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 البناء االجتماعي لبورما والتطهير العرقي للروهنجيا
 "دراسة تحليلية "

 
 الباحثة / هالة عبد الرزاق عبد احلليم جودة 
 للحصول على درجة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية 

 
 مـقـدمــة  

وذلك   ،االجتماع تعترب دراسة البناء االجتماعي من أهم جماالت البحث والدراسة يف علم 
ألنه جيب علينا تصور وجود أسس، وتعريفات للتفاعل بني األفراد واجلماعات فيما يسمى باملوقف  

ففكرة البناء االجتماعي مرتبطة بأي مجاعة من مجاعات   الذي يوصف باالستمرارية  ، التفاعلي
  ، لعالقات االجتماعية واستيعاب ترابط ا ، والدور االجتماعي  ، وكذلك إدراك املكانة ، اجملتمع احمللي

 . وجتريد العالقات االجتماعية من صورها  ، واستقرارها ، وإدراك تدرج العالقات وتكافلها
إن مفهوم البناء االجتماعي عند خمتلف العلماء يتضمن ثالثة عناصر أساسية هي: النظم  

جمموعة من  واليت يشغل أعضاؤها  ، واليت تتألف بدورها من مجاعات اجتماعية خمتلفة  ،االجتماعية 
وعلى    ،ويؤدون نسقا من األدوار االجتماعية كما ترمسها الثقافة السائدة يف اجملتمع  ،واملراتب   ،املراكز

  ،ومجاعاته، ومراكز أعضائه  ،هذا األساس تطلب دراسة البناء االجتماعي ألي جمتمع دراسة نظمه
 . وما حيكم ذلك من قيم ومعايري ،وأدوارهم يف تناسقها وتفاعلها 

وما ينجم عنه   ، حثة يف هذه الدراسة بصدد إعداد تصور للبناء االجتماعي لدولة بورماالبا
حيث تتميز بورما بتعدد العرقيات إذ تزيد على مائة   ، من عالقات بني اجلماعات املختلفة داخلها 

وكان هذا التعدد وال زال مصدرا ملتاعب كثرية للحكام فمن حني آلخر تسعى   ،و أربعني عرق 
  ، ركات االنفصالية إلحدى هذه اجلماعات للحصول على االستقالل عن الدولة األمإحدى احل 

ومتنوعة إال أن   ، مواد أولية متعددة  ، ورغم ما متتلكه بورما من ثروات طبيعية ، وتكوين دولة مستقلة 
 . والفقر والشقاء  ،النظام االشرتاكي احلاكم طبع عليها مسحة من التخلف 

وهو ما    ،وميكن تسميتها بنظام الطبقات االجتماعية   ، التفرقة العنصريةتقوم دولة بورما على  
وهو قانون جائر حيث قسم   ، م 1982عرف بقانون املواطنة أو قانون اجلنسية الذي صدر عام 

وينقسم سكان بورما إىل قسمني رئيسيني " القسم األول ) خنبة   ،مواطين بورما إىل ثالث درجات 
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التجار   ، والقسم الثاين ) الفالحني ، كومية والبريوقراطية احلزبية واجليش( صغرية مركزة يف اإلدارة احل
بني القسمني جمموعة صغرية جدا من الناس من   ،العمال املستأجرين(  ،األعمال التجارية ،الصغار

على الرغم من أن متوسط مستوى الدخل كان منخفضا جدا كان  ،والعمال املهرة  ، الطبقة املتوسطة
 . أقل فئات الدخل كبريا ، لىالفارق بني أع 

بني   ، كانت النخبة احلديثة صغرية إال أن اخلصومة كانت كبرية قبل االنقالب بينهم
حيث كانت جمموعات النخبة   ،الطالب "  ، السياسيني ،جمموعات اخلصم الرئيسية من " املدراء

ثناء البريوقراطية  ومل يكن هناك منفذ بديل باست ، وحرية العمل  ، تتمتع بقدر قليل من االستقاللية
  ، وبريوقراطية احلزب املتخلفة مما أدى إىل ضعف أحزاب املعارضة القانونية ، واجليش ، احلكومية

كما أن وجود عدد قليل من املنظمات االقتصادية املستقلة  جعل من الصعب    ،ونقابات العمال
كان هلذا العديد    ،نسبيا وتصبح مؤسسية يف مواقف السلطة املستقلة    ،على النخبة املعارضة أن تتطور 

من التداعيات على القدرة احملدودة بالفعل للمركز السياسي االجتماعي للتعامل مع املشاكل  
على الرغم من وجود حركة تنقل فعلية بني بعض القطاعات إال أهنا غري   ، والسياسية ، االقتصادية 

ات معينة من البريوقراطية  وتقتصر على قطاع  ،واضحة حيث كانت قنوات هذا احلراك الصعودي قليلة 
وقد مكن ذلك النخبة احلاكمة من ممارسة نفوذ كبري على تغيري املناصب   ،واحلكومية ،السياسية
والعاطلني عن    ، واجلامعية  ،ولكنها خلقت ضغوطا دائمة من جانب خرجيي املدارس الثانوية   ، املرغوبة 
 . العمل 

بعد أن كانت شيوعية قائمة   أصبحت حكومة بورما حكومة عسكرية ذات ميول اشرتاكية
ووصفت بأهنا من أقدم الدكتاتوريات يف   ،واالستبداد جراء احلكم العسكري  ، والقهر ،على الظلم 

لكن الواقع يشري إىل أن احلالة   ، وأصبح النظام السياسي هبا نظام مجهوري احتادي دستوري ، العامل 
وإن كانوا   ، والشيوعية العسكرية املستبدة يف آن واحد ، السياسية لبورما مجعت بني االشرتاكية

 . يتظاهرون خالف ذلك
حارب اجملتمع بأكمله النظام االشرتاكي ملا سببه من كساد اقتصادي للبالد إذ ألغى امللكية  

وحدوث    ، ية علي البالد من قبل الواليات املتحدة األمريكيةتسبب يف فرض عقوبات اقتصاد   ، الفردية 
اضطرابات داخل بورما األمر الذي دفع حكومة بورما للتحول إىل الدميقراطية وإن كان حتوال ظاهريا  

 . ورفع احلظر عنها  ، فقط للتخلص من العقوبات االقتصادية
  ، العمران  ، ق احليوية احلديثةوتنتشر املراف ، تعد بورما حاليا إحدى الدول النامية املتوسطة

والريفية اليت ال تزال متخلفة   ، وتقل من املناطق النائية  ،واملدن  ،والطرق احلديثة يف األقاليم الرئيسية 
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واخلدمات العامة إذ يديرها    ،واملواصالت   ،والنقل  ،ومتتلك الدولة مجيع وسائل اإلنتاج   ،إىل حد كبري
ؤسسات إذ تطبق النظام املعمول به يف الدول ذات امليول  وامل ، القطاع العام املتمثل يف الشركات 

 . والتقنية بينهم  ،مع فارق الدقة  ، االشرتاكية
ويتحدثون باللغة البورمية   ،ويتلقون ثقافتهم من تعاليم بوذا  ، ينتمي أغلب البورمني للبوذية 

لبوذا إال أهنم   رغم انتماء أغلب البورمني  ، تليها العديد من اللغات األخرى ، كلغة رمسية للبالد 
وينهبون   ،ويهتكون أعراضهم  ،ويقتلون املسلمني ،وأسسه فهم اآلن يذحبون  ،بعيدين عن مبادئه 

 . واالقتصادية   ،ويصادروهنا فهم يرفعون فقط شعار البوذية لتحقيق مآرهبم السياسية  ،أمواهلم 
واالقتصادي   ،السياسي ،واالجتماعي  ،والثقايف  ،والديين  ،بدأت فصول االضطهاد العرقي 

وضمها إىل بورما خوفا من    ،ضد الروهنجيا منذ احتالل امللك البوذي البورمي " بوداباي " ألراكان 
  ، والدعاة ،قتل العلماء  ،دمر الكثري من اآلثار اإلسالمية  ،نشر يف األرض الفساد ،انتشار اإلسالم 

فرتة احتالهلم " أربعني عاما    وهنب خرياهتم خالل  ، واستمر البوذيون البورميون يف اضطهاد املسلمني
خاصة أقلية الروهنجيا    ،مما جعل املسلمني ، وإن اختلفت حدته من  فرتة ألخرى ،" وحىت اآلن 

صنفت حكومة بورما مسلمي الروهنجيا كأجانب دخالء    ،وأقلهم تعليما  ،أفقر العرقيات يف ميامنار 
جب قانون اجلنسية مت سحب اجلنسية  مبو  ،دخلوا بورما كالجئني أثناء فرتة االستعمار الربيطاين 

