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 ادللخص
 ٗباليزاي العا٤بية ا٤بدينة جامعة من العقيدة ُب ا٤باجستّب درجة لنيل مقدمة علميةال رسالةال هذهف

 كقد األدايف، مقارنة ُب كىي ا٢بديث( العصر ُب كاإلسالـ البوذية بْب )الصراع بػ كا٤بوسومة
 البوذية، كالداينة اإلسالمية داينةال بْب كالتارٱبية العقدية العالقةجوانب من  عن فيها طرقتت

 دكلة ُب ا٤بسلمة أركاف إقليم ُب ينحصر كاإلسالـ البوذية بْب صراعك  تنافس أقول أف ك٪بد
 اتيلند ُب البوذية للداينة اتباع كجود مع سنة سبعْب حوارل الصراع ىذا عمر كيقارب ،مينمار
 ُب الداينتْب ىاتْب بْب راعالص عن ا٢بديث ركزت فلهذا ؛آسيا شرؽ جنوب دكؿ من كغّبىا

 البحث كسيكوف ،التارٱبي ا٤بنهج على البحث ىذا كتابة ُب أعتمد كقد، ا٤بنكوبة ا٤بنطقة ىذه
 الفصلٍب  موجزة قدمةن م هافي كتناكلت، كخاٛبة فصوؿ كأربعة ،مقدمة ُب -تعاذل هللا شاء- إف

 اتريخ عنك  كثركاهتا، ادىاكاقتص جغرافيتها عن ثيكا٢بد مينمار ُب اإلسالـ دخوؿ عن األكؿ:
 كعقائدىا كأصو٥با البوذية الداينة عن تكلمت ينالثا الفصل كُب أركاف، قليمإ ُب اإلسالـ دخوؿ

 اللغوية الناحية من الديِب الصراع مفهـو عن تناكلت الثالث الفصل كُب ،انتشارىا كمناطق
 البوذية الداينة على كركزت السماكية األدايف ُب مفهومها ككذلك صورىا، كبعض كالشرعية

 عن فيو ا٢بديث كاف كاألخّب الرابع الفصلك  عندىم، ا٤بفهـو ىذا يتبُب كمن يٕبث موضوع ألهنا
 موقفك  كاإلسالمية الدكلية ا٤بنظمات كدكر ،آسيا كشرؽ أركاف إقليم ُب ا٤بسلمْب قضية مستقبل

 اإلسالـ خدمة ُب الرائد اكدكرى السعودية العربية ا٤بملكة كخصوصان  كاإلسالمية العربية الدكؿ
 اتباع فيها يغلب الٍب الدكؿ ُب ا٤بسلمة األقليات عن كا٢بديث ،مقضاايى كنصرة كا٤بسلمْب

 ..كالفهرس كقائمة اب٤براجع  كالتوصيات النتائج أىم فيها ذكرت الٍب ا٣باٛبةك  البوذية، الداينة
 .القصد كراء من كهللا
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Abstract 

 

This thesis submitted for a master's degree in doctrine from the Madinah University of 

International, to Malaysia and tagged (conflict between Buddhism and Islam in the modern 

era), which in comparative religion, has touched the all aspects of the ideological and 

historical relationship between the Islamic religion and Buddhist religion, and we find that 

the stronger competition and conflict between Buddhism and Islam is confined to the 

territory of the Muslim corners in the State of Myanmar, and close to the age of this conflict 

is about seventy years old and with a follow of Theravada Buddhism in Thailand and other 

Southeast Asian countries; It is for this focused talk about the conflict between the two 

religions in this stricken region, was adopted in writing this research on the historical 

method, and it will search the -hae God Almighty in the introduction, four chapters and an 

epilogue, and dealt with a brief introduction and the first chapter: the entry of Islam in 

Myanmar and talk about geography, economy and wealth, and the date of entry of Islam in 

the region of Staff, and in Chapter the second talked about Buddhism and its origins and 

beliefs and areas of deployment, and in the third chapter dealt with the concept of religious 

conflict from a linguistic point of legitimacy and some of its forms, as well as the concept of 

the divine religions and focused on Buddhism because it is a research subject and adopt this 

concept they have, and the fourth chapter and the last was when talk of a the future of the 

Muslim issue in the corners of the territory and East Asia, and the role of international and 

Islamic organizations and the position of the Arab and Islamic countries, especially Saudi 

Arabia and its leading role in serving Islam and Muslims and the support of their cases, and 

to talk about in countries where predominantly followers of Buddhism, and the conclusion 

that the most important findings and recommendations reported Muslim minorities The 

index and a list of references .. God of the intent behind.. 
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 ادلقدمة
 أعمالنا، سيئات كمن ،أنفسنا ركرش من اب كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده ، ا٢بمد إف
 شريك ال كحده هللا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فال يضلل كمن ،لو مضل فال هللا يهده من
 .كرسولو عبده دمحم أف كأشهد ،لو

 .(ُ)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: تعاذل قاؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ﴿ :تعاذل كقاؿ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ :تعاذل كقاؿ ،(ِ)﴾ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 

﮻ ﮼  ھ ھ ھ ﮺  ﮹  ﮷ ﮸  ﮶   .(ّ)﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ 
 ككلَّ  ٧بداثهتا، األمورً  شرَّ  كإف ، دمحم ىدم ا٥بٍدمً  كخّبى  ،هللا كالـ ا٢بديثً  خّبى  فإف 

 .(ْ)النار ُب ضاللةو  ككلَّ  ضاللة، بدعةو  ككلَّ  بدعة، ٧بدثةو 
 :بعد أما ٍب

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڃ چ چ چ چ ﴿: تعاذل قاؿ

 .(ٓ)﴾ڑ 
 دين فاإلسالـ كدعاتو، اإلسالـ بعلماء تناط الٍب األساسية ا٤بهاـ من األدايف دراسة إف

 قطر، دكف قطر على تقتصر كال بلد، دكف ببلد تنحصر ال عا٤بية دعوة اإلسالـ كدعوة دعوة،
ہ ہ ہ  ﴿: تعاذل قاؿ كافةن، للناس عثبي  قد كرسولو شعب، دكف شعب كال

 .(ُ)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿: كقاؿ ،(ٔ)﴾ہ
                                                 

 .َُِاف، اآلية: ( سورة آؿ عمر ُ)

 .ُسورة النساء، اآلية:  (ِ)

 .ُٕ، َٕسورة األحزاب، اآلية:  (ّ)

 ُبداكد  وأبخرجو أك  (،ِّٔ، ِِٔ :ص /ٔ)ج  ،( َِّٕمسند عبد هللا بن مسعود، )ُب ، سندادل ُب أٞبد خرجوأ (ْ)
ُب صالة العيدين ،سننلا ُبالنسائي خرجو أك ، ِّٗ ص: /ِج ،(ُُِٗ)ُب كتاب النكاح، ابب خطبة ا٢باجة،  ،سننال

 .ُٖٖ/ ص: ّ، ج (ُٖٕٓ) ،ابب كيفية ا٣بطبة

 .ُٗٓسورة األنعاـ، اآلية:  (ٓ)

 .ِٖسػبأ: سورة  (ٔ)
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ہ ہ ہ ﴿: فقاؿ ،اب٢بكمة دينو إذل الناس ندعو أف كتعاذل سبحانو هللا أمران كقد

﮽  ﮼   ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳

 ؛أبسره العادل بل ،اإلسالمي العادل ُب الغائبة ا٢باضرة الدايانت من البوذية كتعد ،(ِ)﴾﮾ 
 .ا٢بقيقي لباسها ُب يصدر العقائد ىذه لكجي  صامتو، تتسلل رىا،افكأك  وسهاكطق فعقائدىا

 الوديعة ا٢بمالف من قطيع تباعهاأ أف حلة؛النً  ىذه عن كذابن  شاعت الٍب األمور كمن
 البوذية حب من ٠بع ما لكثرة ليعجب ا٤برء فإ حٌب شوكة، تعضد ال بل هبيمة، تؤذم ال الٍب

 «أركاف» قضية كما ؟كاسرة كحوش إذل ىذه السالـ ٞبائم تتحوؿ أف ٲبكن كيف! للمسلم
 الركىنجيْب ا٤بسلمْب على دفْب حقد من الغربية اإلعالـ كسائل تناقلتو كما ،عنا ببعيدة ليست

 الرىباف ٛبريره ُب ٪بح الذم ا٤بتعمد كالتزييف هبا يوىم الٍب كا٢بقيقة ٥بم، كالديِب العرقي كالتطهّب
 !سواء حد على غربكا٤ب ا٤بشرؽ ُب البوذيْب

 أسئلة البحث:

 البوذيوف ٚبلوا عن أصوؿ داينتهم أـ استجد شيء جديد غّب تلك ا٤ببادئ؟ىل  -ُ
ا٤بكتبة العربية اإلسالمية ىل توجد هبا دراسات ٕبثت ُب الداينة البوذية كمبادئها،  -ِ

 ٕبثنا مستفيضنا كافينا؟
ة الداينة البوذية كعقائدىا ىل أدرؾ ا٤بتخصصوف ُب جانب التنمية البشرية حقيق -ّ

 ا٤بخالفة للدين اإلسالمي ا٢بنيف؟
ىل ىناؾ دراسات متعلقة ُب بعض ا١بوانب الٍب تبحث عن كيفية التعايش مع أتباع  -ْ

 تلك الدايانت كخصوصنا ُب ىذا العصر الذم كجد فيو صراع ا٢بضارات؟
 :البحث أىداؼ

 .ةكجديد معاصرة قراءة البوذية الداينة مبادئ قراءةا٥بدؼ األكؿ: ىو  -

                                                                                                                                               

 .ُٖٓاألعراؼ: سورة ( ُ)
 .ُِٓ: ، اآليةالنحلسورة ( ِ)



 

3 

 .البوذية الداينة عن بدراسات كالعربية اإلسالمية ا٤بكتبة ثراءا٥بدؼ الثاين: ىو إ -
 من مبادئها انتشار من كخصوصنا الداينة ىذه خطر من التحذيرا٥بدؼ الثالث: ىو  -

 .الذات كتطوير التنمية اتر دك  أك الوافد الفكر خالؿ
 .الداينة تلك مع التعايش من يعانوف الذين ا٤بسلمْب لقضااي خدمةا٥بدؼ الرابع: ىو  -

 :السابقة الدراسات

من ىذه الكتب  كلعل البوذية؛ الداينة عن ٙبدثت العربية ابللغة كتب ىناؾ توجد
 كالدراسات:

مقدـ إذل جامعة موالان مالك إبراىيم  ،ٕبث تكميلي ُب درجة ا٤باجستّب -ُ
دمحم علي صاحل بعنواف: كصااي بوذا  /كا٤بقدمة من الطالب ،ا٢بكومية اإلندكنيسية

، تطرؽ فيها الباحث عن أثر تلك الوصااي (ُ)كأثرىا على كاقع ا٤بسلمْب ُب مينمار
 .على كاقع تعامل البوذيْب مع ا٤بسلمْب من خال٥با

 بعنواف:جامعة أـ القرل،  ُبقسم العقيدة  منرسالة مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب  -ِ
 ىػ. ُّْٓعاـ ىيم دمحم صديق إبراللباحث/  ،فرؽ البوذية

 ىذه أىم من - تعاذل هللا حفظو - تومسوؾ هللا عبد /للدكتور البوذية كتاب -ّ
 األصلية مصادرىا إذل الرجوع خالؿ من الداينة عن ٙبدث ألنو ؛الكتب

 .بلده ُب ٥بم ك٨بالطتو

 حفظو- األعظمي عبد هللا دمحم /للدكتور ا٥بند أدايف ُب دراسات كتابكالثاين   -ْ
 .- تعاذل هللا

 البوذية للداينة تطرؽ الذم ديورانت كؿ /للمستشرؽ ا٢بضارة قصة كموسوعة  -ٓ
 .(ِ)األعظمي عبد هللا دمحم /الدكتور الكتاب هبذا أكصاين كقد

                                                 

 مقدمة إذل:، وصااي بوذا وأثرىا على واقع ادلسلمني يف ميامنار ، رسالة ماجستّب بعنواف:دمحم علي صاحلالباحث  (ُ)
، الدكتور بصرمك  ،الدكتور رائبْب ، اندكنيسيا، ٚبصص الدعوة، إشراؼ:موالان مالك إبراىيم ا٢بكومية ماالنج ،ا١بامعة اإلسالمية

 .ـ َُِّالعاـ: 

 ، كقد أسهب ا٢بديث عن البوذية.ا٤بؤلف: كؿ كايريل ديورانت، قصة احلضارةأنظر: اجمللد الثاين من ( ِ)



 

4 

 كلكن عقدية انحية من يكتب دل ،كاإلسالـ البوذية بْب الصراع كىو ٕبثي موضوع أما
 ابللغة كتبت كالٍب الغربية الدراسات بعض ىناؾ كلعل ،حصائيةإ أك اترٱبية انحية من كتب

 إٔبث أف حاكؿأ سوؼ هللا شاء كإف! الصراع مبدأ :أم ا٤ببدأ، أك ا٤بشكلة ىذه عن اإل٪بليزية
 كسؤاؿ العنكبوتية الشبكة مواقع ُب ،ا٤بوضوع ىذا ُب يتعلق ما كل عن ا٤بستطاع بقدر

 .ا٤بتخصصْب

 :البحث منهج

منهج التحليل كا٤بقارنة؛  على - هللا شاء إف - البحث ىذا كتابة ُب عتمدأ سوؼ
 !الديِب الصراع كىو الأ ا٤ببدأ؛ ٥بذا كالعقدم ،التارٱبي التتبع على البحث العتماد كذلك
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 متهيد
 «التًٌبَّت»تقع دكلة بورما )ميا٭بار حالينا( ُب ا١بنوب الشرقي لقارة آسيا، كٙبىيدىا من الشماؿ: 

كبعض ا٤بناطق الصينية ُب الشماؿ الشرقي، كمن ا١بنوب: خليج البنغاؿ، كايط ا٥بندم، كمن 
كتقدر  خليج البنغاؿ، كا٥بند، كبنغالديش، الشرؽ الصْب: كالككس، كاتيالند، كمن الغرب:

مليوف نسمة  ٓٓميل مربع، كيبلغ عدد سكاف بورما أكثر من  َََِٕٕمساحتها أبكثر من 
 .(ُ)حسب اإلحصائيات ا١بديدة

ٙبدىا مرتفعات من الغرب حيث جباؿ أركاف، كىضبة شْب، كترتفع أرضها ُب الشرؽ 
ة، كأىم أهنارىا إيراكادم، كٯبرم كسط البالد من ٫بو اتيالند، كالكس حيث توجد ىضبة التوائي

الشماؿ إذل ا١بنوب ُب كسط أرض سهلة، كقسم من هنر سىٍلوًين قرب حدكدىا الشرقية، كتوجد 
أجناس بشرية ٨بتلفة متمثلة ُب: البورما نسيْب، ككارنسيْب، كشانسيْب، كرينسيْب، ككاشينسيْب، 

عن عشرين قومية، كرىينغيْب، )ىم ا٤بسلموف( كمنونسيْب، كماغنسيْب، كقوميات أخرل تزيد 
 .(ِ)أغلبهم ُب أركاف، ككذلك مسلموف صينيوف

كتػيعىد مينمار من أغُب دكؿ العادل ُب إنتاج األرز ٔبميع أنواعها، فهي من البالد الزراعية 
 ابلدرجة األكذل، كىي تنتج ٜبانية ماليْب طن منو، حيث ٙبتل ا٤برتبة األكذل ُب تصديره بْب دكؿ

، كيعد ميناء )را٪بوف( من أعظم ا٤بوانئ لتصدير األرز كالذُّرة ُب العادل، كقصب السكر، (ّ)العادل
كىي غىنية بثركات كثّبة، كأٮبها: الثركة ا٤بعدنية، كمنها: الفضة كالرصاص كالقصدير، كمن مواد 

أنواع الفواكو  الوقود زيت البَبكؿ، كالثركة ا١ببلية، كا٣بشب أبنواعو ا٤بتعددة كالقصب، كٝبيع
ا١ببلية، كالزراعية كا٢بيوانية ٔبميع أنواعها، كالبحرية كاأل٠باؾ ا٤بتنوعة، كا٤بلح، كاألحجار الكرٲبة 
كاألصداؼ الثمينة، ٩با ٥با األثر الكبّب ُب ٙبسن األكضاع االقتصادية ُب بورما بشكل الفت 

من التخلف كالفقر كالشقاء،  لألنظار، إاٌل أف النظاـ االشَباكي ا٢باكم قد طبع عليها مسحة
 .(ْ)يظهر ذلك كاضحنا ُب كجوه أىلها كُب مظاىر ا٢بياة اليومية

                                                 

 .ّص، د.ط ،،مينمار جغرافية أراكان ،يب صاحلمد طانظر:  (ُ)
 َُ ص، ُ، ط.بورما اخلرب والعيان ،العبودمدمحم انصر  (ِ)

 .ِٖ، ِٕ: ص ،ط.د،ادلسلمون يف بورما التاريخ والتحدايت آؿ فائز، نور اإلسالـ (ّ)

 : نباء الروىنجياووكالة أ، ٓص ، ط.د،جغرافية أراكان صاحل،  طيبدمحم (ْ)
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كيعيش فيها عدة أجناس بشرية من حيث الداينة كاللغة، كيدين معظمهم ابلبوذية، مع كجود 
عمىدانية ْ٘، ا٤بسيحية  ٖٓأدايف أخرل على النحو التارل: البوذية 

ى
٘، الرـك الكاثوليك ّ٘، ا٤ب

٘ إف نسبة اإلسالـ أكثر ٩با ذكر صاحب ِ٘، أخرل ُ٘، احيائيوف  ُِ٘، كاإلسالـ  ُ
 ٘.ُٖبل تصل نسبة اإلسالـ  «بورما ا٣برب كالعياف»الكتاب 

٘، كقد أيد ىذا القوؿ ٦بموعة من أعياف مسلمي َٕككذلك نسبة البوذية ال تزيد من 
انوا يعملوف لدل الدكائر ا٢بكومية البورمية بورما، ا٤بقيمْب ُب ا٤بملكة العربية السعودية، الذين ك

٘، بعد الداينة ُٓفَبة طويلة، حيث قالوا: إف نسبة معتنقي اإلسالـ ُب بورما، ال تقل عن 
 .(ُ)البوذية ُب بورما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                               

http://www.rna-press.com/ar/news 

 .ُُ ص ،ُ، ط.بورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ُ)
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 ادلبحث األول
 أركاناتريخ دخول اإلسالم يف 

 :أركاف قليمالتعريف إب :األكؿ ا٤بطلب
على ا٢بدكد مع بنغالديش، كُب  ،)أركاف( ُب ا١بنوب الغريب لبورماتقع  :موقعها ا١بغراُب

ذكر الشيخ دمحم انصر العبودم: أف مساحتها قد ك  ،ٙبديد مساحتها أقواؿ متضاربة بْب ا٤بؤرخْب
 .(ُ)(ِكلم  ُُْْٗتبلغ )

 حدكد أركاف:
 .انؼ كخليج البنغاؿ من الغرب: هنر

كمن الشرؽ: جباؿ األركاف الٍب تعترب ،هنر انؼ كخليج بنغاؿك كمن الشماؿ: بنغالديش 
ا فاصالن بْب أركاف كبورما ككالية شْب كمن ا١بنوب الغريب: ، ككرائها منطقة بيجو كٔبوم ،حدن

 ََُكيبلغ عرضها ُب الشماؿ ٫بو، ١بنوب الشرقي: منطقة كإيراكدمكمن ا، ايط ا٥بندم
 .(ِ) فقطميالن  َِا جنوابن حٌب يبقى ٫بو كينقص ىذا تدرٯبين  ،ميل

 الَبكيبة السكانية كأىم ا٤بدف:
الٍب تقع ُب مشاؿ  ،كعاصمتها )أكياب( ،مدينة ُٕيبلغ ٦بموع عدد ا٤بدف ُب أركاف 

 توكيو كأركاف على مصب هنر كالداف، كفيها ميناء رئيسي ألركاف، كأٮبها: أكياب، مامربا،  
 كغّبىا.

 موقعها اإلسَباتيجي:
 ،كٕبر ا٥بند ُب ا١بانب ا١بنويب كالغريب كالشمارل ،ؿيتمثل ُب كقوعها على شاطئ خليج البنغا

٩با  ؛كالبحّبات كاألهنار الداخلية العذبة كغّبىا، كسلسلة جبلية من ا٢بدكد الشرقية ككسطها
كتنوع ااصيل الزراعية، كاشتغاؿ أىلها  ،ساعد سكاهنا على الرحلة التجارية الداخلية، كالدكلية

                                                 

 . ِٓ ص ،ُ، ط.بورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ُ)

  .ُِ صد.ط،  ،جغرافية أراكان، دمحم طيب صاحل (ِ)
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 .(ُ)ابَببية ا٤بواشي كاأل٠باؾ كصيدى
 ات:الثرك 

 ،نفنا أف األهنار العذبة الداخلية، يستعملها الفالحوف ُب ا٣بدمات الزراعية ا٤بختلفةآكما ذكران 
 ،كاألغناـ ،كاألبقار ،ُب موسم الصيف كالشتاء، ككذلك ُب تربية ا٢بيواانت ا٤بتنوعة كا١بواميس

ربية ما ذكران إال اب٤بياه حيث ال ٲبكن ت ؛كاأل٠باؾ ا٤بتنوعة ،كٝبيع أنواع الطيور ،كالدجاج
 .(ِ)كاألهنار ا١بارية العذبة

صا٢بة  حيث تعترب معظم أراضيها ؛من أىم ا٤بنتجات الزراعيةكىي األرز: مثل  ،الزراعية ةلثرك كا
فلهذا ٙبتل ا٤بركز األكؿ من بْب ٝبيع  ؛كموسم للمطر الغزير ،لوجود أراضي خصبة ؛لزراعة األرز
فواكو: من أكرب مهن األركانيْب زراعة ا٣بضركات كالفواكو بصفة ا٣بضركات كالك ، مناطق بورما

 ،كا٤بشمش ،كمن أنواع الفواكو: ا٣بوخ، كغّبىا، كالفجل ،كالبطاطس ،الفلفل من أٮبها: عامة،
ا ،كا٤با٪بو ،كا١بوافة ،كالربتقاؿ ،كالبطيخ ،كا٤بوز  .(ّ)كاألانانسوغّبىا كثّبة جدن

فمن  ،رفت بكثرة الثركات ا٢بيوانية ا٤بختلفةقارة ا٥بندية الٍب عي أكرب منطقة ُب شبو التعترب أركاف ك 
ألف  ؛ال ٱبلو بيت ُب أركاف إال ٲبلك مزرعة لألبقار ، تعترب ثركة حيوانية كربلالٍب األبقار أٮبها:

 ،نقل اصوؿ الزراعي، كتسختدـ ُب أغلب سكاف أركاف يعملوف ُب ا٢برث كالزراعة
تكثر الغزالف ُب ك  األغناـك  ا١باموسك ، ما يستفاد من حليبهاكالعشب كغّبىا، ك ،كاألخشاب

 .األماكن القريبة ابألهنار العذبة
 ،كالبط ،الدجاجك :نواعهاأب الطيورككذلك  ىناؾ مزارع ترىب فيها ا٢بيواانت ٔبميع أنواعهاك 

 .(ْ)كغّبىا  ،كالقمرم ،كا٢بماـ
 كالغاز، كا٢بديد، كالفحم، كالقصدير، كالبَبكؿ، ،فطالنً  :أركاف غنية ابلثركات ا٤بعدنية مثلك 

 .ضة، كالنحاس، كالرصاص، كالتوتيا، كاألحجار الكرٲبةكالفً  ،كالنيكل

                                                 

 .ُٓمصدر السابق، ص ، ط.د، جغرافية أراكاندمحم طيب صاحل،  (ُ)

 .ٖٖ ص ،أراكان برما تذكرة دمحم يونس،( ِ)

 .ُٕ - ُّص ط.د،  ،جغرافية أراكان، دمحم طيب صاحلانظر:  (ّ)

 .ِٕ، ص ط.د، حول مآسي ادلسلمني يف بورما االشرتاكيةكالية حسْب بن عبد ا٣بالق الربماكم،  (ْ)
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 :أحواؿ ا٤بعيشة
كقليل منهم يشتغلوف  ،ا٢بقوؿ كالزراعة كالرعي :معظم رجاؿ أركاف )الركىنجيا( يعملوف ُب

فغالبهن مع كوهنن رابت  :اؤىمكأما نس، كا٤بهن األخرل ،كا٥بندسة ،كالطب ،كالتعليم ،ابلتجارة
 .يواانتا٢بكتربية  ،كيعملن ُب داخل البيت ،يساعدف أزاكجهن ُب أعماؿ الزراعة ،بيوت

مصانع ؛ كفيوجد ُب أركاف عدة مصانع :أما ابلنسبة للمؤسسات الصناعية كالتجارية
 ،األكراؽ، ك األدكية الطبية، ك صناعة الكربيت كالشمع، القوارب كالسفن ٗبخلف أنواعها، ك ا٤بلح

نع ا٤بنتجات امص، ك حرفة الصباغة ا٤بختلفة، ك البسط كالسجاد، ك األكاين ا٤بنزلية، ك كاألقالـ
 .(ُ)، كغّبىا من الصناعاتا٣بشبية

فكانت أبواهبا مفتوحة أماـ ا٤بسلمْب أايـ ا٢بكم ؛ الوظائف ا٢بكومية للمسلمْبك 
 ،كالدرجات العلمية ،اداتكإف كانت تتفاكت الوظائف حسب الشه ،اإلسالمي ُب ا٤بنطقة

لذلك ٪بد العلماء كانوا يشغلوف ا٤بناصب العليا  ؛ابب التقدًن كاف مفتوحنا لكل فردك  ،كا٣بربات
كااكم الشرعية، كاألطباء ُب كزارة الصحة، كآخركف ُب كزارة  ،ُب كزارة التعليم كالدعوة كاإلرشاد

 .(ِ)ككزارة ا٤بواصالت كغّبىا ،الزراعة كا٤بياه
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُِٕص  ،ُط  ،ادلوسوعة اجلغرافية لبلدان العاملآمنو أبو حجر،  (ُ)

 .ُٕ ص ، ط.د،وستون سنة من االضطهادمسلمو أركان  أبو معاذ،( ِ)
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  أركان اإلسالم لو دخادلطلب الثاين: 
قد ذكر ا٤بؤرخوف أف فاتح بورما، كضواحيها، ىو القائد ا٤بسلم الشهّب، دمحم بن القاسم الثقفي 

كذكركا أف سكاف جنوب ا٥بند، اعتنقوا اإلسالـ على يد البحارة كا٤بالحْب  (ُ)-رٞبو هللا  -
 .(ِ)٥بندالعرب، كدل يطلق على تلك الدكؿ اسم معركؼ سول ا

: أف اإلسالـ كصل إذل شبو القارة ا٥بندية، (ّ)ا٤بؤرخ األركاين أمْب ندكمكمن ىنا يقوؿ 
مثل ابكستاف الغربية كالشرقية، كركىانغ، كبورما، كنيباؿ، كسريالنكا، ككشمّب، كمليبار، ُب 

كقد عرفت ىناؾ عدة بالد ابإلسالـ منها: ا٥بند، ابكستاف،  عهد عمر بن ا٣بطاب 
 ، كإندكنيسيا، كأركاف، كبنغاؿ، كإف كاف من قبيل الظهر كالتعرؼ.كفلبْب

ىػ كدل يصل إذل ا٤بناطق اجملارة ٥با مثل: ِٓفال معُب أنو يظهر اإلسالـ ُب ا٥بند طليعة 
ذكر ا٤بؤرخوف: إف  ذلككلالبنغاؿ، كأركاف، كبورما، كغّبىا من ا٤بناطق ُب شبو القارة ا٥بندية، 

 دة طرؽ كىي كالتارل:اإلسالـ دخل بورما من ع
عن طريق التجار العرب: الذين كانوا ينتقلوف من شبو ا١بزيرة العربية مارٌين اب٥بند،  -ُ

 كسريالنكا، كبالد البنغاؿ، كبورما، كاتيالند، كإندكنيسيا، كماليزاي، عرب البحار.
أايـ الفتح اإلسالمي: حيث عربت جيوش ا٤بسلمْب بالد فارس، مركرنا هبضبة  -ِ

ـ، كجباؿ ىندكوش كسليماف كحوض السند، كبالد الَبكستاف ِٓٔغاف سنة األف
كحٌب حدكد الصْب، كما عربكا القارة ا٥بندية حٌب دلتا هنر ا١بنجر، كالرٮبوبَبا 

 )بنجالديش(، كجنوب ىضبة الدكن حٌب كصلوا أركاف.
قيق اإلمرباطور ىػ بقيادة أمّبىا ا٤بغورل )سيٍوجىا(، شٖٔٔعندما غزا التتار بورما عاـ  -ّ  

                                                 

ـ فاتح السند ككاليها. ٫ُٕٕبو - ُٖٔىػ ٫ٖٗبو  - ِٔدمحم بن القاسم بن دمحم بن ا٢بكم ابن أيب عقيل الثقفي ) (ُ)
 .ّّّ /ٔ، ُٓط  ،اإلعالم ،لزركليا

  .ُِ ص ،ادلسلمون يف بورما التاريخ والتحدايت، نور اإلسالـ آؿ فائز (ِ)
 ،ليق ا٤بؤرخ األركاين )أمْب ندكم(، تعhttps://ar.wikipedia.org/wikiراخني/  :ة احلرةموقع ادلوسوع (ّ)

 .ميا٭بار( –) بورما  ىنجيا أركافك دير معهد ٕبوث كدراسات الرُّىنجيا، كا٤بنسق العاـ ١بمعية العلماء الرُّ كىوم

https://ar.wikipedia.org/wiki
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، الذم حكم ا٥بند، كاستقر األمّب سوجا كعدد من أتباعو ُب (ُ))٧بي الدين األكرا٪بزيب(
 .(ِ) أركاف، ألف منطقة أركاف منطقة زراعية خضراء خالبة، كنشركا ىنالك اإلسالـ

ا كترجع أصوؿ مسلمي بورما إذل أجناس عدة، منهم: عرب ا١بزيرة العربية، لكوهنم أكؿ من عيرًفو 
ابإلسالـ ُب بورما، كقاموا بواجب الدعوة كالتعليم كعمارة البلد، كتبعهم ا٥بنود، كالفرس، كالرببر، 
كا٤بغوؿ، كالتتار، كالبااتف، كالبنغاؿ، ك٨بلوط النسل، كبوذم األصل ٩بن أسلم منهم على يد 

 .(ّ)ا٤بسلمْب الذين جاؤكا إذل بورما دعاة ك٘بارنا ُب أكقات ٨بتلفة
 - َُٔعاـ من ظهور اإلسالـ  َُٓب غضوف  :أم ،ُب القرف األكؿأركاف  سالـاإلدخل كقد 

إابف حكم  ،كا٤بغرب ،كالفرس ،دخل اإلسالـ ُب أركاف، على أيدم التجار من العرب ،ـَٔٔ
 .(ْ))شىاٍندىرىا( الذين سبقوا أسرة ا٤بلك ،ا٤بلوؾ ا٥بندككيْب

أخرل غّب العرب تفد إذل  بدأت قوميات ،كُب القرف الرابع عشر كحٌب التاسع عشر
كلذلك يقولوف: إف بعضهم من ، كا٤بغاربة ،كا٤بغوؿ ،كالفرس ،كالبنغاؿ ،البااتف :أركاف، مثل

كالبنغاؿ، كهبذا االختالط اعتنق األركانيوف  ،أصوؿ األفغاف، كالفرس، كاألتراؾ، كا٤بغوؿ
 .(ٓ)دمحٌب غدا اإلسالـ دين األغلبية ُب القرف ا٣بامس عشر ا٤بيال ،اإلسالـ

منذ العهد القدًن، ككاف التجار العرب ىم ا٤بصدر  بدأ استيطاف ا٤بسلمْب ُب أركافكقد 
عرب  ككانوا ييعتربكف ملوؾ البحر، فقد كانوا يسافركف قبل اإلسالـ إليها،األكؿ لوصوؿ اإلسالـ 

موانئ الشرؽ األكسط إذل الشرؽ األقصى حٌب الصْب، كقد عيرؼ  سواحل ايط ا٥بندم من

                                                 

   ،فر ٧بيي الدين دمحم أكرنك زٍيب عا٤بكّب سلطاف ميغلي ُب ا٥بند من قومية البشتوفىو السلطاف أبو ا٤بظ (ُ)
ن
 اكّبن   اكاف عا٤ب

االبن الثالث للشاه جيهاف، فلما فرض أبوه سنة  ، كىوأخر أابطرة ا٤بغوؿ ُب ا٥بند، كمن أعظمهم على اإلطالؽ
 :أكرنك زيب، ك اابألزدىار، ككاف رزينن  وز حكمكقد ٛبيٌ  ،ـ، ككاف ُب تلك األثناء قد ابت ا٢باكم ا٤بطلق للهندُٕٓٔ

لك". عا٤بكّب
ي
معناىا ابلفارسية "جامع زماـ الدنيا أك العادل". فهى ألقاب كليست أ٠باء،  :معناىا ابلفارسية "زينة ا٤ب

: صريةاألكقاؼ ا٤ب ىيئةموقع  ،تراجم موجزة لالعالم انظر: "،"بقية ا٣بلفاء الراشدين :قاؿ عنو الشيخ علي الطنطاكم
http://www.hyatelawqaf-eg.org/z-s-v/ ،ط.صانعو التاريخ، كانظر: ٠بّب شيخو ،ُ . 

 .ّْ - ِْص  ،ط.د ،ادلسلمون يف بورما التاريخ والتحدايت نور اإلسالـ آؿ فائز، (ِ)
  .ْٖ ص َُْ العدد ،رللة البيان (ّ)

 .ِْص  ، ط.د،االشرتاكية احول مآسي ادلسلمني يف بورم ،ة حسْب بن عبد ا٣بالق الربماكمكالي (ْ)

 .ُُٔ /ِ ، ط.د،يف العامل ظروفها ادلعاصرة آالمها وآماذلا األقليات ادلسلمة يف العامل (ٓ)

http://www.hyatelawqaf-eg.org/z-s-v/
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كقد ٙبطم أسطوؿ صغّب من أساطيلهم التجارية نتيجة  -« ٕبّبة العرب»يط ا٥بندم ابسم ا
فنٌجاىم هللا من الغرؽ  ،«شدكاب»ك« رٞبربم»مصادمة بصخور سواحل البحر قرب جزيرة 

كإف دل تكن بينهما لغة ٱباطب  ،فلجؤكا إذل القرل الساحلية مستنجدين، فآكاىم أىارل ا٤بنطقة
 .(ُ)فكأهنم ُب بالدىم بْب أىاليهم ،كساعدكىم ككفركا ٥بم كل االحتياجاتبعضهم بعضنا، 

حٌب كسبوا ثقة أىارل  ،كقد كاف ىؤالء العرب ييظهركف إسالمهم ُب معامالهتم كٙبركاهتم
كاللغة  ة،بافبعضهم بدؤكا يعلموف أكالد ا٥بندكس، الكت ،ا٤بنطقة، ككانوا من أىل العلم كا٢بًرؼ

خركف قاموا بدعوة ا٥بندكس إذل اإلسالـ، ك٤با كجدكا القبوؿ كالتجاكب استقر  كا٤بهن، كآ ،العربية
 .فصاركا من سكاف ا٤بنطقة ،كتزكجوا من نسائهم ،كاستوطنوىا على الدكاـ ،كثّب منهم فيها

الصحيحة  إف صفحات التاريخ مليئة ابلشواىد التارٱبية كاآلاثر القدٲبة، كا٤براجع ا٤بوثوقة
 ـ.َُُٔب عاـ ، ا٤بسلمْب ُب أركاف منذ بداية القرف األكؿ من اإلسالـ على كجود قرل العرب

كاف للتجار » :Burma Gazetteer صاحب كتاب« أر. يب. ٠بارت»يقوؿ ا٤بؤرخ الشهّب 
 .«(ِ)ـٖٖٕالعرب صلة كثيقة أبىل أركاف من قبل 

ناء جزيرة بْب اليْب، ككانت مي كينشركنو ،ككاف ٘بار العرب يدعوف الناس إذل اإلسالـ
 .(ّ)ُب جنوب أركاف معركفنا لدل البحارة العرب ُب الصدر األكؿ« رٞبربم»

األندلس  أف الركىنغيْب أحفاد لعرب ا١بزيرة العربية، كعرب كلذلك يعترب الباحثوف:
دخل بعض ا٤بسلمْب بعدىم من أصوؿ األفغاف، ك ، (4)كالقوميات األخرل غّب العرب، ا٤بغاربة

كالبنغاؿ، كابالختالط هبم اعتنق األركانيوف اإلسالـ حٌب غدا  ،ا٤بغوؿكاألتراؾ، ك  كالفرس،
 .(ٓ)اإلسالـ دين األغلبية ُب القرف ا٣بامس عشر ا٤بيالدم

                                                 

 .ِٖ ص ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ُ)

 .ْٖ ص ،َُْ:العدد ،رللة البيان:نقالن عن (ِ)

 .ِِ ص ،ط.د،من االضطهاد امسلمو أراكان وستون عامً أبو معاذ عبد الرٞبن،  (ّ)

 . ِٖص  ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ْ)

 .َُِ، ص ِ، ط أطلس العامل اإلسالمي ،شوقي أبو خليلد/ (ٓ)
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 الثاين ادلبحث

 بعد االحتالل من يف إقليم أركان ادلسلمني أحوال

 :األول: فرض القيود على ادلسلمني دلطلبا

كالثقافة  ،كا٢بضارة اإلسالمية ،يتمتعوف اب٢برية ،وطهاكاف ا٤بسلموف ُب أركاف ا٤بسلمة قبل سق
كإف دل تكن مثل ما   - كعامة بالد ا٤بسلمْب دكف قيود كعراقيل، ككذلك بعد سقوطها  ،الدينية

ـ، ُْٖٗكقد بدأت النكسة كا٤بعاانة منذ استقالؿ بورما عن بريطانيا عاـ  - قبلمن كانت 
م ا٢بكم ابستخداـ القوة العسكرية، ٙبولت ا٤بعاانة إذل ك٤با توذل ا١بنراؿ العسكرم )نيوين( البوذ

 !أبشع ٩با كانت من قبل
 ما يلي: صور تلك ا٤بعاانة،كمن 

 .اب٢بركؼ البورميةكجوب تغيّب حركؼ القرآف  -ُ
 .كجوب إدخاؿ تعليم الداينة البورمية ُب ا٤بدارس اإلسالمية -ِ
 تبادؿ الزكاج بْب ا٤بسلمْب كالبوذيْب. -ّ
 لدكلة ُب إخراج ا٤بسلمْب من بورما مٌب شاءت كلو بعد منح ا١بنسية.حرية ا -ْ
 إلزاـ ا٤بسلمات على خلع ا٢بجاب اإلسالمي. -ٓ
 األضحية غّب مصرحة للمسلمْب ُب األعياد دكف موافقة السلطات. -ٔ
 من السفر ألداء فريضة ا٢بج. هممنع -ٕ
 .(ُ)بوذية إذل تغيّب األ٠باء اإلسالمية -ٖ

ـ، ًب حظر ا٤بنظمات ُِٔٗمنع حق تنظيم ا١بمعيات: منذ عاـ : لوحشيةكمن القيود ا
ٕبيث ال ٲبكنهم حٌب تشكيل منظماهتم الدينية، كال يسمح ٥بم بتشكيل  ،السياسية )الركىنجيا(

                                                 

 .َْ :ص د،ط. ،ادلسلمون يف بورما التاريخ والتحدايت ،(نور اإلسالـ آؿ فائزُ)
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 .(ُ)ا٤بنظمات
سلب ا٤بمتلكات، كمصادرة األراضي، كإلغاء ا٤بلكية الفردية ُب ا٤بصانع كالشركات، ك 

لتجميد بنوؾ  ؛كإلغاء الورقة النقدية )للعملة( ،على ٘بارة ا٤بسلمْب كفرض القيود الوحشية
 .(ِ)ا٤بسلمْب كحساابهتم

كبعد ما توذل العسكريوف السلطة » :كقد أشار إذل ذلك الشيخ دمحم انصر العبودم بقولو
مؤسسة  َََ.ُٓستيالء علىشَباكية ابإلقامت ا٢بكومة اإل ،)نيوين( ـ بقيادةُُِٔٗب عاـ

 قبل التأميم -د تضرر ا٤بسلموف أكثر من غّبىم من ىذه العملية، ألهنم كانوا ٲبلكوف ٘بارية، كق
 .(ّ)«التجارية ا٤بزدىرة ا٤بؤسسات كاألعماؿ -

 :: بداية ادلعاانة واالعتقاالت واحلمالتالثاين ادلطلب

كىي ٙبتاج إذل  ،كا٢بمالت لتطوؿ حكاايهتا كقصصها ،كاالعتقاالت ،إف الكالـ عن ا٤بعاانة
لكِب أكتفي ببعض اإلشارات إليها   ،كال ٲبكن رل سردىا ُب ىذه العجالة ،ك٦بلدات ،أكقات

 كمدخل ٥بذا العنواف.
ـ، اعتقل ٤ُْٕٖبا انتهى ا٢باكم الشرس البوذم بودااباي من عملية احتالؿ أركاف عاـ 

ركاف كذىب هبم إذل أ ،كالشخصيات البارزة من ا٤بسلمْب ،كالعلماء ،ستة آالؼ من القيادات
حيث سجنهم ُب أماكن متفرقة ٦بهولة، فلم يرجع منهم أحده، كما عرؼ ا٤بسلموف عنهم  ؛العليا

 .دكف العلم أبسباب موهتم ككيفيتو ،سول اليقْب ٗبوهتم
كاستخدمتهم ُب بناء السجن ُب بورما العليا  ،كما اعتقلت السلطات ستة آالؼ مسلم

ككاف ا٥بدؼ األساسي من ذلك إبعادىم  ،رلكحفر اآلابر كا٣بنادؽ كمصاحل أخ ،ـُٖٕٓعاـ 
منهم أحد   فإنو دل يرجع ؛كابلفعل ،ُب أماكن بعيدة عن أىاليهم ككطنهم ٍب القضاء عليهم

 .(ْ)كذلك
                                                 

 ـ.ُٓٗٗأكتوبر ، ُُْٔٝبادل األكذل  ٔٔصػ  (ّٗ)العدد ، رللة البيان (ُ)

 .ُْٖص  ،ُط.،اتريخ أراكان ادلاضي واحلاضردمحم يونس، ( ِ)

  .ُٓص  ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم،  دمحم (ّ)

 .ّٓ :ص د.ط، ،برما - اتريخ أركان ،ليل الرٞبنخ (ْ)
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)ىاركم(: إف ا٢باكم البوذم )بودااباي( قٌدـ لعلماء  كقد نقل ا٤بؤرخ خليل الرٞبن عن ا٤بؤرخ
للدين اإلسالمي كامتهاانن لعلمائو فلما رفضوا أكل  امتهاانن  ا٣بنزير، ا٤بسلمْب سفرة طعاـ بلحم

ا، كىكذا كاف يفعل اب٤بسلمْب كمقدساهتمَْ) نزير قتل٢بم ا٣ب
ن
 .(ُ)( عا٤ب

٤برة أخرل  ،بداية لعمليات اإلابدة ا١بماعية ٤بسلمي أركاف ،كقد كانت ا٤بذٕبة الكربل
ذل الباكستاف حيث دفعت إذل ىجرة أكثر من ٟبسمائة ألف مسلم إ ؛بعد سقوط أركاف

 .(ِ))بنجالديش حالينا( الشرقية سابقنا
 ،)بنجالديش( ألف مسلم إذل ابكستاف الشرقية ِٖـ شٌردت القوات ُٕٔٗكُب عاـ 

حكومة بورما، كرجع ا٤بشردكف  لً بى كقد نددت ا٢بكومة الباكستانية االعتداءات التعسفية من قً 
ا٢بكومة البوذية عاملتهم معاملة حيوانية إال أف  ،من حيث أتوا ابتفاقية ثنائية بْب الدكلتْب

كأكدعت الرجاؿ ُب السجن، كتركت النساء كالصبياف  األسرة الواحدة،حيث فرقت بْب  بشعة،
 دكف رعاية.

