتهاكات ضد مسممي الروهيسنغا باسنها يمكف اف تصؿ لمستوى االبادة )
 .( 9) (شريةالب

 ازالت الحكومة االمريكية مياسنمار مف قائمتها السسنوية لمحكومات التي تستخدـ - ت
 .(1) (االتجار بالبشر) ورفعت مرتبتها في تقريرها العالمي مف( الجسنود االطفاؿ)

  :/ االتحاد االوروبي .3
المجازر التي ترتكبها  2142اداسنت المفوضية االوروبية في شهر تموز  :اوالً 

بوذية متطرقه ضد مسممي مياسنمار واكد السناطؽ باسـ المفوضية لشؤوف جماعات 
اف االتحاد االوروبي يتابع بكتب احداث ) (مايكؿ ماف) السياسة الخارجية والدفاع

                                                           

 .1ص اٌّصذس اػالٖ،، (ِغٍّٛ ثٛسِب :١ِبّٔبس) (1) 

اٌش١ٕ٘ٚغب ٠ؾٍّْٛ ٔفظ اٌشؼٛس ثبٌىشاِخ اٌزٞ ٌذٞ  :اٚثبِب فٟ ص٠بسح ربس٠خ١خ ١ٌّبّٔبس( ( 8) 

 www.dw.com.2012  :ٌّٛلغٌٍّض٠ذ ػٍٝ ا، (ٌٚذ٠ىُ

 ٠86/1/8112َٛ ، (اٌؾصبد) لٕبح اٌششل١خ ١ٔٛص، ٔششح اخجبس اٌؼبششح( 1) 

  .( اؽذاس ثٛسِب) ،8112، ٔغبْاٌزمش٠ش اٌؼبٌّٟ، ِٕظّخ ؽمٛق اإل  (9) 

http://www.dw.com.2012/
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وعمؽ االتحاد في تقريره ( 4) (العسنؼ التي تستهدؼ االقمية المسممة في مياسنمار
العسكرييف لحضور الدعوات الموجهة لمكبار الضباط  2142العالمي لعاـ 

 .( 2) االستعراض العسكري لمتعاوف الدفاعي
  :مسنظمة االمـ المتحدة/. 1
مف  1/تحت البسند 2141عاـ ( 27) في دورته( سنسافمجمس حقوؽ اإل) اكد :اوالً 

في مياسنمار وحثت الحكومة  سنسافقمقه المتزايد السنتهاكات حقوؽ اإل) جدوؿ االعماؿ
 .( 9) ع حد لهذه االسنتهاكاتالمياسنمارية عمى زيادة جهودها لوض

أ وصى المجمس في سنهاية اجتماعه الحكومة المياسنمارية بحماية جميع  :ثاسنياً 
إلى  والسماح لموكاالت بالوصوؿ سنسافالمدسنييف مف العسنؼ وضماف احتراـ حقوؽ اإل

اماكسنهـ إلى  وعودة المشرديف والالجئيف بطواعية( اراكاف/راخيف) جميع اسنحاء والية
 .( 1) المحمية

إلى  وتحت اشراؼ المسنظمة االممية( البسنغالية والبورمية) توصمت حكومتي :ثالثاً 
 .( 7) ديارهـإلى  اتفاؽ يسمح عمى مساعدة مسممي الروهيسنغا بالعودة

 :االتحاد العالمي لعمماء المسمميف/. 7  
لـ يكف موقؼ االتحاد بعيدا عف االستسنكار والشجب فقد عبر االتحاد في بياف  - أ

استسنكاره لممجازر بحؽ المسمميف والتطهير العرقي وعف قمؽ العالـ ) عفله 
 .( 5) (بسناء ثقافة سياسية ديموقراطيةإلى  واكد اف مياسنمار بحاجة, االسالمي

اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارا تـ صياغته مف قبؿ مسنظمة التعاوف  - ب
( 2141/كاسنوف االوؿ) فياالسالمي التي لها عالقات قوية مع االتحاد العالمي 

                                                           

 68ص روشٖ،ِصذس عجك ، (...اٌش١ٕ٘ٚغب فٟ ١ِبّٔبس ) طبسق شذ٠ذ، ( 1) 

 ، ِصذس عجك روشٖٔغبْاٌزمش٠ش اٌؼبٌّٟ، ِٕظّخ ؽمٛق اإل( 8) 