 . وجردوا من كافة احلقوق اإلنسانية  ، وبال وطن  ، وأصبحوا بال هوية  ، البورمية منهم
راح ضحيتها أعداد هائلة من    ، تعرض املسلمون ملذابح وحشية كربى من قبل البوذيون املاغ

قرى املسلمني   التهجري اجلماعي من  ،وشرد اآلالف خارج الوطن بالطرد اجلماعي  ،املسلمني
استمرت بورما يف احتالل أراكان دون رغبة سكاهنا من   ، وتوطني البوذيني فيها ،وأراضيهم الزراعية

سعوا لطمس    ، قاموا باستخدام أبشع أساليب التطهري العرقي ضد املسلمني   ، والبوذيني املاغ  ،املسلمني
م من الوظائف احلكومية مهما كان  حرماهن  ،وبرمنة ثقافتهم اإلسالمية  حرماهنم من التعليم  ، هويتهم
على الرغم من الشواهد الواضحة على   ، ..إخل.وإجبارهم على العمل القسري بال مقابل  ، تأهيلهم

انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الروهنجي فإن موقف اجملتمع الدويل من مأساة املسلمني يف بورما  
 . والتنديد  ،لب الشجبوال يتناسب مع حجم املأساة كونه ال يتجاوز يف الغا ،هزيل 

أكد رئيس ميامنار " ثني شني " أن االنتهاكات اليت يتعرض هلا مسلمي الروهنجيا بأراكان  
مل تأيت جراء خالفات دينية كما صوره اإلعالم العاملي بقدر كوهنا مشاكل اجتماعية بني القوميات  

النتهاك وجود أطماع  بالبحث خلف األسباب قد جند السبب يف ا ،املختلفة يف الداخل البورمي 
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ويؤكد هذا االجتاه عدم معاناة عدد ستة عشر أقلية مسلمة    ، وخارجية  ، واستثمارية داخلية  ،اقتصادية 
 . متوطنة يف بورما  مما يعاين منه مسلمي الروهنجيا من انتهاك يصل حد اإلبادة اجلماعية 

ملاذا تلك األقلية   : والسؤال الذي تسعى الباحثة إلجياد إجابة عليه من خالل تلك الدراسة هو 
 حتديدا هي أكثر من يدفع الثمن ؟  

 حديد مشكلة الدراسة  ت
ولكن تظهر املشكلة حينما يؤدي   ، ال ميثل التعدد مبعىن التنوع واالختالف يف حد ذاته مشكلة

ذلك التنوع واالختالف إىل آثار سلبية هتدد أمن اجملتمع واستقراره أو تؤدي إىل اضطهاد فئة أو  
واإلثنية أيضا أمهية خاصة على  وقد اكتسبت ظاهرة التعددية العرقية أ  ، عرق أو أقلية داخل اجملتمع

الصعيدين العلمي واالجتماعي يف ظل ما طرحته الصراعات اإلثنية والعرقية اليت شهدهتا جمتمعات  
  ،خمتلفة على امتداد دول العامل من حتديات ألمناط إدارة التنوعات وما ينجم عنها من صراعات

تماع العديد من القضايا املتعلقة بالتطهري  وتتمثل مشكلة الدراسة يف أنه قد طرح املهتمون بعلم االج
وكل دافع عن منطلقه ورؤيته إال أن الباحثة ترى أن البناء االجتماعي   ، العرقي للروهنجيا يف بورما 

لذا كانت هذه الرسالة    ، لبورما قد يرجع إليه السبب األساسي يف التطهري العرقي للروهنجيا يف بورما
 . ؤية الباحثة من عدمهاحماولة للتأكد من مدى مصداقية ر 

 أهداف الدراسة:  
 . التعرف على خصائص البناء االجتماعي للمجتمع البورمي  •
 . وبداية أزمتهم  ، التعرف على كيفية وصول املسلمون إىل بورما ووالية أراكان •
 إظهار أثر النسق االجتماعي يف بورما على القبول اجملتمعي لسياسة التطهري العرقي للروهنجيا   •
 . ر النسق الثقايف يف السيطرة على وعي اجملتمع مبا ينسجم وأهداف الدولة البورمية إيضاح دو  •
  ، الوقوف على مدى تأثري النظام السياسي لبورما على العالقة بني الدولة واملواطنني داخلها  •

 . وبني املواطنني وبعضهم 
 أن نبني مدى إسهام االقتصاد البورمي يف االضطهاد العرقي للروهنجيا.  •
 .التعرف على قدرة النظام الرتبوي البورمي يف تكوين مشاعر الكراهية ضد املسلمني يف أراكان  •
 . وطرق مواجهتها  ، حصر أهم التحديات املواجهة للمسلمني الروهنجيني يف ميامنار •
 . إبراز أهم اجلهود املبذولة من بعض الدول واحلركات التحريرية ملواجهة أزمة الروهنجيا  •
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 الدراسة: تساؤالت 
تنطلق هذه الدراسة من تساؤل رئيسي وحموري ) ما هي األسباب احلقيقة الكامنة خلف اضطهاد  

وانبثق عن   ، وهل تلك األسباب اجتماعية واقتصادية أم دينية وسياسية ؟ ،األقلية املسلمة بأراكان 
 : هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية على النحو التايل

 ي لبورما ؟ ماهي خصائص البناء االجتماع •
 مىت وصل اإلسالم إىل بورما ووالية أراكان , ومىت بدأت أزمة مسلمي أراكان ؟   •
 ما تأثري النسق االجتماعي يف بورما على القبول اجملتمعي لسياسة التطهري العرقي للروهنجيا ؟  •
  إىل أي مدى كان للنظام الثقايف دور يف السيطرة على وعي اجملتمع مبا ينسجم وأهداف الدولة  •

 البورمية ؟  
ما مدى تأثري النظام السياسي لبورما على العالقة بني الدولة واملواطنني داخلها, وبني املواطنني   •

 وبعضهم ؟  
 كيف ساهم االقتصاد البورمي يف االضطهاد العرقي للروهنجيا ؟  •
إىل أي مدى جنح النظام الرتبوي البورمي يف تكوين مشاعر الكراهية ضد املسلمني يف أراكان   •

 ؟  
 ما أهم التحديات املواجهة للمسلمني الروهنجيني يف ميامنار , وكيفية مواجهتها ؟   •
 ما اجلهود اليت بذلتها بعض الدول واحلركات التحريرية ملواجهة أزمة الروهنجيا ؟   •

 واألهمية التطبيقية  –أهمية الدراسة )األهمية النظرية  
 - : ترجع األمهية النظرية لألسباب التالية   :األهمية النظرية 

 . والوقوف على أسباهبا احلقيقية سعيا للفت األنظار إليها  ،احلاجة املاسة للتعريف هبذه القضية  . 1
لتكون هذه الدراسة معربا ملن يرغب يف تناول جانب من جوانب قضية االضطهاد العرقي يف   . 2

 . ميامنار
ويساهم يف الوصول إىل حقائق علمية جديدة , ويعاون  يضيف البحث يف جمال الرتاث العلمي   . 3

يساهم يف جمال تعميق الفهم   ، واختيار القوانني العلمية ، يف جمال صياغة األحكام النظرية
   . جلوانب املوضوعات اليت تشملها الدراسة

 - :ترجع األمهية التطبيقية هلذه الدراسة إىل اآليت  األهمية التطبيقية:  
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راسة يف اجملال التطبيقي باالستفادة من نتائجه وتوصياته يف إلقاء الضوء على  تساهم الد         
وإجياد   ، والرتكيز على أسلوب مواجهتها  ،وكشف أبعادها  ، ولفت األنظار إليها  ،املشكالت القائمة 

  ، احللول واالقرتاحات املناسبة هلا مبا قد يساهم يف حتقيق فائدة قومية للمجتمع يف اجملال التطبيقي
مي  بور وتنوع العرقيات يف اجملتمع ال  ،ما قد تساهم يف توفري مادة علمية للمهتمني بقضايا االضطهاد ك

ومسلمي بورما بصفة   ،من خالل دراسة ووصف احلقائق واملشكالت احمليطة بالروهنجيا خاصة 
ك بالرجوع  وذل  ،وبالتايل اجملتمع   ،وحتليلها وتفسريها مما يكون له أثر فعال يف خدمة األقليات  ،عامة 

إىل علم االجتماع كونه علم مسئول عن تقدمي العون واملعرفة السوسيولوجية للتغلب على خمتلف  
 املتعددة. أنواع املشكالت االجتماعية املواجهة لألقليات يف بورما ومجيع اجملتمعات 