ـ، أرغم ا١بيش البورمي مائٍب عائلة من ا٤بسلمْب على ركوب القوارب ُْٕٗكُب عاـ 
ُب  - الفاصل بْب بنجالديش كأركافا٢بد  - ٕبر انؼ القدٲبة التابعة للجيش، حيث أنزلوىم

ڄ  ﴿ (ّ)فماتوا ٝبيعنا إال بنتنا صغّبة ،اهى مً دى كقد غرقت لسوء أحواؿ البحر كالثقل كقً  ،موسم ا٤بطر

 .(ْ)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ 
 ،ـ قامت السلطات البورمية بعملية تفتيش عاـ ُب ٝبيع ا٤بناطق األركانيةُٕٕٗ كُب عاـ

انب الذين تسللوا عرب ا٢بدكد البنجالية، كقد ٕبجة البحث عن األج ؛استغرقت عدة شهور
جرب كنساءن، كأي  ،رجاالن  ،ا٤بئاتمنهم جن خسر ا٤بسلموف ُب ىذه ا٢بملة خسارة كبّبة، حيث سي 

( ألف مسلم إذل بنجالديش، كما أكثر من مات غرقنا ُب ٕبر ََّعلى ا٥بجرة أكثر من )
كزعتها ا٢بكومة على فقراء  قرية مسلمة َِانؼ، كصودرت ا٤بمتلكات، كأخليت أكثر من 

                                                 

 .ِّ :ص صدر السابق،، م، د.طبرما - ريخ أركاناتخليل الرٞبن،  (ُ)

 ـ.ُِٗٗ، مارس ىػُُِْ، رمضاف ٕٕ( صػ ْٗالعدد )، رللة البيان (ِ)

 .ِْ :ص ط.د، ،من االضطهاد امسلمو أراكان وستون عامً ، أبو معاذ عبد الرٞبن (ّ)

 .ُٔٓ ، اآلية:البقرةسورة ( ْ)
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 .(ُ)البوذيْب
كتقوؿ منظمة العفو الدكلية: إف الركىينجيْب يتم استخدامهم عادة كعماؿ ابلسخرة على 

كُب ا٤بعسكرات العسكرية، كإهنم عرضة كذلك ألشكاؿ ٨بتلفة من االبتزاز،  ،الطرقات
ة، كالقيود ا٤بادية على كالضرائب االستبدادية، كمصادرة األراضي، كالطرد من ا٤بنازؿ ابلقو 

 فضالن عن السفر إذل ا٣بارج. ،كإخراج شهادات ا٤بواليد، كالتنقالت الداخلية ،الزكاج
معسكرم  ، ُبالجئحالينا من مئتْب كٟبسْب ألف  ألفنا من الركىينجا َِكيعيش حوارل 

دة إذل بورما ًب إجبار البقية على العو  األمم ا٤بتحدة لالجئْب ٕبدكد بنجالديش مع ميا٭بار، كقد
دكف ا٢بصوؿ على أم ضماف الستعادة ا٢بقوؽ كا٢برية  ،ابتفاقية ثنائية بْب ميا٭بار كبنجالديش

 .(ِ)الدينية
أبنو كقعت مذٕبة  ،ـََُِ/ ِ/ ٖبتاريخ:  نت كقد أفادت ككاالت سالـ أكف الين.

ذ ىاجم السكاف استمرت ثالثة أايـ؛ إ ،جديدة للمسلمْب ُب أركاف غريب ميا٭بار )بورما سابقنا(
 ََُٓكإصابة أكثر من  ،َْٓالبوذيوف ست قرل ابلوالية؛ ٩با أدل إذل استشهاد حوارل 

 ٔبركح خطّبة.
كذكر شهود عياف: أف قوات ا١بيش ُب ميا٭بار تدخلت لتفريق ا٤بهاٝبْب ُب اليـو األخّب 

ا٢بكومة  فيما اعتربه مراقبوف ٗبثابة إحجاـ متعمد من ،(ََُِ/ ِ/ ٔللمذابح )الثالاثء 
 .(ّ)العسكرية الٍب تسيطر على مقاليد السلطة

                                                 

 .ِْ ص: ،ط.د، من االضطهاد امسلمو أراكان وستون عامً أبو معاذ عبد الرٞبن،  (ُ)

 :تقرير لوكالة األنباء الفرنسية بعنواف:ا٤بسلموف ُب ميا٭بار يعانوف االضطهاد كالتمييز العرقي ،موقع ادلسلمة( ِ)
www.attakwa.net/08-2003/istetlaat.htm - 73k  

 َُ - ِ – ٖ،وكاالت إسالم أون الين.نت( انظر: ّ)
www.islamonline.net/Arabic/news/2001-02/09/article22.shtml 
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 بعض ا٢بمالت العسكرية على ا٤بناطق األركانية ا٤بسلمة:
 ٔـ الٍب أيعتقل فيها أكثر من ُْٖٕ ا٢بمالت البوذية على ا٤بناطق األركانية عاـ -ُ

 آالؼ من القيادات ا٤بسلمة.
من  ـ حيث أعتقل فيها أكثرُٖٕٓا٢بمالت العسكرية على ا٤بناطق األركانية عاـ  -ِ

 آالؼ مسلم. ٔ

كأخرج من أركاف إذل  ،ألف ََُ ـ كقد ايستشهد فيهاُِْٗا٤بذٕبة الكربل عاـ  -ّ
كمئات  ،قرية مسلمة َّٓخارجها أكثر من ٟبسمائة ألف مسلم، كأحرقت أكثر من 

 كا٤بدارس اإلسالمية.، ا٤بساجد

ـ، الذم استقلت فيو بورما من ُْٖٗعملية القوة البورمية اإلقليمية ُب عاـ  -ْ
االستعمار الربيطاين، قامت القوات ا٢بكومية البوذية صبيحة االستقالؿ بشن الغارات 

 ٩ّٓبا دفع إذل ىجرة ، كا٢بمالت الوحشية على أركاف بورما، كقيتل فيها الكثّب من ا٤بسلمْب
 .(ُ)ـُْٗٗ - ُْٖٗكاستمرت العملية أكثر من عامْب ، ابكستاف الشرقية ألف مسلم إذل

إذل يومنا ىذا  ـُْٖٗعملية استيطاف البوذيْب ُب قرل ا٤بسلمْب منذ عاـ  -ٓ
زالت العملية  كال ،ـ، الٍب أجربت الكثّب من ا٤بسلمْب على ا٥بجرة إذل خارج البالدََِٗ

 .(ِ)مستمرة كا٥بجرة متواصلة بشكل فردم كٝباعي

كسيب نسائهم كىتك  ،سلمْبـ قامت ا٢بكومة البورمية بقتل ا٤بُٕٓٗكُب عاـ  -ٔ
كرميهم على حدكد بنجالديش، كقد كتبت  ،كمن ٍب تشريدىم ،كحبس شباهبم ،أعراضهن

)جريدة أخبار العادل اإلسالمي الٍب تصدر من رابطة العادل اإلسالمي ٗبكة ا٤بكرمة( على 
)ا٥باربوف من جحيم  :بعنوافىػ ُّٓٗ/ ّ/ ٓ: بتاريخ ُْٗصفحتها السادسة من العدد 

أكدت الصحف الصادرة ُب دكا أف عددنا كبّبنا من مسلمي بورما »شَباكية( فقالت: اال
كأشارت إذل أف معظم ىؤالء ا٥باربْب من جحيم االشَباكية ُب … يلجؤكف إذل بنجالديش

                                                 

 .ُْ - َْ ص ، ط.د،من االضطهاد امسلمو أراكان وستون عامً  أبو معاذ عبد الرٞبن،انظر:  (ُ)

 ص ِ ج.د، ط  ،األقليات ادلسلمة يف العامل األقليات ادلسلمة يف العامل يف العامل ظروفها ادلعاصرة آالمها وآماذلا (ِ)
ُٔٔ - ُٕٔ. 
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 .(ُ)ىػأ.«. يعيشوف ُب ا٣بياـ قرب ا٢بدكد مع بنجالديش ،بورما
كإلٯباد جو  ،ا١بوازات لً بى من قً  ـ، ٕبيلة تفتيش األجانبُٖٕٗعملية ٪بامْب عاـ  -ٗ

ا٣بوؼ كالدىشة بْب ا٤بسلمْب، كقد أحدثت دمارنا منقطع النظّب كىالكنا ال ينسى، كُب ىذه 
ألف  ََّرد أكثر من آالؼ مسلم ركىا٪بيا، كطي  َُالعملية العسكرية ا٤بدٌمرة قيتل أكثر من 

ألف نسمة ُب  َْأكثر من نسمة منهم عرب ا٢بدكد إذل البلد اجملاكر بنغالديش، حيث مات 
معظمهم أطفاؿ ككبار السٌن، كقد تركت ىذه العملية أثر الدمار كا٣براب الذم  ،ا٤بالجئ ا٤بوقٌتة

ال ٲبحى، كالذم ٞبل منظمة األمم ا٤بتحدة على أف تبذؿ عنايتها إذل ىذه القضية، كبسبب 
 .(ِ)لربماكيْب إذل أراضيهاضغوط األمم العا٤بية اضطٌرت حكومة بورما إلعادة ىؤالء ا٤بواطنْب ا

كقد كصف أبو معاذ ىذه العملية بقولو: قامت السلطات البورمية بدعول إجراء إحصاء 
 كقد بدأ أتثّبىا منذ فربائر ،ككانت ىذه العملية أكثر العمليات ضراكة، (ّ)عاـ ُب البالد

ديش، ( ألف من الركىنجيْب من أركاف إذل بنجالََّ) كأسفرت عن نزكح حوارل ،ـُٖٕٗ
 .(ْ)كأصبحت مصدرنا للقلق حٌب لألمم ا٤بتحدة

( ألف مسلم إذل َّـ، حيث أيخرج فيها )ُِٖٗعملية التفتيش العاـ، عاـ  -َُ
ـ، حيث اضطرت ُِٖٗسحب بطاقة ا٤بواطنة عاـ ، ككانت ىناؾ عمليات، منها: بنجالديش

ـ، ُٖٖٗقوؽ عاـ كأد ا٤بظاىرة للمطالبة اب٢ب، ك ( ألف مسلم على ا٥بجرة إذل بنجالديشَْ)
عملية تثقيف ا٤بسلمات ُب ، ك ( من العلماء كالطلبةَََِحيث قيتل فيها أكثر من )

ا كأيىْب أكثر من )َّـ، حيث سيجن فيها )ُّٗٗا٤بعسكرات عاـ 
ن
ا من َْ( عا٤ب

ن
( عا٤ب

عملية البحث ، ك معابدىم البوذية ا٤بسلمْب ابلتعدم على ٢باىم، كإجبارىم على الطواؼ حوؿ
 كأكثر من ،( شاب مسلمََّـ، حيث قيتل فيها أكثر من )ُْٗٗاكمْب عاـ عن ا٤بق

                                                 

، بواسطة موقع اجمللة األلكَبكين: ّٓٓ ، صَُ اب٤بدينة ا٤بنورة، العدد: معة اإلسالميةرللة اجلا انظر:( ُ)
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/home.aspx 

 .ّْص  ،ط.د،أراكان السكان البالد التاريخ، دمحم يونس (ِ)

 األقليات ادلسلمة يف العامل ،ْٖص ،ط.د ،من االضطهاد امسلمو أراكان وستون عامً ،انظر:أبو معاذ عبد الرٞبن( ّ)

 /http://www.arakantoday.com وقع:انظر مك ، ُٕٔ ص ِ ج ،ط.د ،ظروفها ادلعاصرة آالمها وآماذلا

 .ُٕٔ ص ِ ج ،ط.دمصدر سابق،  ،ظروفها ادلعاصرة آالمها وآماذلا األقليات ادلسلمة يف العامل( ْ)

http://www.arakantoday.com/
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عملية نقل ، ك ( شخص من الشخصيات ا٤بسلمةََّكسيجن أكثر من ) ،( من العلماءََْ)
 ََُِ منذ ،ا٤بسلمْب من أركاف العليا للمحافظة على النفط كالبَبكؿ ا٤بزعـو ُب أركاف الشمالية

 .(ُ)ـََِٗإذل يومنا ىذا 
 ف كا٤بعتقالت ُب بورما:السجو 

كعدـ تصفية معاملة  ،لكثرة الوارد اليومي ؛لقد امتألت سجوف كمعتقالت منطقة أركاف
كالنظر ُب قضيتهم، كيبدك للمتأمل جلينا أف مبتغى ا٢بكومة العسكرية كراء تلك  ،السجناء

 ،حكالتهديد ابلسال ،ىو إخالء ا٤بنطقة من ا٤بسلمْب ٙبت شعار التعذيب ؛االعتقاالت
من قرية ككلهم  ،الشيخ دمحم ظفرك  ،الشيخ مبارؾك  ،لشيخ دمحم نعماف؛ ككالتعذيب ا١بسدم

كقد قامت ا٢بكومة إثر اعتقاؿ ىؤالء ، (ِ)ا٢باج دمحم سلطاف من قرية )فوكياابرة(ك  )حاًب فارة(،
 ٍب منحها ا٢بكومة للمواطنْب البوذيْب كمنحة حكومية. ،الشخصيات إبخالء القرية أبكملها

 :وف التعذيب كصورىا الٍب ٛبارسو ا٢بكومة ضد ا٤بسلمْب األبرايءفن
 إجبار ا٤بسلمْب على امتصاص ا٤بِب من غّبىم كصغار ا٢بيواف يسَبضع من أمو. -ُ
ربط األٞباؿ الثقيلة بقضباف الرجاؿ كإرغامهم على القياـ فَبة طويلة كا١برم كا٤بشي  -ِ

 بذلك ٤بسافة شاقة.
البدين  ٍب إجبارىم على قراءة القرآف مبالغة ُب التعذيب ،واطإرغاـ الرجاؿ على الل -ّ
 كالديِب.
 اإلجبار على شرب البوؿ كأكل األشياء ا٢بارة. -ْ
 كضع ا٤بلح كالفلفل على ا١بركح. -ٓ
صب الزيوت ا٤بقلية على بعض السجناء لالعَبافات اإلجرامية أك التخلي عن بعض  -ٔ
 ا٤بطالب.

                                                 

٨بلص  كالشيخ/ دمحم حسْب كالسيد/، عبد الشكور البالغ الشيخ/كل من   داخلي من الشخصيات ا٤بسلمة ( تقريرُ)
 .كالسيد/ جالؿ أٞبد عبد ا٢بكيم ،الرٞباف

ص  ، د.ط،مأساة ادلسلمني يف بورما الشيوعية حسب ما نشرتو الدورايت ادلختلفة ألركاين،ا صاحل أٞبد إدريس (ِ)
ٕٓ - ٕٔ.  
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ث تقـو الزابنية من جنود البوذية ٗبهاٝبة قرية مسلمة حْب عملية اكتساح القرل، ٕبي -ٕ
لسيب النساء كالفتيات كىتك أعراضهن ٝباعينا،  ،كأتجج انر ا٢بقد ُب نفوسهم ،غثياف الشهوة
بصورة ٞبلة عسكرية ٕبيث تَبؾ القرية أنقاضنا،  ،كسرقة ا٤بتاع ،كاللعب أبعراضهم ،كقهر الرجاؿ

 لة من أىارل القرية.كتتم ا٢بمالت ليالن على حْب غف
كإرغاـ ا٤بسلمْب على شرب تلك  ،صنع السيجارة أبكراؽ القرآف كالكتب اإلسالمية -ٖ
 .(ُ)السيجارة
ـ ًب فىٍصل ٟبسمائة مسلم َُٖٗـ كُِْٗما بْب عاـ  كذكر الشيخ كاليت حسْب -ٗ

ىم ىل دكف أف ييعلم خرب  ،( ألف مسلم من قبل ا٢بكومةِٗٓمن الوظائف ا٢بكومية، كاعتقاؿ )
( ََِٓ( ألف بسبب ا١بوع، ك)ِٓ) كمات أـ مقتولوف؟ ،أـ ىم أموات ه،ىم على قيد ا٢بيا

 .(ِ)( ألف مسلم من ٨بتلف ا٤بناطق األركانيةَُٕمسلمة أينتهكت أعراضهن، كًب تشريد )
، ك٤با توذل َْ٘اف ا٤بسلموف ُب حكومة ا١بنراؿ )أنو( يشغلوف مناصب عليا حكوميةقد ك

)نيوين( مقاليد ا٢بكومة، أصدرت الدكلة أمرنا إببعاد ا٤بسلمْب عن الوظائف  ا١بنراؿ العسكرم
كقد أغلقت »: انصر العبودم بقولودمحم كإذل ذلك أشار الشيخ ، ا٢بكومية من ٝبيع الدكائر

 .(ّ)«ا٢بكومة ٛبامنا ابب التعيينات ا١بديدة ُب كجو ا٤بسلمْب
كانوا يعيشوف فيو منذ مئات السنْب، الذم   ،كمن ٍبىٌ عيومل ا٤بسلموف غرابء ُب كطنهم

كاالستهزاء من ا٤بوظفْب  ،كا٤بضايقات ،كالتصرفات البذيئة ،كابتوا يواجهوف ا٤بعامالت السيئة
البوذيْب ُب ا٢بكومة، كال ٲبكن للمسلمْب مباشرة معامالهتم إال عن طريق ٠باسرة كأدالء من 

 .(ْ)أبناء البوذيْب ا٤بتسببْب ٤ببالغ ابىظة

                                                 

 ىػػ.ُّٖٗ /ٔ /ِْ، َّْٓالعدد:نة السعودية، جريدة ادلدي (ُ)

 .ُٕٓ - ُْٕ ص ، ط.د،حول مآسي ادلسلمني يف بورما االشرتاكيةكالية حسْب بن عبد ا٣بالق الربماكم،  (ِ)

 .ُٔ ص ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ّ)

اسَب عبد ا٢بق عبد اللطيف كغّبىم ٩بن كاف ٥بم ( بياف الربكفيسور دمحم زكراي تراب الدين، كماسَب سلطاف أٞبد، كمْ)
 كظائف حكومية ُب ٨بتلف القطاعات ا٢بكومية ُب بورما.
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:لعلماء كالدعاة كا٤بصلحْبتعذيب ا
 ،مبالغة ُب القهر ،كالشخصيات ا٤بسلمة ،كا٤بشايخ ،تتفنن ا٢بكومة البوذية ُب تعذيب العلماء

كالتعذيب، فتبدأ ابلعلماء كالشيوخ كمديرم ا٤بدارس كا٤بعاىد اإلسالمية،  ،ىانةكاإل ،كاإلذالؿ
أبرجل ا١بيش  ىسهمكد حيث تقـو بنتف ٢باىم، كٛبزيق لباسهم كعمائمهم، كسلخ جلودىم

 .٩با أدل إذل ىجرة الكثّب إذل الدكؿ اإلسالمية، النجس
)ىاركم( ما نصو: إف ا٢باكم البوذم )بودااباي(  كقد نقل ا٤بؤرخ خليل الرٞبن عن ا٤بؤرخ

فلما  ،كامتحاانن لعلمائو ، للدين اإلسالميقٌدـ لعلماء ا٤بسلمْب سفرة طعاـ بلحم ا٣بنزير امتهاانن 
ا، كىكذا كاف يفعل اب٤بسلمْب كمقدساهتمَْ) قتل رفضوا أكلو

ن
 .(ُ)( عا٤ب
كعقب حصوؿ أركاف على ا٢بكم الداخلي تعرض ا٤بسلموف فيها »: كقاؿ الشيخ العبودم

 ـ ٙبت رعاية ا٢بزب ا٢باكم.ُّٕٗللمذابح على يد البورميْب عاـ 
مقرىا  ،ـُْٖٗينائر  ْكتولت حكومة بورما ُب أعقاب االستقالؿ كتيبة عسكرية ُب 

ا٤بنطقة الٍب تسكنها مسلمة مشارل أركاف، كقد شاركت ىذه الكتيبة القوات البورمية النظامية ُب 
تعرض فيها مئآت من مسلمي  ،ضد ا٤بسلمْب ،كاغتصاب ،كقتل ،كهنب ،غارات سلب

 .(ِ)«الركىنجيا للقتل كالدفن أحياءن 
لت معظم علماء ا١بامعة اإلسالمية: إف السلطات البورمية قت٦بلة كقد ذكرت 

كأصبح تعذيبهم كتعذيب نسائهم  ،كبعضهم يقضوف ٫ببهم ُب السجوف ،كزعمائهم ،ا٤بسلمْب
كىتك أعراضهن عمالن من األعماؿ الركتينية البسيطة، فهل للضمّب العا٤بي كاألمم ابة للسالـ 

الٍب ال  ،لياترتكب ضد ىذه األقالٍب تي  ،كا١برائم الوحشية ،أف ٙبوؿ دكف ىذه األعماؿ الرببرية
 .(ْ)﴾ڦ ڦڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ (ّ) ؛ذنب ٥با إال أهنا مسلمة

                                                 

 .ِّ ص رماو ب -اتريخ أركان  ،ليل الرٞبنخ (ُ)

 .َّ - ِٗص  ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ِ)

 ، بواسطة موقع اجمللة األلكَبكين:ّٕٓ ص، َُالعدد: ،اب٤بدينة ا٤بنورة رللة اجلامعة اإلسالمية (ّ)

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/home.aspx 
 .ٖ، اآلية: جك الرب سورة  (ْ)
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)أنو( صبيحة االستقالؿ عاـ  كقاؿ الربكفيسور/ دمحم زكراي: قامت حكومة بورما أبمر
ـ بتشكيل ا١بيش كحرس ا٢بدكد ُب إقليم أركاف اتلة، من أبناء البوذيْب الذين شاركوا ُْٖٗ

حيث قيًتل كثّب من آابئهم فيها، ككانوا ُب انتظار فرصة مواتية  ـ الكربل،ُُِْٗب مذٕبة عاـ 
كساستهم الذين  ،ا عن علماء ا٤بسلمْبلينتقموا من ا٤بسلمْب، فانقضوا على أحياء ا٤بسلمْب ٕبثن 

كمواجهة األىداؼ البوذية ُب تلك ا٤بذٕبة، ابعتقاؿ بعضهم كسجن آخرين،  ،قاموا اب١بهاد
 ا على أركاحهم. خارج أركاف حفاظن فهرب الكثّب من ا٤بسلمْب إذل

كدل تنطف انر حقدىم بذلك، حٌب أمعنوا ُب قتل الشخصيات من  ،كدل يشف غيظهم
دكف أدىن رٞبة، كمبالغة منهم ُب القتل كالتشفي؛ فإين رأيتهم  ،كالساسة ا٤بسلمْب ،العلماء

مقاكمة ُب مشاؿ  يلعبوف كرة القدـ برؤكس ا٤بقتولْب ُب مشاؿ أركاف. كمن ىينا تولدت جبهات
 .(ُ)أركاف مرة أخرل لصد عدكاف ا٢باقدين

 :ٙبويل ا٤بساجد معابد بوذية
من ا٤بعلـو أف عامة الكفار كا٤بشركْب جعلوا من أىم أكلوايهتم إذا غلبوا على ا٤بسلمْب، 
استهداؼ الشعائر اإلسالمية من ا٤بساجد كا٤بدارس، كرجاؿ الدين كالزعماء، كذلك ا٢بكومة 

ذ سيطرهتا على أركاف، جعلت من أكلوايت أعما٥با القضاء على اآلاثر اإلسالمية البوذية من
 كا٤بدارس اإلسالمية، ككثرهتا ُب بورما من أكثر ،سيما ا٤بساجد التارٱبية، كرجاؿ الدين، كال

قاؿ الدكتور ، ك (ِ)كقلق شديد للحاقدين البوذيْب ،( مسجد صار مثارنا للمخاكؼَََٓ)
كبطشوا اب٤بسلمْب كعٌذبوىم أينما كجدكا، كادعوا أف ا٤بسلمْب الذين : »مٝبيل عبد هللا ا٤بصر 

 (ّ)«( ماليْب نسمة من ٝباعات الرىنجْب أهنم ليسوا من مواطِب بورما.....ٓ) يبلغوف حوارل
 تدنيس ا٤بساجد:

أصبحت كلها مظاىر  ،كٚبريب ا٤بزارع ،كتدنيس أماكن العبادة ،كتدمّبىا ،إف هنب القرل
ررة، ككذلك حرؽ ا٤بساجد كقفلها، كاالجتماعات الٍب تعقد ألغراض دينية منعت  عادية كمتك

                                                 

 .ىػَُّْ /ٕ /َُدمحم زكراي تراب الدين يـو ا١بمعة بعد ا٤بغرب بتاريخ ( إفادة الربكفيسور/ُ)

 .ُُٔ ص ،ايت ادلختلفةمأساة ادلسلمني يف بورما الشيوعية حسب ما نشرتو الدور ، األركاين (ِ)

 .ٖٗٓ ص ،ٖط. ،حاضر العامل اإلسالمي وقضاايه ادلعاصرةا٤بصرم، عبد هللا  دمحم د/ ٝبيل (ّ)
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 ،ا، كأف السلطات العسكرية كا٢بكومية تتخذ من ا٤بساجد مركزنا ٥با عند ٘بوا٥با ُب ا٤بنطقةكلين 
ابإلضافة إذل ذلك فإف ا٤بنكرات ترتكب ُب ىذه ا٤بساجد، لقد منع ا٤بسلموف من أداء 

حٌب إف الوعظ  ؛ك فإف األئمة كا٤بؤذنْب دل يسلموا من القتل كالتعذيبككذل ،الصلوات ا٣بمس
 .(ُ)كالدعوة إذل اإلسالـ ُب بورما أصبحا كا١برٲبة

أف ا٤بساجد ُب بورما تتحوؿ اآلف إذل  ؛كاألفظع كاألبشع من ىذا» يقوؿ األركاين:
 لتنفيذ عمليات النهب كا٢برؽ كالغارات ،معسكرات للقوات البورمية ا٤بسلحة

 .«(ِ)ا٤بسلحة
٭بوذجنا  كمن أىم ا٢بمالت الٍب كقعت على مساجد ا٤بسلمْب ُب أركاف كبورما، ما سيأٌب

 كليس حصرنا:
كىي أف ا٤بتغطرس )بودااباي( ٤بٌا فرض  ،قصص ا٤بساجد الٍب نقلت إلينا ابلتواتر -ُ

لفْب من القبض على أ :كنشر عليها قواتو، فأكؿ أمر أصدره ىو ،سيطرتو على أركاف ا٤بسلمة
( مدرسة ََُ( جامع اترٱبية، ك)ََِكنقلهم إذل أماكن ٦بهولة، ٍب ىدـ ) ،علماء ا٤بسلمْب

 .(ّ) ُب ٝبيع مناطق أركاف اتلة، كبُب على أغلبها معابد بوذية ،إسالمية
ىدـ الكثّب من ًب  ؛ـُّٕٗكعقب حصوؿ أركاف على ا٢بكم الداخلي عاـ  -ِ
 .(ْ)الدينية.... كا٤براكز ،كأراضي الوقف ،ا٤بساجد
العاـ الذم  - ـُِْٗما بْب عاـ  ،ا( مسجدن ُّٕ) ما يقارب ًب إحراؽ كتدمّب -ّ

إمعاانن ُب اإليالـ  ،نيت عليها معابد بوذيةكبي  ،ـُْٕٗكعاـ  - كقعت فيو ا٤بذٕبة الكربل
 .(ٓ)ستهزاء كاإلذالؿكاإل

                                                 

 ، بواسطة موقع اجمللة األلكَبكين:ّٔٓ ص، َُالعدد:  ،اب٤بدينة ا٤بنورة رللة اجلامعة اإلسالمية (ُ)

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/home.aspx . 

 .ُْْ ص ،ط.د،مأساة ادلسلمني يف بورما الشيوعية حسب ما نشرتو الدورايت ادلختلفة، األركاين (ِ)

 - ِٗٗ ص ، ط.د،تذكرة أركان ، صديقدمحم ،ِّ ص ، ط.د،برما –اتريخ أركان  ،ا٤بؤرخ خليل الرٞبن األركاين (ّ)
ُُّ. 

 .ِٗ - ُٗص  ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم،  دمحم (ْ)

 .َّٗ ص ، ط.د،مصدر سابق، تذكرة أركان ،يق صددمحم (ٓ)
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 ،ماعية للمسلمْبكٮبا عاما ا٥بجرة ا١ب ،ـُٖٕٗ -ـ ُٕٔٗكُب الفَبة ما بْب عامي  -ّ
 لتنفيذ خططهم ديمًٌرت فيها ؛جراء العمليات كا٢بمالت الٍب قامت هبا ا٢بكومة العسكرية

 .(ُ)ا٤بناطق ( ألف مصحف ُب ٨بتلفََِكأحرقت ) ( مسجدناِّْ)
ٗبدينة منغدك، الذم كاف  (ىىائي إٍسكيٍوؿ)ـ أغلق مسجد َُٗٗ /َُ /ُٗكُب  -ْ

كُب العاـ ، ٤بعلموف منهم، كحيوًٌؿ إذل حظّبة كمرعى للخنازيريصلي فيو طالب أبناء ا٤بسلمْب كا
بوسبدنغ  ةفظانفسو ًب إخالء األحياء ا٤بسلمة التالية: )خىوىاٍندىٍنغ( ك)مىاالى ًفرىاٍنغ( ك)ميورًيٍنغ( ٗبح

قامت القوات ا٢بكومية إبخالء األحياء ، ك كسكًٌن فيها البوذييوف ( مساجد،ٕٗبا فيها من )
كقامت إبزالة أكثر من  ،، ككذلك السوؽ ا٤بركزم لتلك األحياء(أكياب)طقة ا٤بسلمة ُب من

ا ماُِ)  ، كًبكاحدة منها إذل ا٤برحلة العالية ،( مدارس إسالميةٖ)كبْب جامع كغّبه،  ( مسجدن
كنبش ا٤بقربة الرئيسية على  ،كمصلى العيد، كمدرسة اثنوية إسالمية (،النكهورم)ىدـ ا١بامع 

ل عليو اتريخ مزكر ،مدينة منغدك، كبيِب عليها معبد كبّب بعد ستة أمياؿ من كًب ىدـ ، كسيجًٌ
 .(ِ)ـَُٗٗجامعْب كبّبين ُب قرية )كاليدنغ( ٗبحافظة بوسيدنغ عاـ 

ا ٥بم ًب ىدـ  -ٓ مسجد ُب حي )جار كمبو( جنوب مىنػٍغىديك، كقد بُب البوذييوف معبدن
ٕبجة توسيع ا٤بعبد  ،كومية العسكريةـ ًب ىدمو من قبل القوات ا٢بُّٗٗٔبواره، كُب عاـ 

رغم كونو من ا٤بساجد القدٲبة التارٱبية ُب  ،البوذم، كصودرت األراضي ا٤بوقوفة على ا٤بسجد
 .(ّ)حيث يرجع اتريخ أتسيسو إذل أكثر من مائة كتسعْب سنة ،ا٢بي

شقدار )جامع من أٮبها: ـ ىدـ أربع جوامع ٗبدينة أكياب، ُْٗٗ /َُ /ُٗكُب  -ٔ
)مركز الدعوة كاإلرشاد(، يعترب ىذا ا١بامع من أقدـ ا١بوامع كأكربىا الٍب  ٗبدينة منغدك (فارة

كقد ًب ٙبويل جزء من ، بِب قبل ستمائة سنة :نوكقيل إبنيت ُب العهد اإلسالمي ُب ا٤بنطقة، 
كقد سيجن من أجل الدفاع عن ىذا ا١بامع بعض العلماء  ،ىذا ا١بامع إذل ٦بلس ا٣بٌمارة

زاؿ يقبع فيو الباقوف ينتظركف الفرج من  ت ا٤بسلمة، كبعضهم ماتوا ُب السجن، كالكالشخصيا
                                                 

 .َُّ ص ، ط.د،تذكرة أركاندمحم صديق،  (ُ)

 .ُُّ - ِٗٗ ص ، مصدر السابق، ط.د،تذكرة أركاندمحم صديق،  (ِ)

الشيخ دمحم نذير، كدمحم حسْب ا٤برنغلوم، كعبد الشكور الكنوم، كجالؿ أٞبد كمشاىدٌب  :( تقرير األعياف أمثاؿّ)
 .ُٓ، ص ، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم، مد ، انظر: بذلك
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 .(ُ)«عسى هللا أف يفرج ٮبهم كيطلق سراحهم» هللا تعاذل
ا من ا٤بساجد ُٖـ قامت القوات ا٢بكومية بتدمّب )ُٕٗٗكُب عاـ  -ٕ ( مسجدن
نة )ماٍنًدرل(، كأصدرت الٍب يرجع اتريخ أتسيس بعضها إذل ٟبسمائة سنة، ُب مدي ،القدٲبة

( أخرل ُب ماندرل، ٍب ًب َُ( مساجد ُب رىا٪ٍبيوف ك)َُا٢بكومة العسكرية أمرنا إبغالؽ )
 بعد تغيّب كإزالة أشكاؿ ا٤بساجد. ،ٙبويلها إذل دكائر حكومية

طرد أالؼ ا٤بسلمْب من مدينة )فىاتٌر بـ قامت القوات ا٢بكومية ُٖٗٗكُب عاـ  -ٗ
كأحرىقت ٝبيع ا٤بعادل اإلسالمية من ا٤بساجد كا٤بدارس كغّبىا، كبينيت  ،كاستولت عليها ،قلعة(

 .(ِ)تواريخ قدٲبة عليها معابد بوذية كثّبة كأرًٌخ عليها
ا عاـ  ُِكما ٛبت إزالة   -ٗ  كمشاالن كشرقنا جنوابن  (منغدك)ـ، من ٧بافظة ُٗٗٗمسجدن

، كقد بي  ًب ٙبويل مسجدين إذل معبدين ، ك (ّ)(جىاًدم)بْب صغّب ييسمى  ِب عليها معابد ماكغرابن
فاتر )ـ، ُب مدينة أكياب عاصمة أركاف ا٤بسلمة، كمسجد كاحد ُب مدينة َََِبوذيْب عاـ 

مسجدنا خالؿ  ِٕككذا قامت هبدـ ، ُب العاـ نفسو (قيوقتو)، كمسجد آخر ُب مدينة (قلعة
كالكتب  ،٤بصاحفالسلطات البورمية ٘بمع ا كقامت ،ـََُِ التسعة أشهر األكذل من العاـ

للمزيد  ؛كبيعها ُب أكشاؾ الدخاف ،لتستخدمها ُب تغليف السجائر ا٤بصنعة ىناؾ ،اإلسالمية
ىكذا تعامل ا٢بكومة ، كاسم السيجارة )جولد فليك( ،من االستفزاز كاالىانة اب٤بسلمْب

منذ سقوط أركاف ُب أيدم  ،العسكرية كالشعب البوذم مع اإلسالـ كا٤بسلمْب كمقدساهتم
 .(ْ)لبوذية ا٢باقدة، ك٥با أمثلة كثّبة ال تعد كال ٙبصىا

                                                 

 .ُُّ - ِٗٗ ص ،ط.د،تذكرة أركاندمحم صديق،  (ُ)

 .َّٕ - َّٔص  ، مصدر سابق، ط.د،تذكرة أركاندمحم صديق،  (ِ)

 . ٕٓص ط.د،  ،ادلسلمون يف بورما التاريخ والتحدايت، سالـ آؿ فائزإلنور ا (ّ)

 .ُِّ ص ،ط.د، يف بورما الشيوعية حسب ما نشرتو الدورايت ادلختلفةمأساة ادلسلمني  األركاين، (ْ)
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 ينالثا الفصل

 الديين الصراع مفهوم 

 

 .التدافع وسنة الصراعوفيو متهيد فيو: 

 .النبوية والسنةالكرمي  القرآن يف التدافع وسنة الصراع: األول ادلبحث

ــاين ادلبحــث ــة) بقةالســا الــدايانت يف والتــدافع الصــراع مبــدأ مفهــوم: الث  اليهودي
 (.والنصرانية
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 األول ادلبحث
 والسنة القرآن يف التدافع وسنة الصراع

كىو الطرح على األرض، يقاؿ:  -بفتح الصاد ككسرىا  -ع ٍر من الصَّ كالصراع لغة: 
 كا١بمع صرعى. ،فهو مصركع كصريع وي عى رى ا، كقد صى رعن ا كصً رعن صارعو فصرعو صى 

 أيهما يصرع صاحبو. معا١بتهما :كا٤بصارعة كالصراع
  الصراعة.بْبًٌ  :كرجل صراع كصريع

 ا.يصرع كثّبن  :كثّب الصرع ألقرانو يصرع الناس، كصرعة  :كصرعة
 .(ُ)كتصارع الرجالف: حاكؿ كل منهما أف يصرع اآلخر

 كالصراع اصطالحنا:
 ؛األكؿ فيها، نعم كظاىرة عا٤بية ُب عصران ا٢باضر يقف العامل العقدم العامل  كالصراع

كالنفسية،  كاالجتماعية، العوامل االقتصادية، كالسياسية، :ناؾ عوامل أخرل مهمة مثلى
إذل أٮبية االعتقاد أك الدين ُب  كالَببوية كغّبىا، إال أف االعتقاد أيٌب ُب مقدمتها، كىذا يرجع

العقدم أك الفكرم، يعطي  فاال٫براؼ - كما بينت ُب الصفحات السابقة  - حياة اإلنساف
تؤكد ذلك، « سادل الرباؽ»كالٍب أٝبع   تسويغنا لعملو، كتربيرنا ١برمو، كالدراسات ا٤بيدانيةاإلرىايب

معظم أفراد عينة البحث على دكر العامل  الدراسة ا٤بيدانية الٍب أعدىا :منها على سبيل ا٤بثاؿ
 .(ِ)ةالعقدم ُب تكوين السلوؾ اإلرىايب لكافة ا٤بنظمات ا٤بتطرفة كاإلرىابي

 ا٣بّب فيها فخلق كنقيضو، الشيء البشرية النفس ُب ٱبلق أف ،تعاذل هللا حكمة تاقتض لقدك 
 ىذه بْب الدائم الصراع من حالة فيو ٯبعل ما ،ا٤بتناقضات من الكوف ىذا ُب خلق كما،  كالشر

 الكوف، ىذا فساد دكف ٙبوؿ الٍب ،كا٢بركة التدافع من حالة الكوف على لتضفي ؛التناقضات
﮼  ۓ ۓ﴿: تعاذل قاؿ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

                                                 

 .َْٓ ، ص:ادلعجم الوسيط ،ِٔ /ُٗ، اتج العروس، كٖ /ِِٖ، البن منظور، )مادة صرع(، لسان العرب (ُ)
دور  عن الن ، نقَُُ :ص ،رسالة ماجستّب لسادل الرباؽ ػ دور الرتبية اإلسالمية يف اإلرىاب الوقاية والعالج انظر:( ِ)

 .ِٔ: دكتور خالد الظاىرم صال ،مواجهة اإلرىابالرتبية اإلسالمية يف 
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ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ  ﴿: تعاذل قاؿ ابلباطل، ا٢بق خلق ذلك كمن ،(ُ)﴾﮽ 

 .ا٤برسلوف بو جاء كما هللا بشرع ا٢بق ىذا ٛبثل كقد ،(ِ)﴾ڻ ڻ 
 آدـ فيها هللا خلق فمنذ ا٣بليقة، بدء مع بدأ ،اإلنسانية بقدـ قدًن الصراع ىذا كيعترب

 على ربو كعاىد ،ا١بديد ا٤بخلوؽ ىذا على حربو إبليس أعلن ،الكراـ مالئكتو لو كأسجد 
 صراع فهو القيامة، يـو إذل ابؽو  ا٤بؤمنْب مع ،كحزبو الشيطاف بْب الصراع كىذا كإضاللو، إغوائو
 .الدىر أبد الثابتة هللا سنن من سينَّةه  إنو منو، مناص ال ماض

 ىذا ٛبثل ٍب رة،الشج من فأكل أزلو حْب ،بنفسو آدـ مع حربو الشيطاف مارس كقد
 كما أخاه، اآلخر فقتل ،اآلخر من يتقبل كدل أحدٮبا من هللا تقبل حْب آدـ ابِب بْب الصراع

 جانب، من كأتباعهم الرسل بْب ابلصراع ؛الزماف مدل على كالباطل ا٢بق بْب الصراع ىذا ٛبثل
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿: تعاذل قاؿ آخر، جانب من كأكليائو كالشيطاف

 السنة جاءت كقد ،(ّ)﴾ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
 ال» : قاؿ القيامة، يـو إذل ماضو  كالباطل ا٢بق بْب الصراع أف ،كضوح بكل لتؤكد ا٤بطهرة

 كىىيمٍ  اّللًَّ  أىٍمري  أيىٌٍبى  حىٌبَّ  ،خىذى٥بىيمٍ  مىنٍ  يىضيرُّىيمٍ  ال ،ا٢بٍىقًٌ  عىلىى ظىاًىرًينى  أيمًٍَّب  ًمنٍ  طىائًفىةه  تػىزىاؿي 
 .(3)«كىذىًلكى 

 فيها يزىق ،حا٠بة معركة من بد ال بل ،نظرم ببياف ينتهي ال كالباطل ا٢بق بْب كالصراع
 رحاىا دارت حا٠بة ٗبعركة كصحبو  النيب تعاذل هللا أكـر فقد ؛لذا كيزدىر، ا٢بق كيعلو الباطل
 .بدر أرض على

 لنا كيتبْب كالباطل، ا٢بق بْب الصراع حقيقة كحتمية أتصيل ندرؾ العرض ىذا خالؿ كمن
 ككاف ،قائم فالصراع الطريق، منتصف ُب يلتقيا أف ٲبكن كال ،مستمر صراع ُب كالباطل ا٢بق أف

 فتنة تكوف ال حٌب ،عدتو لألمر يعدكا كأف ،جد بكل األمر أيخذكا أف ا٢بق أىل على لزامنا
                                                 

 .ُِٓاآلية البقرة: سورة ( ُ)

 .ُٖاآلية اإلسراء: سورة ( ِ)

 .ُُِاآلية األنعاـ: سورة ( ّ)

، ج (َُِٗ) ))ال تزاؿ طائفة من أمٍب ظاىرين على ا٢بق..((، :، ابب قولواإلمارةكتاب ،  يف صحيحواخرجو مسلم  (ْ)
ّ /ّّ. 