-AGE14) ،سلُ اٌٛص١مخ( فٟ ١ِبّٔبس ٔغبْؽبٌخ ؽمٛق اإل) االُِ اٌّزؾذح، اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ،( 1) 

 .8ص ،8119/ ١ٔغبْ، (13573020614

  1ص االُِ اٌّزؾذح، اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ، اٌّصذس اٌغبثك،( 9) 

 . 82/11/8112فٟ ٠َٛ ، (اٌؾصبد) ١ٔٛص، ٔششح اخجبس اٌؼبششحاٌششل١خ ( 6) 

فٟ  151صؾ١فخ اٌٛعظ، اٌؼذد/ ، (ِخطظ ثٛرٞ إلخالء ١ِبّٔبس ِٓ اٌّغ١ٍّٓ) عؼ١ذ ِؾّذ،( 5) 

16/2 /8118 
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, يةسنساسنالسماح لممساعدات اإل, الحد مف العمميات العسكرية في مياسنمار) ؿ
 .( 4) (االصمية ... تعييف مبعوث خاص لبورما مسناطقهـإلى  عودة الالجئيف

  :تركيا/.5  
تعد تركيا مف اوائؿ الدوؿ التي استسنكرت بشدة العدواف البورمي لمسممي  - أ

 . 2142اية احداث عاـ الروهيسنغا مسنذ بد
توالى رؤساء الحكومة التركية االستسنكار والشجب لجرائـ الحكومة البورمية عمى  - ب

احمد داود ) وارسمت اسطوؿ مف المساعدات العاجمة وزار( اراكاف) مسممي
  رئيس الوزراء تركيا مسممي اراكاف في مخيمات الالجئيف .( اغمو

متابعة , يع المساعداتمكتب لؤلشراؼ عمى توز ) فتحت الحكومة التركية - ت
الستقباؿ المساعدات ( رئاسة الوزراء) حسابا بسنكيا باسـ, اوضاع مسممي اراكاف
واعمف مركز الكوارث والطوارئ التركية جمع تبرعات ( لصالح مسممي اراكاف
 .( 2) مميوف دوالر وبسناء مدرسة لمسممي اراكاف( 79) لمسممي الروهيسنغا ب

تسميط الضوء عمى قضية مسمميف الروهيسنغا عقد اجتماع دولي في اسطسنبوؿ ل ث .
 .( 9) ألجؿ رفع دعوى قضائية لدى محكمة الجسنايات الدولية

 :مصر/.1
اف حكومته مع بداية احداث ( عمرو رشدي) اكد الوزير المصري المفوض - أ

استدعت سفير مياسنمار في القاهرة وسممته رسالة عاجمة مف  2142/حزيراف
الحكومة المياسنمارية وقؼ اعماؿ العسنؼ تطالب ( محمد عمرو) وزير الخارجية

 لمسممي الروهيسنغا .
تحركت الحكومة المصرية عبر مسنظمة التعاوف االسالمي واالمـ المتحدة لوقؼ  - ب

 .( 4) العسنؼ ضد مسممي الروهيسنغا

                                                           

 ، ِصذس عجك روشٖٔغبْاٌزمش٠ش اٌؼبٌّٟ، ِٕظّخ ؽمٛق اإل( 1) 

ِٛلغ ، (دٚالس ِٚذسعخ ٌّغٍّٟ اٌش١ٕ٘ٚغب ١ٍِْٛ( 61) ِٛظفٛ اٌؾىِٛخ اٌزشو١خ ٠زجشػْٛ ة) (8) 

 . 11/18/8118اٌؼشث١خ ٔذ فٟ 

 8118/ 1/11 صؾ١فخ اٌغج١ً فٟ، (ِؤرّش ٌزؾش٠ه لض١خ ِغٍّٟ ثٛسِب فٟ ِؾىّخ اٌغٕب٠بد) (1) 
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اقتحاـ سفارة بورما واحراؽ عممها والمطالبة بطرد السفير والتسنديد بالجرائـ  - ت
ؿ المتظاهروف عمى لساف خطيب مسجد الوحشية ضد مسممي الروهيسنغا وحم

 .(2)القادة العرب والمسمميف مسؤولية ما يحدث في بورما( مظهر شاهيف) عمر
 :المممكة العربية السعودية/.2   