 اإلطار النظري والمنهجي: 
وللوصول إليه البد   ، لكل حبث علمي هدف ، ضرورة للبحث العلمي "  المنهج العلمي          

واملنطق مبا    ، وإعمال العقل   ،االبتعاد عن العشوائية   ، من اختيار األسلوب املنهجي املناسب لتحقيقه 
وإدراك أبعاده باعتباره   ، ويعطيه القدرة على التحليل  ، يسمح للباحث االقرتاب الدقيق من الواقعية 

 وبني املنهجية املتبعة.   ،اإلطار املرجعي والنظري  حلقة الوصل بني 
حتلل   ،ألهنا توفر صورة دقيقة للظاهرة موضوع البحث  تعد هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية  

والتنبؤ   ، كيف وصلت إىل صورهتا احلالية  ،الكشف عن احلالة السابقة للظاهرة ، أبعادها ومسبباهتا
يعتمد    ، وضع نتائج علمية دقيقة تسهم يف إجياد احللول املناسبةمن مث    ، مبا ستكون عليه يف املستقبل

البحث الراهن على مجع البيانات واإلحصائيات الدقيقة حول طبيعة البناء االجتماعي للمجتمع  
حتليلها وتفسريها للوقوف على العوامل املسببة ملشكلة    ،البورمي وعالقته باالضطهاد العرقي للروهنجيا 

 البحث  
احثة في البحث الراهن على مجموعة من األساليب المنهجية المالئمة لطبيعة  اعتمدت الب

 : الدراسة وهي
 : األسلوب الوصفي 

يعد البحث حمل الدراسة حبثًا نظريًا يعتمد على األسلوب الوصفي التحليلي من خالل             
ووفقا    ، حتليل املفاهيم ذات العالقة بالظاهرة املدروسة  ، رصد الكتابات املتعلقة باملوضوع قيد الدراسة

د لسكان غري  لتلك الدراسة فإن التطهري العرقي هو وحدة التحليل اليت تطلق على عملية الطر 
على خلفية " متييز ديين أو عرقي أو سياسي أو اجتماعي أو   ، مرغوب فيهم من إقليم معني
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خلطورته على اإلنسان فقد   ، اسرتاتيجي أو العتبارات أيديولوجية أو مزيج من اخللفيات املذكورة " 
تمايز بني بين البشر،  وال  ، مت وصفه ضمن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ملا ختلفه من مشاعر الكراهية

ومت وصف أوضاعهم وفًقا للظروف السائدة   ،إثارة االحتقان واخلصومة  ،سلب حقوقهم املشروعة 
ودراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بوضع ومكانة األقلية الروهنجية من خالل منهجية  البورمي  يف اجملتمع  

يادية مبا حيقق أهداف البحث  وتفسريها بطريقة موضوعية وح ،علمية للحصول على نتائج علميه 
ولذلك استعانت الباحثة باألسلوب الوصفي لتحليل الوضع الراهن ألقلية الروهنجيا   ، وتساؤالته

املسلمة من اضطهاد وانتهاك حلقوقهم وتشريد وهتجري وعالقة تلك املمارسات بالبناء االجتماعي  
 . والواقع الفعلي للمجتمع البورمي

   :األسلوب التاريخي 
مت الباحثة املنهج التارخيي يف هذه الدراسة وذلك الرتباط املشكلة البحثية ارتباطًا  استخد

كان ال بد للباحثة من الرجوع إىل املاضي لتعقب التطور التارخيي    ،وثيًقا بوقائع اجملتمع املاضية
حىت    ، دمية للظاهرة  منذ نشأهتا والوقوف على تغريها وانتقاهلا من حال إىل حال اعتبارا من بورما الق

اآلن حيث مل تقف الباحثة عند وصف أوضاع الروهنجيا يف بورما القدمية بل تعدت ذلك إىل  
التحليل والتفسري للوقائع واألحداث املرتبطة بتدهور أوضاع األقلية املسلمة يف أراكان وفًقا ألسس  

والعنف  منهجية البحث هبدف الوصول إىل حقائق وتعميمات تساعد يف فهم أسباب االضطهاد 
   . ضد األقلية املسلمة فضاًل عن إمكانية التنبؤ مبستقبل الروهنجيا 

 - : أدوات جمع البيانات غير الميدانية
  ، دكتوراه ، نتائج البحوث والدراسات السابقة " ماجستري :المصادر األولية  •

الوثائق التارخيية احملفوظة يف دور   ،حبوث املؤمترات واللقاءات العلمية " 
املطبوعات اإلحصائية الصادرة عن اجلهات   ،التقارير السنوية والدورية ،الكتب
  .الرمسية 

مقاالت الدوريات " الصحف واجملالت العامة    ،املوسوعات ودوائر املعارف   : المصادر الثانوية •
 . النشرات اإلخبارية ، الكتب املتخصصة يف خمتلف املوضوعات ، "
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 : مجاالت الدراسة " حدود الدراسة " 
   -المجال الجغرافي:  . أ

إقليم أراكان    ،يقصد به النطاق املكاين إلجراء الدراسة وهو بالتحديد دولة بورما بصفة عامة         
وحيده من الشمال الشرقي    ،بصفة خاصة وتقع بورما يف جنوب شرق أسيا على امتداد خليج البنغال

لى خليج  وتطل حدودها اجلنوبية ع ،من الشمال الغريب كال من اهلند وبنغالديش  ، دولة الصني
وهو    ، بالنسبة إلقليم أراكان فهو إقليم احتلته بورما بعد االستعمار الربيطاين  ،البنغال واحمليط اهلندي 

 . حاليا يسمى والية راخني او ركهاين لتضليل الرأي العام
   -: المجال البشري   . ب

 سكان  يضمن اجملال البشري مجهور البحث الذي تشملهم الدراسة يف هذا البحث متمثلني يف      
وذلك طبقا إلحصاء عام   ،نسمة تقريبا "  56890418ويبلغ عددهم "  ،بورما بصفة عامة 

وما يتعرضون له من   ،ويتضمن األقلية املسلمة املقيمة يف إقليم أراكان بصفة خاصة  ، م2006
  ، وهم من العرقيات املتأصلة ، " من سكان اإلقليم تقريبا %90وتقدر نسبتهم ب "  ،اضطهاد 

الرتك واهلنود وسكنت منطقة أراكان   ،الفرس  ،اختالط عدد من القوميات من العرب  ونشأت بعد
  وكانوا حكام وملوك يف مملكتهم أراكان

   -: المجال الزمني . ت
 . املدة الزمنية اليت استغرقها البحث      

 : مفاهيم الدراسة 
املنهجية اهلامة يف تصميم  يعد حتديد املفاهيم، واملصطلحات العلمية للدراسة العلمية أحد الطرق 

 لذا استعانت الدراسة الراهنة ببعض املقوالت لعلم االجتماع واملفاهيم وأمهها:  ، البحوث
 : البناء االجتماعي

استخدم " اسبنسر " وغريه من علماء االجتماع املعاصرين هذا املصطلح لإلشارة إىل نوع من  
رب وحدات البناء االجتماعي هي ذاهتا  وتعت ،الرتتيب بني جمموعة نظم يعتمد بعضها على بعض 

واالفرتاض األساسي هنا هو أن التكامل أو بقاء الكل يتوقف على العالقات بني   ، بناءات فرعية 
" كل مرتابط ومتفاعل يتكون من مجاعات    :يعرفه إيميل دور كايم بأنه  األجزاء وأدائها لوظائفها   
وما بينهم من عالقات اجتماعية متبادلة    ،واجلماعات   وأدوار يزاوهلا األفراد   ،اجتماعية , نظم أساسية 

ويتضمن    ، فهو اإلطار التنظيمي العام الذي يندرج حتته كافة أوجه السلوك اإلنساين يف جمتمع ما  ، "
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جمموعة النظم االجتماعية ذات القواعد السلوكية املستقرة اليت حتكم األنشطة اإلنسانية املتعددة يف  
 اجملتمع.