 

31 

 .زمانو كطاؿ الباطل عال مهما ،كأىلو للحق النصر كيكوف
 كثّبة ٭باذج ذكر قد القرآف أف ٔبالء يلمس - كجل عز - هللا بلكتا ا٤بتدبر إف
 سجاالن  الصراع كاف كقد اإلنسانية، ا٢بياة مدار على كالباطل ا٢بق بْب اتدـ للصراع كمتعددة

 .اتدـ الصراع ىذا من األخّب ا٤بشهد ُب كيعلو ينتصر ا٢بق كلكن كالباطل، ا٢بق بْب
 نذكر أف كحسبنا يتسع، ال فا٤بقاـ الصراع، ىذا اذج٭ب ذكر ُب االستطراد بصدد كلسنا

 :يلي فيما كذلك كالباطل ا٢بق بْب الصراع ٥بذا كالتلميح ابإلشارة ٭باذج ثالثة
 : آدـ ابِب صراع -ُ

 جارية على خالؼ نتيجة لصيٍلبو،  آدـ ابِب بْب نشأ صراعنا أفَّ  التفسّب كتب تركم
، فقراب مبلغو، بينهما األمر بلغ كقد ،(ُ)لنفسو زكجة منهما كاحد كل أرادىا  هللا لى بً قى  فمن قرابانن
 يريد ما غّب على األمر كاف فلما لو، زكجنا ا١بارية ككانت لصا٢بو، الصراع ىذا سمحي  قرابنو

 .(ِ)إرادتو ليمضي أخاه كقتل نفسو ىاجت ،الباطل صاحب
 ا٢بسد سول لو ربرم ال الذم ،الصارخ كالعدكاف الشر لطبيعة كنموذج القصة ىذه أتٌب

 أف الباطل فيو أراد ابطل، كصاحب حق صاحب بْب صراع حق، بغّب النفس حظ كراء كا١برم
 كما! أخيو دـ إنو؟ دـ كأم الدـ، حرمة على عتداءإ فيها يكوف ،نكراء ٔبرٲبة كلو لنفسو ينتصر
 .فسالن منو تشمئز الذم ،الصارخ كالعدكاف الشر يرتكبها الٍب ا٤بنكرة ا١برٲبة ترسم

 يعتدم الباطل أف كليظهر كالباطل، ا٢بق بْب الصراع قدـ على للداللة النموذج ىذا كأيٌب
 ظفر أنو لصاحبو بدل كإف ،كا٣بسراف كا٣بيبة الندـ مصّبه كأف اآلخرين، كحقوؽ هللا شرع على

 ُب ا١بولة خسر أنو للبعض بدا كإف كالقيم، الفضائل إذل يسمو الذم ىو ا٢بق كأف أراد، ٗبا
 كالرغبات كاألىواء الشهوات عن لَبفعو الباطل على ا٤بنتصر ىو األمر حقيقة ُب أنو إال لدنيا،ا

 طمعنا ٲبلك ما أبغلى للتضحية تدفعو إٲبانية قوة من ٲبلك ما بفضل كذلك الذات، كحب

                                                 

( ذكر اإلماـ األلوسي ُب تفسّبه أنو كاف ال يولد آلدـ عليو السالـ مولود إال كلد معو جارية فكاف يزكج غالـ ىذا ُ)
البطن جارية ىذا البطن اآلخر كيزكج جارية ىذا البطن غالـ ىذا البطن اآلخر، جعل افَباؽ البطوف ٗبنزلة افَباؽ 

 .ُُُ/ ِ ،روح ادلعاين يف تفسري القرآن والسبع ادلثاين ،مود األلوسيالنسب للضركرة إذ ذاؾ. انظر: ٧ب

 .ِْ/ ِ، ط.د، تفسري القرآن العظيم ،أنظر: ابن كثّب (ِ)
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ﴿: تعاذل قاؿ الدايف، الواحد كرضا كالرضواف، اب١بنة

  (ُ).﴾ھ ھھ ے ے 
 :كفرعوف موسى بْب صراعال -ِ

 سورة، كعشرين أربع من أكثر ُب الكرًن القرآف ُب فرعوف مع  موسى قصة كردت
 ا٢بق بْب للصراع رائعنا ٭بوذجنا القصة ىذه كٛبثل اإلٝباؿ، من بشيء كاآلخر لمفصَّ  بعضها

 أصبح الذم فرعوف، جربكت ُب ٘بسد الذم كالباطل ، موسى بو جاء الذم ا٢بق كالباطل،
 موسى أف - تعاذل – هللا حكمة عجيب كمن عنيد، متكرب ابطل صاحب لكل يضرب ثالن م

 كداعينا معلمنا ليكوف تعاذل هللا أرسلو كقد كقومو، لفرعوف مستعبدين كانوا إسرائيل كبِب 
  كالطغياف ابلعلو الدعوة ىذه فقابلوا كملئو، لفرعوف كىاداين 

 جاء الٍب التوحيد بعقيدة متمثالن  ا٢بق بْب للصراع ٭بوذجنا كفرعوف قصة موسى  كٛبثل
 من فَبة استمر كقومو، فرعوف تزعمو الذم كاإل٢باد ابلكفر ٩بثالن  كالباطل ، موسى هبا

 ُب كأمعن الباطل ٛبادل ك٤با كالتحدم، كا٤بناظرة كا٢بوار كالربىاف، ا٢بجة جانب كأخذ الزماف،
 قريب نصر الصراع ىذا نتيجة ككانت كجنده، لالباط هللا قصم كتعذيبنا، قتالن  كسامهم ا٤بؤمنْب
 .عسكرم لقاء أك قتاؿ دكف تعاذل هللا بقدرة للحق،
 
 :قريش من كقومو  دمحم نبينا بْب الصراع -ّ

 ابحث بكل ٯبدر مدرسةن  ؛الباطل مع  دمحم نبينا دعوة بو مرت الذم الصراع كيعترب
 الذم ،النموذج ىذا كيتدبر يدرس أف الباطلك  ا٢بق بْب الصراع حقيقة على يقف أف يريد

 الصفا جبل على  النيب فيو كقف يـو أكؿ من بدأ الذم ،الصراع مراحل كل فيو ٘بلت
 يػىٍوـو  ذىاتى   صىًعدى : قىاؿى  عىبَّاسو  اٍبنً  عىنٍ  بسنده سننو ُب الَبمذم ذكر كقد لإلٲباف، قومو يدعو
 يىدىمٍ  بػىٍْبى  لىكيمٍ  نىًذيره  ًإيٌنً »: فػىقىاؿى  قػيرىٍيشه  إًلىٍيوً  تٍ فىاٍجتىمىعى  «صىبىاحىاهي  ايى » :فػىنىادىل الصَّفىا عىلىى

                                                 

 .ِّاآلية األنعاـ: سورة ( ُ)
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يكيمٍ  اٍلعىديكَّ  أىفَّ  أىٍخبػىٍرتيكيمٍ  أىيٌنً  لىوٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ  شىًديدو، عىذىابو  تيمٍ  ميصىبًٌحيكيمٍ  أىكٍ  ٩بيىسًٌ  ،(ُ)«تيصىدًٌقيوين  أىكينػٍ
ا ٥بىىبو  أىبيو فػىقىاؿى   .(ِ) ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ اّللَّي، فىأىنٍػزىؿى  كى لى  تػىبِّا ٝبىىٍعتػىنىا أى٥ًبىذى

 ك٧باكلة كتعذيب، تكذيب، من متعددة أشكاالن  الصراع من النموذج ىذا أخذ كقد
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ  ﴿: تعاذل قاؿ اإلبعاد،ك  كالسجن ،القتل

 أىف النبوية، السينَّة ذلك بينت كما ك٘بويع، كمقاطعة ،(ّ)﴾ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 
ا نػىزىليوا قىدٍ   اّللًٌ  رىسيوؿً  أىٍصحىابى  رىأىتٍ  لىٌما قػيرىٍيشنا  كىائٍػتىمىريكا اٍجتىمىعيوا كىقػىرىارنا، أىٍمننا فيوً  كأىصىابيوا بػىلىدن
نػىهيمٍ   إلىٍيًهمٍ  يػيٍنًكحيوا ال أىفٍ  عىلىى اٍلميطًٌلبً  كىبىًِبٌ  ىىاًشمو  بىًِب  عىلىى ًفيوً  يػىتػىعىاقىديكفى  ًكتىاابن  يىٍكتػيبيوا أىفٍ  بػىيػٍ

ئنا، يىًبيعيوىيمٍ  كىال يػيٍنكىحيوىيمٍ  كىال يػٍ تىاعيوا كىال شى تػىبيوهي  ًلذىًلكى  اٍجتىمىعيوا فػىلىٌما ،ًمنػٍهيمٍ  يػىبػٍ  ٍبيٌ  ،صىًحيفىةو  ُب  كى
ٍعبىةً  جىٍوؼً  ُب  الٌصًحيفىةى  عىٌلقيوا ٍبيٌ  ،ذىًلكى  عىلىى كىتػىوىاثػىقيوا تػىعىاىىديكا   النيب القى كقد ،(ْ)اٍلكى

 .كا٢برماف ا١بوع من أصنافنا ؛سنوات ثالث استمرت الٍب ا٤بقاطعة ىذه جراء من  كالصحابة
 كتنوعت تعاذل، هللا بنصر كيقْب كثبات صرب بكل ان ىذه كصحبو النيب كاجو كقد

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿: تعاذل قاؿ ،األذل كٙبمل ،كالصرب :عدة أبساليب الباطل مواجهة

 الظلم رد ٍب (ٔ)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: تعاذل كقاؿ ،(ٓ)﴾ڑ کک ک ک گ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ :تعاذل قاؿ كالعدكاف،

 .كا٥بداية النور ٫بو البشرية كقيادة ،كالتمكْب الفتح إذل (ٕ)﴾
 كعشرين بضع مدم على كثبات صرب من بذلوا ما بفضل ،منيعنا عزيزنا هللا دين غدا حٌب

 أفواجنا، هللا دين ُب الناس كدخل ،الكفر شوكة فكسرت قناة، ٥بم النت ما الصراع من ،عامنا
ا  للنيب عداكة الناس أشد كغدا  حازه الذم ىذا نصر فأم ،كلدينو كلرسولو  ٨بلصْب جندن

                                                 

 .ُاآلية ا٤بسد: سورة  (ُ)

  .ّٕٔ ص، (ّّّٔحديث رقم ) ابب كمن سورة تبت يدا -كتاب التفسّب ،  السننُب  الَبمذم أخرجو (ِ)

 .َّاآلية األنفاؿ: سورة ( ّ)

 .ِٖ ص ،ُْ، ط.هتذيب سرية بن ىشام ،( انظر: عبد السالـ ىاركفْ)

 .َُٗاآلية يونس: سورة ( ٓ)

 .َُاآلية ا٤بزمل: سورة ( ٔ)

 .َُٗاآلية البقرة: سورة ( ٕ)
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 .ا٤بؤمنْب عباده عن كدفاعو ،هللا بنصر كالثقة اإلٲباف قوة إهنا هللا، رسوؿ أصحاب
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 الثاين ادلبحث
 ةالسابق الدايانت يف والتدافع الصراع مبدأ مفهوم

 (والنصرانية اليهودية)
  :اليهودية الداينةأكال: 

التوراة  اضطربت عقيدة اليهود ُب هللا تعاذل اضطراابن ابلغنا، فبينما تتحدث بعض أسفار
ُب سفر  كما جاء ُب قصة بدء ا٣بلق  ،عن اإللو بصفتو ا٣بالق ا٤بتفرد كحده اب٣بلق كاإلحياء

ُب « إ٥با»خاصنا ببِب إسرائيل « يهوه»  بصفتوالتكوين، ٘بد أف معظم األسفار تتحدث عن هللا
فهو إلو  ،لقد حرفوا ا٠بو تعاذل، كحرفوا صفاتو مواجهة آ٥بة أخرل ُب الكوف، كقد ٠بوا إ٥بهم

سائر ا٣بلق، كىو إلو ا٢برب كاالنتقاـ من أعداء بِب  خاص ببِب إسرائيل كىم شعبو دكف
التوراة ارفة، أف االختصار، فمما  ذكرتو ما على سبيل إسرائيل، ا٤بتجسد بصفات البشر،

ظهر ليعقوب  -جال كعال  – هللا كبقدرتو -عز كجل  -استخفافات اليهود اب  يوضح
إال بعد أف  التوسل، فرفض يعقوب ىذا ،فتوسل إليو اإللو أف يَبكو ،و فصرعو يعقوبعى ارى كصى 

يقوؿ الظا٤بوف علونا   عما اين علىحيث أنو كاف قو  ،إشارة إذل قوتو ،فباركو ك٠باه إسرائيل ،يباركو
 .(ُ)كبّبنا

 ا٤بثاؿ على انظر ،(ِ)كا٢بركب األسلحة عن اب٢بديث القدًن العهد نصوص امتألت كقد
 كسفر ،ُٔ /ّ ،ٗ ،ٖ /ُ:القضاة كسفر ،ُٔ - ُْ /ُْ :التكوين سفر: القدًن العهد ُب

 .ُْ /ِٔ:الثاين األايـ أخبار كسفر ،ْ /ْٔ :إرميا كسفر ،ٕ - ّ /ٖ:يشوع
، خىٍيالن  كىرىأىٍيتى  عىديكًٌؾى  عىلىى لًٍلحىٍربً  خىرىٍجتى  ًإذىا» ، أىٍكثػىرى  قػىٍومنا كىمىرىاًكبى  ٚبىىفٍ  فىالى  ًمٍنكى
 .ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىدىؾى  الًَّذم ًإ٥بىكى  الرَّبَّ  مىعىكى  ألىفَّ  ًمنػٍهيٍم،

ـي  ا٢بٍىٍربً  ًمنى  تػىٍقريبيوفى  كىًعٍندىمىا ِ  الشٍَّعبى  كىٱبيىاًطبي  اًىني اٍلكى  يػىتػىقىدَّ
اًئكيمٍ  عىلىى ا٢بٍىٍربً  ًمنى  اٍليػىٍوـى  قػىريبٍػتيمي  أىنٍػتيمٍ : ًإٍسرىائًيلي  ايى  ا٠ٍبىعٍ : ٥بىيمٍ  كىيػىقيوؿي  ّ  تىٍضعيفٍ  الى . أىٍعدى

                                                 

 .ُٖ، ط.د، ص: (اهودية منوذجً أثر االحنراف االعتقادي على اإلرىاب العادلي )اليد/ سعد بن علي بن علي الشهراين، ( ُ)

 .ٔٗ - ٓٗ، ط.د، شهود يهوه شأهتم وافكارىم ،سعد السحمراينأ (ِ)
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 كيجيوىىهيٍم، تػىٍرىىبيوا كىالى  تػىٍرتىًعديكا كىالى  ٚبىىافيوا الى . قػيليوبيكيمٍ 
اءىكيمٍ  عىٍنكيمٍ  ٰبيىاًربى  ًلكىيٍ  مىعىكيمٍ  سىائًره  ًإ٥بىكيمٍ  الرَّبَّ  ألىفَّ  ْ  .لًييخىلًٌصىكيمٍ  أىٍعدى
تنا بػىُبى  الًَّذم الرَّجيلي  ىيوى  مىنٍ : قىائًًلْبى  الشٍَّعبى  اٍلعيرىفىاءي  ٱبيىاًطبي  ٍبيَّ  ٓ ا بػىيػٍ ٍنوي؟ كىدلىٍ  جىًديدن  ييدىشًٌ
نىوي  ا٢بٍىٍربً  ُب  ٲبىيوتى  لًئىالَّ  بػىٍيًتوً  ًإذلى  كىيػىٍرجعٍ  لًيىٍذىىبٍ   .آخىري  رىجيله  فػىييدىشًٌ
تىًكٍرهي؟ كىدلىٍ  كىٍرمنا غىرىسى  الًَّذم الرَّجيلي  ىيوى  كىمىنٍ  ٔ  ُب  ٲبىيوتى  لًئىالَّ  بػىٍيًتوً  ًإذلى  كىيػىٍرجعٍ  لًيىٍذىىبٍ  يػىبػٍ

تىًكرىهي  ا٢بٍىٍربً   .آخىري  رىجيله  فػىيػىبػٍ
 ُب  ٲبىيوتى  لًئىالَّ  بػىٍيًتوً  ًإذلى  كىيػىٍرجعٍ  لًيىٍذىىبٍ  أيىٍخيٍذىىا؟ كىدلىٍ  اٍمرىأىةن  خىطىبى  الًَّذم الرَّجيلي  ىيوى  كىمىنٍ  ٕ

 .آخىري  رىجيله  فػىيىٍأخيذىىىا ا٢بٍىٍربً 
 اٍلقىٍلًب؟ كىالضًَّعيفي  ا٣بٍىاًئفي  الرَّجيلي  ىيوى  مىنٍ : كىيػىقيوليوفى  الشٍَّعبى  ٱبيىاًطبيوفى  اٍلعيرىفىاءي  يػىعيودي  ٍبيَّ  ٖ
 .قػىٍلًبوً  ًمٍثلى  ًإٍخوىتًوً  قػيليوبي  تىذيكبى  لًئىالَّ  بػىٍيًتوً  ًإذلى  كىيػىٍرجعٍ  لًيىٍذىىبٍ 
 .الشٍَّعبً  رىٍأسً  عىلىى جينيودو  ريؤىسىاءى  ييًقيميوفى  الشٍَّعبً  ٨بيىاطىبىةً  ًمنٍ  اٍلعيرىفىاءً  فػىرىاغً  كىًعٍندى  ٗ

 ًح،الصُّلٍ  ًإذلى  اٍستىٍدًعهىا ٙبيىارًبػىهىا ًلكىيٍ  مىًدينىةو  ًمنٍ  تػىٍقريبي  ًحْبى » َُ
ابػىٍتكى  فىًإفٍ  ُُ ، كىفػىتىحىتٍ  الصٍُّلحً  ًإذلى  أىجى ا اٍلمىٍوجيودً  الشٍَّعبً  فىكيلُّ  لىكى  لىكى  يىكيوفي  ًفيهى
 .لىكى  كىييٍستػىٍعبىدي  لًلتٍَّسًخّبً 

، دلىٍ  كىًإفٍ  ُِ ، مىعىكى  عىًملىتٍ  بىلٍ  تيسىاًلٍمكى  .فىحىاًصٍرىىا حىٍرابن
يعى  فىاٍضًربٍ  يىًدؾى  ًإذلى  ًإ٥بيكى  الرَّبُّ  دىفػىعىهىا كىًإذىا ُّ  .السٍَّيفً  ًٕبىدًٌ  ذيكيورًىىا ٝبًى
ائًمي  كىاألىٍطفىاؿي  النًٌسىاءي  كىأىمَّا ُْ ًدينىًة، ُب  مىا كىكيلُّ  كىاٍلبػىهى ًتهىا، كيلُّ  اٍلمى ، فػىتػىٍغتىًنميهىا غىًنيمى  لًنػىٍفًسكى

أتىٍكيلي  اًئكى  غىًنيمىةى  كى  .كى ًإ٥بي  الرَّبُّ  أىٍعطىاؾى  الًٍَّب  أىٍعدى
 .ىينىا األيمىمً  ىؤيالىءً  ميديفً  ًمنٍ  لىٍيسىتٍ  الًٍَّب  ًجدِّا ًمٍنكى  اٍلبىعًيدىةً  اٍلميديفً  ًٔبىًميعً  تػىٍفعىلي  ىكىذىا ُٓ
 مَّا، نىسىمىةن  ًمنػٍهىا تىٍستػىٍبقً  فىالى  نىًصيبنا ًإ٥بيكى  الرَّبُّ  يػيٍعًطيكى  الًٍَّب  الشُّعيوبً  ىؤيالىءً  ميديفي  كىأىمَّا ُٔ
 .(ُ).. «ٙبىٍرٲبنا ٌرًميهىاٙبيى  بىلٍ  ُٕ

                                                 

 .ُٕ - َُ، الفقرة:َِاالصحاح: ،سفر التثنيةالعهد القدمي،  انظر:( ُ)
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 بكل أحد كل أيمركا دل األمم كسائر: »- هللا رٞبة - تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿ
 ،ٯباىد دل من منهم بل، ذلك على جاىدكا كال ،منكر كل عن أحد كل هنوا كال، معركؼ
 يقاتل كما ،أرضهم عن عدكىم لدفع كاف جهادىم فعامة إسرائيل كبِب جاىدكا كالذين
: لقومو موسى قاؿ كما ا٤بنكر عن كهنيهم اب٤بعركؼ كأمرىم اجملاىدين لدعوة ال؛ الظادل الصائل

﮼  ﴿ ﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ٱ  ﴿: قولو إذل﴾  ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

ٱ  ﴿: تعاذل كقاؿ ،﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 أمركا عما انكلْب فكانوا ىذا كمع ،كأبنائهم دايرىم من أخرجوا أبهنم القتاؿ فعللوا «﴾چڇ 
 .(ُ)الغنائم ٥بم ٙبل دل ك٥بذا؛ ذلك من بو

 :النصرانية الداينة: ااثنين 
 القدًن، كابلعهد اسرائيل بِب أبنبياء إلٲباهنم لليهود؛ تبع الصراع من ا٤بوقف ُب النصارل

 .(ِ)الكفار يقاتل أف  ٤بوسى تعاذل هللا أمر من فيو جاء كما
إف عقيدة الصراع الٍب يتباانىا الغرب النصراين ُب حياتو ك٩باتو، ٥بي من أكرب األسباب 
الٍب جعلت من رجاؿ الغرب أداة حربو كقتاؿ، إف عقيدة الصراع ُب النصرانية ارفة جاءت 

عتناؽ الركماف النصرانية، كأحدث ٙبوؿ كبّب ُب الداينة ا٤بسا٤بة إذل تسويغ شن ا٢بركب مع ا
 الظا٤بة.

كالداعية الذم كاف لو األثر ا٢باسم ُب تسويغ ىذه العقيدة ىو القديس أكغسطْب، الذم 
 أخرج ُب ىذا الشأف مؤلفْب، أك٥بما ىو: العقيدة ا٤بخالفة، كالثاين ىو مدينة الرب.

إلنقالب من داينة متسا٧بة إذل داينة ٧باربة؛ نتيجة رغبة من السلطة السياسية جاء ىذا ا

                                                 

 .َِْ، َِّ /ِ، ُ، ط.الستقامة، اابن تيمية (ُ)

 .ْٔ ص:، ُط. ،ني وأىل الكتابمالحم آخر الزمان عند ادلسلم ،د/ ايسر عبد الرٞبن األٞبدم (ِ)
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 .(ُ)لإلمرباطورية، كاجتهاد الكنيسة الٍب رأت ا٢بركب كسيلة إلقامة ٩بلكة الرب ُب األرض
 :(البوذية - ا٥بندكسية) :الوضعية الدايانت ُب الصراع: اثلثنا

الداينة الربٮبيَّة، مع ما جاءىت بو من تعاليم قبل ظهور البوذية كانت ا٥بند تعيش ُب ظلًٌ 
ثتو من  ظا٤بة للناس، فجاءت البوذية ٚبفيفنا ًلما جاءت بو الربٮبيَّة من تعاليمى، كإزالة ما أحدى
تفريق بْب الناس، فالناس ُب الداينة الربٮبيَّة ليسوا سواءن؛ من حيث العبادةي أك الزىد، بل إهنم 

 .عماؿ، فلقد قسَّمت الربٮبيَّةي النَّاسى إذل أربع طبقات٨بتلفوف من حيث الطبقات كاأل
 إفَّ  إذ البيئة؛ ٥بذه الثقافيَّة ا٣بلفيَّةك  البوذيَّة، فيها نبتىت الٍب األرضى  أف ىنا عرفنا منك 

 فعلو  ردَّات غالبنا كتكوف الوضعيَّة، األدايف نشأة ُب كبّبنا دىكرنا السياسي أك االجتماعي لوضعل
 التقريب ىدفها كاف كالسيخيَّة ا٥بندكسيَّة، على ثورة كانت مثالن  فا١بينيَّة ضوهنا؛يرت ال ألكضاع

 ،ا٥بند األكؿ موطنها ُب ا٤بيالد، قبل السادس القرف ُب البوذية كظهرت كا٥بندكسيَّة، اإلسالـ بْب
 من ا٥بندكسية ٨باكؼ نفس فتبنت ىناؾ؛ ا٢بياة ا٥بندكسية بو صبغت الذم العاـ اب١بو متأثرة

قبل ظهور  ٥با، نسعى أف ٯبب غاية ا٤بولد تكرار من ا٥بركب كأف، اآلالـ مصدر ا٢بياة أف
البوذية كانت ا٥بند تعيش ُب ظلًٌ الداينة الربٮبيَّة، مع ما جاءىت بو من تعاليم ظا٤بة للناس، 

ثتو من تفريق  بْب الناس، فجاءت البوذية ٚبفيفنا ًلما جاءت بو الربٮبيَّة من تعاليمى، كإزالة ما أحدى
فالناس ُب الداينة الربٮبيَّة ليسوا سواءن؛ من حيث العبادةي أك الزىد، بل إهنم ٨بتلفوف من حيث 

 الطبقات كاألعماؿ، فلقد قسَّمت الربٮبيَّةي النَّاسى إذل أربع طبقات:

الطبقة األكذل: كىي األعلى، كتسمَّى طبقة الرباٮبة، كىم رجاؿ الدين الذين يتبنوف 
 أحكامىو.

م خيًلقوا من مناكب  كيىديو، كىم « براٮبا»الطبقة الثانية: كىم طبقةي ا١بند، كيزعموف أهنَّ
 كمىرتبتهم دكف الرباٮبة. ا٢بيماة كالغيزاة،

الطبقة الثالثة: طبقة الزُّراع كالتُّجَّار، كىم ٨بلوقوف من ريكبٍب اإللو، كالفارؽ بينهم كبْب من 
ا.  سبقهم كبّبه جدِّ

                                                 

، كللتوسع ُب ىذا ا٤بوضوع، انظر: ْٓ - ِٓ، ص: ُ، ط.حقيقة اخالق النصاريانظر: د/ ذايب بن سعد الغامدم، ( ُ)
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖ، لعامر عبد ا٤بنعم، ا٤بركز العريب للدراسات اإلنسانية، الغرب أصل الصراع
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طبقة ا٣بىدىـ كاألسارل، كقد خيًلقوا من قدـ اإللو براٮبا، كىي أقلُّ الطبقات  الطبقة الرابعة:
 عندىم.

كبعد ىؤالء ىناؾ طبقة اركمْب كأبناء الٌزان، كالذين يتناكىلوف األعماؿ القذرة ُب ا٤بدف، 
الطبقي  كاألعماؿ ا٢بقّبة؛ لذا فكاف أكَّؿي مىن دخىل ُب البوذية ىم أكلئك الذين ظىلىمهم التقسيمي 

الربٮبي، كبعد ذلك صاركا أتباعنا لبوذا؛ لذا فإفَّ ا٢بديثى عن البوذية سيكوف على أهنا داينة 
خرىجت على الربٮبيَّة

(ُ). 
 عن الشيء بعض ٨بتلفنا امسارن  اٚبذت قد البوذية أف إال الداينتْب بْب التقارب ىذا كرغم

 كانت كإف فكرىا، ُب الفطرة عن ابعدن  كأشد فهمها، ُب اتعقيدن  أشد كبدت ا٥بندكسية، مسار
 عقائد من أنكر ما ٝبلة من الطبقية بوذا أنكر فقد سبيلها، سلوؾ ُب كمشقة كلفة أقل

 لدل ازٟبن  دعوتو أعطى كىو. اجملتمع فئات بْب كالضغائن األحقاد كلدت الٍب فهي ا٥بندكس؛
 لذا ك٘بربىم، الرباٮبة ظلم من ملجأ فيها كجدت حيث، ا٥بندكسي اجملتمع من ا٤بنبوذة الطبقات

 تقسم ا٥بندكسيَّة ككانت ،(ِ)(ا٥بندكسية على كاجتماعية كخلقيَّة دينية ثورة) البوذيَّة كانت
 فكانت كالسالطْب، ا٤بلوؾ سلطة من أكرب كسلطتهم الرباٮبة، أعالىا طبقات؛ إذل الشعبى 
 .(ّ)(تعاليم من الربٮبية ُب جاء ًلما كٚبفيفنا) الطبقيَّة، ىذه على ثورةن  البوذيَّة

 إذل الصينْب ا٢بجاج ركاايت لكن األكذل، ا٤بيالدية القركف خالؿ ا٥بند، ُب البوذية كاتريخ
 كالبقااي، ا٤بقدسة النصوص من كشيء ا٤بقدسة األماكن على الضوء تلقي بوذا، رأس مسقط

 يؤدم ا٩ب البوذم اإلٲباف النتشار يدىش ـ،ََْ عاـ حوارل ا٥بند زار الذم ىْب، - فا فهذا
ا ا٣بامس، ا٤بيالدم القرف ٙبديد إذل  ا٥بندية، القارة ُب انتشرت الٍب ا٥بندية، للبوذية ذىبينا عهدن

 (ْ)..كا٥بندكسية ا١بانية: اآلخرين داينتيها زالةإ دكف
 البحار تعرب ٍب كنشأت، فيها كلدت الٍب البالد من البوذية ٚبتفي أف! كمدىش

                                                 

 .َْص  ،،ط.دالدايانت القدميةدمحم أبو زىرة  (ُ)

 .ِّْص ، ُط.، ادلنهجية يف دراسة األداين الوضعيةد/ عبدهللا ٠بك، (ِ)

، اإلسالم واألداين ،صطفى حلميم، كانظر أيضنا: ِٓ ص ،، ط.دالدايانت القدميةمقارنة األدايف  ، أبو زىرةدمحم (ّ)
 .ٔٔ ص ،ُط.

 .ُٖ - َٖص: ، ط.د، البوذية ،ىنرم أرفوف (ْ)
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 !األقصى الشرؽ بلداف غالبية ُب كتنتشر لتنمو كالصحارم،
 آلاثر رئيسية أٮبية ال أف فصحيح نفسو، البوذم االكلّبكس إذل االختفاء ىذا يعزل

 أف الثابت لكن الرباٮبانيْب، الرىباف من مدفوعنا ا٥بندكسي األدب كضعها الٍب كالتشهّب القدح
 فمن ،(٤بلذاتا ارتياد) األبيقورية من لنوع سلفنا، يعد البوذية، يصبغ الذم الفلسفي الشك
 الطبيعة ضعف إزاء الصعبة كىي كالتنعم، التقشف بْب الوسيطة ىي بوذا إليها دعا الٍب الطريق

ا، شقنا فقط إال، البوذم االكلّبكس ٰبفظ دل البشرية،  ا٤بتطرؼ، التقشف عن االبتعاد ىو كاحدن
 شهوانينا، مناهن شرىنا فجوعنا كائننا البوذم الراىب ٛبسرح ا٥بندكسية ا٤بآسي راحت ىنا من

 .(ُ)الوسيطة بدكر ا٤بذؿ، ا١بنسي العمل إذل تستلم كائنة البوذية كالراىبة
 بقبو٥با فالبوذية نفسها؛ العقيدة تطور منحى ُب ٯبادهإ ٯبب الرئيسي، السبب أف على

 لو كالذكابف ،ا٥بندكسية من فأكثر أكثر اقَببت رائجة، كانت الٍب الشعبية ا٤بعتقدات من الكثّب
 للهند، االجتماعي التنظيم جهة من ترتكز ا٥بندكسية لكن ،البوذية صاحل ُب حتمنا كافل ًب

 ُب العارفوف هبا يتمتع الٍب ابلسلطة أخرل جهة من كتقول فيو الطبقات لنظاـ تنتصر ىي طا٤با
 األخّبة، ىذه ألف البقاء، صراع ُب البوذية على ا٥بندكسية تفوقت ىنا من ،الشعب صفوؼ

 .(ِ)جذكرىا ُب ا٥بندية التقاليد قدسيات ك٘بهل ا٢بركية، ا٢بياة طارإ خارج تعمل
كال عجب فقد كانت الربٮبية دائمنا متسا٧بة، ٘بادؿ البوذية كغّبىا من مئات ا٤بذاىب 

إابف ارتفاعها كسقوطها، بل قد تطيل معها ا١بداؿ، لكنك لن ٘بد ُب اترٱبها كلو مثالن كاحدنا 
ض ذلك، إذ ترل الربٮبية قد يسرت سبيل العودة ٥بؤالء ا٣بارجْب ضطهاد، بل األمر على نقيلال

ا لإللو فشنو( كأقلعت عن التضحية اب٢بيواف، كقبلت  عليها أف اعَبفت ببوذا إ٥بنا )اعتربتو ٦بسدن
ُب صميم طقوسها مذىب البوذيْب ُب تقديس حياة ا٢بيواف أبسره؛ كىكذا أخذت البوذية 

إابف ٟبسة قركف كانت خال٥با هنبنا لعوامل التدىور البطيء ٚبتفي ُب ىدكء كسالـ من ا٥بند، 
(ّ).

                                                 

 .َُِ/ ص: ّج  ،ط.دالدايانت والعقائد عرب العصور، أٞبد عبد الغفور عطار، (ُ)

 .ِٖص: ط،د،  ،البوذيةىنرم أرفوف،  (ِ)

 .ّٖٓ/ ِ، ط.د، قصة احلضارة، كؿ ديورانت (ّ)
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 لثالثا الفصل

 وأصوذلا البوذية الداينة

 

 .هتاأونش البوذية الداينة أصل: األول ادلبحث

 .الصراع مبدأ من البوذية الداينة موقف: الثاين ادلبحث

 .للصراع اينةالد ىذه يف ارض التيار: الثالث ادلبحث

 وبورمــا آســيا شــرق مســتو  علــى البــوذي الــديين الصــراع نتــاج: الرابــع ادلبحــث
 (.مينمار)
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 األول ادلبحث

 هتاأونش البوذية الداينة أصل

 ادلطلب األول: نبذة عن الداينة البوذية وعقائدىا:

 اىتمَّت كقد ا٥بندكسي، للدين مناًكئة ككانت ا٤بيالد، قبل ا٣بامس القرف ُب ا٥بند ُب ظهرىت
 كتعاليمو خطبو من كتتَّخذ بوذا، إذل كتينسب كالتسامح، ابَّة إذل كا٤بناداة ابألخالؽ البوذيَّةي 
ا كما ٥با، مصدرنا  ا٣بلود ابب فىتح ىو األقصى ىدفو إنسايٌنو  كدين نفسىها قدَّمىت قد أهنَّ
 أك االجتماعي للوضع إفَّ  يَّة،البوذ فيها نبتىت الٍب األرضى  نىعرؼ أف جدِّا ا٤بهم كمن، (ُ)للناس

 ا٥بندكسيَّة، على ثورة كانت مثالن  فا١بينيَّة الوضعيَّة، األدايف نشأة ُب كبّبنا دىكرنا السياسي
 .كا٥بندكسيَّة اإلسالـ بْب التقريب ىدفها كاف كالسيخيَّة

 ا٥بندكسيَّة تككان ،(ِ)ا٥بندكسية على كاجتماعية كخلقيَّة دينية ثورة كانت فقد البوذيَّة، أمَّا
 ًلما كٚبفيفنا الطبقيَّة، ىذه على ثورةن  البوذيَّة فكانت الرباٮبة، أعالىا طبقات؛ إذل الشعبى  تقسم
 .(ّ)تعاليم من الربٮبية ُب جاء
 :بوذا
 عاـ( كاستو كابيال) تسمَّى منطقة ُب ا٥بند من الشرقيَّة النَّاحية ُب كيلد جواتما، سدىارات: ىو

 ىذه نبالء أحد أبوه ككاف الكشَبيَّة، الطبقة من( ساكيا) قبيلة من كاف دكق تقريبنا، ـ.ؽ َٔٓ
 من سنوات عشر مركر كبعد عمره، من عشرة التاسعة ُب كتزكَّج مَبفنا، أمّبنا فعاش القبيلة،
 أف بعد كذلك اآلالـ؛ من ا٤بخلص عن يبحث ىائمنا كخرج كنعيمىو، كقصرىه زكجتىو ترىؾ زكاجو
نحو آالمو من اإلنسافى  ٱبلص عمَّا يبحث فخرج كيعانوف، يتألَّموف اسالنَّ  من عددنا رأل  كٲبى

 معهم جلوسو من فَبة كبعد معهم، يتعبَّد فجلس يتعبَّدكف نسَّاؾ ٖبمسة طريقو ُب فمرَّ  السعادةى،
                                                 

 .ٖٕٓص  ِج ادلوسوعة ادليسرة يف األداين وادلذاىب واألحزاب ادلعاصرة، انظر:  (ُ)

 .ِّْ - ِّّ ص ،ُ ط ،وضعية،، ادلنهجية يف دراسة األداين الأ. د. عبدهللا ٠بك (ِ)

 .ِٓ صد، ط. الدايانت القدمية، ، أبو زىرةدمحم (ّ)
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د لن أبنَّو شعرى   الغاابت، ُب كحده كخرج تركىهم فقرَّر يريدىا، الٍب كالسَّعادة ا٣بالصى  عندىم ٯبى
 ا٢بقَّ، ٯبد حٌب مكانىو يىربح ال أف كقرَّر ،ظال٥با ُب فجلس التعىب، أعياه كقد بشجرةو  رَّ فم

 ا٢بق طريقى  يعرؼ كأصبح اآلالـ، من كٚبلَّص ا٤بعرفة عليو ألقيىت ا٢بالة ىذه ُب أنَّو كادَّعى
بوذا" يدعى "سذىاات" كأطلق عليو أتباعو " ا١بديد، بدينو يبشر فرجع اآلالـ، ىذه من كا٣بالص

 ،(ُ)ؽ. ـ ّٔٓأم العارؼ ا٤بستنّب، كيلقب أيضنا بسكيا موين كمعناه ا٤بعتكف، كلد سنة 
حياة مَبفة فهو ابن أحد أمراء بلدتو من ذكم ا١باه كا٤بنزلة،  -كما يذكر ا٤بؤرخوف  -كنشأ 

 .(ِ)كاألمواؿ الكثّبة، كالزركع النضرة، كالقصور الشاىقة
 بدأىت قد البوذيَّة أفَّ  نعرؼ أف يىنبغي ذلك قبل كلكن البوذيَّة، معتقدات أبرزإف 
 :السحيم عبدهللا دمحم الباحث يقوؿ الوثنيَّة، إذل انتهىت لكنَّها ابإل٢باد،
ا بل بسواء، سواء كثنيَّتْبً  البوذيَّة كالداينة ا٥بندكية الداينة كانت)  الداينة كانت رٗبَّ
 - البوذية - الداينة ىذه ابتداء كاف الوثنيَّة، ُب اإلغراؽ ُب ا٥بندكية الداينة فاقت قد البوذيَّة
 مثل أخرل آ٥بةن  إليو أضافىت ٍبَّ  األكرب، اإللوى « بوذا» جعلىت ابلتدريج كلكنها اإللو، بنفي

«bodhistavas»، بوذا» كلمة أصبحىت حٌب ا٥بند، ُب اأكجهن  الوثنيَّة بلغىت كقد buddha » مراًدفةن 
 .(ّ)(الشرقيَّة اللغات ضبع ُب« الصنم» أك« الوثن» لكلمة

 :مهمة نقاط ُب ثالث ا٤بعتقدات كٲبكن تلخيص ىذه
 الذين ىم كاألتباع أخالقيَّة، فلسفة كانت بوذا هبا أتى الٍب البوذيَّة: اإللو ُب عقيدهتم -ُ
 ينهى كاف بل هللا؛ عن يتحدَّث كدل العقائد ُب بوذا يتكلَّم فلم ديننا، تكوف أف إذل رفعوىا

 ُب بينهم اختالؼو  على كأ٥بَّوه بوذا أىتباع فجاء األمور، ىذه ُب التحدُّث عن ارهكزكَّ  أصحابىو
 .(ْ)البوذية ًفرؽ دراسة عند ذلك سيتبْبَّ  كما أتليهو؛ كيفيَّة

: ٕبثو بعنواف ُب ،صوُب عطا دمحم بن عبدالقادر الدكتور/ يقوؿ: النبوة ُب عقيدهتم -ِ
 ينكركف الرباٮبة أفَّ  قرَّر أف بعد ،اإلسالـ إذل ا٤بنتسبة فرؽال بعض ُب القدٲبة كالنًٌحل ا٤بلل أثر

                                                 

 .ُُّ ، صُُ، طأداين اذلند الكرب أٞبد شليب،  (ُ)

 .ٔٔ ص، ُط، اإلسالم واألداين، د/ مصطفى حلمي (ِ)

 .ٖٔ /ِ؛ اإلسالم أصولو ومبادئو ، بن عبدهللا السحيمدمحم (ّ)

 .ُِٓص ، ُط ،اترخيها وعقائدىا وعالقة الصوفية هباالبوذية  ،د. عبدهللا ٭بسوؾ (ْ)
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 قد األركاح أبفَّ  النبوَّةى  إنكارىىم كعلَّلوا ىذا، معتقدىم ُب الرباٮبة البوذيَّة أغلبي  ككافق: )النبوات
؛ هللا ييرًسل ال ذلك أجل كمن الشرًٌ، من ا٣بّبى  تىعرؼ أف هبا تستطيع قونل أيكًدعىت  اكتفاء رسالن

 .(ُ)(ذلكب
 األدايف ىذه اتَّفقىت كقد التناسيخ،: ا٥بًند أدايف ُب السائدة ا٤بعتقدات من: النرفاان -ّ

 تسمَّى ا٣بالص ُب البوذيَّة كطريقة طريقتو، لكلٌو  لكن التناسخ، من ا٣بالص ضركرة على
 نىفسو، ّببتطه الركحاين الصَّفاء درجات أعلى إذل الفىرد ككصوؿ الفناء حالىة: كتعِب النرفاان،
يع على كالقضاء  .(ِ)ا٤بولد تكرار من نفسىو اإلنسافي  ينًقذ كبو ا٤باديَّة، رغباتو ٝبى

 مصادر الداينة:
 أعماؿً  من أقرَّه ًلما نقل أك ألفعالو، حكاية أك بوذا، إذل مىنسوبة عبارات ىي البوذيَّة كيتب
 :أقساـ ثالثة إذل تىنقسمتسمى ابلسالؿ الثالث كىي ك  ،(ّ)أتباعو

 ، كتسمى سلة العقائد.كمسالكها البوذية قوانْب ٦بموعة -ُ
 ، كتسمى سلة الشريعة.بوذا ألقاىا الٍب ا٣بطب ٦بموعة -ِ
وم الذم الكتاب -ّ ، كتسمى سلة منها نبع الٍب كالفكرة ا٤بذىب أصلى  ٰبى

 .(ْ)ا٢بكاايت
 يَّة؛البوذ كتب أىمًٌ  من يعدُّ ( بيتاكا ترم) كتاب أفَّ  ٭بسوؾ هللا عبد /الباحث ذىكر كقد

 كيىنقسم طويلة، قركف طيلة ا٤بختلفة البوذيَّة اجملامعي  ٝبعىتها الٍب الدينيَّة النصوصى  يتضمَّن ألنَّو
 :أقساـ ثالثة إذل الكتاب ىذا

 .كقوانينها الرىبانيَّة النظم على ٰبتوم -أ
 .بوذا ألقاىا الٍب ا٣بطب -ب

                                                 

، أثر ادللل والن ِّحل القدمية يف بعض الفرق ادلنتسبة إىل اإلسالم: د/ عبد القادر عطا صوُب، ٕبث بعنواف: انظر (ُ)
 .ّٔص  ـ،ََِْ - قُِْْ، ُِٓ العدد: ،٦بلة ا١بامعة االسالميةمنشور ُب 