ايدت المممكة اسنعقاد مؤتمر لمسنظمة التعاوف االسالمي في مكة المكرمة عاـ  - أ
الحوار مع الدوؿ تعزير التعاوف و ) وصدر البياف الختامي لممؤتمر ب 2142

استسنكار سياسة العسنؼ التي , غير االعضاء والتي تتواجد فيها اقميات مسممة
ايفاد بعثة لتقصي , تمارسها الحكومة المياسنمارية ضد اقمية الروهيسنغا المسممة

يرحب المؤتمر التزاـ اعضاء , الحقائؽ حوؿ ايصاؿ المساعدات لممتضرريف
 .( 9) (مسألةرابطة اقطار جسنوب شرؽ اسيا بهذه ال

مميوف ( 71) بمبمغ( عبد اهلل بف عبد العزيز) قدمت المممكة مساعدة مف الممؾ - ب
 .( 1) دوالر لمسممي الروهيسنغا

 تحت عسنواف( ميدؿ ايست اتي) في صحيفة( سنافيز احمد) اشار الباحث  - ت
( الخميج يشاركوف بالسنفط والغاز .. االبادة الجماعية في روهيسنغا مياسنمار)

 :عمى السنقاط مف اهمها 2141/ 3/ 21والمسنشور في 
  ابقاء عالقات اوروبا وبورما عمى درجة عالية مف المتاسنة لالستفادة مف

استسنكار لها لعدـ أو  احتياطياتها السنفطية والغازية والمعدسنية وعدـ توجيه سنقد
 .( الروس والصيف) دفعها لمميؿ سنحو

 ( خصوصالخميجية بال) توجيه الدوؿ االسالمية وعبر مسنظماتها المتعددة و
اذ اف رجحاف كفة ( الدفاع عف االسالـ والمسمميف) باالبتعاد عف شعار

                                                                                                                                                      

 126صؾ١فخ اٌٛعظ، اٌؼذد ، (دٌٟٚ صّذ ع١بعخ رط١ٙش ػشلٟ ِأعب٠ٚخ فٟ ظً) عؼ١ذ ِؾّذ،( 1) 

 86/1/8118فٟ 

 .2/8111/ 1ِٛلغ اٌؼشث١خ ٔذ فٟ ، (الزؾبَ عفبسح ثٛسِب ثبٌمب٘شح ٚاؽشاق ػٍّٙب) (8) 

  :ػٍٝ اٌشاثظ( ِٚغٍّٟ ١ِبّٔبس( ثٛسِب) ٔجزح ػٓ ١ِبّٔبس)، ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌشؽّٓ( 1) 

http://www.primo,pdf,2008 

 11ٔذ،،ِٛلغ اٌؼشث١خ( ١ٍِْٛ دٚالس ٌّغٍّٟ اٌش١ٕ٘ٚغب( 61) ٗ ة٠ٛع خبدَ اٌؾش١ِٓ( 9) 

/11/8118 

http://www.primo,pdf,2008/
http://www.primo,pdf,2008/
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عمى كفة الدفاع عف المسمميف وحفظ ( السنفطية والغازية) المصالح التجارية
الؼ برميؿ سنفط ( 211) تضخ دوؿ الخميج والمممكة في مقدمتها ب) كرامتهـ
.يتضح ( 4) عبر مياسنمار لمصيف( قدـ مكعب مف الغاز/مميارات( 9) يوميا و

مما تـ احصاءه مف المواقؼ الدولية واالسالمية اف توجه العالـ لهذه الدولة 
الشجب واالستسنكار غالبا وتقديـ الدعـ ) خصوصا االسالمية مسنها تسنحصر في

دوف الخوض في جوهر وحقيقة ( المادي والمعسنوي احياسنا وبدرجات متفاوتة
سنا توجها باف حكومات المأساة التي تعيشها مسممي الروهيسنغا وهذا ما يعطي

الدوؿ االسالمية ال تتمكف مف التدخؿ لحؿ تمؾ المأساة لوجود تقاطعات 
قضية مقتؿ الخاشقجي في القسنصمية السعودية ) مصالح دوؿ كبرى في مياسنمار

 وترؾ االمور لممجتمع الدولي .( في اسطسنبوؿ
 :خيارات الحكومة المياسنمارية وسيسناريوهات المستقبؿ المطمب الثاسني/