  ، H.Backerبيكر  ،Von Visae) فون فيزة جتماع التحليليون أمثال: تصور علماء اال
وأنه شبكة من العالقات    ، ( للبناء االجتماعي " أنه ترتيب لألوضاع أو املراكز  E.T.Hillerهيلر  

الطبقات   ، وهكذا يتكون بناء اجملتمع أو تنطيمه من مراكز مثل املهن  ، بني األشخاص أو الفاعلني
   . والتوزيع العمري واجلنسي

  :التعريف اإلجرائي للبناء االجتماعي •
البناء االجتماعي هو كافة األنساق االجتماعية باجملتمع مثل ) النسق االجتماعي " العائلي أو  

  ، نظم الضبط االجتماعي " ، القيادة  ،االنتخابات ، النسق السياسي " النظم السياسية ،القرايب " 
  ، النسق التعليمي " الرتبوي "  ، النسق االقتصادي ، القيم والعادات "  ، الدين ، النسق الثقايف " اللغة 

كذلك فإن البناء    ،وما تقوم به هذه األنساق من وظائف متشابكة مع بعضها لتشكل كال متماسكا 
ويربطهم عالقات حتدد املكانة واملركز االجتماعي    ، ن يف األدوار االجتماعي هو جمموعة أفراد يتفاعلو 

   . ويف اجملتمع ككل  ،للفرد يف النسق 
 : "  Ethnic Cleansingالتطهير العرقي "  

انتشر استخدام مصطلح التطهري العرقي منذ تسعينيات القرن العشرين واستخدمته كافة وسائل  
  780وعرفته جلنة خرباء األمم املتحدة املنشأة عمال بقرار جملس األمن رقم  ،اإلعالم مبعناه العام 

م بأنه " سياسة هادفة تصممها جمموعة عرقية أو دينية واحدة إلزالة السكان املدنيني  1992عام 
وذلك بأساليب عنيفة وباعثة   ، التابعني جلماعات عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية حمددة

  ، اإلعدام خارج نطاق القضاء  ،االعتقال و االحتجاز التعسفيني  ،التعذيب  ، ل للرعب كالقت
إزالتهم وهتجريهم   ، وحجز املدنيني يف مناطق الغيوات )املعازل ( ، اإلساءات اجلنسية  ،االغتصاب 

والتدبري   ، وترحيلهم قسرا واهلجمات العسكرية املعتمدة على املدنيني واملناطق املدنية أو التهديد هبا
 . تعمد للممتلكات وقد تدرج هذه اجلرائم حتت معىن اتفاقية اإلبادة اجلماعية "امل
 : التعريف اإلجرائي للتطهير العرقي  •

قد تكون من قبل السلطة   ،التطرف  ، يعد التطهري العرقي سياسة ممنهجة يغلب عليها التعصب
احلاكمة للدولة أو من قبل واحدة أو أكثر من اجملموعات العرقية أو الدينية هبذه الدولة نتيجة  
لالختالف " الديين أو العرقي أو السياسي أو نتيجة لألطماع املادية أو مزيج من تلك األسباب "  
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والقسوة    ،لكنها متشاهبة يف العنف   ،فة هبدف اإلزالة القسرية لسكان إقليم معني باستخدام طرق خمتل 
  ، االعتقال واالحتجاز التعسفي  ،التعذيب   ،الرتحيل اإلجباري خوفا من القتل   ،كـ "  اإلبادة اجلماعية 

يرتكب التطهري العرقي يف زمن السلم كما يرتكب يف   ، االغتصاب "  ، اإلعدام خارج نطاق القضاء 
 . يعد كجرائم حرب ضد اإلنسانية  ،زمن احلرب 

 : مفهوم العرق 
أعراقا )عرق الرجل( صار عريقا يف الشرف، األعراق: هو ذو   ، وفقا ملعجم املنجد " أعرق  العرق
 .صل كل شيء" وهي أ  ، واجلمع عروق وأعراق  ،يقال هو أعرق منك يف كذا أي أأصل منك   ،األصل 

" أن العرق عبارة عن جمموعة من البشر هلم خصائص بيولوجية مشرتكة ال   :يرى دينكن ميشيل 
 . تفصلهم عن باقي اجلماعات العنصرية "

بأنه جمموعة من البشر حيملون جينات وراثية واحدة    : يعرف معجم المصطلحات السياسية العرق 
   .جتعلهم مشرتكون يف الصفات الفيزيائية  

و هلذا املعىن داللة فزيائية وبيولوجية تشري إىل   ،بأصل كل شيء  المعجم الوسيط العرق  يحدد
 . االحندار القرايب بني جمموعة من األجيال املتعاقبة 
جمموعة من األفراد يشرتكون يف بعض املقومات   :الجماعة العرقية من وجهة نظر أحمد وهبان 

..إخل باإلضافة إىل اشرتاكهم يف بعض السمات البيولوجية كوحدة  . الدين والتاريخ ،الثقافية كاللغة 
   .األصل 

 : التعريف اإلجرائي للعرق  •
  ، االجتماعية  ،يشري مصطلح العرق إىل وجود جمموعة من البشر يتفق أفرادها يف الصفات " البدنية

وختتلف تلك اجملموعة    ،.إخل  " رغم عدم وجود عرق صاف وفقا للبيولوجيا احلديثة ،.الدينية   ،ثقافية ال
.."  ،. الدين   ،القومية   ،الثقافة   ،عن باقي أعضاء اجملتمع يف بعض أو كل من السمات التالية " الساللة 

    .الرغبة يف السيطرة ،مما قد ينشأ النزاع
 :  Ethnicityمفهوم اإلثنية  

أول استخدام ملصطلح اإلثنية يف جمال العلوم االجتماعية كان من خالل العامل السوسيولوجي "  
وأثار الكثري من اجلدل فقد استخدمه   ،م 1591" عام   David Reisman ديفيد رايزمان 

البعض مبعىن اجلماعات الفرعية أو األقليات بل وقد استخدمه البعض مبعىن يشمل كافة أشكال  
   .ومبعىن األمة   ، قد استخدم مبعىن القبيلةالتمايز ف 
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يف اعتبار اإلثنية مصطلح يطلق على   ساهمت اإلدارة االستعمارية األوربية للقارة اإلفريقية 
لتشري إىل أي أمة   ،وبداية القرن العشرين  ،وذلك منذ هناية القرن التاسع عشر  ، اجملتمعات الدخيلة

 . بدون تاريخ
رغم    ،معىن مرادف لألمة والشعب   :" بأهنا    Le petit Ropert"    :عرفها القاموس الفرنسي 

  ، فرق بينها وبني العرق ،انفراد اجلماعة اإلثنية بطابع ثقايف مميز، إال أهنا تشرتك يف اللغة والثقافة
 . فعرف العرق بأنه اختالف مجاعة عن باقي اجلماعات بيولوجيا

رعية يف اجملتمع تتميز بثقافة تقليدية  بأهنا مجاعة ف يعرفها معجم مصطلحات العلوم االجتماعية 
وخيتلفون عن اجملتمع ومجاعاته يف مقوم أو   ،وشعور بالتوحد  ،مشرتكة يتملكهم إحساس بالذات 

 . ...".عادات وتقاليد ، ديين  ،أكثر " ثقايف 
 : التعريف اإلجرائي لإلثنية •

ويشعر هبا   ، أفراد اجملتمعهي مجاعة اجتماعية فرعية باجملتمع تشعر بذاتيتها واختالفها عن باقي 
  ، وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على تلك الذاتية فتعمل بطريقة خمتلفة عن اآلخرين   ، اآلخرون أيضا

والزواج غالبا من أعضاء   ، ويشرتك أعضاء اجلماعة يف أصل واحد قد يكون حقيقي أو خيايل
ون فيما بينهم يف بعض  ولكنهم خيتلف  ،ويعيش أعضاء هذه اجلماعة يف ظل ثقافة واحدة ،اجلماعة

 . سلوكا مميزا ، ذكريات مشرتكة  ، وهلم تاريخ واحد ، اجلوانب الثقافية
 مفهوم األقلية: 

وختتلف عنهم يف العرق    ،وجود مجاعة ثقافية قليلة العدد متثل نسبة حمدودة من السكان  : هي  األقلية
سي أو االجتماعي أو الثقايف أو  وقد تقابل تلك األقلية بالتمييز السيا  ، أو الدين أو اللغة أو الطائفة 

   . االقتصادي ضدها الختالفها مع األغلبية
تعاين من تفرقة   ، بأهنا مجاعة عنصرية أو دينية أو إثنية معرتف هبا يف جمتمع معني : تعرف األقلية 

إمنا يستخدم يف   ، جدير بالذكر أن هذا املصطلح ليس مصطلحا فنيا ، مرتتبة على حتقري أو متييز
مثال ذلك أنه على الرغم من أن النساء ال ميثلن    ،ان لإلشارة إىل أغلبية بدال من أقليةأغلب األحي

فإن بعض املؤلفني يطلقون عليهن " مجاعة األقلية " ألن اجملتمع   ،إمنا هن فئة اجتماعية  ،مجاعة 
قد تكون مشوبة   ،من وجهة نظرهم يضعهن يف مرتبة أدىن ، الذي ميسك مبقاليده الرجال

   .رمبا باالحتقار  ،باالستخفاف 
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الذي يحدد األقلية   ،يتبين من التعريفات السابقة لألقلية استنادها على المعيار الكمي
وأغفل أيضا عوامل   ،وبذلك قد أغفل أهمية العوامل التنظيمية والقيادية  ، بالمحتوى العددي