 .ّْٔص  ،ُط. ،دراسة األداين الوضعية ، ادلنهجية يفأ. د. عبدهللا ٠بك (ِ)

 .ٖٕص  ط.د، ،الدايانت القدميةدمحم أبو زىرة،  (ّ)

 .ٖٓ، ص ُ، ط قاموس ادلذاىب واألدايند.حسْب علي ٞبد،  (ْ)
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 .(ُ)األخالؽ -ج
أك حكاية  ،ل ىي عباراته منسوبة إذل بوذاب ،كال ىم يٌدعوف ذلك ،كتبهم ليست منزلةك 

ألفعالو سجلها بعض أتباعو، كنصوص تلك الكتب ٚبتلف بسبب انقساـ البوذيْب، فبوذيو 
فهي أبعد قليالن عن  :أما كتب ا١بنوب ،اشتملت كتبهم على أكىاـ كثّبة تتعلق ببوذا :الشماؿ
كٚبتلف ُب الصْب عنها  ،ة ا٣بياؿك٨باطب ،كتعتمد ٝبيع كتبهم على اآلراء الفلسفية، ا٣برافات
 ألهنا ٚبضع لتغّبات الفالسفة. ؛ُب ا٥بند
 ٙبدَّثىت الٍب العربيَّة ا٤بصادر لقلَّة البوذيَّة؛ الداينة ُب االفَباؽ بداية ٙبديد الصَّعب منك 

 ُب أخىذان إف كلكن ا٤بيالدم، األكؿ القرف قبل ظهرىت ا٣بالؼ بوادر أفَّ  كيىظهر ذلك، حوؿ
 مىعرفة أمكننا األصليَّة، الفرقة عن انشقَّت الًفرىؽ إحدل كأفَّ  البوذيَّة، الًفرىؽ طبيعةى  االعتبار
 الذم ا١بديد كا٤بذىب األصل، ىو بوذا تعالًيم على الباقي القدًن ا٤بذىب إفَّ  إذ تقريبنا؛ التاريخ
ل ا٤بنشقُّ، ىو حديثة فلسفات فيو كدخلىت بوذا تعاليم خالىف  ُب با٤بذاى ىذه كسنفصًٌ
 ُب نىشأ قد ا١بديد ا٤بذىب أفَّ  يركف البوذيًٌْب ا٤بؤٌرًخْب أفَّ ) ىو يهمنا الذم لكن القاًدـ، ا٤ببحث

 .(ِ)(ا٤بيالدم األكؿ القرف ُب كانشكا ا٤بلك عهد
 ىذا أسباب أكرب من ككاف جديد، مىذىب عنو نشقَّ إ قدًن كاحد مىذىب فيها البوذيَّةك 

 من بعضنا إليها فنقلوا البوذيَّة، الداينة ُب ا٤بخالًفة الفلسفات أتباع من كثّبو  دخوؿ ؛االنقساـ
 فلسفاهتم؛ مع يتوافىق ما حسب دينىهم يشكًٌلوف بلدة كلًٌ  ُب البوذيُّوف كأصبح فلسفاهتا،
 نىسل من سالطينىهم جعلوا كالياابنيُّوف ،(ّ)(إ٥بنا كثالثْب ثالثةن  آ٥بتها جعلوا) مثالن  فالصينيُّوف

 .اكىكذ اآل٥ًبة،
 الفىلسفي التغّبُّ  ارتبط كقد"«: الكربل ا٥بند أدايف» :كتابو ُب شليب أٞبدد/  يقوؿ

 القياس فيها أكثركا كىناؾ ىنا أتباعها فإفَّ  كثّبة؛ أقطارنا كدخو٥با البوذيَّة ابنتشار البوذم
"البسيط السَّاذج أصلها عن بعدىت حٌب كثقافاهتم؛ عقو٥بم حسب كالتأكيلى 

(ْ). 
                                                 

 .ِّ - َّص  ،ُط.،، البوذية اترخيها وعقائدىا وعالقة الصوفية هباد. عبدهللا ٭بسوؾ (ُ)

 .َّٓ ص،ُمصدر سابق، ط.، ها وعقائدىا وعالقة الصوفية هباالبوذية اترخيد. عبدهللا ٭بسوؾ،  (ِ)

 .ّٔٓص  ،ُط. ،ادلنهجية يف دراسة األداين الوضعيةأ.د/ عبد هللا ٠بك،  (ّ)

 .ُُٕص  ،ُُ، ط.أداين اذلند الكرب : د/ أٞبد شليب، انظر (ْ)



 

46 

 

 :النتشاروا التاريخ

 كامشّب – جامو كالية) جىلندار ُب ،«كانيشكا» ا٤بلك أشراؼ ٙبت رابع ٦بمع عقد
« تّبافادا» البوذية، ُب تيارين أىم بْب التقريب منو ا٥بدؼ كاف ،ا٤بيالد بعد ََُ عاـ)
 .(ُ)فيو جاء ٗبا االعَباؼ االحقن  رفضوا األكؿ ا٤بذىب اتباع أف إال ،«ماىاايان»ك

 :مراحل ٟبس إذل البوذية شارنتا تقسيم كٲبكن

 خارج البوذية آسوكا ا٤بلك دفع كقد :ا٤بيالدم األكؿ القرف حٌب البوذية مطلع من -ُ
 .كسيالف ا٥بند حدكد

 ك٫بو ،البنغاؿ إذل الشرؽ ٫بو نتشاراال ُب البوذية أخذت كفيهاـ(: ٓ-ُ) القرف من -ِ
 القرف كُب ،شمّبك إذل الغريب الشماؿ ك٫بو ،كفيتناـ كمبوداي إذل الشرقي ا١بنوب
 .كوراي إذل الصْب كمن ،آسيا كأكاسط الصْب إذل طريقها ٚبذتإ الثالث

 أزىى من كتعد ،كالتبت ،كنيباؿ ،الياابف ُب نتشرتا كفيوـ(: َُ-ٔ) القرف من -ّ
 .البوذية نتشارا مراحل

 لعودة ؛آاثرىا من كثّب كاختفى ،البوذية ضعفت كفيهاـ(: ُٓ-ُُ) القرف من -ْ
 ،كمنغوليا ،الكس إذل البوذية فا٘بهت ؛ا٥بند ُب اإلسالـ كظهور ،ا٥بندكسي النشاط
 .كسياـ ،كبورما

 االستعمار انتشار بعد الغريب الفكر البوذية تواجو كفيوإذل اآلف(:  - ُٔ) القرف من -ٓ
 صار أف بعد ابلشيوعية ٍب ،اب٤بسيحية الفَبة ىذه ُب البوذية اصطدمت كقد ،األكركيب
 .(ِ) الشيوعية ا٢بكومات أيدم ُب ا٢بكم

 
 

                                                 

 .ُٕٓ، ص ُُ، ط.أداين اذلند الكرب د/ أٞبد شليب،  (ُ)

 .ُٔٓص  ـ،َُِِ، ُكوالمبور، ط   –جامعة ا٤بدينة العا٤بية، ماليزاي  ،ةاألداين الوضعيانظر:  (ِ)
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 :البوذية مذاىب
 :ابعتبارين البوذيَّة نقسمىتإ

 ما أخذ يىكفيهم كىؤالء أعما٥بىم، كيزاكلوف ا٤بنازؿى  يىسكنوف الذين كىم: ا٤بدنيوف -ُ
ا الوصااي، من شاؤكا خذكف كرٗبَّ  عقوبة عليهم ليس أنَّو كما الباقي، كيَبكوف كاحدة كصيَّة أيى
 .أنفسهم الرُّىباف من الوصااي ىذه تلقي ا٤بدنيْب على كٯبب وصااي،ال ىذه تىرؾ حاؿ ُب شرعيَّة

ب كىؤالء للتبتُّل، يىنقطعوف الذين الرُّىباف كىم: الدينيوف -ِ  التعاليم، بكلًٌ  األخذ عليهم ٯبى
رموف كاأللبسة األطعمة من أبنواع أنفسىهم كيقيًٌدكف  .(ُ)غّبىىا كٰبي

 كلَّ  إفَّ  إذ البوذيَّة؛ ابلفرؽ ٥بذا دخل كال الدًٌين، مبتعالي األخذ انحية من األكؿ االعتبار
 الًفرقة عن النَّظر بغضًٌ  ،أنفسهم للبوذيًٌْب عاـ تىقسيم فهذا القسمْب، أحد ُب داخل ىو بوذمٌو 

 األكؿ عتباراب كللبوذية، معنا القسمْب على ٙبتوم كأف بد ال فرقة كلَّ  إفَّ  إذ إليها؛ يىنتموف الٍب
 :ٮبا شائعاف مذىباف مذاىب؛ الدًٌين ثالثة بتعاليم األخذ انحية من

 نوإ بل جسم ليس أنو كتدعي بوذا تؤلو كىذه الكبّبة، العربة كتعِب «:ماىياف» مذىب -
 ُب الفرقة ىذه انتشار كموضع األديب، األكرب اإللو كىو الدنيا ُب ظهر ،كظل ٦بسم نور

 بوذا ُب غالوا كأتباعو كالياابف، ،كالصْب ،كمنغوليا ،كالتبت ،ا٥بند من الشمالية األرجاء
 .األٞبر اللوف الرىباف يرتدمك  ،أ٥بوه حٌب

 (:الَبافيديوف البوذيوف) مذىب -
 إحداىا مدرسةن، عشرة لثماين ٝبعيِّا ا٠بنا« ا٥بيناايان» مصطلح ،«ىناايف» ا١بنوبية البوذية

 كال ،هللا كجود تنكر الفرقة كىذه ،الصغّبة العربة كتعِب ،الثّبافادا كىي أال حاليِّا، موجودة فقط
 عالية درجات بلغ أنو إال، كمات الناس من كغّبه عاش إنساف أنو تعتقد بل ،بوذا إبلوىية تؤمن
 أبجااي» يلقب أف كاستحق قديس مرتبة إذل كصل حٌب ،الكرٲبة كاألخالؽ ا٢بسنة الصفات من

 أقل تباعوأك ، ككمبوداي ،ماكبور  ،كاتيلند ،كسيالف ،ا٥بند جنوب ُب الفرقة ىذه كتنتشر ،«منش

                                                 

 .ٕٔص ط.د، ، القدمية تدايان، مقارنة الدمحم أبو زىرة (ُ)
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 .(ُ)األصفر اللوف يرتدكف الرىباف، ك غلونا
 مساعدة ٗبحاكلة يبدأ ا٣بالص ا٤باىياف يرل حيث ؛ا٤بنهج ُب ىو ا٤بذىبْب بْب ا٣بالؼك 

 أيبد نفسو يطهر فأ كبعد ،كيطهرىا نفسو يساعد ،خريناأل مساعدة طريق عن فهو ،خريناأل
 أيبد لكي ؛نفسو ٗبساعدة أيبد فأ نسافاإل على :فيقولوف ا٥بيناينا ماأ خرين؛األ ٗبساعدة
 .خريناأل ٗبساعدة
 :Vajra-Yana الفيجرايان - الثالث ا٤بذىب -

 ىناؾ البوذية الداينة اختلطت حيث التيبت، ُب الفرقة ىذه كتنتشر األ٤باس، عجلة كتعِب
 اسم أيضنا قةالفر  ىذه على كيطلق مقتدرة، دينية مؤسسات ٥با كأكجدت كالكهانة، ابلسحر

 العصر ىذا ُب الما الداالم اضطر كقد الما، الداالم ابسم الديِب زعيمها كيعرؼ الالمائية،
 فيها كا٤بواظبة ا٥بند، ُب كاالستقرار الصْب، من إليها الشيوعيْب زحف بعد التبت مغادرة إذل

 .كاإلرشاد العبادة على
افظ ظلَّ  ا٤بذىب ىذاك   إذل الدَّعوة أبرزىا كمن نصوصو،ك  ككصاايه بوذا تعاليم على ٰبي

، بشكلو  ا٢بياة احَباـ ككجوب الدًٌماء، سىفك كعدـ األخالؽ،  مهما الظلم عن كالنَّهي عاٌـو
 ُب ا٣بصب كا١بزء": زىرة أبو دمحمالشيخ  يقوؿ ،(ِ)العشر الوصااي ُب بوضوح يتجلَّى كىذا كاف،
تلف األتباع كاقع أفَّ  ٪بد لكنَّا ،(ّ)"اجملتمع كإصالح األخالؽ ُب مىذىبها ىو البوذيَّة  عن كليِّا ٱبى

 بل دمائهم، كسىفك ا٤بسلمْب اضطهاد من حالةن  يىعيشوف بورما ُب فالبوذيُّوف الوصااي؛ ىذه
 الشعب أبنَّو (ْ)الركىنجي الشعبى  كصفىت قد ا٤بتًحدة األمم إفَّ  حٌب بىًشعة، بصوىر كتطهّبىم

 بوذا تعاليم بْب بىينو يوفًٌقوف ككيف العدكاف؟ ىذا كراء السرُّ  فما العادل، ُب اضطهادنا األكثر
 األخالقيَّة؟

إف  -، كسوؼ أتكلم عن ىذا ُب ا٤ببحث القادـ كدراسة أتفٌو  إذل ٰبتاج ىذا عن ا١بواب

                                                 

 .ّْٗص ، ُط.، البوذية اترخيها وعقائدىاد/ عبد هللا نومسوؾ،  (ُ)

 .ٖٕص  ،ُ، ط اإلسالم واألدايند/ مصطفى حلمي، انظر:  (ِ)

 .ُٕ ،ط.د، صالقدمية مقارنة الدايانت، دمحم أبو زىرة (ّ)

 .ٕٕ، ص ُ، ط.اإلسالم واألدايند/ مصطفى حلمي، ، انظر: ىم ا٤بسلموف ُب بورما، كا٤بضطًهدكف من البوذيْب (ْ)
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 .-شاء هللا 

 :مهاايان
 أفَّ  قرَّران أف سىبق كقد الكبّب، البالغ: كتعِب مهاايان؛ فرقة :ىي البوذيَّة ُب الثانية الفرقة

 الشمارل، اب٤بذىب كتسمَّى القدٲبة، األصليَّة الفرقة عن انشقَّت الٍب ا١بديدة ىي الفرقة ىذه
 عقليَّة، كقياسات فلسفيَّة نظرايت على مؤسَّسةو  ا٢بياة، عن كأفكار الكوف ُب آبراء كتتميَّز

تلف لبوذا كنظرهتم  ٔبسم، لىيس كأنَّو ،هللا ىو بوذا أفَّ  يىعتقدكف ىؤالء إفَّ  إذ ىناايان؛ نظرة عن ٚبى
 ا٤بكتوبة القدٲبة النُّصوص على ا٤بذىب ىذا كاعتمد الدنيا، ُب ظهىر كًظلّّ  ٦بسَّم، نيور ىو بل

 .السنسكريتية ابللغة
 ٩بَّا البوذيَّة، ُب األجانب من الكبّب العدد دخوؿ: )ىو ا١بديد ا٤بذىب ىذا ظهور سبب

 حدَّتو من ا٤بذىب ىذا فخىفَّف الشعوب، ىذه ٘بانيس عدـ بسبب شديد اضطرابو  إذل أدَّل
 .(ُ)(البوذيَّة ُب دخلىت الٍب كالشعوب القبائل حاجات كبْب نىفسو بْب كالءـ

 .كفيتناـ ككوراي كالياابف كالصْب كمنغوليا كالتبت ا٥بند مشاؿ ُب انتشرت: انتشارىا
 :ا٤بعتقدات أبرز

 من إلنقاذه العادل إذل كىبط ،اإللو وفي ٘بسَّد الىوٌبّّ  كائن كأنَّو بوذا، أبلوىيَّة القوؿ -ُ
 .الشركر

 اب٤بعرفة، غّبىه كيينجي كيىنجو اإللو، فيو كيتجسَّد كبوذا يكوف أف يىستطيع شخص كلُّ  -ِ
تلفة كأماكن ٨بتلفة أكقاتو  ُب يىظهركف كىؤالء  .ذلك إذل الضركرةي  اقتضىت كلَّما ،٨بي

ا القدٲبة، ابلنُّصوص يلتزموا دل -ّ  .ا١بديدة آرائهم مع يتوافىق ٗبا أكَّلوىا كإ٭بَّ
راعي  ظلَّ  كقد  عا٤بيَّة بوذيَّة مؤسَّسةن  األخّبة اآلًكنة ُب أسَّسوا حٌب ا٤بذىبْب بْب قائمنا الصًٌ

 إلزالة مؤٛبرات عدَّة فيها عيقدىت كقد سيالف، جزيرة كمقرُّىا ،(البوذم العادل رابطة: )أ٠بوىا
 .(ِ)اليـو حٌب قائمنا ا٣بالؼ كظىلَّ  ذلك، ُب يىنجحوا دل لكنَّهم ا٤بذىبْب، بْب ا٣بالفات

                                                 

 .َّٓ، ص البوذية اترخيها وعقائدىاد/ عبد هللا نومسوؾ،  (ُ)

الرايض،  –، نشر دار الندكة العا٤بية، السعودية ةادلوسوعة ادليسرة يف األداين وادلذاىب واألحزاب ادلعاصر انظر:  (ِ)
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 :كجودىا كأماكن تعدادىا
 ُب تىنتشر كىي النيباؿ، ُب ضخم مىعبد ك٥بم نسمة، مليوف ستمائة من أكثر ابلبوذيَّة يدين

ْب  كمن ،(ُ)كفيتناـ ،كسياـ ،كسيالف ،(حاليِّا ميا٭بار) كبورما ،كالنيباؿ ،كالتبت ،كالياابف ،الصًٌ
 ا٥بند من الكثّبكف يىرجع إذ البلداف؛ بْب التجاريَّة الرحالت: البوذيَّة الداينة تشاران أسباب أكرب
 ابألخالؽ، اعتنىت بدايتها ُب البوذيَّة أفَّ  ىو ذلك ُب السبب كلعلَّ  ،(ِ)البوذيَّة اعتىنقوا كقد

ـى  كألغىت شيء، كلًٌ  فوؽ اإلنسانيَّةى  كقدمىت  أيضنا للسياسة افك إنَّو ٍبَّ  كالعنصريَّة، الطبقات نظا
 الذم ا٤بلىكي، النظاـ مع كامالن  تعاكانن  تتعاكف كانت البوذيَّة) إفَّ  حيث البوذيَّة؛ نىشر ُب دكر
 .(ّ)(األقطار ىذه على مسيطرنا كاف

                                                                                                                                               

 .َٕٔىػ، ص ُّْٓ، ّ ط

 .َٖط.د، ص  ،البوذيةىنرم أرفوف، انظر:  (ُ)

 .ِّْص  ُ ج ،ُط. ،منهج القرآن الكرمي يف دعوة ادلشركني إىل اإلسالمد. أٞبد بن ٞبود الرحيلي، انظر:  (ِ)

 .ُٖٕص  ،ُُط. ،أداين اذلند الكرب ، د/ أٞبد شليب (ّ)
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 الثاين ادلبحث
 الصراع مبدأ من البوذية الداينة موقف

 :(9)(ahimsa) يمسااألى معتقد خالل من اآلخرين مع البوذي عالقة مبدأ: األول ادلطلب

 على كالتصدؽ ،اب٢بسُب كالتعامل ،كالتسامح ،ابة إذل دعوةال بوذا تعاليمأصل  ُب
 الغّب ا١بنس من ٙبذير كفيها ،كا٣بشونة التقشف على النفس كٞبل ،كالَبؼ الغُب كترؾ ،الفقراء

 .الزكاج عن البعد ُب كترغيب ،كا٤باؿ ،منضبط

، كشهواتو نفسو على االنتصار من يتمكن حٌب ،أمور انيةبثم التقيد البوذمًٌ  على ٯببأنو 
، عمل أم على اإلقداـ عند كذلك ؛كاللذة الشهوة سلطاف من ا٣بارل ا٤بستقيم الصحيح اال٘باهك 

 ارتياح يصحبو الذم ا٤بستقيم االعتقاد، ك الصحيح (ِ)اإلشراؽ، ك ا٤بستقيم الصحيح التفكّب
، كاللساف للقلب السلوؾ مطابقة، ك القلب ُب ٤با فاللسا مطابقة، ك بو يقـو ما إذل كاطمئناف

 كا٢بق العلم على ا٢بياة استقامة ٫بو ا٤بتجو الصحيح ا١بهد، ك اللذات ىجرك  الصحيحة ا٢بياةك 
 .(ّ)ا٤بالذ كترؾ

                                                 

 اٟبسة؛ أال يقتل كائنن  امعناىا االمتناع عن إيذاء أم كائن حي؛ كلزاـ على كل متقشف جانٍب أف أيخذ على نفسو عهودن  (ُ)
قصة انظر: ، ، كأال يكذب، كأال أيخذ ما دل يعطو، كأف يصوف عفتو، كأف ينبذ استمتاعو ابألشياء ا٣بارجية كلهااحين 

 (.َٔ /ّ)ط.د،  احلضارة،

 النفس السفلية عن طريق التجرد من الشهوات ا١بسمانية كا٤بيوؿ ا٢بسية ك٩بارسة الفضائل ىو تطهّب (ِ)
، األفالطونية ا٢بديثة العفة، كالعدؿ، كالشجاعة ، كا٢بكمة. ىذه ٭باذج من آراء الفلسفة :األربع كىي

 .ُِٕص:  ،ُ، ط َوادلََصادِّر ادلْنَشأ التََّصوُّف ،ظهّب إ٥بي إحسافانظر: 
الناشر: موقع الدرر السنية على ، إعداد: ٦بموعة من الباحثْب إبشراؼ عىلوم السقاؼ، عة ا٤بلل كاألدايفموسو  (ّ)

 .ىػ ًُّّْب ٙبميلو ربيع األكؿ  - dorar.netاإلنَبنت 
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 عند ادلقدسة الكتب خالل من ابة على حتث اليت النصوص بعض: الثاين ادلطلب
 البوذية:

 ما كٚبفيف اجملتمع، كإصالح األخالؽ ُب مذىبيها ىو البوذيَّة، ُب كاإلٯبايب ا٣بصيب ا١بزءى  إفَّ 
 فلسفة؛ أك دين البوذية ىل: الباحثْب آراء بْب االختالؼ عن بعيد الكالـ كىذا شقاء، من فيو
 اآلالـى  أفَّ  إليها توصَّلى  الٍب النتيجةي  كانت" ٘بارًبىو، بوذا خاض أخالقي، كبعدما مذىب: أم

 كالرَّغبات اآلماؿ سببيها إ٭با فقّب، أك غِب ا٢بياة ُب فرد كلُّ  يعانيها الٍب تكا٤بشكال كاألحزاف
.دائمنا اإلنساف تراكدي  الٍب كالشهوات

فلقد الحىظ بوذا أفَّ ا٢بياة مليئة ابألكدار كاآلالـ، بل ىي عبارةه عن آالـ تىتبعها أحزاف، ٘بعل 
، كما الحىظ أفَّ  اإلنساف يعيش ُب تعبو  منشأ تلك اآلالـ ىو اللذات كاألماين الٍب كنغص دائمو

تتبعيها الرَّغبات، فقاؿ: "لوال انبعاث اللذات ما كانت اآلالـ، كلوال استهواء األماين الٍب تبعثها 
اللذات، ما كانت آالـ ا٢ًبرماف؛ لذلك كاف ال بدَّ ًو اآلالـ من القضاء على أصلها، كذلك 

مانيها، كال يتمُّ ىذا إالَّ إذا راضى الشَّخصي إرادتىو على يكوف ابلقضاء على اللذات كآما٥با كأ
اىدهتا؛ ليكوف لإلنساف القدرة التامَّة، فال ينالو ا٢بًرماف من لذَّة بسبب  لة ك٦بي ىٍجر اللَّذات ٝبي
نيا، لىمىا ظهىر بوذا كال الشريعة، كما ىذا الثالوث إالَّ ا٤بول د األدلى"، كقاؿ أيضنا: "لوال ثالثة ُب الدُّ

 .كا٥بىرىـ كا٤بوت"

كالذم كطبقنا ٥بذه النتيجة الٍب توصَّل إليها، أقاـ فلسفتىو األخالقيَّة على حقائقى أربع، 
للقضاء على الشَّهوات يهمنا من تلك ا٢بقائق األربع، ىي ا٢بقيقة الرابعة كالٍب تقوؿ: "

ا٤بسلكى ا٤بكوَّف من ٜبانية ، كأف يىسلكى (ُ)كا٤بلذَّات، ٯببي أف يتَّبعى اإلنسافي أسلوابن صحيحنا
عناصر؛ أم: يػىتَّبع ُب حياتو ٜبانيةى مبادئ تيسىبًٌب لو السعادة، كتىكفل لو الرَّاحةى كالتحرُّر من 

 ."أغالؿ ا٢بياة كمتاعبها
 أمَّا عن ا٤ببادئ الثمانية، فهي:

تعلًٌقة اب٥بمًٌ العقائد الصحيحة، كييراد هبا: اإلٲباف اب٢بقائق الثالث األكذل من األربعة ا٤ب -ُ
                                                 

 .ّٖ - ِٖص:  ط.د،، بوذا األكربد/ حامد عبد القادر،  :انظر (ُ)
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 كا٢بزف.
األغراض الشريفة؛ أم: اال٘باه إذل عمل ا٣بّب دائمنا، كاجتناب اال٘باه إذل الشر  -ِ

 كالتفكّب فيو.
 كييراد بو ًحفظ اللساف من الكذب كالنميمة، كالسبًٌ كاستهزاء الناس. ؛القوؿ الطيًٌب -ّ
ريرة،  كىو عمل كلًٌ ما ينفع الناس، متضمننا اال ؛العمل الصاحل -ْ بتعادى عن األعماؿ الشًٌ

 كاألمواؿ كاألعراض. -بشريَّة، أك حيوانيَّة  -كاالعتداء على األركاح 
اتًٌباع خيطة قوٲبة ُب ا٢بياة ككىٍسب العيش، ٗبعُب اإلحساف إذل الناس، كعدـ كسب  -ٓ

 ا٤باؿ إالَّ من كجوىو ا٤بقبولة ُب اجملتمع.
ماؿ، كغىٍرس اال٘باىات الطيًٌبة ا٤بقبولة، بٍذؿ اإلحساف كا١بيهد الصادؽ ُب األع -ٔ

ريرة.  كالبيعد عن النزعات الشًٌ
االىتماـ؛ أم: انغماس اإلنساف ُب عملو، كمتابعة السٍَّّب فيو، دكف الشعوًر بيأس ُب  -ٕ
 ا٢باؿ.

 .(ُ)كىو التفرُّغ للتبتُّل كالرايضة كاالنغماس فيها ؛صدؽ التأمُّل الرُّكحي -ٖ
الثمانية ُب ثالث كلمات، كىي: "الشفقة، التقول، ابَّة"، إالَّ أفَّ  كيلخصي بوذا ا٤ببادئ

الشفقة عند بوذا ٥با معُبن خاص، كيقصد هبا الشفقة على ٝبيع الكائنات ا٢بيَّة؛ ألنو كاف 
يىعتقد خالؿ عمليَّة التناسخ ٗبركر كٌل كاحدو منَّا أبشكاؿو كثّبة من الكائنات؛ حيوانية كبشريَّة 

 .(ِ)تيجة لذلك يربطنا ٝبيعنا رابطه مشَبؾ من العذاب"معنا، "كن
كلذلك فقد اعتىرب بوذا القتلى خطيئةن؛ سواء ُب حقًٌ إنساف، أك ُب حقًٌ أم حيواف من 
ٍوو كالصيد، أك ُب جدٌو كذىٍٕبو لألٍكل، بل عليو  ا٢بيواانت، "فليس للبوذم أف يقتل حيواانن ُب ٥بى

 .(ّ)ا٣بىٍلق، كال يراه خلقنا أدىن منو" أف يرفقى اب٢بيواف كيىعده أخاه ُب

                                                 

 .ّٖ - ِٖ: ص ط.د، ،وذا األكربب ،د/ حامد عبد القادرانظر:  (ُ)

 .ٖٓ، ص ا٤بصدر السابق (ِ)

 .ُٕٕص  ،ُُط.،اذلند الكرب  أدايند/ أٞبد شليب،  (ّ)
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ترتَّب عند بوذا على ىذه ا٤ببادئ الثمانية اإلٯبابيَّة عشر كصااي سلبيَّة، منها ٟبس ك 
 كصااي إذل العامة كٝبيع الناس، كأخرل للرُّىباف كتالميذ بوذا، أمَّا عن ا٣بمس العامَّة، فهي:

 .(ُ)"كؿ ميسكرناال تقتل، ال تىسرؽ، ال تزًف، ال تكذب، ال تتنا"
 مبدأ ا٢بب عند بوذا:

 إفَّ ىذا ا٤ببدأ من أبرز ا٤ببادئ عنده، كىو نوعاف:
ملها على أف ٙبرصى على حياة كلدىا، كلو  -ُ حبّّ أصغر، مثل: حب األـ الذم ٰبى

ي ٕبياهتا.  أدَّل ذلك إذل أف تيضحًٌ
اببَّة ا٣بالصة  حبّّ أكرب، كىو حبّّ ال حدَّ لو ١بميع الكائنات، كأف يشعرى قلبو -ِ

من ٝبيع الشوائب ا٤بصلحيَّة لكلًٌ ما ُب العادل، فهذه ا٢بالة القلبيَّة عنده ىي أفضل ما ُب 
نبيو ا١بميع  .(ِ)الوجود، كىو حبُّ النفس الكربل، كىو حبّّ شامل ييقيم بْب جى

كتور أيضنا من التعاليم الٍب أثُب عليها كثّب من الباحثْب كخاصة ا٤بستشرقْب منهم الد 
، حيث قاؿ: كالبوذية الٍب أتت ُب العادل اآلسيوم ا٥بـر بركح ابة، كٗبا دل (ّ)غوستاؼ لوبوف

يعرفو ىذا العادل من األدب العا٤بي.. فال ٘بد اب٢بقيقة داينة أنقى من البوذية أدابن كال أعذب 
 .(ْ)منها قوالن كال أكثر رٞبة..

لكائنات، كأف يشعرى قلبو اببَّة ا٣بالصة حبّّ أكرب، كىو حبّّ ال حدَّ لو ١بميع ا -ِ
                                                 

، رسالة ماجستّب لقسم البوذية: عرض ونقد وشرح وحتليل ،قشطة عبدا٢بميد دمحم (ُ) ، جامعة القاىرة، كلية دار العلـو
 .ِٓص  ،ـََِٖ - ََِٕالفلسفة اإلسالمية، لعاـ: 

 .ْْص  ـ،َُُِ،دار ا٤بسّبة للطباعة كالنشر ،حياهتم ومذاىبهم أعالم الفالسفة ،ن النشارمصطفى حسانظر:  (ِ)

( ىو طبيب كمؤرخ فرنسي، عمل ُب أكركاب كآسيا كمشاؿ ُُّٗديسمرب  ُّ - ُُْٖمايو  ٕغوستاؼ لوبوف ) (ّ)
آاثره: حضارة العرب كحضارات أفريقيا، كتب ُب علم اآلاثر كعلم االنثركبولوجيا، كعِب اب٢بضارة الشرقية. من أشهر 

" ك"ا٢بضارة ا٤بصرية" ك"حضارة العرب ُب األندلس" ك"سر تقدـ األمم" ك"ركح االجتماع" ُْٖٖا٥بند ك"ابريس 
الذم كاف ا٪بازه األكؿ. ىو أحد أشهر فالسفة الغرب كأحد الذين امتدحوا األمة العربية كا٢بضارة اإلسالمية. دل يسر 

، ظم مؤرخي أكركاب، حيث اعتقد بوجود فضلو للحضارة اإلسالمية على العادل الغريبغوستاؼ لوبوف على هنج مع
 :ُب موقع ا٤بوسوعة ا٢برة أنظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/لوبوف غوستاؼ 
 .ّّٔ - ِّٔ ص:،ُت/ عادؿ زعيَب، ط ، حضارات اذلند ،غوستاؼ لوبوف (ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/غوستاف
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من ٝبيع الشوائب ا٤بصلحيَّة لكلًٌ ما ُب العادل، فهذه ا٢بالة القلبيَّة عنده ىي أفضل ما ُب 
نبيو ا١بميع  .(ُ)الوجود، كىو حبُّ النفس الكربل، كىو حبّّ شامل ييقيم بْب جى

                                                 

 ، بتصرؼ اتـ.ِٓ، ص ْ.ط ،ىكذا قال بوذازىّب طحاف،  (ُ)
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 الثالث ادلبحث

 ماإلسـال ةالبوذيبني  العالقةاتريخ 

 العالقة بني البوذية واإلسالمطلب األول: ادل

إذل تلك ا٤بًٌلًة الوثنية "البوذية" ككاف ا٠بها  -رٞبو هللا  –أشارى شيخى االسالـ ابن تيمية 
ك"البخشية" ىي  ؛ كمنهاج السنة كالنبوات : الصفديةوكما ُب كتب  (ُ)"البخشية" ُب بعض مصنفاتو

دؿ على كهنة بوذا. كىذا أحد معانيها. كالكلمة كلمة سنسكريتية، أصل الكلمة )هبشكو(، كىي ت
 هبذا ا٤بعُب ترادؼ الكلمة الصينية: )ىو شانغ(، كالتيبتية: )الما(، كاألكيغورية: )تواين(.

طلق عليها أ، البوذية ك «ٙبقيق ما للهند من مقولة» :ذكر أبو الرٰباف البّبكين ُب كتابوك 
ل إذل حدكد الشاـ كانت قدٲبنا على دين ىؤالء السمنية كذكر أف خراساف كفارس كالعراؽ كا٤بوص

الذم دعا إذل اجملوسية، فلما انتشرت اجملوسية على أيدم ا٤بلوؾ بعده ُب « زرادشت»حٌب ظهور 
كبقي اجملوس أبرض ا٥بند إذل أف فتح ا٤بسلموف  ،فارس كالعراؽ ا٪بلت السمنية إذل مشارؽ بلخ
 .(ِ)على يد قتيبة بن مسلم الباىلي ،ا٤بيالدمآسيا الوسطى ُب القرف األكؿ ا٥بجرم/ الثامن 

قرأت ٖبط رجل من أىل خراساف قد ألف أخبار «: »الفهرست»كقاؿ ابن الندًن ُب 
خراساف ُب القدًن كما آلت إليو ُب ا٢بديث، ككاف ىذا ا١بزء يشبو الدستور، قاؿ: نيب السمنية 

 .(ّ)«ل اإلسالـ كُب القدًنكعلى ىذا ا٤بذىب كاف أكثر أىل ما كراء النهر قب«. بوداسف»
كذكر مطهر بن طاىر  ،«أصحاب البيدٌ »بػ « ا٥بند»البّبكين البوذيْب ُب كتابو كايضنا كصف 

كقرأت ُب كتاب ا٤بسالك أف السمنية فرقتاف: فرقة تزعم أف » :«البدء كالتاريخ»ا٤بقدسي ُب كتابو 
، كفرقة تزعم أف البيٌد ىو البارئ « بوذا». ككلمة الػ )بيٌد( إ٭با ىي تعريب السم «البيدَّ كاف نبينا مرسالن

 الذم تنسب إليو البوذية.

                                                 

- ْْٔ /ّ، ُط  ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريةك، ُُٗ/ُ، د.ط، الصفدية ،تيمية،ابن  انظر: (ُ)
 .ُٖٓ /ُ،ُط  ،النبوات، كْْٕ

 .ُٗ، ص: ُط ، ولةيف حتقيق ما للهند من مقالة مقبولة يف العقل أو مرذ، البّبكين (ِ)

 .ْْٖد.ط، ص: اقق: إبراىيم رمضاف الناشر:  ،الفهرست ،ابن الندًن (ّ)
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ٲبكن القوؿ أبف من صنف ُب ىذا الباب من علماء ا٤بسلمْب اعتربكا  ؛بناء على ما ذيكر
، كابسم  أك « سىدىنة البد»أك « أصحاب البد»السمنية مرادفةن للبوذية، إال أهنم ذكركىا اب٠بها أحياانن

ا ُب كتب الَباث اإلسالمي، من ذلك ك٫بوىا أحياانن أخرل، كذكر اللفظ األخّب كثّبن « عباد البد»
نزؿ « ميلتاف»من أف دمحم بن القاسم ٤با غزا بالد السند كدخل « الكامل»ما ذكره ابن األثّب ُب 

. فقتل ا٤بقاتلة كسىب الذرية كسدنة البد، كىم ستة آالؼ، كأصابوا ذىبنا كثّبنا..»أىلها على حكمو 
لقوف رؤكسهم ك٢باىم عنده...   (ُ).«ككاف بيدُّ ا٤بلتاف هتدل إليو األمواؿ كٰبيىج من البالد كٰبى

ف الرىبنة البوذية،كما يقوؿ أفيعود اذل  ؟طلق العرب على البوذية السمنية كالشمنيةأك٤باذا 
النصوص البوذية تعرؼ ىذه الرىبنة ُب اللغة الباليَّة )لغة قدٲبة كتب هبا كثّب من  :فيصل الكاملي

ا٤بقدسة( بػ )ساماان(، كُب السنسكريتية بػ )شراماان(؛ كلذا انتقلت إذل العربية ابسم السُّمىنية أك 
اجتهد ُب » :ٗبعُب ؛الشُّمىنية مهملةن كمعجمة. تعِب الناسك أك الزاىد، مشتقة من )ش ر ـ(

ىو ما جعل البّبكين يصف  كلعل ىذا االرتباط الوثيق بْب ىذه الرىبنة كبْب البوذية ،«التنسك
 .(ِ)أتباعها بػ )أصحاب البيٌد(

بغداد  إذل حضرُب القرف العاشر  : أنو-رٞبو هللا  –دمحم بن جرير الطربم  اإلماـيتحدث ك 
تيعرؼ ابسم األٞبريْب أك "الشعب ا٤بلتحف ابألٞبر" من السند، ككاف أكلئك من ا٥بنود  ٦بموعة

للباس الزعفراين اللوف، ككاف ثالثةه منهم يعلموف العرب الفلسفةى دكف شكٌو رىباانن بوذيْب متشحْب اب
كبذلك كاف بعض ا٢بكاـ ا٤بسلمْب على األقل يعرفوف البوذية قبل  ،خالؿ السنوات األكذل لإلسالـ

 .نشرىم اإلسالـى خارج شبو ا١بزيرة العربية
يجة ٢بمالت التمرد من نت ؛ديمًٌر العديد من األديرة البوذية أثناء الفتوحات االسالميةكقد 

ا٢بكاـ اليْب كساندىم الرىباف من ًقبىل القوات األموية ُب النصف األكؿ من القرف الثامن 
مارات ا٤بتنوعة التابعة للدكلة العباسية من أكائل القرف ا٢بادم عشر إذل ا٤بيالدم، ٍب ًمن ًقبىل اإل

د ذلك الدمار، كعلى الرغم من ٙبوؿ منتصف القرف الثالث عشر ا٤بيالدم. كدل تنتعش األديرة بع
فإف الغالبية انغمسوا ُب السكاف  ،العديد من البوذيْب إذل اإلسالـ ُب شبو القارة ا٥بندية بعد ذلك

                                                 

 .ِّْ ص، ُ ، طالكامل يف التاريخ ابن األثّب،(ُ)

 ـ.َُِّ/ َُ/ ُ، بتاريخ: ُّٓ :عدد، "االضطهاد البوذي دلسلمي بورما" مقالة بعنواف: ،البيانرللة  (ِ)
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 ا٥بندكسيْب بوجوو عاـ.
ا٤بسلمْب ٠بحوا ألتباع الدايانت غّب ا٤بسلمة، كالقاطنْب ُب ا٤بناطق الواقعة ٙبت سيطرة 

دىم إف استسلموا هبدكء، كدفعوا ا١بزية. كابلرغم من اعتناؽ بعض ا٤بسلمْب اب٢بفاظ على عقائ
فقد رضيت  ،) مشاؿ افغانستاف(، ٗبا فيهم رئيس الدير انفا فيهارا اإلسالـ البوذيْب من ابكَباي

غالبية البوذيْب ُب ا٤بنطقة بوضع أىل الذمة، مثل الرعااي غّب ا٤بسلمْب الذين ٙبميهم الدكلة 
يناصبوىا  نٍ ك مى أ ،من الدكلة فقطألعنف تكوف موجهة فقط ٤بن يهددكا عماؿ اأاإلسالمية، ك 

انك :أم: ا٤بعبد ا١بديد، كابلعربية ييسمى - كقد بقي دير انفا فيهارا ُب بلخ مشاؿ أفغانستاف ،العداء
كقد زاره ا٢باج البوذم ا٥باين الصيِب ٯبينغ ُب الثمانينات من  ،مفتوحنا كيعمل بشكل منتظم - هبار

 .(ُ)السابع، كأشار إذل ازدىاره مركزنا تعليميِّا للسارفا ستيفادا القرف
كمراحل الضعف الٍب مرت  ،الصراعات الداخلية الٍب حدثت ُب الدكلتْب االموية كالعباسية

 ماكقياـ حكاـ الدكؿ ابلتنازع في ،اكالٍب تتبع الدكلة العباسية ا٠بين  ،اف الدكؿ ا٤بستقلة ذاتين كتكوٌ  ،هبا
كقيامهم ابلتوسع  ،توسيع النفوذ على حساب ا٤بناطق الواقعة ٙبت سيطرة حكاـ االقاليم كُب ،بينهم

كمنهم البوذيوف  ،خرلصحاب الدايانت األأماـ أذل بصورة ا٤بسلمْب ٢باؽ األإدل اذل أ ؛ُب ا٥بند
 ف التسوية تتم على احتالؿ مزيد من األراضي الواقعةأل ؛هنم الطرؼ ا٤بتضرر ُب كل صراع كنزاعأل

 .ٙبت نفوذ البوذيْب
استعاد القائد العريب قتيبة بن مسلم ابكَباي سنة  ،مويةمور ُب الدكلة األبعدما استقرت األ

ؾ كحلفائهم التبتيْب، كقد أ٢بق أضرارنا جسيمة بنافا فيهارا عقاابن ٥بم جرَّاء ُٕٓ ـ من الشاىيْب الَبُّ
ككشمّب، ٩با أدل إذل ٭بو البوذية، خاصةن  كثّب من الرىباف شرقنا إذل خواتف  العصياف السابق، كفرٌ 

ُب كشمّب. كبدأ التبتيوف آنذاؾ ُب التكيف مع السياسة ا١بديدة، فتحالفوا مع القوات األموية الٍب 
 كانوا يقاتلوهنا منذ كقت قليل.