 :تختصر في خياريف هما :لمسممي الروهيسنغا خيارات الحكومة المياسنمارية -1
القبوؿ بإعادتهـ كبسنغاليف الف اكثرية الروهيسنغا ليسوا ابف البمد واسنما مهجريف مف  - أ

بسنغالدش مسنذ اربعيسنيات القرف الماضي وساهـ االحتالؿ البريطاسني في زيادة 
لعسكرية ضد البورمييف مف خالؿ اشاعة اعدادهـ ألجؿ استخدامهـ في العمميات ا

 .( 2) روح التحرر واالسنفصاؿ وبث االفكار الجهادية لدى البعض مسنهـ
الذيف أو  االعتقاؿ والسجف اذ اعدت الحكومة مخيمات لالجئيف في تسجيؿ اسمائهـ - ب

. ولتحقيؽ الخياريف وتمييع حقوؽ الجسنسية والمواطسنة ( 9) ال يممكوف الوثائؽ الرسمية
( كما اظهرت االقمار الصسناعية) الروهيسنغا لجأت الحكومة المياسنماريةمف مسممي 

                                                           

اٌفئزبْ ال١ٍخ اٌش١ٕ٘ٚغب ِٚغٍّٟ رشوغزبْ اٌششل١خ ّ٘ب اوضش ػشل١بد اٌؼبٌُ  ٌّبرا رٍه) ِؼزض ػٍٟ،( 1) 

ٚػاللخ اٌصشاع االِش٠ىٟ اٌص١ٕٟ فٟ عٕٛة ٚٚعظ اع١ب  ...ػشضخ ٌٍّزاثؼ ٚاٌزٙغ١ش 

   . 8/1/8112عبعب ثٛعذ فٟ  ِٛلغ، (ثّزاثؾّٙب

االعزؼّبسٞ اٌجش٠طبٟٔ ... اٌؾشوبد اٌغٙبد٠خ ... إٌظشح  اٌذٚس :اٌش١ٕ٘ٚغب ٚاصِزُٙ)، اٌغ١ذ شجً ( 8) 

ٌّٚبرا  اٌؼاللبد اٌّزٛفشح ث١ٓ ثٛسِب ٚٚاشٕطٓ ... ِششٚع اعزٙذاف اٌص١ٓ  اٌغٍج١خ ٌُٙ ... ربس٠خ

                                      :ػٍٝ اٌشاثظ 8112/ 1/1ِٛاض١غ ٚاثؾبس ع١بع١خ، ( ثٛسِب

http://www.m.ahewar.org 

ٔششح االل١ٍبد اٌّغٍّخ ؽٛي  :ِىخ اٌّىشِخ، (اٌؾىِٛخ رضغ خطخ ٌالل١ٍخ اٌّغٍّخ :١ِبّٔبس)  (1) 

 .  891ص 8111، 6/، ساثظ اٌؼبٌُ االعالِٟ، اٌؼذداٌؼبٌُ

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
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قرية يسكسنها الروهيسنغا بشكؿ كامؿ فضال عف خسائر ( 911) الى تدمير اكثر مف
االلغاـ االرضية المزروعة في مقاطعتهـ خالؿ العشر سسنوات الماضية والتي تعد 

 .( 4) ثالث اعمى معدؿ في العالـ
ستشراؼ مستقبؿ هذه االزمة سنذكر ما تـ جمعه مف ال:سيسناريوهات المستقبؿ  -2

 :اآلراء المستقاه مف الباحثيف وكما يمي
استمرار الفقر لغالبية الشعب البورمي مقابؿ تمتع السنخبة السياسية الحاكمة بهدر  -أ

 .موارد البالد الطبيعية لصالحها
الحية ورفع استطاعة الحكومة الشبه المدسنية مف االستمرار في سياستها االص -ب

وسنمو الطبقة الوسطى وظهور حكومات قادرة عمى االصالح , العقوبات الغربية عسنها
في ضوء المقاء الصيسني ( السيسناريو االكثر قبوال لمتحقيؽ) وقيادة التغيير في بورما

 .( 2) الهسندي
اشعاؿ فتيؿ التطرؼ الديسني لخوض حرب داخمية اسالمية بوذية تمتد لمسناطؽ  -ج 

 د .اخرى مف البال
 وبدعـ قوي لحكومة( االرهاب) استغالؿ هذا التطرؼ كذريعة لمتدخؿ تحت عسنواف - د

 . المدعومة امريكيا( اوسنغ ساف سوتشي)
ابتزاز الحكومة المياسنمارية مف خالؿ تشتيت سمطاتها إلجبارها ودفعها لوقؼ  -هػ 

 عالقاتها مع الصيف .