ولذلك فضل بعض المحللين استخدام    ، االختالف في عالقات القوة بين الجماعات المختلفة
المعيار الحركي في تعريف األقلية من واقع عالقتها بالسلطة التي تشعرها باالختالف  
  واالغتراب عن محيطها مما يدعم شعور تلك األقلية بالتضامن فيما بينهم و من هذه التعريفات

/ -   
مستغلة من الناحية    ، مضطهدة  ، ياسية كل مجاعة عرقية ال تتمتع باملشاركة الس  :تعريف األقلية بأنها

 هل متثل أغلبية أم أقلية.  ، االقتصادية بغض النظر عن نسبتها إىل اجلمهور ،االجتماعية 
  ، املعايري اخلاصة بالوضع االجتماعي  ، يف تعريفها لألقلية بني املعيار العددي  جمعت ) نفين سعد ( 

الدولة ختتلف عن أغلبية الرعايا من حيث    عرفتها بأهنا " جمموعة من مواطين  ،االقتصادي   ، السياسي
تستهدف محاية القانون الدويل    ، تشعر باالضطهاد   ، غري مهيمنة  ، اجلنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة 

 . هلا
إطارها    ، عرفها بأهنا أقلية تنتمي إىل أمة  :األول   :تعرف األقلية من وجهة نظر مختلفة بأنها نوعان

بالتايل ليس هلا إطار   ، عرفها بأهنا ليس هلا أمة : الثاين ، تتبع ثقافة تلك األمة  ،االجتماعي هو أمتها 
املصري حيث أهنا نتاج   ،قد يصبح هذا النوع يف النهاية األمة بفعل االنتماء ، اجتماعي إال ذاهتا 

 للرتاكمات التارخيية  
   :التعريف اإلجرائي لألقلية  •

ختتلف عن باقي سكان اجملتمع يف واحدة أو أكثر من   ، موعة من بني رعايا الدولةتعد األقلية جم
الثقافة (، غالبا تكون أكثر فقرا من   ، الدين ، اللغة ،السمات الفيزيقية  ،هذه املتغريات ) الساللة 

لكنهم يعملون على   ، خاصة العنصرية ،تعاين التمييز ضدها بكل أشكاله  ، باقي سكان اجملتمع
تسلك وسائل غري مثالية للوصول إىل مراكز متساوية يف القوة مع من ميلكون    ،ى اجملموعة احلفاظ عل

و ال متتلك    ،يدرك أفرادها مقومات ذاتيتهم ومتايزهم  ،مراكز سياسية متقدمة   ،مكانة اجتماعية عالية 
ى ثقافة  تؤثر عل  ،لكنها قد تسيطر على العديد من النواحي االجتماعية   ،األقلية السيطرة يف الغالب

 قد متتلك الوسائل الالزمة للحصول على الثروة فتظهر مبستوى اجتماعي مرموق    ،اجملتمع
 :  Pluralismمفهوم التعددية 
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القابلية لإلحصاء واحلساب    ، كلمة مشتقة من " عد " مبعىن أحصى , وتشري إىل عدم التفرد   التعددية
 . , وحتتوي معىن القدم واالستمرارية حىت يعتد هبا 

فال يوجد تعدد دون تنوع تتمسك به اجلماعة سواء كان التنوع ديين   ، التعدد كمفهوم يعني التنوع
لكنه كمصطلح فيعين النظام السياسي الدميقراطي املستقر نتيجة احرتامه   ، أو فلسفي, طبقي...

وقد يكون التعدد إجيايب مقبول أو   ،تالف االجتاهات األيديولوجية والفلسفية والدينية للتنوع واخ
 . سليب مرفوض

أن األنساق السياسية والثقافية واالجتماعية قد تتكون من أجزاء أو   : التعددية مصطلح يشير إلى
يف الفلسفة    التعددية  ،مجاعات مستقلة ذاتيا بعضها عن بعض، لكن بينها تساند أو اعتماد متبادل 

 . مذهب فكري يتعارض مع الواحدية ألنه يأخذ يف اعتباره أكثر من مبدأ واحد للوجود
بأهنا تعدد اجلماعات باجملتمع، وتعدد الروح االجتماعية    :يعرفها معجم المصطلحات االجتماعية

أو   قد تكون  التعددية سياسية أو دينية ،اليت قد تكون متعددة داخليا أيضا  ،داخل كل مجاعة 
 . .... ، الثقافية 

بأهنا مجيع املؤسسات املشاركة يف ممارسة    : ذهب معجم المصطلحات السياسية لتعريف التعددية 
وقد تكون هذه املؤسسات نتاجا للتعددية   ، السلطة سواء كانت مؤسسات اجتماعية أو حكومية 

 االجتماعية     
 : التعريف اإلجرائي للتعددية •

قد يكون التعدد بسبب    ،التنوع بني األفراد أو اجلماعات داخل اجملتمع  ، االختالف يشري التعدد إىل  
التعدد االجتماعي ظاهرة مالزمة   ،االختالف " الديين أو السياسي أو الثقايف أو االجتماعي "

قد تكون سببا يف تدمريه    ، للمجتمع البشري قد تؤدي إىل منو اجملتمع يف حالة التعايش والتوافق معه
 . نشب النزاع والصراع نتيجة رفض اآلخر   إذا

 : Plural societyمفهوم المجتمع التعددي 
" اجملتمع املتضمن عنصرين أو نظامني اجتماعيني خمتلفني أو أكثر   :عرفه ديري فير فيفال بأنه

يعيشان جنبا إىل جنب دون اندماج يف وحدة سياسية واحدة فلكل منهم هوية خاصة فهي مجاعات  
فال    ، رى أن اجملتمع التعددي يشهد تنظيما من أجل اإلنتاج أكثر من احلياة االجتماعيةمغلقة كما ي

ويتضمن عدة   ،وهو جمتمع غري مستقر ، تلتقي تلك اجلماعات إال يف السوق ألغراض اقتصادية
   . قوميات ويتعذر على أعضاؤه أن حييوا حياة اجتماعية متجانسة "
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ال إذا ظهرت اختالفات يف املؤسسات سواء االجتماعية  أن اجملتمع ال يعد تعددي إ : يرى سميث
بني اجلماعات أيضا مبا يشكل تعارض بينهم مينع استقرار اجملتمع   ، ..إخل.أو االقتصادية أو الدينية 

   . وحتقيق الوحدة إال باإلكراه
منوذج للمجتمع التعددي قائم على أربعة احتماالت هم ) جمتمع موحد    "   John Rexيتبنى "

جمتمع يسمح باالختالف والتنوع سواء يف    –يسمح باالختالف يف اجملال اخلاص    ، يف اإلطار العام
جمتمع    – جمتمع موحد يف اإلطار العام واخلاص أي ال يشجع االختالفات    – اإلطار العام أو اخلاص  

 . طار العام رغم وجود وحدة يف املمارسات الثقافية اخلاصة بني اجلماعات ( يسمح بالتنوع يف اإل
   : المجتمع المتعدد المتصارع

يعرف بأنه جمتمع مكون من مجاعات غري مستقرة تعيش يف إطار سياسي عام وتتمسك كل منهم  
وتوجد   ،ن وتتنافس كل جمموعة مع األخرى دون ضوابط أو تعاو  ،بثقافتها ودينها ولغتها وتقاليدها 

لكن الدولة فوق اجملتمع وتضع بعض الضوابط لتنظم   ، السلطة يف قبضة إحدى هذه اجملموعات
يتم احلفاظ على النظام وتغيري منط   ، العالقات بني اجلماعات مبا ال يسبب عالقة عدائية حبتة

هم  ال يوجد تكامل تطوعي بني اجلماعات لعدم شعور  ،العالقات االجتماعية السائدة باإلكراه
 . باالنتماء اجملتمعي 

   - :المجتمع المتعدد المتوازن 
يعرف بأنه جمتمع مكون من مجاعات مستقرة ومتجانسة ثقافيا واختالفاهتم متحركة ومرتبطة بالرأي  

عالقتهم   ، والسلطة موزعة بينهم ، متعاونني فيما بينهم ومتماسكني اجتماعيا  ، العام واالنتخابات
يعربوا عن إرادهتم   ،لديهم شعور باالنتماء واحرتام القانون  ،نة بالدولة وبعضهم تكاملية ومتواز 

 بأساليب سليمة. 
 التعريف اإلجرائي للمجتمع التعددي:  •

  ، هو اجملتمع ذو العناصر املتباينة واملصاحل املختلفة وامليول املتنوعة نتيجة اإلرادة اجملتمعية املتباينة
وعدم االستقرار لتعددية اجملتمع سواء كانت تعددية دينية أو لغوية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية  