ف تدمّب ا٤بسلمْب أدل اذل ٙبسن كضع انفا فيهارا، ٩با يؤكد أالتسامح الديِب للمسلمْب ك 
تيجة للتمرد الذم قاموا بو كمن نذية ُب ابكَباي دل يكن نتيجة دكافع دينية، كلكن كاف لألديرة البو 

ألهنا كانت أتكم  ؛كالباكستاف ،فغانستافأديرة ُب مناطق ًب تدمّب األ ، لذلكهتديد للحكم
                                                 

 .ُْ،، ص ُ، ط عالقات العربية الساسانية خالل القرنني اخلامس والسادسال ،سادل أٞبد ٧بلد/  انظر:( ُ)
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معارضْب للفتح اإلسالمي، كلكنهم ٠بحوا ٥بم إبعادة بنائها بعد ذلك، كتركوا األخرل مزدىرة، فقد  
 ؛كتوسعة النفوذ ،ف ىدفهم األساسي ىو نشر االسالـ كٞباية ا٤بناطق الواقعة ٙبت سيطرهتمكا

 .لكي يشمل مناطق جديدة
لدعوة اب أىمىر - ـَِٕإذل  ُٕٕحكم من سنة  -ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز كحْب توذل 

برغبتهم بعد  أف يدخل سكاف األقاليم إذل اإلسالـ، كلكنو قرر أف يكوف ذلك ينا منولإلسالـ سع
لّبسلوا إليهم  ؛ـ مندكابن إذل البالط األمومُٕٕأف يتعلموا مبادئ اإلسالـ، فأرسل التبتيوف سنة 

 معلمنا مسلمنا، فأرسل ا٣بليفة معلمنا ٥بم يعرؼ اب٢بنفي.
استعاد الشاىيوف الَبؾ كابيشا  ،مية كالصراع مع العباسيْبأخرة من عهد بِب أُب ا٤براحل ا٤بت

ـ خالؿ زايرة ّٕٗمويْب، كأنشأ التبتيوف ٦بددنا ٙبالفنا مع الَبؾ الشاىيْب سنة من أيدم األ
اإلمرباطور التبٍب لكابوؿ؛ لالحتفاؿ بعقد زكاج جرل بْب الشاىيْب الَبؾ كا٣بواتف، بينما استمر 

 حكم األمويْب ُب ابكَباي الشمالية.
 آف ٛبرد ككاف الغربية، تافتركس من التانغية الصينية القوات طرد من العباسيوف ٪بحكحْب 

 ،كتورفاف ،ككوتشا ،كاشغر على التانغ سيطرة كبّب بشكل أضعف قد ا٥بانية الصْب ُب لوشاف
 يكن دل ،كالتبتيوف القارلوؽ استغلو بل السلطة، ُب الفراغ العرب يستغل دل ذلك كرغم ،كبشباليق

ا ىمٗبقدكر   الغربية؛ تركستاف ُب التانغ ةلسيطر  خضعت أف سبق الٍب ا٤بناطق ُب ينتشركا أف أبدن
 .صغداي ُب اإلسالمي الطائفي االقتتاؿ ُب تورطوا ما سرعاف ألف

 إذل( ـٕٕٓ إذل ْٕٓ سنة من حكم) (ُ)ا٤بنصور الثاين ا٣بليفة كصعد ُب تلك الفَبة
 اإلسالـ، من السِب كا٣بط ،اإلثنيْب العرب تفضيل ُب األموية األكلوية مبدأ ترسيخ أعاد ،العرش

ا أعطى قد كاف العباس أاب سلفو أف رغم  عنصرية، غّب معاملةن  العرب غّب الرعااي ٗبعاملة كعدن
 .العباسي للحيكم الصغداينيوف ا٣بصـو حوَّؿ كابلتارل
 أك كا٤بسيحية ابلزرادشتية ٩بزكجة ٨بتلفة أشكاؿه الٍب ٥با  (ِ)للمانويةالتغانيوف ٲبيلوف  كافك 

                                                 

عبد الرٞبن بن أيب  انظر: ػ.ى ُٖٓ - ىػ ُّٔأبو جعفر عبد هللا بن دمحم بن علي بن عبد هللا بن العباس  :ا٤بنصور (ُ)
 .ِِٗص: ، ُ، ط.اتريخ اخللفاء، بكر السيوطي

ميالديٌة، كادَّعى النبٌوة، كىي فرقة غنوصٌية  ُِٔبل ٫بو سنة نسبة إذل ماين بن فانك كيلد ٔبنويب اب (ِ)
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 من الكثّب أفكارىا جذبت كقد ٨بتلفة، حضارات إذل تميتن الٍب الشعوب مع لتتالءـ البوذية؛
 الشيعي ابلفكر ا٤بانوية ٛبزج إسالمية طائفةن  كاؤ أنش الذين العباسي، البالط ُب ا٤بثقفْب كلْبؤ ا٤بس

 أف كبعد ٥با، هتديدنا ٛبثل ا٤بانوية الشيعية الطائفة أف األمر هناية ُب فرأل العباسيوف ،اإلسالمي
 .العباسيْب غّب أتباعها تعاطف أف ُب واشكي  ابلزندقة كصفوىا
 ُب سوراشَبا العباسيوف ا٢بيكاـ ىاجم ؛ا٤بيالدم الثامن القرف من الثمانينيات بداية ُبك 
 ا٢باكمة راشَباكوات ساللة سقوط كبعد ،فااليب ُب البوذية لألديرة الضخم ا٤ببُب كدمركا السند،

 غّب كبّب، بشكلو  للتدمّب كعيرضة ملكية، رعاية بال الدينية ا٤بعاىد ىذه أصبحت ،ـٕٕٓ عاـ
بي  التدمّب ىذا أف  ٢بق الذم كاالضطهاد ،صغداي ُب اندلعت الٍب الثورات إطار ُب ييفهىم أف ٯبى

 .ا٤بانوية كالشيعة ا٤بسيلمية ٕبركٍب
 طائفة ُب األماكن أقدس أحد كإ٭با فحسب، البوذية للدراسات مركزنا فااليب تكن دل

 البوذية ا٤بعابد كليس ا١باينية، ا٤بعابد من ضخمنا عددنا ضمت حيث ة؛ا١بايني شفيتامبارا
 .(ُ)فقط

 كانت ا١باينية ا٤بعابد أف ا٢بقيقة ُب كييرجح ،كذلك ىدموىا العباسيْب ا١بنود أف غّب
 ُب الرىباف ألف ؛«البياض ا٤برتدكف» -« شفيتامبارا» االسم كيعِب ،الرئيس العسكرم ىدفهم

 ىذه أعضاء ٙبديد ُب ا٣بطأ أف ُب شك كال ،بيضاء ثياابن  يرتدكف كانوا ا١باينية الطائفة ىذه
 مسلم أيب ٝباعة ٤بتمردم التابعة البياض ا٤بلتحفة للفئة حلفاء بوصفهم ا١باينية الطائفة

 هتديد ىؤالء أف يعتقدكف العرب ا١بنود جعل ا٤بانويْب، كللمتشيعْب األكرغوز، األتراؾ ك٤بؤيديهم
 البوذية، كاألديرة ا١باينية ا٤بعابد بْب ٲبيزكا دل فااليب إذل كصو٥بم كفور. عليهم القضاء كٯبب ٥بم،

 .شيء كل دمركا كابلتارل
                                                                                                                                               

مسيحٌية كانت أخطر البدع الٍب تعرضت ٥با ا٤بسيحٌية كأطو٥با عمرنا، كٚبتلط فيها التعاليمي ا٤بسيحٌية 
 .إلو للنور كإلو للظالـ :ابلتعاليم اليهوديٌة كالبوذيٌة كالزرادشتٌية، كأىٌم أركاهنا القوؿ ابلثنائٌية، أم

 .َِِٔ /ّ ،ُط. ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،أٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد عمر .دانظر: 
 الصالت العقائدية بْب البوذيْب كا٤بسلمْب: ُب ا٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل، فصل: رؤية بوذية لإلسالم، ألكسندر بّبزين (ُ)

 بتصرؼ، لالطالع على نسخة الكَبكنية للكتاب:

http://studybuddhism.com/web/ar/archives/study/islam/general/buddhist_view_islam.ht

ml 
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 من كافرو  بقدرو  ككانت ،ا٥بند خاصة األجنبية، اب٢بضارة كبّب اىتماـ لعباسيْبل كافك 
 من ْبكا٤بستوطن التجار خالؿ من كذلك ا١باىلية، أايـ منذ كا٢بضارم االقتصادم االتصاؿ

 ٘بارايِّ  تبادالن  للسند الالحق كالفتح األموم الغزك أاثر اآلخر، منطقة ُب تعيش ٦بموعة كل
 بغداد، مدينة بناء ا٤بنصور ا٣بليفة أكمل ـِٕٔ عاـ ُب ا٤بثاؿ سبيل فعلى ،أكرب بصورةو 

 صمموا قد ىنودنا كمهندسْب معماريْب أف على األمر يتوقف كدل ،ا١بديدة العباسية العاصمة
 «.هللا ًىبة» :يعِب كالذم السنسكريتية اللغة من ا٠بىها منحوىا إهنم بل ا٤بدينة،
حد أحفاد الرؤساء اإلداريْب البوذيْب لدير انفا فيهارا كزيرنا أكاف ٰبٓب الربمكي كىو ك 

كقد دعا ا٣بليفة خالؿ فَبة حكمو العديد من العلماء كا٤بدرسْب  ،للخليفة العباسي الرشيد
البوذيْب إذل بغداد، كقد كرد ُب "كتاب الفهرست"، كىو فهرس للكتب ا٤بؤلفة ا٥بنود، خاصة 

حْب ذاؾ داخل اإلسالـ كخارجو، قائمة ابلكتب البوذية، ككاف من بينها نسخة عربية عن 
 .(ُ) أعمار بوذا السابقة، ا٤بسمى ب"كتاب البد"

 مكتبنا سسى أ فقد ،(ِ)(ـٖٕٓ إذل ٕٕٓ سنة من حكم) ا٤بهدم: التارل ا٣بليفة أما
 من كالدايانت، اإلقليمية ا٢بضارات كل من عيلماءي  فيو عمل( ا٢بكمة بيتي : ابلعربية) للَبٝبة
 كدل ا٤بنشأ، ىندية كانت األعماؿ ىذه من كبّبة كنسبةه  ،العربية اللغة إذل ا٤بؤلفات ٙبويل أجل
 .كبوذيْب ىندكسنا منهم الكثّب كاف بل كلهم، مسلمْب السنديوف مَبٝبوىا يكن

 أعماؿو  إنتاج ُب سابقنا، العلمية اب٤بؤلفات ا٨بتصِّ  كاف أف بعد اآلف، الَبٝبة مكتب بدأك 
 أعمار عن الوقت ذلك ُب عربية نيسخة ظهرت ا٤بثاؿ سبيل فعلى ،كذلك الدينية الطبيعة حوؿ

                                                 

فصل: الصالت العقائدية بْب البوذيْب كا٤بسلمْب: ُب ا٤باضي مصدر سابق، ، رؤية بوذية لإلسالم ألكسندر بّبزين، (ُ)
كا٢باضر كا٤بستقبل بتصرؼ، لالطالع على نسخة الكَبكنية للكتاب: 

http://studybuddhism.com/web/ar/archives/study/islam/general/buddhist_view_islam.ht

ml 
ا٣بليفة أبو عبد هللا دمحم بن ا٤بنصور أيب جعفر عبد هللا بن دمحم ابن علي، ا٥بامشي العباسي، مولده إبيذج من أرض  (ِ)

ا إذل ، ٧بببن ا معطاءن ا ٩بداحن كاف جوادن ك  ُب سنة ست كأمو أـ موسى ا٢بمّبية، :فارس، ُب سنة سبع كعشرين كقيل
ك٤با  ،ا عنهم، مليح الشكل، كاله أبوه ٩بلكة طربستاف، كقد قرأ العلم، كأتدب كٛبيزُب الزاندقة، ابحثن  الرعية، قصاابن 

ا، كعاش ثالاث ا كنصفن ٛبلك عشر سنْب كشهرن ك  ،مات ا٤بنصور، قاـ أبخذ البيعة للمهدم الربيع بن يونس ا٢باجب
، سري اعالم النبالء ،الذىيب :نظرا، ذاف ُب اـر سنة تسع كستْب كمائة كبويع ابنو ا٥بادمكأربعْب سنة، كمات ٗباسب

 .َّْ - َُْ /ٕ، ُط.
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 حباهتا سبحة» كتاب السنكريتية، ابللغة نصٌْب  على اعتمادنا، «البد ًكتاب» السابقة، بوذا
 ا٤بصادر من العمل ىذا كانتقل، ألشفاغوشا« بوذا أعماؿ»ك« سابقة حياة من ىدمشا

 ٙبتفظ تزاؿ ال الٍب كيهوشفاط، برلعاـ أسطورةً  مثل ،كاليهودم ا٤بسيحي األدب إذل اإلسالمية
 ًكتابي  ىو البوذية ٫بو العباسي االنفتاح عن آخر مثاؿه  كىناؾ ،البوذية التعاليم من ابلكثّب

 ُب كضمت الوقت، ذلك ُب أيًعدت قد مسلمة كغّب مسلمة ٤بؤلفات دليله  كىو ،«الًفهرًست»
 .(ُ)البوذية ابألعماؿ قائمةن  داخلها

يضا للعلماء البوذيوف إذل العربية أكترجم  ،قاـ بيت ا٢بكمة على ترٝبة النصوص العلمية
 الٍب تتناكؿ موضوعات تعبدية كأخالقية. ،بعض سوترات ا٤باىاايان كا٥بيناايان

العالقة التارٱبية بْب ا٤بسلمْب كالبوذيْب عالقة كانت تقـو على جهل كل من الطرفْب ك 
كٖباصة ُب ا٤برحلة  ،نتيجة لتغّب الوالءات ؛٩با أدل إذل حدكث مواجهات غّب مباشرة ؛ابألخر

 على األمة الٍب كانت ُب ٦بملها كابالن  ،الٍب أعقبت مرحلة نشوء اإلمارات اإلسالمية
 .اإلسالمية

 

 

 

 

 

 اتريخ الصراع بني البوذية واإلسالم: لثاينادلطلب ا

 :(Nirvana) «اانڤالنّب » عقيدهتم من ا٤بربر
                                                 

ىػ، ُّْٔ/ ُُ/ ُانظر: مقالة: االضهاد البوذم ٤بسلمي بورما، إبراىيم حسن أبو رماف، بتاريخ:  (ُ)
 بتصرؼ(.) الكسندر بّبزين موقع البوذية، ككذلك: َّٔ، العدد:رللة البيان
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كالَبقب،  ،كاليأس ،كاإلرىاؽ ،كا١برٲبة ،كا٢بقد ،إف أىم جذكر ىذه األمراض النفسية: الكراىية
اركمة من كاالنزعاج ُب البيئة، ككل ىذه األعراض تتعلق مباشرة اب٢بياة  ،كاألثرة ،كالشك

حٌب يستطيع مواجهة أعٌب ا٤بشكالت  ؛إف ىذا اإلٲباف ٲبنح اإلنساف يقيننا جبارنا، اإلٲباف اب
كالصعاب، فهو ٯباىد ُب سبيل ىدؼ ساـ أعلى، كيغضي بصره عن األىداؼ الدنيئة 

 .(ُ)القذرة
 ؛٥با ا٤بنتمْب كأفرادىا البوذية ا١بمعات قبل من ا٤بمارس العنف حجم عن تسمع حينما

ا كاف إف خاصة ،البعض يستغرب رٗبا
ن
 أهنا خاصة تعاليم، من البوذية ٥با تدعو ما ببعض عا٤ب

 :مبدأ ٙبريف ُب ا٤بتشددكف ٪بح حيث ؛ذلك غّب ٰبدث كاقعينا لكن كالالعنف، السالـ تؤكد
 للتعاليم األساسية ا٣بمسة ا٤ببادئ أحد يعترب الذم الالعنف، أك (ِ)(ahimsa) «األىيمسا»
 عن الشرعي الدفاع كاستخداـ النّبفاان، كذلك بدعول بَبؾ مبدأ األىيمسا واقام كقد بوذية،ال

، كىو «(الفناء الصوُب»)أم  ؛«اانڤًسفر النّب »أك  –« سيوترا اانڤنّب »كقد جاء ُب ًسفر  ،النفس
 ، أف بوذا قتل ذات مرة أحد كهنة الربٮبة ٤بَّا انؿ من أسفار–« بوذا»سفر ٰبكي آخر أايـ 

لذا دل أىبط إذل ا١بحيم بسبب ما صنعت... عندما نىقبل كندافع »ا٤بقدسة، كقاؿ:  «ايبولياڤ»
 «.ماىاايان نكتسب فضائل ال ٙبصى صعن نصو 

 يتشي،ڤلقد ىبط الربٮبي بعد موتو إذل جحيم أ»عوتب بوذا ُب ذلك أجاب:  فلما
نو سٌب نصوص أل ؛فاستفاد ثالث خطرات... لقد أدرؾ أف األمور أخذت ىذا ا٤بنحُب

ىناؾ  ،كألنو دل يؤمن، كألف ا٤بلك ]بوذا[ قتلو... ٍب كيلد ُب عادل )ا٢بقيقة كما ىي( ايبوال،ڤ
ىذا ا٤برء ُب سالف أايمي حياة عشرة أحقاب؛ فكيف  نحتي عاش عشرة أحقاب... ىكذا م

 .(ّ)«يقاؿ إين قتلتو؟
، كٯبيب عن ذلك «؟دل ال يوجد خّب ُب اإلتشانتيكا«: »سوترا اانڤنّب »سفر ُب  جاء

                                                 

 .ُٖٔ، ص ُط.اإلسالم يتحد  مدخل علمي إىل اإلميان، ، خافكحيد الدين  (ُ)

إف كلمة نرفاان، كلمة سنسكريتيو، كىي مركبة من كلمتْب: "نر" كمعناىا: االنتهاء أك االنعداـ ك"فاان"، أم الشهوة، كقيل  (ِ)
ُب "نرفاان" ىو انتهاء الشهوة، أك انعدامها، كقيل: إف النبل، كا٤براد الشهوة؛ ألنو يطعن اإلنساف كما تطعنو الشهوة، فمع

 .ِْٔص  ،ُط. ،رلموعة ادلصطلحات البوذية معناىا ا٣بمود، أنظر:

 . ِِسوترا:  اانڤنّب ، تري بيتاكا (ّ)
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أيها الصاحل؛ ألف اإلتشانتيكا مقطوعوف من أصل ا٣بّب. فكل الكائنات ٛبتلك ٟبسة »بقولو: 
أصوؿ كاإلٲباف، إخل. أما أكلئك الذين من طبقة اإلتشانتيكا فهم مقطوعوف عن ذلك األصل 

اإلتشانتيكا فال ييعد إذل األبد. لذا؛ فإف ا٤برء قد يقتل ٭بلة فيبوء إبٍب إيذائها، أما قتل كاحد من 
 .(ُ)«ذنبنا

كيفية القتل »الذم يوصف أبنو الدليل إذل  –« سوستيتاماٌب ابريربيتشا»سفر  كُب
لبوذا أف ا٤بقتوؿ إ٭با ىو اسم كفكرة، فإف « منجوشرم»، يبٌْب ا٤بستنّب –« بسيف ا٢بكمة

لي ذىنو من ىذه األفكار كاأل٠باء أثناء القتل، فال  ، بل ال استطاع القاتل أف ٱبي ييعد ذلك قتالن
، كإ٭با ىو من «إذ ليس ٜبة سيف كال كارما كال عقاب»قاتل على كجو ا٢بقيقة،  كالكجود لقتل 
 .(ِ)قبيل ا٣بياؿ

 –مبادئ تربير القتل عند رىباف البوذية أف بعض ا٤بخالفات قد تؤثر ُب  ك٩با جاء
ابلسيف إلنقاذ سالـ ، ما ٰبتم التدخل «(Dharma»ُب ميزاف الكوف )دىارما  –بزعمهم 

من ا٢بجج الٍب تيستدعى غالبنا لتربير القتل عند البوذيْب، الزعم «: »برانرد فور»البشرية. يقوؿ 
الدىارما لـز القتاؿ بشراسة ضد قول الشر. كفكرة ا٤بعركة الكونية بْب قول  ددتأبنو إف ىي 

ا أخركاين كانت تفتقده ُب األصل. ى ذا ا٤ببدأ: أعِب الَبكيج للحاجة ا٣بّب كالشر ٛبنح البوذية بعدن
 .(ّ)«يتجو إذل تطوير نوع من نظرية ا٢برب العادلة ،إذل العنف ُب سبيل حفظ االتزاف الكوين

! إهنم يزعموف أف قتل من ال يعتقد  فتأمل مبدأ رجاؿ الدين البوذيْب ُب قتل ا٣بصـو
حهم إذل عادل ا٢بقيقة، فهو فتنتقل أركا ،عقيدهتم ىو من قبيل قتل الرٞبة كي يتطهركا ُب ا١بحيم

. كىذه  ،عد قتالن ُب ا٢بقيقة ال يي  إنو ال ٱبتلف عن اإلجهاز على البهيمة الٍب تعاين داء عضاالن
ذريعة خطرة يستَبكف كراءىا ليحصدكا أركاح البشر، ال سيما ا٤بسلمْب منهم، كما فعلوا 

 كيفعلوف ُب اتيالند كبورما.
عاـ تتحدث عن ٩بلكة  َََُا اذل أسطورة قدٲبة يصل عمرىكعندىم كذلك 

                                                 

 .َْسوترا:  اانڤنّب ، تري بيتاكا (ُ)

(ِ) Buddhist Warfare (Oxford University Press, 2010) ,p: 52. 

(ّ)Buddhist Warfare (Oxford University Press, 2010), p. 212, 213  
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ظلم للقصة ىو هتيؤ ا٤با١بانب  ،تنتصر فيها البوذية كتسود ُب العادل ،(ِ))بالد السالـ( (ُ)شامباال
حيث  ؛- ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب كغّبىم -البوذيوف ٢برب مقدسة عا٤بية بينهم كبْب اآلخرين 

من األسرار الٍب ٰبـر كشفها  كيوجد الكثّب، تتحدث عن انتصار البوذيوف ُب تلك ا٢برب
البوذية كما تبدكا من متابعة حياة الرىباف أبهنا دين السالـ، كال يوجد هبا مصطلح ا٢برب 

كالٍب تعِب  "كمع ذلك فالفحص الدقيق للنصوص البوذية، كخاصةن أدب "الكاتشاكرا ،ا٤بقدسة
لتنوير ليكوف ا٤برءي قادرنا دكرات الزماف، ىي نظاـ بوذم اتبع ٤بدرسة ا٤باىاايان للحصوؿ على ا

على إفادة كل الكائنات بقدر ما يستطيع. كىي تصف ثالث دكرات موازية للزماف: خارجية 
كداخلية كبديلة. تشّب الدكرات ا٣بارجية إذل حركة الكواكب، كاأل٭باط الفلكية، كالدكرات 

 التارٱبية، ٗبا فيها الغزكات الدكرية الٍب تشنها القوات األجنبية.
غلب ا٢باالت يستغل القادة األبعاد ا٣بارجية للحرب أن الذم ٰبدث ُب البوذية ُب كلك

أك شخصية، ابستخدامها ٢بشد القوات للمعركة.  ،أك اقتصادية ،٤بكاسبى سياسيةو  ؛ا٤بقدسة
كلد بوذا ُب طبقة ااربْب ، كا٤بعركة الداخلية الركحية ضد جهل اإلنساف نفسو كأساليبو التدمّبية

ا يصف نفسو اب٤بنتصر الذم ىـز القوم الشيطانية )مارا( ا٤بمثلة للجهل ، كىو دائمن ا٥بندية
 كاآلراء ا٤بشوىة كالعواطف ا٤بزعجة كالسلوؾ الكارمي ا٤بندفع.

استعارةى ا٢برب مرارنا  -ـ ٖالقرف  – كما يستخدـ ا٤بعلم ا٥بندم البوذم شانتيديفا
                                                 

لتربير النماذج ا١بسيمة كالواضحة ٤بثل ىذه ا٤بمارسات  –اعتمادنا على النصوص البوذية  –رغم أف األمر قد يكوف صعبنا  (ُ)
بوذية؟ كتعطينا أدبيات للتحويل الديِب القسرم؛ ىل ىناؾ مرجعيات نىصًٌية تتعلَّق أبساليب ملتوية للتحوؿ الديِب ُب ال

الكالتشاكرا مصدرنا كاضحنا للتحقيق نشأ ُب كشمّب، كُب مشاؿ ا٥بند، ُب القرف العاشر كأكائل القرف ا٢بادم عشر ا٤بيالدم، 
عندما كانت ا١بيوش اإلسالمية الغازيىة ٙبتل البالد حٌب كصلت إذل الغرب الذم سكنو ٦بموعات سكانية بوذية كىندكسية. 

ناقشتها للتاريخ ارتبطت كذلك ابلتجارب الٍب شهدهتا ا٤بنطقة بْب شرؽ أفغانستاف، كبْب كشمّب خالؿ كال شك أف م
كحسىب الركاية التقليدية فقد حصل ، القرنْب السابقٍْبً، كما أهنا قدَّمت كصفنا لعالقات التسامح بْب الدايانت الثالث ىناؾ

را اتنَبا من بوذا نفسو ُب ا٥بند ا١بنوبية، كأخذىا راجعنا إذل بالده ا٤بلك سوتشاندرا ملك شامباال على تعاليم الكالتشاك
الشمالية. كبعد سبعة أجياؿ ٝبع خىلىفو ما٪بوشرم ايشاس ا٢بيكماء الرباٮبة ُب شامباال ُب قصر كالتشاكرا مانداال ثالثي 

داينة غّب ىندية مستقبلية ستنشأ ُب  األبعاد، الذم كاف أسالفو قد بنوه ُب ا٢بديقة ا٤بلكية. كرغب ُب ٙبذير الرباٮبة من
للتوسع ُب ىذ ا٤بوضوع، انظر: ألكسندر بّبزين، ا٢بركب ا٤بقدسة ُب البوذية كاإلسالـ: أسطورة شامباال، نوفمرب ، أرض مكة

ـ، لالطالع على نسخة الكَبكنية للكتاب:  ََُِ
http://studybuddhism.com/web/ar/archives/study/islam/kalachakra_islam/holy_wars_bu

ddhism_islam_myth_shamb/holy_war_buddhism_islam_shambhala_long.html 
 .ـ ََُِانظر: ألكسندر بّبزين، ا٢بركب ا٤بقدسة ُب البوذية كاإلسالـ: أسطورة شامباال، نوفمرب  (ِ)
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فاألعداء ا٢بقيقيوف الذين ينبغي  ؛بوديسافا"كتكرارنا ُب معظم كتابو: "اال٬براط ُب سلوؾ ال
يَبجم التبتيوف ، ك الٍب تكميني ُب العقل ،كا٤بواقف العقلية ا٤بزعجة ،ىزٲبتيهم ىم العواطف ا٤بزعجة

ا٤بصطلح السنسكريٍب "أرىات" إذل: أرىات، كىي تعِب: "كائن متحرر"، أك: مدمرى العدك. 
ف الدعوة إذل ا٢برب ُب البوذية ىي شأفه يبدك أ، ك أك: شخص ما دمر األعداء الداخليْب

ا عما نعرفو ُب يبدكا األمر ٨بتلفن  ،داخلي ركحي ٧بض، كلكن عند االطالع على "الكالتشاكرا"
 ف البوذية تنبذ العنف.أ

يظهر الوجو القبيح  ،كُب ا٤بناطق الٍب تنتشر فيها البوذية ،ما ٰبدث مع ا٤بسلمْب ُب بورما
كالٍب تسعى فيها  ،رض الباجوذاأالٍب يعتربىا البوذيْب منطقة كٖباصة ُب بورما  ،للبوذية

 كىم األكثرية -كالٍب يبدكا فيها العنف بْب البوذيْب  ،السلطات اذل جعل بورما خالصة للبوذيْب
كلكن ٤باذا يلجأ الرىباف إذل استخداـ خطاب الكراىية ضد  ،- األقلية –ضد ا٤بسلمْب  -

عات من الغوغاء خالؿ أعماؿ تسفر عن سقوط عشرات بل االنضماـ اذل ٝبا ؟ا٤بسلمْب
 ؟ك٤باذا يؤيد الرىباف ا٤بسا٤بوف النظم العسكرية الٍب ٛبيل اذل استغالؿ الرىباف البوذيْب ؟،القتلى

كتستغل كقوؼ الرىباف ٔبانبهم ُب تصفية ا٤بسلمْب لتحقيق أىدافهم ُب القضاء على من 
لمْب األعداء ا٢بقيقيْب للبوذية مستغلْب األحداث كاعتبار ا٤بس ؟ٱبالفهم ُب الدين كا٤بعتقد

 ،التارٱبية من كجهة نظر البوذيْب كالٍب تصف الفتوحات اإلسالمية أبهنا اعتداءات عسكرية
فا٤بسلموف   ،ف الواقع ىو على العكس من ذلكأمع  ،قضت على الوجود البوذم ُب غرب أسيا
ا على تدمّب األديرة البوذية إال إذا كانت كدل يعملو  ،كانوا يعتربكف البوذيوف من أىل الكتاب

 .كٖباصة عندما كانت تؤكم ا٤بناىضْب للوجود اإلسالمي ،ا للمسلمْبتشكل هتديدن 
الرىباف البوذيوف بشكل عاـ يدخلوف ُب اتفاؽ مع سلطة الدكلة للحصوؿ على ا٢بماية ك 
كمن  ،أييد الركحيللحصوؿ على الت ؛كا٢بكاـ يستفيدكا من كجود الرىباف ٔبانبهم ،٤بذىبهم

كا٢بصوؿ على الشرعية كمن ذلك  ،خال٥بم ٰبصلوف على مربرات إلعما٥بم العدائية الطابع
ا٤بنظور أيٌب حكاـ بورما، الذين يطلق عليهم اسم "ملوؾ الصالح"، ٗبربراهتم لشن ا٢بركب 

أف الكثّب كاألكثر أٮبية  ،كأبهنا )أم ا٢بركب(كانت ابسم ما كصفوه ابلعقيدة البوذية ا٢بقيقية
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 .(ُ)بدأ يشعر أبف البوذية جزء ال يتجزأ عن ىويتو الوطنية
 الدراسات أستاذ ،(ِ)«جرايسوف مايكل» قاؿ ،«إيرين» ككالة عرب النقطة ىذه كحوؿ

: ـََُِ عاـ ُب صدرت دراسة كىي البوذية، ا٢بركب بعنواف لدراسة ا٤بشارؾ كارر الدينية،
 اعترب إذا: »كأضاؼ ،«العنف ارتكاب عند القاعدة من استثناءن  تيعد النية البوذية، التقاليد ُب»

 الدفاع أك البوذية ٤بساعدة هتدؼ طاىرة أفكار مرتكبو لدل ككاف البوذية ٢بماية كسيلة العنف
 .«مقبوالن  يصبح عندئذ عنها،

، عن الواجهة ا٤بزٌكقة الٍب استطاع البوذيوف (ّ)«رىبافه ٰبملوف السالح» :مقاؿ بعنوافكلو 
إنو منذ بداية إدراكو كجود تلك الواجهة ا٣بادعة عاـ  :ف ٱبدعوا هبا العادل أبسره، فيقوؿأ

حجبت بيعدنا عريضنا كاترٱبينا »، بدأ يراجع قراءتو األكذل للبوذية، تلك القراءة الٍب ـََِْ
على  للتقاليد البوذية، كىو بيعد العنف، ٍب تبٌْب لو أف الرىباف ا٤بدججْب ابلسالح ُب اتيالند،

لكن مفكرم البوذية الذين «. مثاؿ معاصر لسابقة اترٱبية طويلة األمد»سبيل ا٤بثاؿ، ىم 
عرضوا جوانب معينة من تقاليدىم البوذية »، «داالم الما»صٌدركىا إذل بالد الغرب، أمثاؿ الػ 

ريه من ىذه ا١بوانب الٍب أخفوىا: موقفهم ٩بن ٱبالف ملتهم، كقد«. بينما استبعدكا جوانب أخرل
 كفيل ببياف ا٤براد.« ا٤بقدسة»ُب أعينهم. كلعل استعراض بعض نصوص أسفارىم 

أف الوجود ٦برد كىم، كأف ا٢بقيقة ال تيدرؾ إال بتحصيل كمن ضمن ما جاء ُب أسفارىم 
)أم الفناء ُب اإللو(. كعليو؛ فكل من دل يؤمن ابلبوذية كدل يستنر بنورىا، فقتلو ُب ىذه  اانڤالنّب 

ُب عادل الوىم. كىذه الضحااي الٍب تذبح على أيدم الرىباف  قتالن حقيقينا؛ ألنو حاًدثه  ا٢بياة ليس
 .(ْ)(، كتعِب: اجوبْب عن النورicchantika« )إتشانتيكا»يشار إليها ُب الالىوت البوذم ابسم 

 مدنيوف البوذيْب أفَّ  كىو دكرنا، العاـ البوذم للتقسيم أفَّ  مكي زيد أبو الباحث كيرل
                                                 

 ، العدد:رللة البيان، ػىُّْٔ /ُُ /ُ :مقالة: االضهاد البوذم ٤بسلمي بورما، ابراىيم حسن أبو رماف، بتاريخانظر: (ُ)
َّٔ 

 .ا٢بكومية يو٪بستوفمايكل جّبسوف، أستاذ الدراسات الدينية ٔبامعة  (ِ)

 ـ:َُِْمايكل جّبسوف، مقالة بعنواف: رىباف ٰبملوف السالح،  (ّ)
http://religiondispatches.org/monks-with-guns-discovering-buddhist-violence ./ 

 : (icchantika) ،«إتشانتيكا»مصطلح:راجع تعريف  (ْ)
Chinese Buddhist Encyclopedia, icchantika: http://www.chinabuddhismencyclopedia.com  
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خذكا ال أف ٥بم كا٤بدنيُّوف دينيوف،ك   .(ُ)ابلوصااي أيى
 ا٤بمنهجة الدينيَّة التصفية ىذه ُب الرىباف يشارًؾ ًلماذا: ىو اّبًٌ  السؤاؿ يىبقى لكن
 ؟.اجملازًر الرتكاب العامَّة للبوذيْب ٙبريضهم سرُّ  كما للمسلمْب؟
 (ِ)(كيراثو) صورة غالفها لىع كضعىت قد اتٲبز نيويورؾ ٦بلَّة أفَّ  إذل األمري  كصل كقد

 بشكلو  كتساًىم ،(ّ)(البوذيَّة ٗٔٗ منظمة) يىرأىس بوذم راىب كىو القرف؛ إبرىايب ككصفىتو
 :األسباب كمن ا٤بسلمْب، قىتل ُب مباًشر

 تىفعل - ا٢بكومة من التقرُّب أجل من - الرىباف أفَّ  ا٤بمكن فمن السياسي؛ البيعد -ُ
رج ،ذلك  مع كفاؽ على غالبنا كانوا البوذيًٌْب أفَّ  عرفنا إفٍ  خاصَّة الد،الب من ا٤بسلمْب كٚبي

 .ا٢بكومات
 لتحارب عليهم كتىضغط سياسيَّة، كورقة الرىبافى  تىستخدـ ا٤بيا٭بارية ا٢بكومة -ِ
رجهم حٌب ؛ا٤بسلمْب  .ا٢برب ُب ا٢بكومة ضلوعى  تيثبت مهمَّة كاثئق سرًٌبىت كقد أراكاف، من ٚبي
ا دخوالن  يىشهد دينه  كأنَّو خاصَّة البالدى؛ اإلسالـي  يعم أف من خوفهم -ّ  كقد فيو، متزايدن

رجوىم لكي ىي ا٤بسلمْب على ا٢برب أبفَّ  مؤخَّرنا كيراثو صرَّح  يىستورل ال حٌب أراكاف؛ من ٱبي
 !(ْ)كلها ميا٭بار على ا٤بسلموف
 .لَبكها تعقواب تيوجد كال مرغًٌبة، فالوصااي يردعهم؛ حقيقي ديِب رادع كجود عدـ -ْ
 
 
 ا٢بياة مع عاـ ََِٓ من أكثر إذل كٲبتد الفهم؛ بسوء كالغرب البوذية اتريخ ٰباطك 

                                                 

 :صرَّح بذلك ُب مقابلةو مع قناة ا١بزيرة؛ انظر: فلم اإلابدة ا٤ببيتة (ُ)
https://www.youtube.com/watch?v=fmb4c6hh9jQ 

البوذيْب الذين يقودكف ٞبالت اإلابدة ضد ا٤بسلمْب الركىنجْب، سوؼ يتم التعريف بو ُب  كايرثو: أحد الرىباف( ِ)
 ا٤ببحث القادـ.

 رىابية، يقودىا الراىب كايرثو، كسوؼ يتم التعريف هبا ُب ا٤ببحث القادـ إف شاء هللا.منظمة بوذية إ( ّ)

 الكاتب: أٞبد الشلقامي. ،َُِْيوليو  ِٗ، التاريخ ،رللة اجملتمع الكويتيةالبوذم، « ٗٔٗ»ميا٭بار: تنظيم انظر:  (ْ)
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 التاسعة عمر ُب فرٌ  اٌلذم ا٢بالية نيباؿ منطقة ملك ٪بل غواتما، سيدىارات لػ األسطورية
 القرف ُب كيتبت ٍبٌ  شفواين  أحا٥با اٌلٍب تعاليمو كأعطت ا٥بند، ُب للتزٌىد كالده قصر من كالعشرين

 مليوف ََٓ ٫بو اليـو يتبعها اٌلٍب البوذية إذل ا٢بياة - «الكنسي الباليو» - ا٤بيالد قبل األٌكؿ
 .ا٤بدارس من كبّب عدد ك٥با شخص،

« الصغّبة السيارة» مدرسة إذل كا٤بنتمية ٧بافظة األكثر - تّبافادا بوذية ٚبتلف كىكذا
 كُب الصْب ُب ا٤بمارسة« الكبّبة السيارة» أك «مهاابان» الػ عن - آسيا شرؽ جنوب ُب ا٤بمارسة

 كلكن الركحية، التدريبات على جهتها من الضوء فتسٌلط التبت ُب فاجراايان الػ أٌما ؛آسيا شرؽ
 ا٤بسيح كتاب ُب البوذية - شوبنهاكر بعد - أ٤بانيا ُب ُٖٓٗ عاـ ُب نيتشو تناكؿ عندما

 الكراىية» دين ا٤بسيحية، بنقد أكثر يتعٌلق لو ةابلنسب األمر كاف: الفركؽ ىذه ٘باىل ،الدٌجاؿ
 ضمن تندرج البوذية أفٌ  حْب ُب« عاـ بشكل الفرح كضدٌ  ا٢بٌواس، فرح كضدٌ  ا٢بواس ضدٌ 

 .لو كفقنا - «األعراؼ من كبّب كٙبٌرر اللطف، من كبّب قدر للغاية، لطيف مناخ»
 احتجاجنا سايغوف؛ ُب نفسو ُب النار دكؾ كوانغ ثيش الراىب أضـر ،ـُّٔٗ عاـ ُب

 ُب الصورة فأثٌرت ،الكاثوليكي فيتناـ جنوب رئيس من أبمر البوذيْب على ا٤بمارس القمع على
 عمل أبمٌ  القياـ دكف أبنفسهم التضحية حٌٌب  الذىاب إذل مستعدكف الرىباف: العاـ الرأم

 رىباف إحراؽ موجة خالؿ ـَُِّك ـَُِِ عامي بْب جدالن  ا٤بسألة أاثرت كلكن عنف،
 قبوؿ ٲبكن ىل الالعنف إذل البوذية تدعو ما إذا: الصيِب القمع على احتجاجنا ألنفسهم التبت

 العسكرم اجمللس قمعهم الشوارع إذل البورميوف الرىباف نزؿ عندما ،ََِٕ عاـ ُب، ك االنتحار
 من كلكن أخرل، مرٌة بعضهم تظاىر سنوات ٖ كبعد كضحااي، أيضنا ىنا ليظهركا بوحشية

 بوذا تعاليم بْب التوفيق ا٤بمكن من فكيف ا٤بسلمْب، الركىينغا بطرد بغضب طالبةا٤ب أجل
 حٌٌب  كازع أم دكف الدكلة خدمة ُب الدين كاف اتيالند، كُب النحو ىذا على الضيقة كالشوفينية

 إذل جندم ََُِ إلرساؿ البالد استعدت عندما ـُُٔٗ عاـ ُب كىكذا ا٢برب، بٌرر عندما
 غّب خطاابن  فاجّباانان األعلى البطريرؾ ألقى ا٤بٌتحدة، كا٤بملكة فرنسا جانب إذل للقتاؿ أكركاب

 ابلنفس كالتضحية للقتاؿ االستعداد ا٤برء على أفٌ  اعتقد حيث ا٤بلك؛ ميالد عيد ُب مسبوؽ
 ا٣بطأ ٤بن إنو: »كضوحنا أكثر النصٌ  ٥بذا اإل٪بليزية ا٤بقٌدمة كلعلٌ  الفضيلة، ٞباية أجل من

 «.ا٢بركب ٝبيع أداف قد بوذا فٌ أب االعتقاد
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 جٌدا كىرمية للغاية مسٌيسة مؤسسة: التايالندية البوذية اليـو أصبح ٤با ا٢بدث ىذا مٌهدك 
 ضدٌ  للبالد الصليبية ا٢بملة ُب الدين رجاؿ شارؾ ،ُٕٔٗ يونيو كُب. ا٤بلكي النظاـ خدمة ُب

«: خطيئة ليست عيْبالشيو  قتل» أبفٌ  آنذاؾ كيتيفودىو الراىب صرٌح حيث ؛الشيوعية
« التايالنديْب ٝبيع على كاجب الوحوش قتل إفٌ  بل ،ا٢بٌية الكائنات قتل ُب ٲبكن ال ىدفنا»

 بعد الدابٌة على النار إطالؽ ا٣بيل مدٌرب اعتـز حيث ديِب نصٌ  إذل االستناد خالؿ كمن
 «.الشوائب تدمّب» بػ يسمح بوذا أفٌ  إذل توٌصل تدريبها، ُب الفشل

 - أكركمااي ىيال جاثيكا رىباف دعا إذ منأل؛ ُب ليسوا سريالنكا ُب لقوميوفا الرىبافك 
، التاميل لنمور االنفصارل التمٌرد قمع إذل قويٌة بطريقةـ، ََِْ عاـ ُب أتسس اٌلذم ا٢بزب
 مقتل إذل ََِٗ عاـ ُب للجيش النهائي النصر أٌدل كقد البالد، مشاؿ ُب ا٥بندكس من أغلبهم

 .التمٌرد هبزٲبة الناس لتذكّب ا٥بندكسية ا٤بناطق ُب بوذا ٛباثيل نٌصبت ليـوكا ،مدينٌ  ألف َْ
العديد »عا٤بة األجناس ا٤بتخٌصصة ُب ثقافة التبت كاتيا بوفَبيل إذل أٌف إذل ذلك تشّب 

من التبت اٌلذين أضرموا النار ُب أجسادىم تركوا مذٌكرات أشاركا فيها إذل أٌف عملهم ال ٲبٌثل 
األشكاؿ انتحارنا ابلنسبة ٥بم بٌل تضحية؛ أٌما الداالم الما اٌلذم كاف جزءنا من أبٌم شكل من 

ا٤بعضلة اٌلٍب يستحيل حٌلها؛ فقد أعرب عن عدـ اٌتفاقو مع إضراـ النار ُب ا١بسد، كلكن دل 
 «.يدعو قٌط بوضوح إذل إيقافها

 غّب الطبيعة حوؿ أخطأكا قد الغربيْب البوذيْب أفٌ  إذل ٬بلص أف ٯبب ىل فهم ءن اسو ك 
 عن ٲبارسونو آسيا ُب البوذيْب أغلبية» أفٌ  ماكماىاف ديفيد يكشف لدينهم؟ األساس ُب العنيفة
 كا١بوانب ابلتأٌمل الغرب ُب يهتموف حْب ُب كغّبىا، الرىباف كعركض كالطقوس الصالة طريق