                                                           

 ، ِصذس عجك روشٖٔغبْاٌزمش٠ش اٌؼبٌّٟ، ِٕظّخ ؽمٛق اإل( 1) 

 صبٔذ ١ِٕذ، ِصذس عجك روشٖ ( 8) 
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 الخاتمة
لتهجير المسنهجية ضد الروهيسنغا يبقى صمت العالـ اماـ حمالت العسنؼ واالضطهاد وا

توفر أو  تستغؿ وتشّد في الدورات االسنتخابية لحشد السناخبيف, مثارا لمدهشة واالستغراب
وتتقاطع المواقؼ الدولية واالسالمية , لزيادة التسنكيؿ( كظهور داعش) مسناخات مسناسبة

ة ولوضع يسنساسنمع هذه المأساة بترجيح كفة المصالح عمى كفة الدفاع عف الحقوؽ اإل
بعض المعالجات والحموؿ الممكسنة اماـ المجتمع الدولي واالسالمي وضع الباحث السنقاط 

 :االتية
التفعيؿ االعالمي لمأساة مسممي الروهيسنغا ألجؿ كشؼ المستور اماـ السناس  -1

عرضت ) ,االقمية ومعرفة ما يحاؾ خمؼ الكواليس مف مؤامرات و دسائس لهذه
 .( وثائقيا عف مأساة مسممي الروهيسنغااالخبارية فمما  BBCقسناة 

مثؿ مشروع ) اقامة مشاريع عممية وذات تاثير كبير في بسنية االقتصاد الوطسني -2
 لكي تكوف بمثابة ورقة ضغط عمى حكومة مياسنمار المديسنة .( القرف السعودي

محاكاة خطط االقميات السناجحة في العالـ واالستفادة مسنها لمساعدة مسممي مياسنمار  -3
 ودعمهـ .

تقديـ الدعـ والمساعدة لمدوؿ المجاورة لجمهورية اتحاد مياسنمار وبأخص الحكومة  -4
البسنغالية لكثرة المهجريف اليها لتشجيعها وحثها عمى توفير بيئة مسناسبة وأمسنة 

 لموافديف اليها مف مسممي الروهيسنغا .
االسنتهاكات مستوى جرائـ  بعدما وصمت بهـ هذه) الروهيسنغا تدويؿ مأساة مسممي -5

مف خالؿ رفع دعاوى قضائية في محكمة الهاي ضد سنظاـ ( االبادة الجماعية
 مياسنمار الحاكـ .

تشكيؿ قوة ضغط قاسنوسنية الف الكثير مف قضايا المسمميف يتـ عرقمتها قاسنوسنيا  -6
 بسبب الجهؿ القاسنوسني والجهؿ بصسناعة الضغط الدولي .

 المصادر
, صحيفة البياف( رما ...حرب متعددة المستوياتابادة الروهسنيغا في بو ) محمد محمود البشتاوي( 4) 

43/3/2142. 
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صالح سميماف /عرض, (بورما ومفترؽ طريؽ جديد السيا؟ايف تمتقي الصيف بالهسند) ,ثاسنت ميسنت( 2( 
 .2142, سنيويورؾ: دار فارار وسترس وجيرو, عبد العظيـ

رير: محمد السيد سيمـ ورجاء تح, (اتحاد ميارسنمار :االطمس االسيوي) ,ابراهيـ المغازي واخروف( 9) 
 .2119, جامعة القاهرة, كمية االقتصاد والعمـو السياسية :مركز الدراسات االسيوية, ابراهيـ سميـ

المركز االستشاري لمدراسات , (مأساة مسممي الروهيسنغا في مياسنمار) ,االء الحريري واخروف( 1) 
 , 2141, 45/العدد, سمسمة البحث الراجع :والتوثيؽ

 ثاسنت ميسنت( 7) 
, دار عويدات لمسنشر والطباعة :بيروت, تعريب جورج قاضي, (الروس :اطمس بمداف العالـ) (5) 

2149 
 .211, الشركة العالمية لمسنشر :بيروت, (االقميات المسممة في العالـ) ,مسعود الخوسند( 1) 
 //:October ,  www.ar.wikipedia.org.10http :لممزيد عف االقتصاد المياسنماري اسنظر( 2) 