 . أو إثنية 
 : االتجاهات النظرية 

يعد حتديد اإلطار النظري ملوضوع البناء االجتماعي لبورما والتطهري العرقي للروهنجيا أمرا أساسيا  
نظريات   ، ت العلمية اليت صنفت إىل ) نظريات تفسرييةلتوجيه الباحث نظرا لتعدد انواع النظريا
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حيث أنه ال ميكن االعتماد على نظرية بعينها لتفسري موضوع    ،نظريات اجتماعية تقوميية (   ،وصفية 
لذلك سوف يتم   ،البحث بشكل كامل نظرا الختالف العلماء يف تفسري أسباب حدوث النزاع 

ختلفة املفسرة لظاهرة النزاع العرقي واألقليات كمنظور  االجتاهات النظرية امل ، عرض بعض املقاربات
اليت   ،املخاوف  ، اليت نتج عنها الكثري من التوترات  ، معريف فقد ظهرت العديد من التغريات الدولية

جاءت املقاربة  اإلثنوواقعية لتؤيد ذلك التفسري كما   ، النزاع اإلثين ، كانت سببا يف نشوب الصراع
 يلي  

 :  Realism Ethnityاإلثنوواقعية  النظرية 
اخلوف على حياة   ، ربطت تلك النظرية أسباب النزاع اإلثين إىل اخلوف والقلق من فقدان األمن

كذلك اخلوف من اهليمنة الثقافية مما يدفع البعض للسعي إىل التحصني الثقايف    ،األفراد وسالمتهم 
سبب النزاع يعود إىل غياب   " أن   Barry Buzan يرى "  ،"  David Lake وفقا لـــ " 

قصرت النظرية عوامل انتهاء الصراعات اإلثنية    ، السلطة الشرعية القوية لفرض األمن بني اجلماعات 
على عامل الفصل املادي بني اجلماعات املتنافسة مؤكدة أن الصراعات اإلثنية القائمة بسبب  

الداخلية واخلارجية للدول حيث   أنه ال ميكن الفصل بني السياسة  ،عدم األمن قد انتهت  ،اخلوف
مع بداية    ،يكون التدخل اخلارجي يف الشئون الداخلية للدول حتت دعوى محاية األقليات املضطهدة 

عصر التنوير علت أصوات تنادي بتحقيق التعاون بني اجلماعات داخل اجملتمع كحل الهناء النزاع  
   - عرفوا بأتباع النظرية الليربالية / ، اإلثين

 : الليبرالية النظرية 
وتدور أفكارهم    ،" الداعمان لإلنسانية   Kant , Rousseau استمد الليرباليون مبادئهم من "  

حول أمهية الدميقراطية يف حتقيق السالم والقضاء على النزاعات اإلثنية من خالل حتقيق األمن  
يرى رواد هذه النظرية    ،اإلنساين بالرتكيز على أمن الفرد عوضا عن أمن الدولة وحتقيق األمن التعاوين 

عزلة    ،عدم مساواة يف احلقوق اإلنسانية واالقتصادية  ، أن النزاع ينشأ نتيجة غياب العدالة يف التوزيع
لذلك تدعو تلك   ، عدم رغبتها يف التدخل اخلارجي  ، الدول املبتاله هبذا النزاع عن العامل اخلارجي 

حتقيق التعايش    ،دارة النزاع بالتحكم يف عناصرهتقنيات وإجراءات إل  ، النظرية إىل إجياد اسرتاتيجيات
ذلك بتقسيم التكاليف    ، جتنبا للحروب بالتعاون بني اجلماعات  ، بقائه  ، السلمي حفاظا على اجملتمع

حل   ، حتقيق السالم اإلجيايب  ، واملسئوليات باستخدام املؤسسات الدولية واآلليات املتعددة األطراف
ذلك طبقا   ،اجملتمع سواء كان عنف مباشر أو هيكلي أو ثقايفمجيع أشكال الصراع املوجودة يف 

" لتمثيل الصراع منذ أواخر الستينيات كمثلث يوجد     John Galtungللنموذج التحليلي لــــ "  
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إذا كان اهتمام    ،يف قاعدته " العنف الثقايف   ، يف قمته الصراع املباشر، يف وسطه " العنف اهليكلي "
حتقيق املساواة بني مجيع األطراف باجملتمع حتقيا للسالم الداخلي فقد دعا   ، يةالليرباليني بالدميقراط

اعتربت الدولة أحد هذه األطراف كما   ، البنائيني لعملية التأثري الفكري على مجيع أطراف الصراع
   : يلي

 : Constructivismالنظرية البنائية 
ركزت    ،خالل منظور الفرد واجملتمع فسرت النزاع اإلثين أو العرقي ضمن الظاهرة األمنية من  

  ،الضوابط واخلطاب السائد يف اجملتمع الذي يشري إىل املعتقدات واملصاحل معا  ،على تأثري األفكار 
أن    ،وبينهم وبني البيئة " الدولة " ، تتبىن تلك النظرية فكرة التأثري الفكري املتبادل بني طريف الصراع

للدولة مع والءات أخرى أمهها الوالء للجماعات اإلثنية أو   أسباب النزاع اإلثين هو تقاسم والئهم
  ، تسبب اهلويات واملصاحل النزاعات اإلثنية باعتبار اهلوية معطى طبيعي ثابت  ،العرقية والقبلية 

بإزالة التأثري السليب بينهم يتم القضاء على النزاع من خالل القادة   ،باختالف املصاحل ينشأ النزاع 
تقوم اإلدارة بتحويل النزاع من خالل إقناع اإلثنيات املتعددة   ،اعية أو الظروف أو األنظمة االجتم

بأن هويتها تتحدد وفق انتماءات واسعة فيستبدلون أفكار إقصاء اآلخر هبوية اندماجية الحتواء  
اآلخر، أقرت البنائية أن للدولة دور يف حتريك النزاعات اإلثنية من خالل تدخلها يف نظرة اجلماعة  

يربز هذا التأثري يف الدول ذات   ،تطلعها لالرتباط مع مجاعات أخرى يف دول أخرى ،ثنية إليها اإل
  ،يرى البنائيني أن سلوك صناع القرار هو سلوك تابع للجماعات اإلثنية  ، النظم السياسية الضعيفة 

  ، بقاألنه ال ميكن أن يكون احملرك األساسي للنزاع حيث أنه تابع وليس معطى مس ، وليس العكس
 إذا كانت هذه هي رؤية البنائيني فكيف كانت رؤية أصحاب النظرية النشوئية ؟  

   :prim idealismالنظرية النشوئية "األولية" 
وتتمتع هذه اجلماعات بوالء أفرادها   ، تربز تلك النظرية كل مجاعة داخل الدولة كفاعل مستقل 

تزداد قوة تلك الرابطة بزيادة تعصب تلك اجلماعة جتاه    ،لشعورهم باالنتماء إىل رابطة إثنية جتمعهم
تفرتض النظرية   ، Samuel Huntingtonوفقا لقول  ،اجلماعات العرقية أو اإلثنية األخرى

كلما كان هذا االختالف كبري كلما أدى  أنه   ،النشوئية وجود اختالف يف اهلوية بني اجلماعات
ترى أن االختالف بني   ،بالتايل وجود حدودية اجلماعات ،ذلك إىل نزاع إثين لعدم تقبل اآلخر

يرجع أصحاب    ، منه تطور السلوك العنفواين  ،البشر قد خلف على مر القرون النزاعات األكثر ضراوة
تراكم الكراهية   ، تلك النظرية أسباب النزاع إىل عدم وجود روابط قرابة بني اجلماعات يف جمتمع ما 

اختالف هوياهتم عن بعض مما يزيد من السلوك العدائي   ،واألحقاد بينهم فرتات طويلة من الزمن 
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ملقاربة  ترى تلك ا  ، "   Greets , Shills , Isaccs , Walker connerبينهم حبسب "  
أن سلوك صناع القرار نابع أيضا من والئهم للجماعة العرقية وثقافتها اليت تدفعهم للعداء جتاه باقي  

رغبتهم يف خدمة اجلماعة املنتمون إليها مما يولد إحساس من عدم    ،اجلماعات العرقية داخل الدولة 
هناك وجهة نظر   ، لضغينة بينهماملساواة بني اجلماعات اإلثنية والعرقية يف الفرص واملوارد فتولد ا

الثقافات داخل   ،( تفيد أن اختالف اهلوية  Samuel Huntingtonأخرى تبناها املفكر ) 
أن هذا االختالف عنصر هتديد    ، دول العامل املتقدم نتج بعد احلرب الباردة  ،جمتمعات العامل الثالث 