 نفسها ىي بوذيتهم أفٌ  اعتقدكا إذا. حياة ٭بط أحياانن  يعتربكهنا اٌلٍب للبوذية كاألخالقية الفلسفية
 الغربية البوذية تكوف فهل« الفهم سوء ضركب من ضرابن  ىذا سيكوف آسيا، ُب ا٤بمارسة
 للمارسة جديدة طرؽ ظهور «إذل ماكماىاف يشّب» بدعة؟ كالركحانية كا٤بتسا٧بة العلمانية
 خاطئة نظرة البداية ُب كاف فما آسيا ُب ذلك ُب ٗبا عامنا َُٓ منذ علمانية بطريقة البوذية
 على« حقيقيوف» بوذيوف ابلتبٌِب  البوذيوف ىؤالء أفٌ  أحد ينكر ال كاليـو. حركة أصبح
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 .(ُ)طريقتهم
 الكثّب أطلقت حيث ،الطائفي العنف كلد ما اكاسعن  اانتشارن  البوذية العنصرية شهدتكقد 

 إذل االستبدادم ا٢بكم من االنتقاؿ أجل من تناضل ميا٭بار كانت كعندما ،األحقاد من
 .(ِ)ا٤بواطنة حق من ا٤بسلم الركىينجا شعب حـر ،الدٲبقراطية

البوذيْب ال يقاتلوف بال عقيدة، كا٤بذابح البشعة الٍب يقوموف هبا ضد  أف كٲبكن أف نقوؿ:
ا٤بسلمْب العزؿ ُب شرؽ آسيا انبعة من اعتقادىم أبف من سواىم ٩بن دل يبلغ درجة االستنارة 

 نان النملة، كما داـ القاتل دل ييشكًٌل صورة ذىنية للمقتوؿ )كما يعلمحقيق ابلقتل، كأقل قدرنا م
، فال أبس من قتلو  تالميذىم من ا٤برٌكجْب لقانوف ا١بذب كقوة الوجود، فهو غّب موجود أصالن

 .(للحفاظ على ميزاف الكوف
 ( كنشأهتا:ٗٔٗ) حركة
 ا٢بكومة نم ٗببادرة ميا٭بار ُب ـَُِّ عاـ مطلع ُب (ٗٔٗ) حركة أتسستكقد 

 من ا٢بكومة ٣بركج كذلك ؛(الرىباف) البوذم الدين رجاؿ من كأتييد كبتنسيق ،ا٤بيا٭بارية
 ا٥بوية ٞباية إذل هتدؼ ا٤بسلمْب ضد قومية ٞبلة عن عبارة كىي، الدكرل كالتحقيق ا٤بساءلة
 ،كا٤بساجد يةالتارٱب آاثرىم ك٧بو ،كبورما أركاف ُب كا٤بسلمْب اإلسالـ ٧باربةك  ،البورمية البوذية

 ثلثيها كجعل ،ك٩بتلكاهتم ا٤بسلمْب أمواؿ كمصادرة ،مسمياهتا كتغيّب ،ا٤بسلمة كالقرل ،كا٤بدارس
 الوحيد الدين كجعلها ،البوذية الداينة كتنظيم كتطوير كرىباهنا كمعابدىا البوذية للداينة اكقفن 

 ٗبحاكلة كاهتموىم ،٤بسلمْبا ضد ازدرائية األفاظن  ا٢بركة زعماء استخدـ كقد، بورما ُب السائد
كيرتدم مؤيدك ا٢بركة ملصقات ٙبدد ، كاقتصاداين  اسياسين  البورمي اجملتمع على السيطرة

كاألكشاؾ ا٤بملوكة  ،ا على االت التجاريةعضويتهم فيها، كما يتم تعليق تلك ا٤بلصقات أيضن 
 فقط، كإدانة أكلئك الذين هبدؼ تشجيع البوذيْب على الشراء كالبيع فيما بْب البوذيْب ؛للبوذية

 .(ّ)يشَبكف من ا٤بسلمْب
                                                 

 .ـَُِٓ /ٖ /ٕ، ٦بلة لوموند، ترٝبة صحيفة التقرير الوجو اآلخر للبوذية.. كراىية بلون الزعفران( ُ)

 .ٔ ، صِّٕٗ، العدد: ـَُِّ /ٕ /ِّ :نيشر ُب، العربرللة  (ِ)

من جامعة أـ  مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب ُب الثقافة اإلسالميةرسالة ، دراسة حتليلية واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما (ّ)
 .ِِّىػ، ص ُّْٔ، عاـ سيف هللا حافظ غريب هللاالقرل، للطالب: 
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 ،ا٤بقيت ابلتعصب ا٤بغلفة البوذية دينها ،عقائدم أساسها ( ىي حركةٗٔٗ) حركةك 
 أخرل ٦بموعة على للقضاء يسعى لكياف ترمز حركة أصبحت ٕبيث اإلنسانية، للقيم كا١بهل

 بوذية قومية حركة فهي لموف،ا٤بس كىم التاريخ؛ ُب كيسبقوهنم األرض يشاركوهنم البشر من
 ىباالر  اآلف ا٢بركة ىذه كيتزعم ـ،َُِّ عاـ فرباير ُب مانداالم ُب راىب أسسها متطرفة،
 حيث كرىبنتو، كتعاليمو بوذا ٤بآثر االسم( ٗٔٗ) األرقاـ كتشّب ،(ُ)«كيراثو» ا٤بتطرؼ البوذم
 .التسع ىبنةالر  ك٠بات ،الست دارما ك٠بات ،التسع بوذا ٠بات من األرقاـ تشتق

 ا٤بسلمْب قتل كىي ؛إنسانية ال دعول خلف يتمَبسوف الرىباف من ا٢بركة ىذه قادة
 اقَباح عرب اإلابدة ٍب ،القتل مرحلة إذل ككصل ،ا٤بسلمْب ٗبقاطعة األمر بدأ كقد كطرىم،
 ٙبت ا٤بسلمْب ٕبق كاإلابدة االضطهاد تقنْب شأهنا من كالٍب ،إصدارىا على كالعمل ،القوانْب

 .كأتباعها البوذية ٞباية عولد
 ا٤بناىضة كدعواهتا ا٤بنظمة ىذه بشاعة عن عاـ قبل خربنا «ركيَبز» ككالة نشرت كقد

 ا٤بسلمْب عزؿ إذل يسعى لتيار رمزنا أصبحت ا٢بركة ىذه أف إذل الوكالة أشارت اإلنسانية، للقيم
 ا٣برب صدؽ كرغم ة،نسم مليوف َٔ البالغ ميا٭بار تعداد من ،األقل على ٘ٓ يشكلوف الذم

 ُب السكاف تعداد من ُ٘ٓ بلغت ا٤بسلمْب نسبة أف ىو الواجب التصحيح فإف مضمونو ُب
 .ا٤بسلمة األغلبية ذم آراكاف إقليم ُب نصفيهم ،ميا٭بار

 :كالتمويل الدعم
 .ا٤بسلمْب من كا٤بصادرة ا٤بنهوبة األمواؿ( ُ
 .البوذيْب ٘بار( ِ
 ببند خاصة ميزانية ٥با جعلت حيث ٥با، ر٠بية كداينة ا٢بكومة من مباشر دعم( ّ

                                                 

دشن مطلع العاـ  .لإلسالـ، يشتهر بتعصبو ضد بورمي بوذمىو راىب  ،ـ ُٖٔٗ لدك  آشْب كيراثو (ُ)
كما أعد قانوان   .الت الٍب ٲبتلكها ا٤بسلموفالٍب تدعو البوذيْب ٤بقاطعة ا« ٗٔٗحركة »ـ  َُِّ

كقد ظهر كيراثو على غالؼ أحد . يضع قيودا على النساء الالئي يسعْب للزكاج من رجاؿ مسلمْب
دافع عن  اثيت ساين، إال أف الرئيس البورمي «كجو اإلرىاب البوذم»، ٙبت عنواف ٦بلة التاًنأعداد 

 .فهم للبوذيةسوء تقرير ٦بلة اتًن ٱبلق »كيراثو كقاؿ أف 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/كايرثو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86
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 .كالرىباف كموظفيها ا٤بعابد مصاريف
 بورما أ٫باء ٝبيع إذل الرىباف كمشاركة ا٢بكومة من بدعم انتشرت: كنطاقها حدكدىا

 .(ُ)ابألغلبية كالبوذم البورمي الشعب ٥با ٱبضع ،(ٗٔٗ)ػ ب ر٠بيا شعارا كاٚبذت ،كمناطقها
 مهمة بتقسيم قامت ا٢بكومة فإف ؛الواقع أرض على يشاىد كما ا٤براسلْب إفادة كٕبسب

 :التارل النحو على الركىنجيا إابدة
 ؛كقياداهتم ك٘بارىم الرىباف من مباشرة كمشاركة بتحريض مسلحة عصاابت تتوذل -ُ

 .كغّبىا ،كالتخويف ،كالَبكيع ،كالنهب ،كاالغتصاب ،كالقتل ،كالتدمّب ،اإلحراؽ عملية
 ،كالتغرًن ،التجواؿ كحظر ،كا٤بداٮبات ،كالتفتيش ،االعتقاؿ عملية ا٢بكومة تتوذل ٍب -ِ
 تتعلق ٩با كغّبىا ،األمالؾ كمصادرة ،القدٲبة الر٠بية الواثئق كسحب ،كالتسجْب ،كالتجرًن
 كىو كسلطة، شهوة أك كأمية ٔبهل ا٤بعتقد حب اقَبف إف سوءنا األمر يزداد، ك (ِ) الر٠بية ابألمور

 كاقعنا نعيشو بعضها كبّبة إنسانية مآسو  ُب ذلك ٘بلى «ا٥بول اتباع: »كجل عز هللا ٠باه ما
 البلوش مسلمي مع كإيراف األكٯبور، مع كالصْب فلسطْب، ُب الصهيونية إجراـ مثل اآلف؛
 .السُّنة

 ،السلطة ُب ا٤بتحكمْب العسكر رجاؿ بْب ٙبالف ُب بوضوح الصورة تظهر ميا٭بار كُب
 التحالف ىذا بدأ كقد ميا٭بار، ُب ىناؾ عددنا األكثر الطائفة ،الدين جاؿر  من كمساندة بدعم
 ٝباعة كىي ،(OBA) «بورما أكسفورد» ائتالؼ قاؿ ،«إيرين» ككالة كٕبسب ـ،ُِٔٗ عاـ

 إف: ميا٭بار ُب العرقية األقليات حقوؽ تعزيز على تعمل ،لندف ُب أككسفورد جامعة ُب حقوقية
 لغّب الدكلة اضطهاد خالؿ من البورمية ا٥بوية أم ا٤بتجانسة، وذيةالب تشجع البورمية السياسة
 مسّبات عدة بتنظيم قاموا أف البوذيْب الرىباف إجراـ بلغ كقد طويل، أمد منذ القائم البوذيْب

 كجود مناطق ُب العاملة اإلغاثية ا٤بنظمات بطرد للمطالبة آراكاف ُب عارمة كاحتجاجات
 سوءنا ا٤بأساكية أحوا٥با تزداد الٍب ٨بيماهتم زايرة من الدكلية الوفود كمنع ،الركىينجيْب الالجئْب

                                                 

 ـ. َُِْيوليو  ِٗ ٦بلة اجملتمع الكويتية، ،،البوذم« ٗٔٗ»تنظيم ، مقالة بعنواف: الشلقامي أٞبد (ُ)

 :http ، لالطالع انظر الرابط:(ANAذية، ككالة أنباء أراكاف )البو  (ٗٔٗنبذة عن منظمة ) (ِ)

//www.arakanna.com/ar/index.php?act=post&id=2197 &title 
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 .اإلنسانية كا٤بعايّب القيم لكل ٙبدٌو  ُب ،يـو بعد يومنا
يثيل أف حْب ُب أنو جرايسوف كيرل

 على الناس ٙبض البوذية الدينية للنصوص العليا ا٤ب
 انعداـ أكقات ُب «بسهولة تزدىر» مكالتعالي الواقع بْب التباين أكجو لكن كالسلمية، السالـ
 للدٲبقراطية ا٢بارل االنتقاؿ مرحلة ُب ا٢باؿ ىو مثلما كاالقتصادم، كالسياسي االجتماعي األمن

 .(ُ)ميا٭بار ُب
ارس الٍب - «الثّبافادا بوذية» ُب للمجتمع رئيسية أخالقية بوصلة ٗبثابة ىم كالرىباف  ٛبي

 كقد. كالكس ،ككمبوداي ،كاتيالند ،كسريالنكا ،ا٭بارمي ذلك ُب ٗبا ،آسيا شرؽ جنوب دكؿ ُب
 كا٥بوية الدين بْب تداخالن  خلق ما ؛الدكؿ ىذه معظم ُب السياسية ا٢بياة إذل نفوذىم امتد

 .الوطنية
 من اب٤بئة َٗ إذل تصل بوذية أغلبية تضم ٤بيا٭بار السكانية الَبكيبة أف من الرغم كعلى

 على قائمة« ٗٔٗ» حركة أف إال نسمة، مليوف َٔ ٫بو يبلغ الذم ،السكاف عدد إٝبارل
 السكاف، عدد من فقط اب٤بئة ٓ ٫بو يشكلوف الذين) ا٤بسلمْب سيطرة من الدكلة خوؼ

 نشر على مصمموف أبهنم ااعتقادن  ،ا١بنسية كعدٲبو التصويت حق من ٧بركموف كمعظمهم
 .(البوذم اجملتمع كتدمّب اإلسالـ

 ُب السلمية ا٤بظاىرة ُب أبرزىا لعل ميا٭بار، ُب اابرزن  اسياسين  ادكرن  الرىباف لعب ا،كاترٱبين 
 للتنديد الرىباف آالؼ عشرات خرج حيث ؛«الزعفراف ثورة» ابسم ا٤بعركفة ـََِٕ عاـ

 دل سنوات ست كبعد ذلك، مع.منهم اآلالؼ اعتقاؿ عن أسفر ٩با العسكرم، النظاـ بوحشية
 .السلمية على كٰبضوهنم الناس يعظوف ا٤بتظاىركف الرىباف ىؤالء يعد

 ىندم أصل من مسلموف) الركىينغا ٦بتمع يستهدؼ الذم العنف أف إذل ىنا كييشار
 عاـ من كأكتوبر يونيو شهرم ُب( بنجالديش مع ا٢بدكد قرب راخْب كالية ُب يعيشوف
 مسلمي من َََ,َُْ ٫بو كفصل اشخصن  َِٓ عن يقل ال ما مقتل إذل أدل قد ،َُِِ
 .راخْب كالية عاصمة سيتوم، مدينة من ابلقرب اداخلين  للنازحْب امغلقن  ا٨بيمن  َٗ ُب الركىينغا

                                                 

 . ِّىػ، ص ُّْٓ، ٝباد اآلخرة، ِ، العدد:رللة صوت الروىنجيا( البوذم، ٗٔٗأٞبد الشلقماين، تنظيم )( ُ)
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 يعرؼ ٤با كفقنا ،عليو يثابوف سوؼ كأهنم ،جائز أمر العنف فأ للناس الرىباف يقوؿ عندما
 عاـ مارس ُب الشغب أعماؿ امتدت كقد. ىائلة مؤثرة قوة يصبح فإنو البوذية، ُب ابلكرما
 ََِ,ُ الػ قرابة تدمّب إذل كأدت البالد، كسط ُب تقع الٍب تيالميخ مدينة إذل ـَُِّ
 قياـ على شاىد أكؿ األخّبة العنف أعماؿ كتيعد. األقل على اشخصن  ْْ كمقتل مسكن
 .ا٤بمتلكات كتدمّب ا١بماعي القتل على اعلنن  ابلتحريض البورميْب الرىباف

 ُٓ إذل تصل ابلسجن حكاـأب امؤخرن  بوذاين  ِٓ على ا٢بكم ًب قد أنو من الرغم كعلى
 قد األحكاـ ىذه أف إال ميختيال، ُب يومْب استمرت الٍب القتل أعماؿ خلفية على ،اعامن 

 أعماؿ على للمسلمْب اتقريبن  حصرم بشكل كجهت الٍب العقوابت من أسابيع بعد جاءت
 .(ُ)ا٤بدينة من مسلم َََ,َّ ٫بو نزكح ُب تسببت الٍب العنف

 ا٣بمس ا٤ببادئ إحدل ىي الالعنف، أك (ahimsa) ىيمسااأل أف من الرغم كعلى
 ،إذنا ىي السيطرة على رغبة العنف ُب اإلنساف كالتخلًٌي عنها البوذية، للتعاليم األساسية

 .(ِ)كالالعنف موجود ُب صيٍلب كربل موركاثت ا٢بكمة الٍب تشكًٌل الَباثى العا٤بيَّ للبشرية
 اإلنسانية، من ا٤بسلمْب ٘بريد تربير بغية ؛عتقاداال ىذا ميا٭بار ُب الرىباف استخدـ كقد
 إثبات ابإلمكاف داـ ما النفس، عن الدفاع أنواع من انوعن  ابعتباره ضدىم العنف كتصنيف

 تيعد النية البوذية، التقاليد ُب: »جرايسوف قاؿ النقطة ىذه كحوؿ، الرىباف «نوااي حسن»
 ،البوذية ٢بماية كسيلة العنف اعترب إذا» :كأضاؼ «العنف ارتكاب عند القاعدة من استثناءن 
 يصبح عندئذ عنها، الدفاع أك ،البوذية ٤بساعدة هتدؼ طاىرة أفكار مرتكبو لدل ككانت
 لتربير ابالستثناء التالعب أ٠بونو ما أدانوا الدكلية البوذية الطائفة ُب أعضاء لكن، «مقبوالن 
 .العنف

 كزادت ـ،َُُِ نوفمرب منذ األجنيب االستثمار أماـ اقتصادىا ميا٭بار فتحت كقد
 - السابق ُب للقمع تتعرض كانت الٍب ،ا٤بتباينة اإلثنية للمجموعات السياسية ا٢برية مساحة

 ككاف. الصحافة على الرقابة قوانْب كألغت آرائهم، عن للتعبّب - راخْب كالية ُب البوذيْب مثل
                                                 

(ُ)  
ي
 /ٕ /َُ ، ا٤بوافق:السبت، عدد يـو جريدة الراية القطرية، ترٝبات، سلمْبُب اتيالند .. التطٌرؼ البوذٌم يستهدؼ ا٤ب

 .ىػُّْٕ

 .ٓٓص  ،د.ط، جاينيو اذلنددم بركم،  وؿب (ِ)
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 من عانوا قد ميا٭بار، ُب كالية أفقر اثين تيعد الٍب راخْب، كالية ُب يقطنوف الذين البوذيوف
 من طويلة لفَبة حاربوا ٍب كمن ،إثنية كأقلية عاملتهم الٍب ا٤بركزية ا٢بكومة يد على التهميش

 .البورمية األغلبية ٙبكمها الٍب الدكلة ُب السياسية السلطة من أكرب قدر على ا٢بصوؿ أجل
 حقوؽ ٢بماية تدعو ا٤بتحدة الايتالو  ُب منظمة كىي لالجئْب، الدكلية ا٤بنظمة كتفيد

 خالؿ من ،ا٤بسلمْب ضد العنيف ا٤بتشدد السلوؾ ٘باىل تواصل ميا٭بار حكومة أبف النازحْب،
 خالؿ الركىينغا طائفة ٞباية ُب كفشلها العقاب، من يفلت أبف الكراىية ٣بطاب السماح
 مبالغ أبعداد ا٤بسلمْب ءالزعما على القبض إلقاء كاستمرار مؤخرنا، اندلعت الٍب العنف أعماؿ

 .(ُ)األخّبة العنف أعماؿ على ردنا فيها
 ا٤بناىضة للحركة الركحي الزعيم كيعترب اإلسالـ، ضد بتعصبو يشتهر بورمي، بوذم راىب

 ٦بلة كاعتربتو «العدك» بػ ٥بم ككصفو للمسلمْب، ا٤بعادية ٖبطبو كيشتهر بورما، ُب للمسلمْب
 .البوذم ىاباإلر  كجو أنو األمّبكية «اتًن»

 كغادر ،بورما ُب مانداالم منطقة ُب ،ـُٖٔٗ العاـ ٛبوز َُ ُب كيراثو آشْب كيلد
 .راىبنا ليصبح ،ُْ الػ سن ُب كىو ا٤بدرسة

 كقف هتدؼ ،بوذية قومية دينية حركة كىي ،«ٗٔٗ» حركة إذل انضم ،ـََُِ عاـ ُب
 البلداف ُب البوذية ا٥بوية ٞباية إذل كتدعو للبوذيْب، قبلة بورما جعلك  ،ك٧باربتو اإلسالـ انتشار

 الدينية الدكافع مع ،بورما مسلمي ضد العنف كاستخداـ ٙبريضية، ٞبالت بشن كتقـو البوذية،
 .كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية ،البوذية

 الرىباف من ٦بموعة كأسستها ،للبوذيْب أداير إبحدل ،ُٗٗٗ العاـ ُب ا٢بركة نشأت
 كافك  البوذية، ا٥بوية ٞباية إذل كتدعو ،للبوذيْب قبلة بورما ١بعل كهتدؼ ا٤بتطرفْب، البوذيْب
 بدأت الوقت ذلك فمنذ ،دكرىم ُب لألطفاؿ البوذم للتعليم دكرات إبقامة يقوموف الرىباف
 الديِب ا٢بماس تثّب كأخذت ،كا٤بسلمْب اإلسالـ ضد ا٥بدامة ٨بططاهتم كضع إذل تسعى ا٢بركة

 حركة فصارت ،اإلسالـ من ا٣بوؼ نشر إذل كدعوة ،البوذية ا٥بوية ٞباية إذل ٕبجة البوذيْب بْب
                                                 

 ، صِّٕٗ، العدد: َُِّ /َٕ /ِّ، نيشر ُب العرب الراديكالية البوذية هتدد ا٤بنطقة ابنتشار العنف الطائفي! (ُ)
(ٔ). 
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 .آسيا شرؽ ُب اإلسالـ ٢برب ارمزن  ٗٔٗ
 رمز األسد أف ذلك ُب ٗبا ،البوذية ُب دينية دالالت إذل ا٢بملة ُب األرقاـ كترمز

 ترمز األكذل ٗٔٗ الثالثة األرقاـ أما للصمود، كالثور ،للسرعة كا٢بصاف ،للقوة كالفيل ،للشجاعة
 لتسع تشّب أخرل ٗك دارما، يسمى ما بوذا تعاليم إذل تشّب ٔك لبوذا، خاصة ٠بات لتسعة
 فاستعملت ،البوذية للداينة الثالثة ا١بواىر ىي كدارما كسانغا فبوذا ،(الرىباف) سانغا ٠بات
، البوذية ثالثةال ا١بواىر ثلٛب كىي ا٤بذكورة، ا٤بعاين تلك على لتدؿ( ٗٔٗ) الثالثة األرقاـ ىذه
 .كراثو آسْب ا٤بتطرؼ الراىب ا٢بركة إذل انضم ـََُِ عاـ كُب

 كالٍب بورما، ُب ا٤بسلمة األقلية ضد ا٤بتطرفة البوذية التحريض ٞبلة قادة من كيراثو كيعترب
 ككضعهم موطنهم، من كهتجّبىم فيهم قتل عمليات ُب ،َُِّك َُِِ العامْب ُب تسببت

 .البوذية األغلبية تقودىا الٍب ا٢بكومة نصبتها ٕبواجز صرة٧با ك٨بيمات معسكرات ُب
 الدينية الكراىية على التحريض بتهمة اعامن  ِٓ ابلسجن عليو حكم ،ََِّ العاـ ُب
 مسقط إذل ليذىب سجناء، عن عفو ٞبلة ُب ،َُِِ العاـ عنو كأيفرج ا٤بسلمْب، ضد كالعنف

 .للحركة الركحي الزعيم ليمثل مانداالم، رأسو
 ٧باربة إذل فيها يدعو الٍب كخطبو ك٧باضراتو البوذم، اجملتمع على القوم بتأثّبه ميزيت
 على كيراثو الراىب خطب كتعتمد»: قولو ٕبسب البوذية الداينة على ا٢بفاظ أجل من اإلسالـ
 يعتقد الذين ا٤بسلمْب أعداد تزايد من ،بورما مناطق بعض ُب البوذيْب بْب ا٣بوؼ استغالؿ
 أكدت الٍب األسباب من خطبو كانت حيث.؛كتقاليدىا البوذية الداينة يهددكف أهنم البعض
 َُِِ العامْب خالؿ ،بورما غريب أراكاف كالية ُب ا٤بسلمة الركىنجيا أقلية ضد عنف أبعماؿ

 مع التايلندية ا٢بدكد كعلى ،بنغالديش إذل منهم الكثّب كهتجّب مقتل ُب كتسببت ،َُِّك
 .(ُ)«٨بيمات ُب ئْبكالج يعيشوف إذ بورما،

 دعا كما ،ا٤بسلمْب مع ٘باراين  التعامل لعدـ البوذيْب تدعو ٞبلة« ٗٔٗ» حركة تقود
 أ٫باء ٨بتلف من راىب ََُٓ ٫بو صادؽك  ا٤بسلمْب، من البوذايت زكاج ٲبنع قانوف إذل كيراثو
 .عليها للتصويت الرب٤باف على طرحها يتم سوؼ الٍب القانوف مسودة على البالد

                                                 

 ـ.َُِّ يوليو/ /ّ، صحيفة األىرام ادلصريةىاب البوذم، إٲباف عارؼ، مينمار.. الوجو اآلخر لإلر ( ُ)
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 حضركا الذين البارزين الرىباف كل كافق :الرىباف ابسم متحدث كىو دامابيا، كقاؿ
 .بورما مواطِب ٢بماية القانوف أتييد على األمس اجتماع

 مسلم من للزكاج تسعى بوذية امرأة أم على سيتعْب سنًٌو، حاؿ ُب القانوف، كٗبوجب
 .لبوذيةا الرجل كاعتناؽ كالسلطات كالديها من مسبق تصريح على ا٢بصوؿ

 النسائية ا١بماعات من ٗبعارضة للرب٤باف، النهاية ُب سيقدـ الذم القانوف مسودة كقوبلت
 .تشي سو ساف أكنغ للسالـ نوبل جائزة على ا٢باصلة ا٤بعارضة زعيمة بينها من ،البالد ُب

 الكارب ٠بك» مثل أبهنم كيشبههم ،«البشر ٢بم آكلو» أبهنم ا٤بسلمْب كيراثو كيصف
 من نعاين إننا إال بورما، ُب أقلية كوهنم من ابلرغم» إنو: كيقوؿ بسرعة، يتناسلوف «فريقياإل

 .«بورما يهدد كابء أبهنم أيضنا ا٤بسلمْب كصف كقد ،كجودىم
 كأشارت كيراثو، آين البوذل ابلراىب األمريكية،« بوست جلوابؿ» صحيفة التقت كقد
 .ا٤بسلمْب ضد فالعن موجة عن اأسفن  يبد دل الراىب أف إذل الصحيفة

« اتًن» ٦بلة نشرت عندما البوذم الراىب عن دافع ساين اثيت البورمي الرئيس أف يذكر
 .«البوذم اإلرىاب كجو» عنواف ٙبت الراىب، صورة غالفها على األمريكية

 ُب األدايف بْب الثقة بناء إعادة جهود يقوض اجمللة نشرتو الذم التقرير إف :الرئيس كقاؿ
 فهم سوء ٱبلق اتًن ٦بلة تقرير أف :اإلنَبنت على الرئيس موقع على نشر بياف ُب ككرد .بورما

 .بورما سكاف غالبية تعتنقها السنْب آالؼ منذ موجودة داينة كىي ،للبوذية
 :الكراىية بطعم خطب

 الظلم من بل ،كاإلجراـ القتل سيف ٰبملوف من ىم الدين رجاؿ ٘بد عندما الصعب من
 كىذا حق، كجو بدكف اآلخرين ٙبرؽ كي توضع الٍب ا٤بشتعلة ا٤بادة ىو الدين رجل يكوف أف

 كىو - «كيراثو» ألقي ـَُِّ عاـ ففي ،«ٗٔٗ» منظمة يقودكف الذين البوذية رىباف حاؿ
 مقاطعة على صراحة فيها حرض اي٪بوف ُب خطبة - تشددنا رىباهنا كأكثر ا٢بركة ىذه قادة أحد

 ا٣بطبة ىذه أف الغريب كمن لقتلهم، يسعوف كأهنم وذية،الب على خطر أهنم مدعينا ا٤بسلمْب،
 عن الصحف بعض نقلت حيث كاسع، بشكل الطائفة ىذه ألتباع عظات تعترب الٍب كأمثا٥با
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 األكثر ا٤بواد من ىي العظات ىذه ٙبمل الٍب األسطواانت إف: قو٥بم ركىينجيْب انشطْب
 .ىناؾ كمبيعنا انتشارنا

 ،ـََِّ عاـ ا٤بسلمْب ضد شغب أعماؿ على لتحريضو السجن «كيراثو» أكدع فقد كللعلم،
 .السياسيْب السجناء من مئات سراح ا٢بكومة أطلقت حْب ـَُِِ عاـ ُب عنو كأفرج

 خطاب لوقف يلـز ٗبا القياـ بعدـ ا٢بكومة «ككتش رايتس ىيوماف» منظمة اهتمت كقد
 .البورميْب الرىباف كسائر ىو يبثو الذم الكراىية

 ىيوماف» ٤بنظمة التنفيذم ا٤بدير انئب ركبرتسوف، فيل قاؿ ا٤بوضوع، ىذا لىع كتعليقنا
 اسبة األساسية القانونية القاعدة تنفذ ال ا٢بكومة: »آسيا شرؽ جنوب ُب «ككتش رايتس

 لة،أللمس ٚبضع أف فينبغي العنف أعماؿ ُب كتنخرط ٙبرض كنت فإذا العنف، على ارضْب
 .«!ال أـ األصفر الزعفراين اللوف ذا البوذيْب بافالرى رداء ترتدم كنت سواء

يثيل أف حْب ُب أنو جرايسوف كيرل
 على الناس ٙبض البوذية الدينية للنصوص العليا ا٤ب

 انعداـ أكقات ُب «بسهولة تزدىر» كالتعاليم الواقع بْب التباين أكجو لكن كالسلمية، السالـ
 ا٢بارل االنتقاؿ مرحلة ُب ا٢باؿ ىي مثلما كاالقتصادم، كالسياسي االجتماعي األمن

 .(ُ)ميا٭بار ُب للدٲبقراطية

 

 

 

 

 

 الرابع ادلبحث

                                                 

ـ، رابط َُِّيوليو  ُٔ، بتاريخ:إيرين ، موقعكيفية عكس موجة الراديكالية البوذية ُب جنوب شرؽ آسيا؟ ٙبليل بعنواف:( ُ)
 /http://www.irinnews.org/ar/report/3807ا٤بوضوع: 
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 (مينمار) وبورما آسيا شرق مستو  على البوذي الديين الصراع نتاج

 :أركان يف البوذي الصراع نتاج: األول ادلطلب

عات أخرل عترب أراكاف ركننا من بورما، كٛبٌثل أكرب ٘بٌمع إسالمي فيها، كما يوجد ٘بمٌ ت
للمسلمْب ُب كل من: )ماندرل كديفيو كشاه كمكاايه كالعاصمة را٪بوف( كغّبىا، حيث يقع 

احتيلت أراكاف ك  ،على تلك التجٌمعات أعظم ضغط ٝباعي ًمن ًقبل حكومة بورما العسكرية
الذم قاـ بضم اإلقليم إذل بورما خوفنا من  ،ـُْٖٕمن ًقبىل ا٤بلك البوذم )بوداابم( عاـ 

ار اإلسالـ ُب ا٤بنطقة، كاستمر البوذيوف البورميوف ُب اضطهاد ا٤بسلمْب كهنب خّباهتم انتش
 .(ُ)كتشجيع البوذيْب ا٤باغ على ذلك طواؿ فَبة احتال٥بم

ـ، رغم ََُِدل تتغّب أحواؿ ا٤بسلمْب الركىنجيا بعد االنتخاابت الٍب جرت ُب نوفمرب 
 اـ عسكرم إذل نظاـ دٲبقراطي!إعالف حكومة ميا٭بار تغيّب نظاـ الدكلة من نظ

٩با أدل إذل  ،كالٍب تشنها ٝباعة ا٤باغ البوذية ا٤بتطرفة ،اإلابدة ضد ا٤بسلمْب ُب بورماك 
كالٍب ضيقت بشكل كبّب على  ،ألف مسلم إذل بنغالديش اجملاكرة َِىركب أكثر من 

، ٕبسب منظمات  ّٗالركىنجيْب ا٤بسلمْب، كالشهر ا٤باضي قامت إبعادة  اإلغاثة قارابن
 َُكأعلنت حالة الطوارئ ُب ، العاجزة عن توفّب الغذاء كالدكاء كا٤بأكل لالجئْب ا٤بسلمْب

 ،ا على ما يبدك الستتباب األمنكلكن ذلك دل يكن كافين  ،أراكاف سابقا()يونيو ُب كالية راخْب 
كهتز كالية ،  من توترات اتنية أخرلمر الذم يثّب قلق اجملتمع الدكرل ُب بلد يعاين أصالن األ

راخْب ُب اآلكنة األخّبة سلسلة من أعماؿ العنف الشديدة بْب عناصر من اتنية البوذيْب 
ا منهم ُب بقصد التحقّب، لكن قسمن « البنغاليْب»كا٤بسلمْب الذين يطلق عليهم  ،الراخْب

ة تلك الدكل ؛كبورما – كىي أقليلة بدكف كطن ٧بركمة من كل ا٢بقوؽ -ا٢بقيقة من الركىينجيا 
الٍب تقع ُب جنوب شرؽ آسيا، كالٍب يتعرض ا٤بسلموف فيها ألبشع أنواع التعذيب كالقتل، 
تتعرض إذل انتقادات عربية كدكلية بسبب عدـ قيامها بردع ا١برائم ضد األقلية ا٤بسلمة، حيث 

ا البلد ردكد فعل غاضبة بْب مواقع التواصل ذأاثرت حرب اإلابدة الٍب يتعرض ٥با ا٤بسلمْب ُب ى

                                                 

 .ُِ، ص ، ط.درب والعيانبورما اخلانصر العبودم، دمحم  (ُ)
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 .(ُ)االجتماعي كاإلعالـ العريب كالغريب
الٍب  ،كاستنكرت ا١بمعية الكويتية ٢بقوؽ اإلنساف أمس الثالاثء ٞبالت اإلابدة الطائفية

كمنظمات حقوؽ  ،ك٦بلس األمن ،يتعرض ٥با ا٤بسلموف ُب بورما، كطالبت الضمّب العا٤بي
ن خرؽ للمواثيق الدكلية ابلوقوؼ بشدة ضد ما ٰبدث ُب بورما م ؛اإلنساف ُب العادل أٝبع

تتابع ا١بمعية الكويتية ٢بقوؽ اإلنساف »كقالت ا١بمعية ُب بياف صادر عنها: ، ٢بقوؽ اإلنساف
كالٍب تشنها ٦بموعة  ،ٞبالت اإلابدة الطائفية الٍب يتعرض ٥با ا٤بسلموف ُب بورما ،بقلق شديد

كلهم   ََّكخطف  ََٓكإصابة  َِٓالبوذية ا٤بتطرفة عليهم، حيث ًب قتل أكثر من « ماغ»
ما  ؛منزؿ ََُٔقرية ك َِمن ا٤بسلمْب، كما دمرت مليشيات ا٤باغ البوذية ا٤بتطرفة أكثر من 

أدل إذل ىجرة آالؼ األشخاص الذين فركا من القرل الٍب أحرقت على مرأل من قول األمن 
ذم  -كاف شرع ا٤بسلموف ُب إقليم أرا  ؛نو نتيجة ىذه اجملازرأ، مبينة «العاجزة عن ٞبايتهم

إذل تنفيذ أكرب عملية فرار ٝباعي إذل دكلة بنغالديش اجملاكرة عرب السفن، إال  - الغالبية ا٤بسلمة
 ََّأف السلطات البنغالية ردت بعضهم إذل بورما بعد أف كصل عدد الالجئْب فيها اذل ٫بو 

ُب كقت سابق  كما أصدرت رابطة علماء ا٤بسلمْب، ينتموف إذل قومية الركىينجيا ا٤بسلمة ،ألف
أف يبادركا لكف العدكاف الواقع  ؛كٝبعياهتم كمنظماهتم ،انشدت فيو قادة كعلماء ا٤بسلمْب ؛بياانن 

 ،كما يتعرضوف لو من مذابح بشعة كجرائم كحشية ،على ا٤بسلمْب إبقليم أراكاف بدكلة بورما
ككشفت ، كالعوف ٥بم كأف يقوموا بواجبهم لتقدًن ا٤بساعدة ترتكبها العصاابت البوذية ا٤بتطرفة.

قتيل، كارتفاع حصيلة ا١برحى إذل درجة يصعب  ََْآخر ا٤بعلومات عن ٘باكز أعداد القتلى 
 معها إحصاؤىم بسبب حالة ا٣بوؼ كالذعر الٍب ٘بتاح ا٤بسلمْب ُب بورما.

كرب بكثّب من تلك أف ا٢بصيلة أمنذ بداية أعماؿ العنف  :كيقوؿ ٩بثلوف عن الركىينجيا
ألف، اتجزكف ُب مشاؿ الوالية،  ََٖكال يعترب الركىينجيا كعددىم ، ا السلطاتالٍب أعلنته

كال من العديد من البورميْب الذين ال  ،ا من األقليات األتنية ا٤بعَبؼ هبا ُب نظاـ انيبيداكجزءن 
 ،كرب اضطهاد ُب العادلأٱبفوف عداءىم ٘باىهم، كتعتربىم األمم ا٤بتحدة من األقليات الٍب تعاين 

لكن خفر السواحل البنغاليْب  ،كقد حاكؿ مئة منهم الفرار على مًب زكارؽ إذل بنغالدش
                                                 

ـ، رابط ا٤بقاؿ: َُِِ /َٔ /َّ،موقع النورس. نت، ٦بازر كإابدة ٤بسلمي بورما على يد ٝباعة بوذية انظر مقالة بعنواف:( ُ)
http://www.anwrs.net/ 
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ا، تشّب أعماؿ العنف ىذه إذل التوترات الدينية كبغض النظر عن كضعهم ا٤بعقد جدن ، صدكىم
كتفيد األرقاـ الر٠بية أف ،  ليس إالف البورمي يعترب فيو بوذاين أا٤ببطنة ُب بلد يقوؿ ا٣برباء 

 على األرجح ُب ، لكن النسبة أكثر توازانن ٖ٘ٗمن السكاف كالبوذيْب  ْ٘لمْب يشكلوف ا٤بس
 .(ُ)تلك ا٤بنطقة من البالد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:اذلند الصينيةا )آسي شرق يف البوذي الصراع نتاج: الثاين ادلطلب

                                                 

/ ْنت بنجالديشاغ" البوذية كتعانظر ا٤بقالة الٍب بعنواف: مسلمو بورما يواجهوف أكرب حرب إابدة على يد ٝباعة "ا٤ب (ُ)
 .جريدة ادلختصر، ػىُّّْ /ٖ /ُْ - ـَُِِ/َٕ
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ا١بنوب كمن  ،كمن الغرب اتيلند ،ا٥بند الصينية ٙبدىا من الشماؿ ٝبهورية الصْب الشعبية
 َٔعلى  عدد سكاهنا ، كيقدركمن الشرؽ كا١بنوب ٕبر الصْب ا١بنويب ،الغريب خليج سياف

، الكس فيتناـ، ،كمبوداي،  اتيلند أك سياـ ،بورما) :كتضم األقطار التالية ،مليوف نسمة
 .األقلية ا٤بسلمة ُب بورما، يسكن ىذه األقاليم شعب ا٤باليوك  (،سنغافورة

 :)فطاين( يلنداألقلية ا٤بسلمة ُب ات
 ُّٓمساحتها حوارل  ،ىي إحدل دكؿ جنوب شرؽ آسيا ُب شبو جزيرة ا٥بند الصينية

يعيش بينهم أكثر  ،مليوف نسمة ٓٓكيزيد عدد سكاهنا على  ،عاصمتها ابنكوؾ ،ِألف كم
كبقية  ،كنقلوا إذل العاصمة قسرنا ،كيتجمع ا٤بسلموف ُب فطاين كابنكوؾ ،مليوف مسلم ٖمن 

ا٢بضارمة إذل جنوب ىذه اإلسالـ إليها عن طريق التجار ا٤بسلمْب كصل ، ذيوفالسكاف بو 
كاتسع اإلسالـ بعد  ،كأسسوا موانئ على سواحل فطاين ُب القرف ا٣بامس ا٥بجرم ،ا٤بنطقة
 .كأتسست دكلة مستقلة ُب بداية القرف العاشر ا٥بجرم، ذلك

ط ُب عهد اإلمرباطور الصيِب كنش ،أما اور الثاين فهو الشمارل ككاف عن طريق الرب
، كأيضنا من تلك الدكؿ جزيرة فطاين الٍب مليوف مسلم ٕكحصيلة ىذا اور اآلف  ،قبالم خاف

 ،مناخها حار رطب ،تقع ُب شبو جزيرة ا٤باليو؛ ُب السفوح الشمالية من ا١بباؿ ا١بنوبية
 ،أندراسرم كانغ ساهُب عهد ُب القرف الثامن  اإلسالـ ُب فطاين ، كقد دخلكأرضها زراعية

فأعلن أنو من كاف لديو علم  ،ككاف مصاابن بداء عضاؿ كعجز أطباؤه ككهنتو عن عالجو
فسمع بذلك الشيخ صفي الدين فتقدـ لعالج ا٤بلك  ،ابلطب يستطيع أف يشفي ا٤بلك

 :بشرطْب كٮبا
 .أف يعتنق اإلسالـ إذا قدر لو الشفاء -ُ
 لعمل.أف يَبؾ ا٢برية لدعاة اإلسالـ ُب ا -ِ

ٍب  ،ٍب اتبعو بقية أفراد األسرة ا٤بالكة ،ككَب ا٤بلك بوعده ،كبقدرة هللا تعاذل ًب الشفاء
 ،ٍب غّب ا٤بلك ا٠بو إذل دمحم شاه ،كعْب الشيخ صفي الدين مفتينا عامنا ،كأخّبنا الشعب ،الوزراء

ٍب اعتنق  ،نكفيها قرب الشيخ صفي الدي ،كىي موجودة اآلف ،ككاف الشيخ ُب قرية ا٠بها ابسام
%،  َٖكتبلغ نسبة ا٤بسلمْب  ،مليوف نسمة ْيبلغ عدد سكاف فطاين ، شعب ماالقا اإلسالـ
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 ،فقسمت ا٢بكومة ا٤بناطق كاغتالت العلماء ،قاـ الفطانيوف بعدة ثورات دل يكتب ٥با النجاحك 
كانت ،  كسنغافورة يرأسها يهودم تستفيد من إسرائيل من أعداد ا٤بدرسْب اليهود ليهودكا فطاين
كانت   ،البالد إسالمية كلها ٍب ىاجر إليها عدد من ا٤بوظفْب التايلنديْب كأعداد من الصينيْب

بعد أف زحف  ،ِألف كم ّٖأما مساحتها اآلف فتبلغ  ،ِألف كم َُّمساحتها تبلغ حوارل 
 ؛أماـ ىذه الظركؼ الٍب يعاين منها شعب فطاين ا٤بسلم، ك إليها البوذيوف كطردكا ا٤بسلمْب

 :ضطركا إذل توحيد ا١بهود ُب منظمة حركة التحرير الوطِب كتضم ىذه ا٢بركة جناحْبا
 .يعرؼ ابسم جيش التحرير الوطِب الفطاين :جناحنا عسكراين 
لقد  ،زالت ا٢بركة تناضل االضطهاد البوذم كال، يشمل التنظيم كاإلعالـ :كجناحنا مدنينا

 .(ُ)لبنزينأحرقت القوات البوذية أكثر من مئة شاب مسلم اب
حادث القتل ا١بماعي الشهّب الذم تعرَّض لو ا٤بتظاىركف ا٤بسا٤بوف من شعب ماليو ُب ك 

كف عن معاانهتم بصورةو ًسلمية، كذلك ُب يـو ا٣بميس ا٤بوافق  جنوب اتيالند، الذين كانوا يعربًٌ
مسلم،  ََُّـ، حينما قاـ ا١بيش التايالندم ابعتقاؿ ََِْمن شهر أكتوبر عاـ  ِٓ
مسلمنا اختناقنا كعطشنا  َٖلهم ُب شاحنات مغلىقة ٤بسافة بعيدة، كنتج من جراء ذلك كفاة كٞب

 بداخلها؛ ألهنم كانوا صائمْب؛ إذ صادؼ شهر أكتوبر ُب ذلك العاـ شهر رمضاف ا٤ببارؾ.
مسلحوف بوذيوف إبطالؽ النار على ا٤بصلْب ُب مسجد جنويب اتيلند ُب صالة أيضنا قاـ ك 

كزعمت السلطات الية أف منفذم  ،ر عن استشهاد كإصابة عشرات ا٤بصلْبالفجر؛ ٩با أسف
 .(ِ)كأف ا٥بجـو دل يسفر عن سقوط ضحااي ،ا٥بجـو أرادكا ترىيب ا٤بسلمْب

دل يتغيػٍَّر  -كا٤بستمد أساسنا من التعاليم البوذية، ا٤ببنية على التطرؼ  -ًفٍكرى ىذا اجملتمع ك 
في تطرفنا دينيِّا، كتتسم ابلعدائية  -قيقتها بورما مثلها مثل ش -قط؛ إذ إف اتيالند  دكلةه بوذيةه ٚبي

 ،الشديدة ٘باه ا٤بسلمْب، كٖباصة ٘باه األقلية ا٤بسلمة ُب جنوب البالد الٍب تشكًٌلي األغلبيةى فيو
كابلرغم من مركر ٜباين سنوات على كقوع تلك ا١برٲبة البشعة، فإف الضحااي ا٤بسلمْب دل 

                                                 

 .ُُِ ص: ط.د،، فطاين األستاذ ٧بمود شاكر، (ُ)

 أكتوبر، ٔ، بتاريخ: عزيز عبداجمليد األركاين، ا٤بواقف السلبية للحكومة التايالندية ٘باه الالجئْب الركىنجياانظر ا٤بقالة بعنواف  (ِ)
 http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=3117(: ANA)ـ، ككالة انباء أركاف َُِِ
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ال ا٢بكومة كال اجملتمع التايالندم؛ ٩با يدؿُّ على ٘بذُّر الكراىية ٘باه ا٤بسلمْب ُب  يينًصٍفهم أحده،
 ىذا البلد.