2015 .             
 .مصدر سبؽ ذكره, (مأساة مسممي الروهسنيغا في مياسنمار) ,االء الحريري واخروف( 3) 
  2147/ 4/ 2لزيادة االطالع اسنظر مسنشور وكالة روتيرز في ( 41) 
تسنافس الكبار واالهمية  :المحور االسيوي في سياسة اوبامامياسنمار و ) ,صهيب جاسـ( 44) 

 .2142, مركز الجزيرة لمدراسات :الدوحة, (االستراتيجية
 2147, سنيويورؾ, (2147تقرير التسنمية البشرية ) ,سميـ جهاف( 42) 
ماليزيا وجسنوب شرؽ ) في كتاب, (التحوؿ الديموقراطي في جسنوب شرؽ اسيا) ,هدى ميتكيس( 49) 

 .2113, برسنامج الدراسات الماليزية, كمية االقتصاد والعمـو السياسية :امعة القاهرةج( اسيا
 :القاهرة, (قرابيف لمعسنصريةإلى  اذ يتحوؿ المسمموف :االبادة في بورما) احمد موسى بدوي( 41) 

 2147, المركز العربي لمبحوث والدراسات
 عمى الرابط, (ومسممي مياسنمار( بورما) سنبده عف مياسنمار) ,عبد الرحمف محمد عبد الرحمف( 47) 

                                                               http://www.primo,pdf.2008
          

) 16) International crisis group , (Myanmar:anew Muslim insurgery in 
Rakhine state,dec.15,2016      ( المسمموف في بورما ضحايا ) ,احمد الحسيسني( 41

مجمة شعائر المركز  :بيروت, (ايف المسمموف واالحرار في العالـ, التهجير والمجازر واالبادة
,2149, 91العدد/ , االسالمي  

2111, مجموعة السنيؿ العربية:القاهرة, (حقائؽ وارقاـ :موسوعة دوؿ العالـ) ,حمد الجابريم  

http://www.ar.wikipedia.org.10/
http://www.primo,pdf.2008/
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جامعة بغداد , مجمة دراسات دولية, (مشكمة االقمية المسممة في مياسنمار) ,سنادية فاضؿ عباس( 43) 
51-57 ,2147  
االدارة العامة , السعودية تقرير عف وزارة االوقاؼ والشؤوف الديسنية, (مسممو بورما :مياسنمار) (21) 

  2142, لموعظ واالرشاد
 ابراهيـ المغازي واخروف( 24) 
مجمة  :مكة المكرمة, (التاريخ والتحديات :المسمموف في بورما) ,سنور االسالـ بف جعفر عمي( 22) 

  4334, العالـ االسالمي  رابطة, دعوة الحؽ
              :عمى الرابط, (ية االكثر اضطهادا في العالـاالقم :في مياسنمار الروهيسنغا) ,طارؽ شديد( 29) 

international gulf organization ,2015, p.11-12 association , 
   http://www.international  
 (24) Peter ford , (why deadly race riots could rattle Myanmar’s fledging 

reforms) Christian science monitor,june 19,2012 .                                
                      

لممزيد , (اراكافاالبادة الجماعية لممسمميف تسنتشر لممدف االخرى مف بورما والوضع الحالي في ) (27) 
 //:www.Global islamic mediahttp               :  مف االطالع عمى الرابط

,2012, p.5.                 
 45/4/2149, موقع الجزيرة, (عاـ عمى ابادة الروهيسنغا) ,صالح عبد الشكور( 25) 
, العدد االوؿ, مجمة المقتطؼ, (المجتمع الدولي وقضية مسممي بورما) ,سنبوية عبد الحافظ( 21) 

27/4/2147 
  3/44/2147, افتتاحية مجمة المجتمع, (حزب الرابطة المعارض يفوز باسنتخابات مياسنمار) (22) 
ليـو ( ة المضطهدةاسنتخابات مياسنمار بدوف الروهيسنغا المسمم) ,قسناة روسيا اليـو سنشرة( 23) 
1/44/2147, 
ترجمة غادة ( داعش يتجه لتجسنيد مسممي الروهيسنغا الفاريف مف مياسنمار) سنشرة قسناة العربية( 91) 