ف الثقايف بني الوحدات  ( أن االختالSamuel رأى العامل )  ،اجلماعات  ،الستقرار الدول 
   . زعزعة االستقرار ، السياسية سبب أساسي يف نشوب الصراع

 Barryمنهم )  ، قوبلت افرتاضات النظرية النشوئية باالنتقاد حيث رأى فريق من العلماء 
Buzan  التعايش السلمي بني   ، التعدد العرقي قد يؤدي إىل التآلف  ، ( أن االختالف الثقايف

أن االختالف بني اجلماعات مل يكن السبب الوحيد يف نشوب   ،داخل اجملتمع اجلماعات املتعددة  
  ، التسيس  ،إمنا يعود إىل جمموعة متداخلة من األسباب مثل ) الفوضى ، النزاع بني اجلماعات

  ،لذلك ظهرت النظرية الوسائلية أو التفاعلية كرد فعل على النظرية النشوئية  ،إخل (  ، االختالف
  ، املقاربة التفاعلية الرمزية إطارا نظريا لتوجيه الباحث يف كل مراحل الدراسة اختذت هذه الدراسة 

  ،النتائج بشكل مرتب  ،لتحديد اإلطار الفكري التصوري أثناء مجع احلقائق للتوصل إىل املعارف
 : مرتبط بالواقع املتغري كما يلي  ،دقيق 

 : Instrumentalismالنظرية التفاعلية  
  Max Weberتعود جذور النظرية التفاعلية إىل عامل االجتماع األملاين ) ماكس فيرب (  -

رأى ماكس أنه ال ميكن فهم العلم االجتماعي دون فهم   ، م1920 - 1864منذ عام 
ال ميكن فهم الظواهر االجتماعية أيضا دون حتليل للفعل   ، اجتاهات األفراد احمليطني بنا

ن كان الظهور الفعلي للنظرية التفاعلية يف الواليات املتحدة األمريكية  لك  ،االجتماعي يف اجملتمع
  George Herbert Medيعد املفكر ) جورج هريبرت ميد(  ، منذ أكثر من قرن 

نقلها إىل مستوى أعلى من التعقيد   ، املبدل للبنية الداخلية للنظرية ، املؤسس لتلك النظرية 
لفلسفة إال أن علماء االجتماع اعتربوه أفضل معلم يف  رغم أنه تلقى تعليمه يف كلية ا ، النظري 

لكن مجع طالبه أفكاره بعد وفاته يف كتاب   ،مل يقدم ) ميد ( أفكاره يف كتاب  ،هذا اجملال
كان يعين بالعقل قدرة الفرد على استخدام الرموز    ،جمتمع ( ،ذات ،حتت امسه بعنوان ) عقل

استخدم كلمة ذات للتعبري عن قدرة الفرد على    ، حتقيق اهلدف  ،يف خلق املعاين للعامل احمليط به 
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بالنسبة لكلمة جمتمع فقصد هبا البنية أو املكان حمل   ،التفكري مبا ميكنه من إدراك اآلخرين
 . التفاعل

اليت   ، املعارف ،اعتمدت التفاعلية على فكرة مؤداها أن الفرد يعيش داخل عامل من الرموز -
  ، تبدأ تلك النظرية مبستوى الوحدات الصغرى ) الفرد ،اليومية  ،اتية يكتسبها عرب مواقفه احلي

تنظيماته   ،تنتقل إىل الوحدات الكربى ) اجملتمع ،سلوكه كمدخل لفهم النسق االجتماعي (
تصوراهتا املفكر ) ماكس    ،من أشهر املفكرين احملددين الجتاهات النظرية التفاعلية  ، املختلفة (

 هوفمان إرفينج  – George Herbertهريبرت جورج  -   Max Weberفيرب 
Hovman Efring  –  هارولد جارفنكل  Harold Garvnkl -   تشارلز كويل

Charles Coly–    هربرت بلومرHerbert Blomer  )الذي خلف ) هريبرت ميد ،  
 . صاغ مصطلح التفاعلية الرمزية  ، عمل على التوسع يف عمله 

  ،فكري لكل األفراد املنتمني لنفس الطبقة االجتماعية فكرة تطابق الت  تنكر المنهجية التفاعلية  -
  ، لديه معاين خاصة كوهنا أثناء تفاعالته مع األشياء   ،ثقافته   ، مواقفه  ، يؤكدون أن لكل فرد فكره

لذلك ال جيدون أي إشكالية يف فكرة الطبقات االجتماعية داخل اجملتمع حيث يتبادل    ، الرموز 
يفسروهنا وفقا ملا لديهم من معلومات مما ميكن   ،راتاإلشا ، الناس فيما بينهم اإلمياءات

على أساس ذلك يسلكون سلوكا جديدا يتضمن النشاط    ،الفاعلون من أداء األنشطة املختلفة 
  ، لغة احلياة اليومية  ،الفهم الشائع يف اجملتمع  ، تقوم التفاعلية بدراسة املسلمات  ،التعاوين املنظم

يهتم أصحاب تلك النظرية يف دراساهتم جبمع   ،الظواهر االجتماعية  ، دراسة اخلصائص العامة
لكنها تعمل على   ، البيانات النوعية وال تعتمد على البيانات الكمية أو اإلحصائية التقليدية

يف   ، مالحظة املشاركني بشكل سري أحيانا   ،يستخدمون املقابالت غري املنظمة   ، التحقق منها
الشخصية عن طريق حتليل   ، العامة  ،يعتمدوا على حتليل الوثائق التارخيية  ، أحيان أخرى العلن 

تعمل على دراسة    ، حتث األفراد على تغيري ذواهتم دون تغيري النظام االجتماعي القائم  ،احملتوى 
 . املسلمات

ميثله ) هارولد جارفينكل (   ، باملنهجية الشعبية  يهتم االتجاه المعاصر للتفاعلية الرمزية  -
Harold Garfinkel ، يعرب عنه مبصطلح   ،مسي هذا االجتاه بـ مدرسة كاليفورنيا

Ethnomethodology ،  تشكيل احلقيقة    ،يعين املنهج الذي يستخدمه الناس لصياغة
التعبريات اليت تتم    ،االجتماعية من خالل استقصاء اخلصائص العقلية جملموعة األفعال العملية 

اليت متكن الفرد من   ،أثناء احلياة اليومية مبا يكشف املعاين الكامنة خلف كل فعل أو سلوك
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هتتم التفاعلية بتحليل الطرق اليت يتحدث هبا أعضاء اجملتمع مع بعضهم   ، التكيف مع الواقع
   . بطرق عقالنية توجه سلوكهم

 
   :إسقاط النظرية على محتوى الدراسة

  ، منظور نظري ينسب العمليات االجتماعية مثل ) الصراع  التفاعلية في علم االجتماعالنظرية   -
ترى اجلماعات اإلثنية أو العرقية كشكل من   ، تكوين اهلوية ( إىل التفاعل البشري ،التعاون 

كجزء من سياستها لتحقيق أهداف داخلية أو خارجية    ،أشكال الرتكيب األنثروبولوجي للدولة 
ا الفواعل السياسية الداخلية واخلارجية على حد سواء مبا متلكه من آليات  يستخدمه ،مرحبة

تكوين   ،وسائل التنشئة  ، اإلعالم  ،استخدام " وسائل االتصال املختلفة  ،عقالنية للتحريك 
التحريض ضد اآلخر و التحالفات اإلثنية الربملانية للسيطرة على الربملان " مما يثري    ، الرأي العام

وال االختالف القيمي بني اإلثنيات سببا يف حتريك   ،ترب اجلماعات يف حد ذاهتا ال تع  ،النزاع
قاموا بتفسري  التنوع اإلثين كعامل إجيايب لتحقيق   ، النزاع من وجهة نظر أصحاب تلك النظرية

بناء الدولة بشرط وضع اختيارات تكتيكية واسرتاتيجية هبدف حتقيق األفضل    ، التطور للمجتمع
العتقادهم بأن النزاع اإلثين يعود لدور الفواعل  ،بالتايل للمجتمع كله  ، اجملتمعلكافة مجاعات 

بتسيس الظاهرة اإلثنية بالسيطرة على وسائل اإلعالم   ، السياسية على املستوى الداخلي
أسبابه من قبل النخب الداخلية اليت تعمل على حتقيق    ، واالتصال لتحريك حمفزات النزاع اإلثين

توظيف تلك   ،  تتحقق إال يف جو من الفوضى اعتمادا على اإلثنية كوسيلةاليت ال  ،مصاحلها 
واستغالهلا يف سياق التنافس   ، اجملموعات كمواقع للتعبئة اجلماهرية كما حيدث يف االنتخابات 
يعتمد الفواعل السياسية على   ،على السلطة باعتبارها أكثر فاعلية من الطبقات االجتماعية 