ا٢باكمة ُب بورما على إابدة ا٤بسلمْب الركىنجيا، كىي مشارًكةه  السلطةاتيالند تتواطأ مع ك 
الصراخ فيها بسياساهتا، سواء على ا٤بستول الوطِب أك على مستول دكؿ أسياف، كأف العويل ك 

ينمُّ عن   -اللذيًن تيصدرٮبا بسبب كجود بضع مئات من ا٤بسلمْب كالجئْب ُب أراضيها  -
ألف شخص من بورما   ُْٕكيٍرًىها ٥بم، خاصة إذا ما علمنا أف اتيالند تيؤكم بصورة ر٠بية 

كالجئْب ُب ًتٍسعة معسكرات على حدكدىا غرابن مع بورما، كذلك منذ ٜبانينيات القرف 
بعض ىؤالء الالجئْب ييًقيموف ُب تلك ا٤بعسكرات قواعد خلفية للجبهات ا٤بسلحة ا٤باضي، ك 

الٍب تقاتل ا٢بكومة البورمية، كرغم ذلك فإف اتيالند دل تشتًك منهم يومنا ما؛ ألهنم بوذيوف مثل 
 شعبها.

 :األقلية ا٤بسلمة ُب تشامبا كمبوداي

 ، جانبهم ٝباعات تشاـكإذل ،كانت ٝباعات ا٣بمّب أىم ا١بماعات ُب تلك البالد
 ،انتقل إليها الصراع الشيوعي ،غّب أف الغلبة كانت للخمّب ،كأكثر ىذه ا١بماعة تعتنق اإلسالـ

كبعد اهنيار االٙباد السوفييٍب  ،ـَُٕٗفعزؿ األمّب الشاب سيهانوؾ عن حكم كمبوداي سنة 
 عاد األمّب سيهانوؾ إليها حاكمنا.

 :ا٤بوقع

 ،كٙبدىا الكس من الشماؿ ،الشرقي كالشرؽ كا١بنوب الشرقيٙبدىا فيتناـ من الشماؿ 
زدىر اإلسالـ ، إكتطل على خليج سياـ من ا١بنوب الغريب ،كاتيلند من الشماؿ الغريب كالغرب

، كضمت فيتناـ الشمالية ،حيث أصبحت إمارة إسالمية ؛ُب تشامبا ُب القرف الثامن ا٥بجرم
كأسركا ثالثْب  ،كقتل ا٤بتوحشوف ستْب ألفنا ،الدكلةاستمر الغزك الفيتنامي حٌب قضى على ىذه 

كمن ىنا بدأ  ،ففضل كمبوداي ،ألفنا ساقوىم إذل ىانوم عاصمة فيتناـ بينهم ا٤بلك كأسرتو
كٛبنع ، يصل عدد ا٤بسلمْب ُب كمبوداي إذل مليوف نسمة، ك الوجود اإلسالمي ُب كمبوداي

 ،اش ا٤بسلموف ُب كمبوداي ُب قرل خاصة هبمع ،أك للتعلم ،ا٢بكومة ا٤بسلمْب ا٣بركج إذل ا٢بج
أعلنت ا١بمهورية  َُٕٗكُب عاـ  ،يساعده رجل أك اثناف ،يشرؼ على كل قرية حاكم عاـ
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 :ُب كمبوداي كظهرت ٝبعيتاف إسالميتاف ٮبا

 ا١بمعية اإلسالمية ا٤بركزية. •

 كٝبعية الشباف ا٤بسلمْب. •

خوفنا على  ؛نائهم إذل ا٤بدارس ا٢بكوميةإذ يرفضوف إرساؿ أب ؛يسود ا١بهل بْب ا٤بسلمْب
 ،كتالكة القرآف الكرًن ،كا٢بساب ،كيكتفوف بتعليمهم ُب الكتاتيب مبادئ القراءة ،عقيدهتم

 ،كزراعة الرز ،يعمل أكثرىم ُب صيد السمك، كأكثر ما تكوف ىذه الكتاتيب ُب ا٤بساجد
 (ُ)كقلما من يعمل منهم ُب التجارة. ،مستخدمْب كسائل بدائية

كحدث ما تقشعر منو  ،ذاؽ ا٤بسلموف فيها الويالت ،بعد سيطرة الشيوعية على البالد
كانضموا إذل  ،فأعلن ا٤بسلموف ا١بهاد ا٤بقدس ؛كالفتنة ُب الدين ،كالتنكيل ،األبداف؛ من اإلابدة

كقد فرض عليهم ا٣بمّب حرب  ،الٍب ال تزاؿ تقاتل ُب األماكن ا٤برتفعة من البالد ،جبهة فوؿ رك
شيخ اإلسالـ  -كمن ىؤالء عبد هللا إدريس  ،كقتل القادة ،بشن الغارات ؛اإلابدة كاالستئصاؿ

 كأجربكا الشباب كالفتيات على ا٤ببيت معنا ُب معسكرات ُب خياـ ٘بمعهم معنا. - ُب كمبوداي
كأخذ يعود بعض ا٤بسلمْب إذل   ،كبعد سقوؾ الطاغية بوؿ بوت ٙبسنت األحواؿ قليالن 

 .(ِ)كانوا قد غادركىا  كمبوداي ٩بن

 :فيتناـ

يقدر عدد ا٤بسلمْب ، ك مليوف نسمة َٓكعدد السكاف  ِألف كم ّّٔتبلغ مساحتها 
من الصعب أف نعرؼ الكثّب ، ك يتوزعوف ُب مدينة سايغوف كغّبىا ،ٕبوارل مليوف كربع ا٤بليوف

تفضح ا٢بزب  ال تسمح أف ٚبرج أم معلومات (ّ)عن أحواؿ ا٤بسلمْب ُب فيتناـ؛ ألف الشيوعية
 ا٢باكم.

فتشتت مئات األلوؼ من  ،ىػُّٓٗعلى ٝبهورية فيتناـ عاـ  عيوفالشيو  استوذللقد 
                                                 

(1)  http://www.alukah.net/world_muslims/0/77918/#ixzz3yWZDiotz  
، ار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر، ط بدكف، داألقليات ادلسلمة يف العامل يف العامل ظروفها ادلعاصرة آالمها وآماذلا (ِ)

ََٔ /ِ. 

 كوف ا٢بكومة شيوعية ُب نظاـ ا٢بكم؛ إال أف أفرادىا ٩بن يتموف كيعتنقوف الداينة البوذية الذم ىو ا٤بذىب السائد ُب البلد.( ّ)

http://www.alukah.net/world_muslims/0/77918/#ixzz3yWZDiotz
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حيث أمضى الشيوعيوف عشرين يومنا كىم  ؛كخوفنا من انتقاـ الشيوعية ،مناطقهم ٕبثنا عن مأكل
ْب غّب كأصبحت فيتناـ سجننا كبّبنا للفيتنامي ،يدفنوف اآلالؼ من موظفي ا٢بكومة كىم أحياء

كقد أفرج عنهم ليعيشوا  ،كملؤكا السجوف هبؤالء ا٤بواطنْب ،الشيوعيْب؛ مسلمْب كغّب مسلمْب
 أايمنا قليلة بعدىا يتم ٘بهيز جنائزىم.

كال ٘بد  ،كصلت حالة ا٤بسلمْب ىناؾ إذل درجة ال ٯبد فيها ا٤بسلموف ما يكفنوف بو مواتىم
كقد  ،ّب من ا٤بسلمْب ُب أماكن ال تقيم فيها البهائمكيقيم كث ،ا٤برأة ما تسَب بو كل جسدىا للصالة

ألهنم دل يرفعوا صورة ىذا ا٣بنزير ُب مساجدىم؛  ؛نكل الشيوعيوف اب٤بسلمْب ُب زمن ىوشي منو
 حيث قبض على أئمة ا٤بساجد كسيقوا إذل اجملهوؿ ال يعرؼ مصّبىم حٌب اآلف.

 :الكس
كيزيد عدد  ،ِألف كم ِّٔمساحتها تبلغ ، منطقة داخلية من بالد ا٥بند الصينيةكىي 

كقد ىاجركا من فيتناـ إليها  ،يعيش عدة آالؼ من ا٤بسلمْب ُب الكس، سكاهنا على ثالثة ماليْب
إف عدد ا٤بسلمْب ُب ا٥بند الصينية أكثر من مليونْب كربع ا٤بليوف ، عندما سقطت إمارة تشامبا

 .(ُ)نود كابكستانيْب كٲبنيْبكيوجد عشرات األلوؼ من التجار من ى ،كمعظمهم تشامبيوف

أك يعيشوف ُب  ،ٲبوتوف بشكل فردم أك ٝباعي ؛٘بمع ىؤالء ا٤بسلمْب ظركؼ كاحدة
ظهرت اتصاالت بْب ٘بمعات ا٤بسلمْب التشامبية ُب  ، ك ظلمات السجوف انتظارنا للمصّب اتـو

كاتصلت  ،اـ ا١بنوبيةأفرزت قوة تشامبية ُب ا٤بناطق ا٤برتفعة ُب فيتن ،كل مكاف ُب ا٥بند الصينية
كأصبحت ىذه  (،فوؿ رك: )كاٙبدات ُب جبهة كاحدة هبذا االسم (كوشانشْب)بقوة أخرل 

ا١ببهة شوكة قوية ُب كجو فيتناـ؛ تكيل ٥با الضرابت ا٤بوجعة كيسعى الشيوعيوف للقضاء على 
 كمبوداي  كألقوا القبض على قائدىا ُب عاصمة ،فبذركا الشقاؽ بْب أعضاء ا١ببهة ؛ىذه ا٢بركة

كبعد أف سقطت العاصمة أبيدم الشيوعيْب فر من السجن كالتجأ إذل السفارة  (،بنـو بنو)
 .(ِ)كلكن النذالة الصليبية ال تعرؼ الشهامة كال تلتـز ابألعراؼ الدكلية ،الفرنسية

 :األقلية ا٤بسلمة ُب سنغافورة

                                                 

 .َُِ، ط.د، ص: فطاين ،ألستاذ ٧بمود شاكرا (ُ)

 .ـُُٖٗ :العدد ـ،ََِٕ، ىػُِْٖالثاين سنة  ربيع ِٕاالثنْب  ،رللة العامل اإلسالمي (ِ)
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دينة كما حو٥با تتألف من جزيرة سنغافورة تشمل ا٤بك  ،فقط ِكم  ِٕٓمساحتها كتقدر 
 َْٔمليوف ك ِعدد سكاهنا  ،كمن بعض ا١بزر الصغّبة الواقعة ُب ا٤بضايق البحرية اجملاكرة ٥با

كيقدر عدد ا٤بسلمْب  ،ألف نسمة. انتشر اإلسالـ فيها عن طريق التجارة بعد انتشاره ُب ملقا
تسربت  ، التجارةتعود أٮبية سنغافورة إذل موقعها االسَباتيجي ُب، ( ألف نسمةََْفيها بػ )

كما امتد ا٤بخلب اليهودم إليها عن طريق   ،إليها الشيوعية ككجدت ا٤بناخ ا٤بالئم ُب ا٤بنطقة
 ،أصبحت ميناء عا٤بينا ٤بوقعها ا٤بتميز ُب طريق السفن كالبواخر عرب ايط، النفوذ الربيطاين

ت لالستعمار كخضع ،فاٚبذهتا شركة ا٥بند الشرقية ميناء أكؿ ٥با ُب جنوب شرؽ آسيا
 ـ.ٍُٕٓٗب حصلت على استقال٥با مع ا٤باليو سنة  ،الربيطاين

كاف التجار العرب أكؿ من نقل اإلسالـ إذل سنغافورة بعد انتشاره ُب ا٤باليو كا٥بند ك 
 كصلت ٝباعات مسلمة إذل سنغافورة من البلداف اجملاكرة.، كأندكنيسيا

ا ُِا٢بكومة  فقد ىدمت ؛يتعرض ا٤بسلموف ٤بضايقات ُب سنغافورة كلكن  ،مسجدن
كفيها مركز  ،كيتلقى أبناؤىم تعليمنا إسالمينا ،ا٤بسلمْب ُب سنغافورة جادكف ُب الدعوة اإلسالمية

 .-رٞبو هللا  -كمستوصف ُب قاعدة ا٤بغفور لو ا٤بلك فيصل  ،كمستشفى ،إسالمي
جمعيات كلل ،كقد أسست قاعدة للمحاضرات اإلسالمية ،كتوجد ٝباعة التاميل ا٤بسلمة

 ،كبركانم ،كالفلبْب ،كأندكنيسيا ،اإلسالمية بسنغافورة صالت اب٤بنظمات اإلسالمية ُب ماليزاي
 ،منها ٝبعية منداكي لتثقيف الناشئة ؛ٝبعية كٝباعة إسالمية ُْكفيها  ،كرابطة العادل اإلسالمي

 .(ُ)كٝبعية دار األرقم ،كٝبعية الشاابت ا٤بسلمات ،كٝبعية الشباب ا٤بسلمْب

                                                 

 ٔ انظر ا٤بقالة بعنواف ا٤بواقف السلبية للحكومة التايالندية ٘باه الالجئْب الركىنجيا، عزيز عبداجمليد األركاين، بتاريخ: (ُ)
  http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=3117(: ANA) ـ، ككالة انباء أركافَُِِأكتوبر،

http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=3117
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 األول ادلبحث
 الصراع تفجر بعد أركان مسلمي حال

 :ادلطلب األول: حال ادلسلمني يف الداخل

 الشامل كالدمار ،ابلقتل الداخلية السلطة ٗبساعدة ا٤بشاغبوف البوذيوف قاـ ـُِْٗ عاـ ُب
 حصلت أف كمنذ مسلم، ألف مائة حوارل استشهد حيث أراكاف، جنوب ُب ا٤بسلمْب على
 ٝبيع« برمنة» ىي خيطٌتها أٌكؿ كانت( ـُْٖٗ - ىػُّٕٔ) عاـ بريطانيا من ستقال٥باا بورما

 عٌدة خالؿ ُب خيطٌتها تطبيق ُب ٪بحت كفعالن  بورما، ُب تعيش الٍب كاألقلٌيات الشعوب
 بعقيدهتم. مستمدين لكوهنم ا٤بسلمْب حقٌ  ُب ٛبامنا فشلت لكٌنها سنوات،

 ألف ثالٜبائة من أكثر بورما شٌردت، ـُٖٕٗ ٢بكما مقاليد على ا١بيش استوذل أف كمنذ
 بورما ُب متوطٌنوف أهٌنم بدعول ا٤بسلمْب جنسية ألغت ـ،ُِٖٗ عاـ كُب ،بنغالديش إذل مسلم
 بورما شٌردت ـُِٗٗ - ُُٗٗ عاـ كُب ذلك، ييكٌذب الواقع أفٌ  رغم ـُِْٖ عاـ بعد

 .(ُ)رلأخ مرة بنغالديش إذل مسلم( ََّ،َََ) ألف ثالٜبائة حوارل
، كلٌ  مستمرٌ  أخرل بالد إذل كمنها بنغالديش إذل ا٤بسلمْب نيزكح كاف كىكذا  ألفٌ  يـو

 ٧بركموف فهم جدِّا، مأساكم أراكاف مسلمو يعيشو الذم فالوضع ا٥بجرة، جوٌ  خلقت الكومة
 ككجوه ابلية ثياب ُب ٛبشي األطفاؿ من اآلالؼ مئات كىناؾ اإلنسانية، ا٢بقوؽ أبسط من

 األجواء تثقل ،البوذيْب كاعتداءات مظادل من رأكا ٤با حائرة كعيوف حافية، قداـكأ شاحبة،
 جذكع على كييعٌلقوف رجا٥بنٌ  ٱبيٍطف العٌفة، بدماء يبكْب اٌلالئي كاألرامل الثكاذل بصرخات
 ٌمري دتي  كا٤بدارس ا٤بساجد كعشرات األفاعيل، هبم كيػيٍفعل أينوفهم تػيٍقطع حيث ؛اب٤بسامّب األشجار

سةو  دو أبي  .ميدٌنسة ٪بى
 قرارات أصدرت حيث ا٤بسلمْب، بْب فيما النسل ٙبديد برامج تيكٌثف األخّبة اآلكنة كُب

 ال بينما عمرىا، من سنة ِٓ تبلغ أف بعد إال زكاجها ٲبيكن ال ا٤بسلمة ا٤برأة أفٌ  على ينصٌ 
 على ا٢بصوؿ عدب إال الزكاج ٲبيكن كال عمره، من سنة َّ مركر بعد إال ابلزكاج للرجل ييسمح

                                                 

 .ِّٕ، ص ٖط. ،حاضر العامل اإلسالمي وقضاايه ادلعاصرة، ا٤بصرمٝبيل دمحم عبد هللا د/   (ُ)
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 توافرت إذا إال ىييعط ال كالذم ،«انساكا» ا٢بدكدية األمن قٌوات إدارة من ا٤بكتوب التصريح
« انساكا» إذل كالعركس العريس من لكلٌ  الفوتوغرافية الٌصورة مع الطلب تقدًن: كىي الشركط
 من الرغم كعلى ال؟ أـ للزكاج كمػؤىالف راضياف ىل كأهٌنما عمرٮبا، على كالتأٌكد للفحص
 ٗببلغ الرشوة تقدًن بعد إال ابلزكاج تسمح ال« انساكا» فإفٌ  اإلجراءات ىذه ٝبيع من االنتهاء

 ألكثر كاملة سنة ُب تسمح ال أهٌنا كما تسديده، على ا١بميع يػىٍقدر ال كالذم يرضيها، كبّب
 أحد خالف فإذا ،التقدير أقلٌ  على أسرة ألفي من تتكٌوف الٍب القرية ُب ابلزكاج أسرة عشرين من
( َََ.َٓ) كغرامة أشهر سٌتة ٤بٌدة كاالعتقاؿ الزكاج تفكيك فعقوبتو ا٤برير القرار ىذا

 .بورمي« كيات»
 يوجد ال كالذم ككجودىم؛ كياهنم كييهٌدد كانطباعاهتم، ا٤بسلمْب مشاعر يىهزٌ  قرار: كمنها

 إذل ا٢بامل ا٤بسلمة ا٤برأة إحضار على ينصٌ  الشنيع القرار فهذا اإلنسانية، اتريخ ُب نظّب لو
 كلٌ  مركر بعد بطنها كاشفة ا٤بلٌونة صورهتا ألخذ« انساكا» ا٢بدكدية األمن قٌوات إدارة قاعدة
 كما ػ للتأٌكد كذلك كبّب، ٗببلغ الرسـو دفع من بدٌ  ال مرٌة كلٌ  كُب ٞبلها، تضع حٌٌب  شهر
 الواقع لساف كلكنٌ  الوالدة، بعد ا٤بولود إحصائية كلتسهيل ا١بنْب، سالمة على ػ السلطة تقوؿ
 على كأتكيدىم ا٤بسلمْب، ٗبشاعر االستهتار ىو ا٤برير القرار ىذا إصدار من ا٥بدؼ أبفٌ  ييلحٌ 
 .كسالـ أبمن أراكاف ُب للعيش حقٌ  أمٌ  ٥بم ليس أنٌو

 الَبكيبة ُب ملموسة تغّبات إبحداث تقـو زالت ما ا٢بكومة فإفٌ  السيٌكاين الٌصعيد كعلى
 ا٤بستوطنْب، البوذيْب منازؿ كفيها إال منطقة أك قرية أيٌة توجد فال ا٤بسلمْب، ٤بناطق رافيةالدٲبوغ
 ما إبنشاء ا٢بكومة قامت ػ،ىُُْٖ عاـ كمنذ البوذيْب، أبيدم القرية ُب حٌٌب  السلطة كتكوف
 الريكهاين أيسر تشجيع يتسٌُب  حٌب ؛بورما من أراكاف مشاؿ ُب النموذجٌية ابلقرل ييسٌمى

 أماكن من ينتقلوف الذين البوذيْب استيطاف انحية كمن ا٤بناطق، ىذه ُب االستقرار على بوذيْبال
نح النموذجية، القرل ىذه إذل بنغالديش من حٌب ٨بتلفة  كالٍب جاىزة كبيوت األراضي ٥بم كٛبي

 الريكهاين إذل كمنحها ا٤بسلمْب من األراضي فمصادرة أجر، بغّب ا٤بسلمْب أبيد شيٌيدت
ا توتٌػرنا خلق الطريقة هبذه ذيْبالبو   .ا٤بسلمْب بْب فيما شديدن

 بيد بورما ُب للمسلمْب كاالجتماعي كالديِب األمِب االستقرار عدـ من أجواء ظلٌ  كُب
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 إذل ىدؼ ،كمفجعة شنيعة كخطوات قرارات كٌتطٌبق تتخذ الٍب ،العسكرية البوذية السلطة
 تقٌدمت السلطة فإفٌ  كتراثهم، ثقافتهم كمسخ ،شعائرىم كطىٍمس ،ا٤بسلمْب مشاعر على القضاء

 إصالح كعدـ جديد، مسجد أتسيس حظر: كىو ا٤بسلمْب مشاعر ٲبسٌ  قرار إصدار على
 سنوات عشر خالؿ ُب إصالحها أك بناؤىا ًبٌ  الٍب ا٤بساجد كتدمّب القدٲبة، ا٤بساجد كترميم

 ِٕ من أكثر اآلف إذل متىد السلطة فإفٌ  القرار ىذا كٗبوجب أراكاف، إقليم ُب ا٤بنصرمة
ا  .مسجدن

ا،( ِٔٔٓ) من أكثر يوجد بورما ُب أفٌ  ابلذكر كجدير  من أكثر يوجد كما مسجدن
ا،( ُّٖٓ) أراكاف ُب كمنها إسالمية، كجامعة مدرسة( َُٓٗ)  مدرسة( َْٓ)ك مسجدن

 مْب،ا٤بسل قرل كتدمّب إبحراؽ أكياب مدينة ُب البوذيوف ا٤بشاغبوف قاـ كقد إسالمية، كجامعة
 ألفي من كأكثر شهيد ٟبسمائة حوارل ضحيٌتها راح حيث شامل بطريق سٌكاهنا كتشريد كقتل

 .جريح
 مقربة على ،تو٪بو مدينة ُب ا٤بسلمْب على ا٥بجـو بشنٌ  البوذيوف ا٤بشاغبوف قاـ ككذلك

 من عشرات استشهاد إذل أٌدل ٩بٌا العسكرية، السلطة كتعاكف إباثرة رانغوف، عاصمة من
 العاملْب أبفٌ  قرارنا السلطة أصدرت األخّبة اآلكنة ُب، ك مساجد أربعة كدٌمرت ْب،ا٤بسلم

 ،الر٠بية الدكائر ُب اإلسالمي الٌزم كارتداء ٢باىم إبطالؽ ٥بم ييٍسمح ال ا٢بكومة ُب كا٤بوظفْب
 لموفا٤بس كأيعفي القرار، هبذا العمل ًبٌ  كفعالن  الوظيفة، من يػيٍفصل األمر ٥بذا ٲبتثل ال من ككلٌ 
 الٌزم ارتداء كعدـ الٌلحى ٕبلق السلطة ألمر االمتثاؿ عدـ جرٲبة القَبافهم الوظيفة من

 .(ُ)اإلسالمي

                                                 

 :موقع إسالم ويب، أكضاع مسلمي بورما ، مقالة بعنواف:الشيخ دين دمحم أبو البشر (ُ)
http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=179381 
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 :ادلطلب الثاين: حال ادلسلمني يف خارج أركان

( بياانن عن ا٢بالة ا٤بأساكيَّة لشعب GfbVأصدرٍت )١بنةي الشُّعوب ا٤بهددة ابالنقراض( )
ركىينجا الذين فرُّكا عرب المن الجئي  َُُٔف أكثر من حيث أعلنت ا١بمعيةي أ؛ ركىينجا

، كسوؼ ـََُِا٢بدكد من بورما، ًبىَّ اعتقا٥بيم بعد كيصيو٥بم إذل أراضي بنجالديش ُب يناير 
 يتم ترحيلهم مرة أخرل إذل بورما.

إف الكثّب من ا٤بعتقلْب يتعرَّضوف : -مسؤكؿ ُب منظمة حقوقية  - كقاؿ )أكلريش دليوس(
ا من أفراد شعب ركىينجا اعتيقل، كتعرَّض للضرب ُب )كوتوابلونج(؛ لسوء ا٤ب عاملة، كإف كاحدن

 ألنو أراد ا٢بديث مع أحد أعضاء كفد الرب٤باف األكريب عن معاانة شٍعبو.
كقد حذرٍت منظمةي حيقيوؽ اإلنساف األمريكيَّة )أطباء من أجل حقوؽ اإلنساف(، ُب 

ركىنجي ُب بنجالديش ييعانوف من حالةو ميتدىورة  َََََِتقرير صدر ٥با من عدَّة أايـ أف 
لىع  من الناحية اإلنسانية، كأف مسلمي ركىينجا سيػىتػىعىرَّضوف ٣بطر اجملاعة إذا دلى يتم زايدة السًٌ

 .من األطفاؿ ييعانوف ابلفعل من سيوء تغذية حادٌو  ُٖ٘الغذائية، كتقوؿ ا٤بنظمة: إفَّ 
الجئ يعيشوف ُب ٨بيَّمات  َََٕٓبورما نظرنا إذل كيجيود  كتػىتىفاقىم ا٢بالةي اإلنسانية ُب

آخرين ييعانوف من ا١بوع كا٤بالحقة ًمن ًقبىل سيلطات ا٢بدكد ُب  َََُِٓالالجئْب، ككجود 
 .(ُ)بنجالديش؛ ألهنم مواطنوف أجانب، ٚبطوا ا٢بدكد ىرابن منى البٍطش العسكرم ُب بورما

فقد قامت ىجرات ٝباعية كاف  ،مسلموا الركىنجيابسبب ا٤بعاانة الكبّبة الٍب تعرض ٥با ك 
حيث ىاجر معظم الركىنجيْب إذل بنجالديش كدكؿ أخرل  ُُٗٗك ُٖٕٗأكربىا ُب العاـ 

مثل: السعودية، كابكستاف، كماليزاي، كليبيا، كاتيالند، كاإلمارات العربية ا٤بتحدة، غّبىا، كما 
 .زالت ا٥بجرة كا٥بركب عرب ا٢بدكد يتم بشكل دائم

، كُب َََ.ََْإذل  َََ.ََِكيقدر عدد الالجئْب األراكانيْب ُب بنجالديش بنحو 
اتيالند حسب ما تعتربه السلطات التايالندية أهنم مهاجركف غّب شرعيْب فيبلغ عددىم حوارل 

                                                 

 ،ىػُُّْ /ْ /ِِـ،  ََُِ /ْ /ٕ، مَبجم لأللوكة من اللغة األ٤بانية، تقرير أكركيب عن األكضاع ا٤بأساكية ٤بسلمي بورما (ُ)
 http://www.alukah.net/translations/0/20136/#ixzz4QuHqfB8rرابط ا٤بوضوع: 
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بورما، كىو ٦بموعة من ا٤بنظمات اإلنسانية  -شخص، ككفقنا الٙباد حدكد اتيالند  َََ.َِ
الجئ  َََ.ُِْكيلومَب، يعيش ٫بو   ََٖ.ُى طوؿ ا٢بدكد البالغة الدكلية العاملة عل

أما مفوضية األمم ا٤بتحدة لشؤكف الالجئْب فقد  ،بورمي ُب تسعة ٨بيمات تديرىا ا٢بكومة
أما ُب ماليزاي فتقدر ١بنة  ،الجئ بورمي ُب اتيالند َََ.ََُقامت حٌب اآلف بتسجيل 
عدد ا٤بهاجرين من ميا٭بار ا٤بسجلْب كغّب  - وركمقرىا كواال٤بب -ٞباية حقوؽ عماؿ بورما 
أما ُب السعودية فيقدر عددىم ٫بو نصف  ،)ايرين( َََ.ََٓا٤بسجلْب ُب ماليزاي ٕبوارل 

 ألفنا. َّٓمليوف، كُب ابكستاف 
كعندما ازداد عدد الالجئْب ُب بنجالدش، ابدرت كثّب من ا٤بنظمات اإلسالمية ابلوقوؼ 

بعد أحداث  ؛ابلدعم كا٤بساعدات الغذائية كالطبية كغّبىا. كلكن ،ْبٔبانب إخواهنم األراكاني
ـ ابلوالايت ا٤بتحدة، منعت ا٢بكومة البنغالية ا٤بنظمات ََُِا٢بادم عشر من سبتمرب 

 اإلسالمية من العمل ُب ٨بيمات الالجئْب الركىنجيا على ا٢بدكد.
لتابعة لألمم ا٤بتحدة ٤بنظمة حقوؽ اإلنساف ا ُٓ ػ( عقدت الدكرة الََُِ /َُ)كُب 
حث اجملتمع الدكرل إلنشاء ١بنة للتحقيق ُب ا١برائم ك  ،كًب مناقشة قضية الركىنجيا ،ُب جنيف

ضد االنسانية الٍب يرتكبها النظاـ البورمي ضد الركىنجيا ُب بورما، كدعوة ٦بلس الدكلة ُب بورما 
ا٤بساعدات اإلنسانية كالتعليم إذل رفع ٝبيع القيود ا٤بفركضة على اجملتمع الركىنجي، كتقدًن 

 ،كالالجئْب الركىنجيا ُب بنغالديش ،كالرعاية الصحية للمجتمع الركىنجي ُب كالية أراكاف
كالبحث عن حل جذرم ٤بشكلة معاانة الالجئْب الركىنجيا، كالدعوة  ،كماليزاي ،كالسعودية

اف ضد الركىنجيا ُب نتهاكات حقوؽ اإلنساكالتحقيق ُب ٝبيع  ،إلنشاء بعثة لتقصي ا٢بقائق
 .(ُ)أراكاف كبورما

                                                 

 .ُِ صط.د،  ،أراكان السكان البالد التاريخدمحم يونس،  (ُ)



 

96 

 الثاين ادلبحث
 ركانأ قضية من اإلسالمية وادلنظمات الدول موقف

 ادلطلب األول: موقف منظمة ادلؤمتر اإلسالمي ورابطة العامل اإلسالمي من القضية

 :اإلنساف حقوؽ النتهاكات البورمية ا٢بكومة تدين الدكلية العفو منظمة
 الدكلية العفو منظمة أدانت ؛أكتوبر من السابع ُب لندف ُب رتونش الذم تقريرىا ُب
 إف :التقرير ُب كجاء ،اإلنساف ٢بقوؽ كا٤بنظمة ا٤بستمرة االنتهاكات بسبب البورمية ا٢بكومة
 ،اإلنساف ٢بقوؽ الواسعة ابنتهاكاتو ،الشديد كالفزع الرعب من حالة أكجد البورمي ا١بيش
 قلياتاأل زعماء يتعرض بينما ،القضباف خلف زالوا ال يْبالسياس ا٣بصـو من ا٤بئات فهناؾ
 ُب صورية تكوف ك٧باكمتهم ،بزمن ٧بدد الغّب كاالعتقاؿ ،الشديد للتعذيب ا٣بصوص كجو على

 من عنهم اإلفراج ًب الذين حٌب أنو - اأيضن  أضاؼ الذم التقرير ذكر حسبما - األحياف أغلب
( َََِ) ٕبوارل عددىم يقدر كالذين ،ا٤باضية نةس عشرة الثماين خالؿ السياسيْب السجناء
 .مقيدة زالت ال كحركتهم ،الشرطة لً بى قً  من ا٤بستمرة للمالحقة يتعرضوف شخص

 الذم كا٥بلع ا٤برعب ا١بو ىذا مثل ُب» :قولو اأيضن  الدكلية العفو منظمة تقرير كأضاؼ
 ىذه أف يعلم نوأل ،ضةا٤بعار  أك التحدث على ٯبرؤ أحد يعد دل ،البورمية السلطات أكجدتو

 .«اعتقالو ُب تَبدد لن السلطات
 كذكر ا٤بوت، حٌب السجناء تعذيب على البورمية السلطات قداـإ اأيضن  التقرير كشجب

 أف إليو اإلشارة ٘بدر اك٩ب ،سجناء سبعة عن يقل ال ما التعذيب بسبب الزانزين داخل توَب أنو
 ا٥بدؼ يعتربكف الذين ا٤بسلمْب من ىم كليةالد العفو منظمة تقرير عنهم ٙبدث الذين معظم

 كالنصارل ا٤بسلمْب إبجبار البورمية ا٢بكومة كتقـو ،البوذيْب البورميْب ٞبلة كجو ُب الرئيسي
 ،القتل يعترب بينما ،أجرة أية إعطائهم دكف ،ا٢بكومية القطاعات ُب طويلة ساعات العمل على

 .الركتينية األمور من ،كالتعذيب ،كاالغتصاب
 العمل على كالنساء األطفاؿ فيهم ٗبا القركيْب ٘برب البورمية القوات أف :التقريرأضاؼ ك 

 أيدم على البقية يقتل بينما ،الشديد اإلعياء بسبب ٲبوت منهم ككثّب ،كٞبالْب كخدـ معهم



 

97 

 .مهمتهم انتهاء بعد ا١بنود
 ا١بنود مهايستخد سنة( ُٔ) عمرىا مسلمة فتاة عن الدكلية العفو منظمة تقرير كنقل

 رفض فتاة أية تستطيع كال ،منظمة االغتصاب عمليات إف: قو٥با ،أنفسهم عن للَبفيو البورميوف
 خالية أبهنا ا٤بسلمات للفتيات معاملتهم ككصفت ،معهم للنـو يطلبوهنا عندما العسكر أكامر
 .(ُ)ا٢بيواانت تعامل كما كيعاملوىن بعنف يغتصبوهنن حيث اإلنسانية معاين كل من

 :اإلسالمي العادل رابطة جهود
 إذل قدمتها الٍب ا٤بذكرة ُب البورمية ابلقضية ،اإلسالمي العادل لرابطة العامة األمانة اىتمت

 كتضمنت ػ،ىُّٔٗ سنة اسطنبوؿ ُب ا٤بنعقدة ،اإلسالمية الدكؿ خارجية لوزراء السابع ا٤بؤٛبر
 :يلي ما ا٤بذكرة

 ،ا٤بسلمْب على كالتعدم كاإلرىاب لقمعا إجراءات ٝبيع بوقف بورما حكومة مطالبة -
 .اإلسالمية كا٤بدارس كا٤بساجد الدينية كمنشآهتم

 كرفع ،بورما ُب ا٤بسلمْب أحواؿ لتحسْب اإلسالمية الدكؿ مستول على العمل  -
 ترسيخ من يتمكنوا حٌب ؛كمعنواين  ماداين  كمساعدهتم ،ا٤بتاحة السبل بكل عنهم ا٢بيف
 .بالدىم ُب اإلسالمي الكياف

 مناسك أداء على القادرين للمسلمْب الباب لفتح البورمية ا٢بكومة لدل السعي -
 .ا٤بواطنْب فئات بقية مع متساكية معاملة كمعاملتهم ،ا٢بج

 ٚبرج ألجل ؛إلسالمية ا١بامعات ُب الدراسية اب٤بنح البورميْب ا٤بسلمْب أبناء إمداد -
 ُب الدعوة بنشر ليقوموا ؛سالـاإل تعاليم من كمتمكنْب ،العربية ابللغة بورميْب طلبة

 .بالدىم
 ا٢بميدة مساعيهم ببذؿ بورما مع سياسية عالقات ٥با الٍب اإلسالمية الدكؿ مطالبة -

 .(ِ)كمواطنْب حقوقهم كضماف ،كاالجتماعية ،ا٤بعيشية ا٤بسلمْب أكضاع لتحسْب

                                                 

 .ّٔ ـ، صُّٗٗ /َُ /ُِٕب  ِٗٓ، عدد رللة االصالح (ُ)
 .َٗ ص ،، ط.دبورما اخلرب والعيانانصر العبودم، دمحم  (ِ)



 

98 

 خوةلأل مساعدة من تستطيع ما تقدًن تواصل للرابطة العامة األمانة زالت كما ؛ىذا
 بورما ُب اب٤بسلمْب ٙبيط الٍب كالظركؼ ،ا٤بتوفرة اإلمكاانت نطاؽ ُب ،البورماكيْب ا٤بسلمْب

 .(ُ)بالدىم داخل
:بورما ُب ا٤بسلموف لو يتعرض ٗبا يندد الدكرل اجملتمع

 مساعدات تقدًن الدكرل اجملتمع ا٤بتحدة لألمم التابعة الالجئْب لشؤكف العليا ا٤بفوضية انشدت
 بلغ قد عددىم إف :تقوؿ الذين ،الالجئْب إذل أمريكي دكالر مليوف( ٓ.ِٕ) متهاقي طارئة

 .(ِ)القادـ الشهر هناية مع ألف( ََّ)
 :اإلنساف حقوؽ ٤براقبة الدكلية ا٥بيئة تقرير
 التابع ا٣باصة اللجنة قبل من شامل بشكل بورما ُب ابلسخرة العمل ٕبث جرل لقد

 العمل ١بنة استنكرت كقد ،الدكلية العفو كككالة ،اإلنساف ؽحقو  مراقبة كىيئة ا٤بتحدة، لألمم
 ،التحتية البنية مشاريع ُب أجر بدكف ا٤بدنية العمالة الستخدامها البورمية ا٢بكومة الدكلية

 لً بى قً  من البدنية ابإلساءة مصحوب أراكاف ُب ابلسخرة العمل أما البالد، ُب التنمية مشاريعك 
 .(ّ)(كا سا ان) داريةاإل ا٢بدكد قوات أك ،ا١بيش

 :ادلطلب الثاين: موقف ادلملكة العربية السعودية وابقي دول العامل اإلسالمي من القضية
كمأكل أفئدة  حيث مهبط الوحي؛ أتٌب ا٤بملكة العربية السعودية على ىـر الدكؿ اإلسالمية

ا رؤكما لكل كانت ا٤بملكة كال تزاؿ أمن   ؛ا هبذا الدكر الذم أنيط هباكاستشعارن ، ا٤بسلمْب
 فال تعصف اب٤بسلمْب انئبة ُب أم بلد إال ك٘بدىا مدت يدىا ابذلة عطاءىا كنوا٥با. ،ا٤بسلمْب

فحْب ٘بددت أزمة ا٤بسلمْب الركىنجيْب ُب بورما كانت ا٤بملكة من أكائل الدكؿ الٍب 
–عزيز هللا بن عبدال كأعلن ذلك ا٤بلك عبد ،أبف ينصركا ا٤بسلمْب ىناؾ ؛انشدت العادل ا٢بر

 ُب شهر رمضاف ا٤ببارؾ.، ىػُّّْمن أماـ الكعبة ا٤بشرفة عاـ  ،ُب مؤٛبر مكة -رٞبو هللا 

                                                 

 .َٗ ص د.ط، ،بورما اخلرب والعيان دمحم انصر العبودم، (ُ)

 .َّ ، صْٗٗعدد:  ،رللة اجملتمع (ِ)

 .ِّ ص ،ْٗٗعدد:  ابق،مصدر س ،رللة اجملتمعلإلطالع على التقرير انظر:  (ّ)
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بل دعمت كدأهبا اب٤باؿ كا١باه كضربت أركع األمثلة حينما بدأت  ،كدل تكتف بذلك
منذ عهد ا٤بلك  ،بتصحيح أكضاع ا١بالية األركانية الربماكية ا٤بقيمة اب٤بملكة العربية السعودية

 ؤسس الذم احتضن ىذه ا١بالية بعد أف فرت بدينها لتحتمي بدكلة التوحيد كاإلٲباف.ا٤ب
أصدرت ا٤بملكة قرارنا بتشكيل ١بنة دائمة لتصحيح أكضاع  ،للهجرةىػ ُّْْففي عاـ 