  2147/ 9/5شكري ليـو 
 47/7/2147ليـو ( ال ماوئ لهـ مسممو الرهيسنغا) ,القسـ العربي لقسناة دوتشية فبمه االلماسنية( 94) 
 ( االرشيؼ)

) 32) International crisis . op .cit  
 . 42/3/2141, (تطورات ومحطات:ازمة الروهيسنغا) ,ة سنتالجزير ( 99) 

http://www.international/
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عمى  2/3/2141, (االمـ المتحدة تكشؼ اعداد القتمى مف مسممي الروهيسنغا) ,اوريسنت سنت( 91) 
  http://orient-news net/ar/news-show/140441 :الرابط

  41/3/2141, (كاتضغوط لحؿ ازمة الروهيسنغا وزعيمة مياسنمار تديف االسنتها) ,الجزيرة سنت( 97) 
هاؼ بوست في , (جذور المحرقة وابعاد االضطهاد...مسممو الروهيسنغا ), قدير مراد( 95) 

//:kadirmourad/postwww.huffpostarabi.comhttp/- :عمى الرابط 42/3/2141
15996-b-18024820html 

  شتاويمحمد محمود الب( 91) 
مجمة  :القاهرة, (التميز الطائفي ضد المسمميف في مياسنمار :ماساة الروهيسنغا) ,ماجده صالح( 92) 

 2142, 43/العدد, السياسة الدولية
93) فاالء الحريري واخرو  )  

مدخؿ تفسيري لصعود القوة  :الواقعية الصهيوسنية), (عرض باسـ راشد), جوف ميرشايمر( 11) 
لمعرفة المزيد اسنظر , 24/1/2141, مجمة الساحة الدولية, (الدوليالصيسنية في السنظاـ 

  http://www.siyassa.org./newq/3686.aspx:الرابط
جذور حقيقية لماساة عرقية الروهيسنغا صحيفة العربي 9...الفرار مف الموت ) ,ياسر الغرباوي( 14) 

 .1/3/2141, الجديد
 :سنشورة في الصحيفة سنهاية االسبوع عمى الرابطلممزيد مف االطالع اسنظر المقالة الم( 12) 

fbid-http://www.facebook.com/permalink.phpstory   
 ياسر الغرباوي( 19) 
 27/4/2147في 4دد/ الع, مجمة المقتطؼ/(المجتمع الدولي وقضية مسممي بورما) سنبوية عبد الحافظ,( 11) 
 . 2142, شبكة فمسطيف لمحوار/تقرير المحور الشرعي, (بورما مأساة تتجدد) (17) 
                     :لممزيد اسنظر الموقع, بورما –خط اسنابيب صيسنو ( 15) 

http://www.marefa.org  
 (47) Exports govt earns us 170$ million monthly form gas ,Myanmar times 

,15/7/2015  
Myanmar and Russia boost nuclear cooperation) Myanmar times 
,3/4/2015) (48) hashi tharoor (india took (180) degree turn in Myanmar 

policy) ,28/5/ 49 ) ) 
                      .http:// economic time ,indiatimes.com :لمعرفة المزيد راجع الموقع

         

http://www.huffpostarabi.com/
http://www.facebook.com/permalink.phpstory-fbid
http://www.facebook.com/permalink.phpstory-fbid
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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  :لممزيد اسنظر موقع دوت مصر عمى الرابط, (التبت ... تاريخ مف السنزاع بيف الهسند والصيف) (71) 
www.dotmsr.comhttp://  

لماذا تمؾ الفئتاف اقمية الروهيسنغا ومسمموف تركستاف الشرقية هما اكثر عرقيات ) ,ز عميمعت( 74) 
والتهجير .. وعالقة الصراع االمريكي الصيسني في جسنوب ووسط اسيا   العالـ عرضة لممذابح

 2141/ 3/ 2موقع ساسا بوست في , (لمذابحهما
 ( 79) 47/41/2147( الروهيسنغا االقتصاد يمعب دورا خفيا في ازمة) ,صحيفة الشرؽ االوسط

, (واشسنطف تعتبر االصطالحات في مياسنمار رائعة ولكف مسنقوصة) ,صحيفة الشرؽ االوسط( 71) 
 .47/41/2149في  42197/العدد

 :عمى الموقع, (لماذا صمت امريكا عف التطهير العرقي لمسممي بورما) (77) 
/www.almassaepress.comhttp:/  

  41/2141/ 45صحيفة الغد االردسنية في , (اسرائيؿ وبورما), برهـو جرايسي( 75) 
لممزيد اسنظر موقع اـر , (السالح االسرائيمي يعزز ديكتاتورية السنظاـ الحكـ في مياسنمار) (71) 

العالقات ) http://www.eremnews.com                   (72) :االخباري عمى الرابط
  http://www.marefa.org.   :عمى الرابط, (المصرية البورمية

 ( مسممو بورما :مياسنمار) (73) 
 ( مسممو بورما :مياسنمار( 51) 
الروهيسنغا يحمموف سنفس الشعور بالكرامة الذي لدي  :اوباما في زيارة تاريخية لمياسنمار( ( 54) 

 www.dw.com.2012  :عمى الموقعلممزيد , (ولديكـ
52) 27/3/2142يـو , (الحصاد) سنشرة اخبار العاشرة, قسناة الشرقية سنيوز )  
59) .( احداث بورما) ,2142, سنسافمسنظمة حقوؽ اإل, التقرير العالمي )  

51) الروهيسنغا في مياسنمار ...) ,طارؽ شديد )  
57) سنسافمسنظمة حقوؽ اإل, يالتقرير العالم )  

-AGE14) ,رقـ الوثيقة( في مياسنمار سنسافحالة حقوؽ اإل) ,الجمعية العامة, االمـ المتحدة( 55) 
 2141/ سنيساف, (13573020614

 المصدر السابؽ , الجمعية العامة, االمـ المتحدة( 51) 
 . 22/41/2142في يـو , (الحصاد) سنشرة اخبار العاشرة, الشرقية سنيوز( 52) 
في  959العدد/ , صحيفة الوسط, (مخطط بوذي الخالء مياسنمار مف المسمميف) ,سعيد محمد( 53) 

47/2 /2142 
 سنسافمسنظمة حقوؽ اإل, التقرير العالمي( 11) 

http://www.dotmsr.com/
http://www.almassaepress.com/
http://www.almassaepress.com/
http://www.dw.com.2012/


 وتالقيىقوىىالصراعىاالقلوموةىوالدولوةىوةىالمؤلمةىلمسلميىالروهونغانسانالمأساةىاإل

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

777 

موقع  ,(مميوف دوالر ومدرسة لمسممي الروهيسنغا( 79) موظفو الحكومة التركية يتبرعوف ب) (14) 
 . 94/42/2142العربية سنت في 

 9/41 صحيفة السبيؿ في, (تمر لتحريؾ قضية مسممي بورما في محكمة الجسناياتمؤ ) (12) 
/2142 
العدد , صحيفة الوسط, (دولي صمت سياسة تطهير عرقي ماساوية في ظؿ) ,سعيد محمد( 19) 

 27/3/2142في  917
 .2/2149/ 9موقع العربية سنت في , (اقتحاـ سفارة بورما بالقاهرة واحراؽ عممها) (11) 
  :عمى الرابط( ومسممي مياسنمار( بورما) سنبذة عف مياسنمار), محمد عبد الرحمف عبد الرحمف( 17) 

http://www.primo,pdf,2008 
 2142/ 94/41, موقع العربية سنت, (مميوف دوالر لمسممي الروهيسنغا( 71) يوجه ب خادـ الحرميف

(15 )  
الفئتاف اقمية الروهيسنغا ومسممي تركستاف الشرقية هما اكثر عرقيات  لماذا تمؾ) ,ميمعتز ع( 11) 

وعالقة الصراع االمريكي الصيسني في جسنوب ووسط  ...العالـ عرضة لممذابح والتهجير 
   . 2/3/2141موقع ساسا بوست في , (اسيا بمذابحهما

عماري البريطاسني ... الحركات الجهادية ... السنظرة االست الدور :الروهيسنغا وازمتهـ), السيد شبؿ( 12) 
ولماذا  العالقات المتوفرة بيف بورما وواشسنطف ... مشروع استهداؼ الصيف  السمبية لهـ ... تاريخ

                                      :عمى الرابط 2141/ 3/3, مواضيع وابحاث سياسية( بورما
http://www.m.ahewar.org 

سنشرة االقميات المسممة حوؿ  :مكة المكرمة, (الحكومة تضع خطة لالقمية المسممة :مياسنمار) (13) 
  2149, 7/العدد, رابط العالـ االسالمي, العالـ
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