 من ا١بوانب الصحية كالنظامية كىيأت لذلك مبُب متكامالن  ،ا١بالية األركانية الربماكية
 .(ُ)كاالجتماعية

تتابع قضية  ،قاؿ السفّب دمحم طيب: إف حكومة ا٤بملكة العربية السعودية ةمكُب كل
ككقضية شعب مسلم مضطهد يعاين من اإلذالؿ  ،مسلمي أراكاف بورما كقضية إسالمية

آخرىا  ،مشّبنا إذل ما تبذلو حكومة ا٤بملكة من جهود كثّبة ؛كاغتصاب ا٢بقوؽ ،كالتشريد
خالد الفيصل لتصحيح أكضاع  /مو ا٤بلكي األمّبا٤بشركع الكبّب الذم دشنو صاحب الس

ا١بالية الربماكية ا٤بقيمة اب٤بملكة العربية السعودية، الفتنا إذل أف ا١بهود مستمرة إلرجاع ا٢بقوؽ 
الوطنية ا٤بسلوبة من الشعب الركىنجي ا٤بسلم، كدعا السفّب كافة ا٤بنظمات إذل بذؿ مزيد من 

 باب.كالعمل ا٤بتواصل ُب ىذا ال ،ا١بهود
أٛبُب أف تستفيدكا من الثقة الٍب كضعتها حكومة ا٤بملكة »كقاؿ األستاذ طالؿ داعوس: 

داعينا إذل العمل بركح الفريق الواحد كنبذ كل  ،العربية السعودية فيكم أيها الركىنجيوف
كىو إعادة حقوؽ الركىنجيا  ،كالسعي للهدؼ الذم من أجلو يسعى ا١بميع ،ا٣بالفات

كمن جهتو أشاد شيخ ا١بالية األركانية الربماكية «. رفع الظلم كالبغي عنهمكاالعَباؼ هبم ك 
من عناية كاىتماـ  ،ٗبا تقدمو حكومة ا٤بملكة العربية السعودية ،اب٤بملكة العربية السعودية

مشّبنا إذل عظم  ،اب١بالية ُب كافة ا١بوانب النظامية كالتعليمية كالصحية كاالجتماعية كالوظيفية
أبف يعيش على ثرل ىذه األرض الطيبة ملتزمنا ابألنظمة  ؛ا٤بلقاة على عاتق كل أركاين ا٤بسؤكلية
مراعينا ما ٯبب عليو من كاجبات كالتزامات. كخالؿ ا٤بلتقى شاىد ا١بميع عرضنا مرئينا  ،كالقوانْب

 .عن ا٤بركز الركىنجي العا٤بي كأبرز أىدافو كمساراتو

                                                 

ـ، إعداد ككالة َُِّأبريل،  ُِ، ملتقى جهود ا٤بملكة العربية السعودية ُب خدمة قضية الركىنجياتقرير بعنواف:  (ُ)
 http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=4007: (ANA)أنباء أركاف 
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حْب ٠بحت  ،د ا٤بملكة ُب تعليم أبناء ىذه ا١بالية لرأينا جهو كلو أدران أبصاران قليالن 
حٌب غدت ثقافتهم ثقافة عربية  ،على كل ا٤براحل الدراسية ،بتعليم أبنائها ُب مدارسها ا٢بكومية

فقد ٠بحت ٥بم حكومة ا٤بملكة  ،حٌب أكلئك الذين تعثرت أمورىم النظامية، ٗبالمح سعودية
 الدراسية ٢بْب االنتهاء من تصحيح أكضاعهم النظامية.العربية السعودية االستمرار على ا٤بقاعد 

كٌقع الصندكؽ السعودم للتنمية، كا٤بفوضية السامية لألمم ا٤بتحدة لشؤكف الالجئْب، كقد 
ُب اتيالند، الذين « الركىينغا»أخّبنا، اتفاقية تعاكف؛ ٘باكابن مع النداء العاجل ٤بساعدة الالجئْب 

ككٌقع عن ا١بانب ، د الذم يتعرضوف لو ُب بالدىمتقطعت هبم السبل؛ جراء االضطها
السعودم، انئب رئيس الصندكؽ السعودم للتنمية العضو ا٤بنتدب، ا٤بهندس يوسف البساـ، 
فيما كٌقع عن الطرؼ اآلخر، انئب ا٤بمثل اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم ا٤بتحدة لشؤكف 

الٍب بلغت « االتفاقية»كخصصت ، افلدل دكؿ ٦بلس التعاكف ا٣بليجي، نبيل عثم ،الالجئْب
من ا٤بالجئ، « الركىينغا»دكالرنا؛ لتسهيل نقل الجئي  ُِّألفنا ك ُِّقيمتها اإلٝبالية 

كمراكز ا٢بجز، ابإلضافة إذل توفّب سبل الدعم لتحسْب الظركؼ االجتماعية ٥بؤالء الالجئْب 
 .(ُ)من ٝبيع الفئات العمرية

                                                 

ـ، إعداد ككالة َُِّأبريل،  ُِ، ركىنجياملتقى جهود ا٤بملكة العربية السعودية ُب خدمة قضية التقرير بعنواف:  (ُ)
 http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=4007: (ANA)أنباء أركاف 
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 الثالث ادلبحث
 آسيا شرق يف البوذية احلكومات حتت سالميةاإل األقليات حال

 :ادلطلب األول: حال ادلسلمني يف اتيالند والتبت

 على أك معنا إما كا٤بسلموف، البوذيوف فيها ٰبيا رئيسة مناطق سبع ىناؾ الراىن الوقت ُب
 ،كالداخ ،التبت: ىي ا٤بناطق ىذه. البعض بعضهم مع كيتفاعلوف البعض، بعضهم من مقربةو 

 .كبنجالديش ميا٭بار،=  كبورما ،كإندكنيسيا ،كماليزاي ،يالندات كجنوب
 أساسنا اجملموعتْب بْب التفاعلي  يتأثري  ،السبع ا٤بناطقً  من منطقة كل ففي ؛ىذا كمع

 .الدينية معتقداهتم من بدالن  كالسياسية ،االقتصادية ابلعوامل
 :التبت

 استوطن الذم الكشمّبم، جملتمعكا البلد أبناء التبتيْب البوذيْب السكاف بْب العالقات
 كُب. ا٣بامس الما الداالم سياسات على اعتمادنا ٘بانسها، ُب استمرت قركف، منذ التبت
 مواطنوف أهنم على األخرل التبتية اجملموعات قىبلتهم ا٤بسلم اجملتمع ىذا فأعضاء ا٢بالية األايـ
 ُب تكاملي دكرو  أداء ُب تمركفيس كىم خارجها، أـ التبت داخل سواءن  األىلية، كاملو تبتيوف
 بْب العالقات ُب كبّبةه  مشكالته  ىناؾ كانت أخرل انحيةو  كمن اب٥بند، ا٤بنفى ُب التبٍب اجملتمع

 قركف عدة جنبو  إذل جنبنا عاشتا اجملموعتاف فهااتف. ا٥بيويْب الصينيْب كا٤بسلمْب التبتيْب البوذيْب
 شينغهام إقليمي بْب حاليِّا انقسمت الٍب يدية،التقل الشرقية الشماؿ التبتية آمدك منطقة ُب

 ٲبارسوف ما أحياانن  ا٥بيويْب ا٢برب أمراء أف من الرغم كعلى الشعبية، الصْب ٝبهورية من كجانسو
 كمع. مؤقتةو  تسويةو  إذل توصلوا كا٤بسلمْب البوذيْب فإف ا٤بنطقة، ىذه من أجزاء على قوية سيطرة
 أرض لتكوف التبت الشعبية الصْب ٝبهورية حكومة رتطو  فقد األخّبة، العقود ففي ذلك،
 .(ُ)االقتصادية الفرص

                                                 

رؤية بوذية انظر: ٨بطط اترٱبي للهويْب ا٤بسلمْب ابلصْب. انظر أيضنا: عالقة ا٤بسلمْب ا٥بويْب ابلتبتيْب كاإلٯبوريْب،  (ُ)
 الع على نسخة الكَبكنية للكتاب:، لندف، لالطـ ََِٔ، ألكسندر بّبزين، لإلسالم

http://studybuddhism.com/web/ar/archives/study/islam/general/buddhist_view_islam.html 
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 ُب ليس التقليدية، التبت مناطقً  إذل كبّبةو  أبعدادو  ا٥بيويوف التجار انتقل ؛لذلك كنتيجةن 
 اليوف التبتيوف كينظري  ،(التبٍب الذاٌب ا٢بكم منطقة) التبت كسط ُب أيضنا كلكن فقط، آمدك
 .(ُ)ابالستياء كبّبه  شعوره  فهناؾ كىكذا أجانب، منافسوف أهنم على القادمْب ٥بؤالء

 ٝبهورية داخل التقليدية التبتية ا٤بناطق ُب القاطنتْب كا٤بسلمة، البوذية اجملموعتْب كال
 كجو على التبت، كسط ففي. دينىيهم ٩بارسة على شديدة قيودنا تواجهافً  الشعبية، الصْب

 بْب تنشأ الٍب فا٤بواجهات كىكذا، دينيِّا توجيهنا ٯبد ديكا ال العامة ٦بتمع ا٣بصوص،
 ا١بدد القادمْب أف ُب ليست فا٤بشكلة. الدينية االختالفات على معتمدةن  ليست اجملموعتْب
 كا٢بوار. األصليْب للسكاف االقتصادية الرفاىية يهددكف صينيْب، كوهنم ُب لكن مسلموف،

 تشجع حينما ا٢بارل، الوضع ُب للغاية عسّباف أمراف ا٢بارل ا٤بوقف ُب كالتعاكف الديِب
ًكمى  لكي كتستغليها؛ الثقافيةى  الفركؽى  الصينية السلطاتي   .سيطرهتا ٙبي

 جنوب اتيالند:
جنوب اتيالند سكانو أساسنا مسلموف، كيتشاهبوف مع مسلمي ماليزاي أكثر من تشاهبهم مع 

ؾ تتعلق برغبة ا٤بسلمْب ُب حكم ذاٌب سكاف اتيالند البوذيْب ُب بقية اتيالند. كالصراعات ىنا
 .(ِ)أكرب، كال تبدك القضااي الدينية ذات صلة ُب ىذا الصدد

                                                 

رؤية بوذية  ٨بطط اترٱبي للهويْب ا٤بسلمْب ابلصْب. انظر أيضنا: عالقة ا٤بسلمْب ا٥بويْب ابلتبتيْب كاإلٯبوريْب، انظر: (ُ)
 ، لندف، لالطالع على نسخة الكَبكنية للكتاب:ـ ََِٔ، نألكسندر بّبزي، لإلسالم
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 :األقليات البوذية يف الدول اإلسالمية ادلطلب الثاين:

 :الداخ
 كاىتماـ اب٥بند، كجامو كشمّب كالية من جزءه  حاليِّا - التبتيْب البوذيْب بسكاهنا - الداخ

 الصراع على أساسيةو  بصفةو  يَبكز الوالية من الكشمّبم ا١بزء ُب داخيْبلال ا٤بسلمْب ا١بّباف
 ا٥بند داخل البقاء أك ابكستاف، إذل ابالنضماـ ٱبتص فيما كا٤بسلمْب، ا٥بندكس بْب السياسي

 مغلقه  الداخ عربى  كالتبت كشمّب بْب التقليدم التجارة فطريقي  ذلك على كعالكة. االستقالؿ أك
 ا٤بسلمْب الكشمّبين للتجار يعد فلم كىكذا ،التبت على الصينيْب عيْبالشيو  سيطرة بسبب
 .(ُ)ىناؾ ا٤بتنامي ا٤بسلم اجملتمع مع حٌب أك التبت، ُب البوذم ابجملتمع اتصاؿ

 ا٤بساعدات أجل من ا٤بنافسةي  معظمىوي  متيغذًٌ  الداخ ُب كا٤بسلمْب البوذيْب بْب الصراع
 الغربيْب السائحْب فإف التبت، ُب للحياة قابالن  يعد دل الذم ا٢بي، البوذم التقليد كمع التنموية،
ارىسي  كىي التبتية البوذية ليشاىدكا الداخ؛ إذل أفواجنا يندفعوف  ا٤بشركعات. تقليدم ٧بيطو  ُب ٛبي
 ككوف. ا٤بتنامية السياحية ا٢بركة إثر ُب ذلك تلىت كدكلية، ىندية ككاالته  ترعاىا الٍب التنموية،
 ىناؾ التنموية ا٤بشركعات تلق فلم الوالية، من الكشمّبم ا١بزء ُب الصورة، هبذه امتقلبن  ا٤بوقف

 مشركعات أف من ابالستياء يشعركف ا٤بسلمْب من العديد أف الطبيعي كمن. الكاُب االىتماـ
 أف ٲبكن اإلسالمي البوذم ا٢بوار أبف يشعركف الناس أف يبدك كال ،الداخ إذل تذىب ا٤بساعدة

 .ا٤بشكلة ٥بذه حل إٯباد ُب رئيسو  دكرو  أمُّ  لو يكوف
 :بنجالديش

 بصفة البوذيوف كيعيش مسلموف، العظمى الغالبية بينما بوذيوف، السكاف من ُ٘
 ُب الدستور ؿعيدًٌ ك  ـُٖٖٗ عاـ كُب ،تشيتاجونج تل كأراضي تشيتاجونج حي ُب أساسية

 بْب التوتر زاد ا٢بْب ذلك كمنذ ،«للحياة اإلسالمية الشريعة» الدكلة تبِب إبعالف بنجالديش
 منذ كبّبة بدرجة الوضع ىذا تفاقم كقد ا٢بكومة، داخل العلمانية كاألحزاب الدينية األحزاب

 ٗبثابة كالعراؽ ألفغانستاف األمريكي الغزك ككاف«. اإلرىاب على ا٢برب» إبعالف ـََُِ عاـ
                                                 

 .َِٓ/ ُج ، دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر، عاصرة آالمها وآماذلااألقليات ادلسلمة يف العامل يف العامل ظروفها ادل (ُ)
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 .(ُ)البوذيوف فيهم ٗبا لمةا٤بس غّب األقليات الضطهاد ذلك كأدل اإلسالمية، لألصولية الوقود
 :كإندكنيسيا ماليزاي
 ُب تتكوف بوذية، أقليات كٔبانبها األصليْب، السكاف من مسلمة أغلبية بو الدكلتْب كال

 البوذية اجملموعتاف كتلتـز، آسيويْب شرؽ ا١بنوب كبعض ا٣بارج ُب الصينيْب من معظمها
 عليهم ٰبظر كا٤باليو ماليزاي ُب ا٤بسلمْب ففإ ا٢بقيقة كُب ،بدقةو  داينتيهما أبحكاـ كاإلسالمية

 كالصراعات. بوذايِّ  درسنا أك طقسنا ٰبضركا أك البوذية، إذل اإلسالـ عن يرتدكا أف صارمة بقوانْب
 .(ِ)االقتصادية ا٤بنافسة من تنبعي  أهنا يبدك - ذلك رغم - دكلة كل ُب اجملموعتْب بْب الرئيسة

                                                 

وكالة أنباء ـ، َُِٔأغسطس  ُُ، ُب التشدد البوذم ضد األقليات ا٤بسلمة ُب آسيا: الفاعلوف كالتداعياتتقرير بعنواف ( ُ)
 .(ANA) أركان

، لندف، لالطالع على ـ ََِٔالـ ُب الصْب، ، فصل موقف البوذية كاإلسرؤية بوذية لإلسالم ،ألكسندر بّبزين (ِ)
 نسخة الكَبكنية للكتاب:
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 اخلامتة
 الصالة كالسالـ سيدان دمحم، كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.ا٢بمد  رب العا٤بْب، ك 

 كبعد:
فبعد ىذه الدراسة الٍب تناكلتي فيها عن الصراع بْب البوذية كاإلسالـ ُب العصر ا٢بديث، 

 كجعلتي دكلة مينمار ٭بوذجنا، أقدـ أىم النتائج كالتوصيات ا٤بَبتبة على ىذه الدراسة.
 النتائج:

 دايانت تتصارع من أجل البقاء.أف الداينة البوذية كباقي ال -ُ

 ،ا٥بناايانفرقة  :البوذيَّة ليست على مذىب كاحد؛ بل انقسمىت إذل ًفرىؽ؛ من أشهرىا -ِ
 ، كىذا االنقساـ لو دكر ُب جذكر التطرؼ البوذم.كا٤بهاايان

 أف البوذية ٨بَبقة من ًقبىًل ا٢بكومة ا٤بينمارية ُب مينمار. -ّ

 اف.أف اإلسالـ دخل قدٲبنا ُب إقليم أرك -ْ

 أف ا٤بسلمْب حقوقهم مسلوبة ُب ظل ا٢بكم البوذم ا١بائر. -ٓ

 التوصيات:
زايدة الدراسة ُب الداينة البوذية من خالؿ مصادرىا األصلية، من ًقبىًل ا١بامعات ُب  -ُ

 العادل العريب كاإلسالمي، من خالؿ رسائل جامعية متخصصة.

 دعوة البوذيْب أك األقليات البوذية ُب البالد اإلسالمية. -ِ

 التعريف ابلقضية األركانية كحقوؽ ا٤بسلمْب ا٤بسلوبة على أكسع نطاؽ. -ّ

إنشاء مراكز متخصصة هتتم ابلقضية األركانية، كتفعيل دكرىا اإلعالمي من خالؿ  -ْ
 كسائل اإلعالـ ا٤بختلفة، ككسائل التواصل اإلجتماعي..

ا كثّبنا طيبنا مباركنا فيو أف مىنَّ عليٌ  كبعد.. فإين أٞبد هللا  إبٛباـ ىذه الدراسة، الٍب  ٞبدن
أسأؿ هللا أف ٯبعلها خالصة لوجهو الكرًن، كأٍف ٯبعلها ُب ميزاف حسنات كالدم كحسناٌب يـو 
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 القيامة، كا٢بمد  رب العا٤بْب. 
 وادلصادر ادلراجعثبت 

 .الكرمي لقرآنا -
، ت: سندادل، أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباينابن حنبل،   -9

 ُُِْ،مؤسسة الرسالة، لبناف، بّبكت، ُ، طكعادؿ مرشد، كآخركف طاألرانؤك شعيب 
 . ـََُِ -ىػ 

سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم أبو داكد،   -7
ًجٍستاين ا٤بكتبة  ،بّبكتلبناف،  ،د.ط، دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، ت: السنن، السًٌ

 د.ت. العصرية،
بشار ، ت: السنن ،أبو عيسى دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾالَبمذم،   -4

 .ـُٖٗٗ، دار الغرب اإلسالمي، د.ط، تونس، عواد معركؼ

ادلنهاج شرح صحيح ، ىػ(ٕٔٔزكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ )ا٤بتوَب:  وأب ،النوكم  -3
 .قُِّٗ ،الَباث العريبدار إحياء ، ، بّبكتلبناف ،ِط. ،للنووي ،مسلم بن احلجاج

جامع العلوم ،زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىالمي ابن رجب،  -5
شعيب األرانؤكط كإبراىيم ، ت: ا من جوامع الكلمواحلكم يف شرح مخسني حديثً 

 .ـََُِ -ىػ ُِِْ، مؤسسة الرسالة ،بّبكت، لبناف، ٕ، ط.ابجس

، د.ط، القرآن العظيمتفسري  ي الدمشقي،إ٠باعيل بن عمر القرش ،بن كثّبا  -6
 .ـََِِىػ/ ُِِْ، دار طيبةالسعودية، الرايض، 

د.ـ، ، د.ط، روح ادلعاين يف تفسري القرآن والسبع ادلثاين شكرم،٧بمود ، األلوسي  -7
 ، د.ت.تصوير دار إحيار الَباث العريب ،ادارة الطباعة ا٤بنّبية

عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد هللا بن تقي الدين أبو العباس أٞبد بن  ،ابن تيمية -8
، اقق: د. االستقامةىػ، ِٖٕأيب القاسم بن دمحم ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي ا٤بتوَب: 

، الرايض -، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ،السعودية، الرايضُ، ط.دمحم رشاد سادل
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 .ىػَُّْ

، أبو العباس تقي الدينأٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ ا٢براين  ،بن تيميةا  -9
 ق.َُْٔ، د.ط، د.ـ، د.ف، اقق: دمحم رشاد سادل، الصفدية

منهاج  ،أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ ا٢براين أبو العباس تقي الدين ،بن تيميةا  -91
، ُ ط. ،اقق: دمحم رشاد سادل ،السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية

 ـ.ُٖٔٗ -قَُْٔ،ماـ دمحم بن سعود اإلسالميةجامعة اإلالسعودية، الرايض، 

ابن تيمية، أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن ا٢براين أبو العباس تقي الدين،   -99
أضواء ، السعودية، الرايض، ُط.، اقق: عبد العزيز بن صاحل الطوايف، النبوات

 ـ.َََِ –ق َُِْالسلف،، 
، تعريب: ظفر مي إىل اإلمياناإلسالم يتحد  مدخل علخاف، كحيد الدين،   -97

 اإلسالـ خاف، ت: د/عبد الصبور شاىْب، د.ط، مصر، د.ت.

، يف حتقيق ما للهند من مقالة مقبولة يف العقل أو البّبكين، ابو الرٰباف أٞبد بن دمحم  -94
 .قُِّْلبناف،  ،، عادل الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكتُ.، طمرذولة

الكامل يف بن دمحم ابن األثّب ا١بزرم عز الدين أبو ا٢بسن، علي بن دمحم  ،ابن األثّب  -93
دار الكتب  ، لبناف، بّبكت،ُط.اقق: أبو الفداء عبد هللا القاضي،  ،التاريخ
 .ـُٕٖٗ-ق َُْٕ العلمية،

اقق: إبراىيم  ،،د.طالفهرستأبو الفرج دمحم بن إسحاؽ بن دمحم،  ،ابن الندًن  -95
 د.ت.ر ا٤بعرفة،دا ،بّبكت ،لبناف ، د.ط،رمضاف

 ا٤بصرية، النهضة مكتبة ، مصر،ُُط. الكرب ، اذلند أداين ،أٞبدد/ ،شليب -96
 .ـَََِ

، د.ط، د.ـ، دار الدراسات مقارنة األداين الدايانت القدمية ،، دمحمأبو زىرة  -97
 ـ.ُّٖٓاإلسالمية، 

،، ابن منظور  -98 دار د.ـ،  ،د.ط، لسان العرب أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر
 .ـََِّ، رصاد
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حامد عبد  ،أٞبد الزايت ،إبراىيم مصطفى، ا٤بؤلف: ٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة  -99
 .د.ت،،د.ـ، دار الدعوة ،د.ط ،ادلعجم الوسيط ،دمحم النجار ،القادر

 ،اتج العروس من جواىر القاموسدمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ا٤برتضى،  ،الزبيدم  -71
 .طبعة الكويت،د.ت ،د.ـد.ط، 

عادل  ، د.ـ،ُط.، معجم اللغة العربية ادلعاصرة . أٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد،د ،عمر -79
 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗالكتب، 

مؤسسة  ، لبناف، بّبكت،ُ، ط.سري أعالم النبالء، دمحم بن أٞبد بن عثماف ،الذىيب -77
 .ـََُِىػ / ُِِْ، الرسالة

 إىل كنيادلشر  دعوة يف الكرمي القرآن منهج ،فرج بن أٞبد بن ٞبود ،الرحيلي -74
، اإلسالمية اب١بامعة العلمي البحث عمادة ، السعودية، ا٤بدينة ا٤بنورة،ُ، ط.اإلسالم
 .ىػُِْْ

إدارة ، الىور ،ابكستاف ،ُط. ،ادلْنَشأ َوادلََصادِّر التََّصوُّف ،إحساف إ٥بي ،ظهّب -73
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔترٝباف السنة، 

والن ِّحل القدمية يف بعض  أثر ادللل ٕبث بعنواف: ،عطا دمحم عبدالقادرد/ ،صوُب  -75
منشور ُب ٦بلة ا١بامعة ط.د، السعودية، ا٤بدينة ا٤بنورة،  الفرق ادلنتسبة إىل اإلسالم،

 .ـََِْ - ػىُِْْ ،ُِٓالعدد:  االسالمية،
، السعودية، مكة ُط. الوضعية، األداين دراسة يف ادلنهجية ،عبدهللاد/  ،٠بك -76

 .ىػُّْٔ ا٣بضراء، طيبة دارا٤بكرمة، 

 ، د.ف، د.ت.مؤسسة عز الدين للنشرد.ـ،  ،ُط. ،صانعو التاريخو، ٠بّب، شيخ  -77
، ُط. ،هبا الصوفية وعالقة وعقائدىا اترخيها البوذية ،عبدهللاد/  ،٭بسوؾ -78

 .ىػَُِْ السلف، أضواءالسعودية، الرايض، 
، السعودية، الرايض، دار ُ، ط.وادلذاىب والفرق األداين يف رسائل دمحم، د.ا٢بمد -79

 ـ.َُِْة، ابن خزٲب
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 كزارة نشر، السعودية، ُط. ومبادئو، أصولو اإلسالم ،عبدهللا بن دمحم ،السحيم -41
 .ىػُُِْ كاإلرشاد، كالدعوة كاألكقاؼ اإلسالمية الشؤكف

 ،، مصر، القاىرة، دار ابن ا١بوزمُط. ،واألداين اإلسالم ،مصطفىد/  ،حلمي -49
 .ىػُِْٔ

، السعودية، ّط. ادلعاصرة، ابواألحز  وادلذاىب األداين يف ادليسرة ادلوسوعة -47
 .ىػُِْٓ العا٤بية، الندكة دار نشرالرايض، 

 .ىػُُْٗ دار ا١بيل،د.ـ،  ،ُط. ،قاموس ادلذاىب واألدايند.حسْب علي،  ،ٞبد  -44

 .ـَُِِجامعة ا٤بدينة العا٤بية،، نشر كوالمبور  ،، ماليزايُط ،األداين الوضعية  -43

يف مصادرىا ادلقدسة، وموقف اإلسالم  األداين الوضعية إبراىيم دمحم،/ د، إبراىيم -45
 ـ.ُٖٓٗ - ىػَُْٔ ،مصر، نشر: مطبعة األمانة، ُ.ط ،منها

، موسوعة ادللل واألداينإعداد: ٦بموعة من الباحثْب إبشراؼ عىلوم السقاؼ،  -46
ًب ٙبميلو ربيع األكؿ  - dorar.netالناشر: موقع الدرر السنية على اإلنَبنت 

 .ىػ ُّّْ

، )د.ط، د: ـ: د.ف(، عرب العصور والعقائد الدايانت ،فورعبد الغ أٞبد ،عطار -47
 ـ.ُٖٖٗ

 .ىػَُُْ ،د.ف د.ـ، ،ُط. ،بورما اخلرب والعيانالعبودم، دمحم انصر،   -48

د.ف،  د.ـ، أبو معاذ أٞبد، أراكاف ستوف عامنا من االضطهاد، د.ط، ،عبد الرٞبن  -49
 ػ.ىُِْْ

، ٖط.، مي وقضاايه ادلعاصرةحاضر العامل اإلسال ،د/ ٝبيل دمحم عبد هللاا٤بصرم،   -31
 ىػ.ُّّْمكتبة العبيكاف،  ،الرايض، السعودية

دمشق، دار الفكر،  ،سوراي ،ِط. ،أطلس العامل اإلسالمي ،شوقي د/، أبو خليل  -39
 ـ.ََِّ

، د.ط، د.ـ، دار البحوث العلمية، هتذيب سرية بن ىشام عبد السالـ، ،ىاركف -37
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 ىػ.ُّْٕ

السعودية، ، د.ط، يف بورما التاريخ والتحدايتادلسلمون نور اإلسالـ، ، آؿ فائز  -34
، ادارة الصحافة كالنشر برابطة العادل ٦ُُٓبلة دعوة ا٢بق عدد:  ،مكة ا٤بكرمة
 .ػىُُِْاإلسالمي، 

رسالة د.ط، ، وصااي بوذا وأثرىا على واقع ادلسلمني يف ميامنار دمحم علي، ،صاحل  -33
الك إبراىيم ا٢بكومية ماالنج، موالان م ا١بامعة اإلسالمية، ماجستّب مقدمة إذل:

 ـ.َُِّاندكنيسيا، 

 .د.ت( د.ف، )د.ـ: د.ط، ،كارثة ادلسلمني يف أراكان بورماٲباين، د/دمحم عبده،   -35

 ـ.ُٓٔٗ ،مطبعة يوسف ،مصرد.ط، ، الدايانت القدمية دمحم، أبو زىرة، -36
 .ـُٖٓٗالكاتب العريب،  دمشق، دار سوراي، ،ْط. ،ىكذا قال بوذازىّب،  ،طحاف -37

 ـ.ُٖٓٗ، ا٤بنشورات العربية د.ط، لبناف، بّبكت،، البوذيةىنرم،  ،أرفوف -38

، د.ط، مصر، القاىرة، مكتبة النهضة ابلفجالة، بوذا األكربعبد القادر، د/ حامد،  -39
 ـ.ُِٖٗ

، اتيلند، ابنكوؾ، مكتبة كالنج ُ، ط.رلموع ادلصطلحات البوذيةموتوكاف، بْب،  -51
 ـ.ُُٔٗفيداي، 

، اتيلند، ابنكوؾ، مكتبة ابانخارا، ُ، ط.بادئ اذلامة يف البوذيةادلأنتاسارا، كاسْب،  -59
 ـ.ُُٖٗ

مكتبة ابانخارا،  ،ابنكوؾ، اتيلند، ّ، ط.كتاب أصول البوذيةراغاـ، سا٪بانَبا،  -57
 . ـُٖٕٗ

رسالة مقدمة لنيل د.ط، السعودية، مكة ا٤بكرمة،  ،فرق البوذيةصديق، إبراىيم دمحم،   -54
 ىػ.ُّْٓ، من جامعة أـ القرلدة ُب قسم العقيدرجة ا٤باجستّب 

د.ط، ، واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما دراسة حتليلية ،سيف هللا حافظ ،غريب هللا  -53
رسالة مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب ُب الثقافة اإلسالمية من السعودية، مكة ا٤بكرمة، 
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 .ىػُّْٔجامعة أـ القرل، عاـ 

، د.ط، مصر، القاىرة، وشرح وحتليلالبوذية: عرض ونقد عبدا٢بميد دمحم،  ،قشطة -55
، لعاـ: ُب  قسم الفلسفة اإلسالمية رسالة ماجستّب ل جامعة القاىرة، كلية دار العلـو

  .ـََِٖ - ََِٕ

 .ـَُٗٗابريس، دار أكبييو للنشر،  ،فرنسا ،، د.طجاينيو اذلندبوؿ دم،  ،بركم  -56

 ، اخلامس والسادسالعالقات العربية الساسانية خالل القرنني٧بل، د/ سادل أٞبد،   -57
 ـ.َُِْاألردف، دار غيداء،  - عٌماف، ُط.

  .ـ ََِٔ ، د.ف،لندفد.ط،  ،رؤية بوذية لإلسالم ،ألكسندر ،بّبزين  -58
 ،مالحم آخر الزمان عند ادلسلمني وأىل الكتاب د/ ايسر عبد الرٞبن، ،األٞبدم -59

 ىػ.ُّّْالسعودية، الرايض، مركز البياف للبحوث كالدراسات،  ،ُط.

ٙبقيق: دمحم ٧بي ، ُط. ،اتريخ اخللفاء ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن أيب بكر، ،يوطيالس -61
 ـ.ُِٓٗ - ىػُُّٕمطبعة السعادة،  ،الدين عبد ا٢بميد، مصر

السعودية،  د.ط،، دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة اإلرىابالدكتور خالد،  ،الظاىرم  -69
 .ػى ُِّْ ،دار عادل الكتب، الرايض

لبناف، ، ُٓ.ط ،األعالم ،دين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن فارسّب ال، خالزركلي  -67
 .ـ ََِِ، دار العلم للماليْب، بّبكت

دار ، السعودية، جدة، ُط. ،حقيقة اخالق النصاريد/ ذايب بن سعد،  ،الغامدم  -64
 ىػ.ُّْٖ األكراؽ الثقافية،

اٙباد  أركاف، ،بورما، ٓط.ترٝبة إكراـ هللا،  ،أركان السكان البالد التاريخ دمحم، ،يونس  -63
 ـ.ََِٗالعا٤بية للمنشورات، قسم النشر كاإلعالـ ٤بنظمة الركىنجيا، 

، حول مآسي ادلسلمني يف بورما االشرتاكيةكالية حسْب بن عبد ا٣بالق،  ،الربماكم  -65
 .ىػَُّْمعهد ٘بويد القرآف،  كراتشي،  ،فاابكستط.د، 

حسب ما نشرتو  الشيوعيةرما مأساة ادلسلمني يف بو ،األركاين، صاحل أٞبد إدريس  -66
 ىػ.َُْٔ، د.ـ، د.فد.ط، ، الدورايت ادلختلفة
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مكتبة احتشامية،  كراتشي،  ،ابكستاف ،ِ.ط ،تذكرة أركان برما صديق، ، دمحمأركاين  -67
 ػ.ىُِْٓ

بورما، أركاف، ت: خّبم العلي، ، ُط.، اتريخ أراكان ادلاضي واحلاضردمحم،  ،يونس  -68
  .ػىُِْٓمنظمة تضامن الركىنجيا، 

 د.ت(. د.ف، ، د.ط،)د.ـ:برما -اتريخ أركان  ،ليل الرٞبنخ  -69
ا٤بكتب  ،اإلسكندرية ،مصر د.ط، ،اإلقليمية ة آسياجغرافي، حسنْب جودة جودة،  -71

 ـ.ُٖٗٗا١بامعي ا٢بديث، 
 د.ط،)د.ـ:،مذكرة خاصة غّب منشورة، مينمار جغرافية أراكان ، طيب، دمحمصاحل -79

 .(ـُٔٗٗ د.ف،

، د.ط، لبناف، دار النفائس، هود يهوه شأهتم وأفكارىمشأسعد،  ،السحمراين -77
 ـ.ُْٗٗ

أثر االحنراف االعتقادي على اإلرىاب العادلي  د/ سعد بن علي بن علي، ،الشهراين  -74
 ىػ.ُِْٔرابطة العادل اإلسالمي،  مكة ا٤بكرمة،السعودية،  د.ط،)اليهودية منوذًجا(،

، د.ط، لبناف، ٕة ُب آسيا، العدد: ، من سلسلة الشعوب اإلسالميفطاين٧بمود،  ،شاكر  -73
 بّبكت، ا٤بكتب اإلسالمي، د.ت.

دار ا٤بسّبة للطباعة د.ط،  ،أعالم الفالسفة حياهتم ومذاىبهممصطفى حسن،  ،النشار  -75
 .ـَُُِ ،، د.ـكالنشر

قصة احلضارة  لويلياـ جيمس، ترٝبة: الدكتور زكي ٪بيب ٧بميود كآخرين، ،ديورىانت -76
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ ا١بيل، دار ،لبناف، بّبكت د.ط،

دار الندكة ، د.ـ ،، د.طاألقليات ادلسلمة يف العامل ظروفها ادلعاصرة آالمها وآماذلا  -77
 د.ت. دكف مؤلف،العا٤بية للطباعة كالنشر، 

دار اسامة للنشر  األردف،، ُ طادلوسوعة اجلغرافية لبلدان العامل،  آمنو، ،أبو حجر  -78
 .ـََُِكالتوزيع، 
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الكتاب ا٤بقدس، د.ط، د.ـ، دار الكتاب ا٤بقدس ُب العادل العريب، ، العهد القدمي  -79
 ـ.َُٖٗ

ا١بامعة البوذية، ، ابنكوؾ ،اتيلند ،ٕ )الكتاب ا٤بقدس عند البوذية(، ط تري بيتاكا  -81
 .ـُّٖٗ

مقالة بعنواف: أكضاع مسلمي بورما،  ،موقع إسالم ويبالشيخ دين دمحم،  ،أبو البشر  -89
http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=179381  

 موقع وزارة األوقاف ادلصرية.  -87

 موقع الدرر السنية. -84

 https://ar.wikipedia.org :موقع ادلوسوعة احلرة ويكبيداي -83

 //:www.alukah.nethttp :موقع األلوكة -85

  press.com-http://www.rna وكالة أنباء الروىنجيا: -86

  http://www.arakanna.com :وكالة أنباء اركان -87

  www.attakwa.net/08-2003/istetlaat.htm - 73k :موقع -88
 /http: //www.berzinarchives.com:ينموقع أرشيف بريز  -89

 /َٕ /ِّ - ُِْٕ /ٔ /ِٕ بتاريخ: ، مقالةموقع مسلموا بورماسهّب ، ا١بربٌب -91
 ـ.ََِٔ

بعنواف: ا٤بسلموف ُب ميا٭بار يعانوف  ، مقالةتقرير لوكالة األنباء الفرنسية ،موقع ادلسلمة -99
  من ٦بلة اجملتمع الكويتية.االضطهاد كالتمييز العرقي نقالن 

 :قع ادلسلمون يف أراكان بورما )ميامنار(مو  -97
musahim.maktoob.com/showthread.php?t=329873 - 97k. 

 .موقع ادلوسوعة احلرة، تعليق ا٤بؤرخ )أمْب ندكم( ،األركاين -94

 /http://www.arakantoday.comموقع:   -93
 / http://www.rna-press.com :وكالة انباء الروىنجيا  -95

https://ar.wikipedia.org/
http://www.alukah.net/
http://www.rna-press.com/
http://www.arakanna.com/
http://www.rna-press.com/
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  :إسالم أون الين -وكاالت  -96

 www.islamonline.net/Arabic/news/2001-02/09/article22.shtmlََُِ-ِ-ٖنت/

 /http://www.rna-press.com(: ANA) وكالة أنباء أركان  -97
اإلصدار: من رجب إذل شواؿ ، ، العدد ا٢بادم كالثالثوفرللة البحوث اإلسالمية -98

 ىػ.ُُُْلسنة 

 ـَُِْيوليو  ِٗتاريخ ب، اجملتمع الكويتيةرللة  -99

 ـ.َُِّيوليو  ُيـو ُب الصادر  العدد ،رللة التامي األمريكية -911

 .ّٔ ـ، صُّٗٗ /َُ /ُِٕب  ِٗٓ، عدد صالحرللة اإل -919
))الركىنجيا... جدار  :ملف خاص ،االضطهاد البوذم ٤بسلمي بورما ،رللة البيان  -917

 ـ.َُِِىػ، ديسمربُّْْصفر  َّٔالعدد  ،الصمت((
 .ـُُٗٗػ مارس  ىػُُُْرمضاف  ٔٔصػػ  ،ّٕالعدد  ،رللة البيان -914
 .ـُِٗٗػ مارس  ىػُُِْرمضاف  ٕٕصػػ  ،ْٗالعدد  ،رللة البيان -913
 .ـُٓٗٗػ أكتوبر  ىػُُْٔٝبادل األكذل  ٔٔصػػ  ،ّٗالعدد  ،رللة البيان -915
 .ْٖصػ  ،َُْ :العدد ،رللة البيان -916
 .ـََِْأغسطس  - ىػُِْٓرجب  ٖٕصػػ  ،َِّ :العدد، رللة البيان -917

، مقالة فيصل الكاملي، بعنواف: "٤باذا يذٕبوهنم؟.. البوذية كالسيف"، رللة البيان -918
 ـ. َُِْىػ، أغسطس ُّْٓشٌواؿ  ،ِّٔ :العدد

 .ىػُِّْ، عاـ ٔ، العدد: رللة الدراسات العقدية -919
بواسطة موقع  ،(ّٓٓ/ ص  َُ العدد:) ،اب٤بدينة ا٤بنورة ،رللة اجلامعة اإلسالمية -991

 http://docportal.iu.edu.sa/iumag/home.aspxاجمللة األلكَبكين: 

ـ العدد ََِٕ - ىػُِْٖربيع الثاين سنة  ِٕاالثنْب  ،رللة العامل اإلسالمي -999
ُُٖٗ. 

 .ٔ: ، صِّٕٗ، العدد: َُِّ /َٕ /ِّ، نيشر ُب رللة العرب -997

http://docportal.iu.edu.sa/iumag/home.aspx
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 .ْْ ، صّٕٗ، عدد: جملتمعرللة ا -994
 .َّ، صْٗٗ، عدد: رللة اجملتمع -993
الكاتب:  َُِْيوليو  ِٗالبوذم، التاريخ « ٗٔٗ»ميا٭بار: تنظيم ، رللة اجملتمع -995

 أٞبد الشلقامي.

ـ، الوجو اآلخر للبوذية.. كراىية َُِٓ /ٖ /ٕ، ترٝبة صحيفة التقرير رللة لوموند -996
 بلوف الزعفراف.

مسلمو مقالة بعنواف:  ػ،ىُّّْ /ٖ /ُْ - ـَُِِ/ ْ/ ٕ ،جريدة ادلختصر -997
 .بورما يواجهوف أكرب حرب إابدة على يد ٝباعة "ا٤باغ" البوذية كتعنت بنجالديش

سلمْب، ترٝبات، ،جريدة الراية القطرية -998
ي
 ُب اتيالند .. التطٌرؼ البوذٌم يستهدؼ ا٤ب

 ىػ.ُّْٕ /ٕ /َُعدد يـو السبت، ا٤بوافق: 
 ىػػ.ُّٖٗ /ٔ /ِْ، َّْٓلعدد:السعودية، ا ،جريدة ادلدينة -999
 .ـَُِٓ /ٖ /ٕ، العدد: صحيفة التقرير -971

مينمار الوجو اآلخر لإلرىاب  ،ـَُِّ يوليو/ /ّالعدد:  ،صحيفة األىرام ادلصرية -979
  .البوذم، إٲباف عارؼ

 .( البوذيةٗٔٗنبذة عن منظمة )، تقرير بعنواف: (ANAكالة أنباء أراكان )ك -977

بعنواف التشدد البوذم ضد األقليات ا٤بسلمة ُب  تقرير ،(ANA)وكالة أنباء أركان  -974
  .ـَُِٔأغسطس  ُُآسيا: الفاعلوف كالتداعيات، ُب 

من اللغة األ٤بانية،  لأللوكةعن األكضاع ا٤بأساكية ٤بسلمي بورما، مَبجم  تقرير أكركيب -973
ا٤بوضوع:  رابط ـ،ََُِ /ْ /ٕ

http://www.alukah.net/translations/0/20136/#ixzz4QuHqfB8r 

 ُِ، ملتقى جهود ا٤بملكة العربية السعودية ُب خدمة قضية الركىنجياتقرير بعنواف:  -975
: (ANA) ـ، اعداد ككالة أنباء أركافَُِّأبريل، 

tp://arakanna.com/wp_arakanna/?p=4007ht 

 نشرة أراكاف ُب سطور، إبراىيم عتيق مندكب الندكة العا٤بية للشباب ُب بنجالديش. -976

http://www.alukah.net/translations/0/20136/#ixzz4QuHqfB8r
http://www.alukah.net/translations/0/20136/#ixzz4QuHqfB8r
http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=4007
http://arakanna.com/wp_arakanna/?p=4007
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، إنتاج قناة ا١بزيرة فلم األابدة ادلميتومكي، أبو زيد لقاء مع الباحث، ضمن  -977
 https://www.youtube.com/watch?v=fmb4c6hh9jQالفضائية: 

978- Buddhist Warfare, Oxford University Press, 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=fmb4c6hh9jQ