  ، ل النزاعات لتحقيق مصاحل األطراف الدولية واإلقليمية واالستعمار املستوى اخلارجي بتفعي
 , Daniel Posner , Rene Lemarchand باتباع سياسة فرق تسد حبسب " 

Valery Betchcav   "،    حيث ختلق الفواعل اخلارجية ) االستعمار ( النزاعات اإلثنية من
نظرا    ، خالل تشتيت القبيلة الواحدة على أكثر من دولة فينشأ التعدد القبلي يف الدولة الواحدة

 االستقرار داخل البالد   ،لوجود تاريخ من العداء يف نفس املنطقة اجلغرافية يتأثر األمن 
  ،نشوب النزاع بينهم  ،الستعمار دور كبري يف اختالف اإلثنيات أن ل  يرى أنصار التفاعلية  -

بدراسة طبيعة النزاعات اإلثنية يف مناطق العامل الثالث جندها مشكلة موروثة منذ عهد  
االستعمار فقد استخدم املستعمر سياسات إثنية كانت السبب يف اندالع النزاعات اإلثنية  
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الستعمارية الربيطانية أثناء احتالهلا لبورما على  كما حدث يف دولة بورما حيث عملت القوة ا
املسلمني بصفة   ،خاصة بني البوذيني البورميني  ،خلق املشاكل اإلثنية بني اجملموعات العرقية

ساعدهم يف ذلك حكام بورما البوذيون خوفا   ،الروهنجيا بإقليم أراكان بصفة خاصة  ،عامة 
يعترب   ، عت القوة االستعمارية سياسة فرق تسداتب  ، من انتشار اإلسالم يف مجيع أحناء بورما 

 . النزاع اإلثين أسطورة يتمسك هبا من يريد استخدامها Barry Buzan باري بوزان  
االستيالء على موارد   ،أن تسيس االنتماء اإلثين هبدف الوصول إىل السلطة يتضح مما سبق  -

أن االختالف اإلثين   ،ي االجتماع ،االضطراب السياسي  ، الدولة يؤدي يف النهاية إىل العنف 
  ،من وجهة نظر املقاربة التفاعلية هو وسيلة يف يد النخب على املستوى الداخلى أو اخلارجي 

تتصف    ،يقوموا باستخدامه لتحقيق مكاسب شخصية خاصة يف ظل وجود مؤسسات ضعيفة 
العرقي  التطهري  ، اإلبادات اجلماعية ، مما ينذر بنشوب الصراع ، بالفساد لغياب سيادة القانون 

  ،هذا يعين أن النزاع اإلثين ينشأ نتيجة لوجود جمتمع متعدد العرقيات  ،بني اجلماعات املختلفة 
  ، Mawro , Keefer كيفري   ،يعاين من ضعف مؤسساته وفقا لتفسري كل من ماورو 

   .يوضح الشكل التايل هذه النتيجة 
 

 : الدراسات السابقة 
املوضوعات اليت شغلت اهتمام الباحثني يف جمال قضايا  رغم أن مسألة االضطهاد العرقي من 

األقليات ولكن حماولة إجراء مسح وحصر شامل لكافة الدراسات والبحوث اليت اهتمت باالضطهاد  
العرقي لألقليات وأوضاعهم يف اجملتمعات املقيمني هبا ليس باألمر اهلني وتكتنفها الكثري من  

وذلك حملاولة التعرف على اجلهود السابقة    ،راسات متشاهبةالصعوبات ولذلك انطلقت الباحثة من د
اليت بذلت يف دراسة مشكالت وقضايا تتعلق باملوضوع الذي ينوي الباحث دراسته، هذا فضال  

  ، عن أن ذلك ميكن الباحثة من حتديد موقع الدراسة اليت يقوم هبا على خريطة الدراسات السابقة 
بنواحي معينة وال تتصف بالشمول وكانت على النحو   وجدت الباحثة أن هذه الدراسات هتتم

 : التايل 
وصايا بوذا وأثرها على واقع املسلمني يف ميامنار "   :محمد علي صالح -دراسة للباحث/  •

 . م  2013هــ/1434 ،دراسة وصفية حلال املسلمني الروهنجيا " 
اليت تدعوهم    ،اعتناقهم للبوذية اهتمت الدراسة مبا يعانيه مسلمي الروهنجيا على أيدي البوذيون رغم  

التحليلي لوصف وحتليل حال   ، واستخدم الباحث األسلوب الوصفي ، إىل املثالية يف األخالق
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حدد جمتمع حبثه يف مجيع   ، اعتمد الباحث يف مجع بياناته على أداة املالحظة ، املسلمني الروهنجيا
خدم الباحث يف حتليل البيانات  است ،كانت عينة الدراسة هم مسلمي الروهنجيا  ،سكان ميامنار

  ، جوهر الديانة البوذية ، إىل معرفة حقيقةتهدف الدراسة  ، البحث املكتيب ،أسلوب دراسة احلالة 
وبيان مدى التناقض عند الرهبان يف تطبيق تلك   ،الوقوف على الوصايا العشر اليت سار عليها بوذا 

بيان حقيقة ما تعانيه األقلية املسلمة   ،مية بيان أن تلك الوصايا تتفق مع األخالق اإلسال ، الوصايا
 . يف أراكان 

 : تساؤالت الدراسة
 هل البوذية دين كما يزعم بوذا ؟ أم أهنا فلسفة ؟   -1
 ما هي حقيقة وصايا بوذا ؟ هل يعمل هبا البوذيون اليوم ؟ هل تتفق مع اإلسالم ؟   -2
 ما هي حقيقة ما تعانيه األقلية املسلمة يف أراكان ؟   -3

 : سة نتائج الدرا
 . املسلمني املضطهدين هي عالقة صراع متصل ،تبني الدراسة أن العالقة بني البوذيني -1
إبادة   ، أظهرت الدراسة أن ما يقوم به الدعاة أتباع وصايا بوذا جتاه املسلمني هي جرائم حرب -2

 . بوذية ضد اإلسالم من قبل " بودو باالسينا " املتطرفة 
 . يتضح أن املسلمون يف ميامنار يواجهون حالة إنكار رمسي بدعم حكومي -3
 . قيام قوات األمن بتجريد املسلمني من أسلحتهم البدائية  -4
 لروهنجيا  ما يطبقه الرهبان جتاه مسلمي ا  ، يوجود تناقض كبري بني ما يدعو إليه بوذا يف توصياته -5
 . روهنجيالليتضح من الدراسة سعي البوذيني إىل طمس اهلوية اإلسالمية  -6
 
   . م  2014/ 17/1 ، الدور السياسي للجيش يف ميامنار : HNIN YIدراسة للباحث /  •

اهتمت الدراسة باألدوار السياسية الداخلية للجيش يف ميامنار باعتباره املؤسسة األقوى لتحقيق  
قرار العام للبالد مبكافحتهم ضد املتمردين الشيوعيني خالل السنوات األوىل  واالست  ، األمن الوطين 

وحددت الدراسة أهم   ،هبدف بناء دولة موحدة دون أي صراعات مسلحة  ، الستقالل البالد
وهتدف الدراسة إىل توضيح مستويات التدخل   ، وجهات نظر اجليش بشأن األمن القومي مليامنار

  TATMADAWأسباب انسحاب الـ    ،احه يف هذا التدخل مدى جن  ، العسكري يف السياسة
 . من السياسة يف ميامنار
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 تساؤالت الدراسة: 
 ما هي األدوار السياسية الداخلية للجيش ؟  -1
 ما أهم أسباب الرتاجع اجلزئي للسياسة العسكرية يف ميامنار ؟  -2
 ما أهم األطر النظرية للسياسة العسكرية يف ميامنار ؟  -3
 النظام العسكري يف قضايا األمن القومي مبيامنار؟ كيف تعامل  -4
 ما أهم النتائج املرتتبة على التدخالت العسكرية وطرق أدائه يف السياسة الوطنية ؟   -5
هل كان االنسحاب العسكري من السياسة الداخلية مليامنار خالل الفرتة احلالية جزئي ؟ وما   -6

 األسباب هذا االنسحاب ؟ 
 : نتائج الدراسة   
استعادة   ، م هبدف محاية األمن القومي 1962التامتاداو شارك يف سياسة ميامنار منذ عام أن  -1

 السالم  
حيث لعب التامتاداو قبل عام   ،كان التدخل السياسي العسكري يف ميامنار واسع نسبيا  -2

 . م دور مؤثر يف سياسة ميامنار خللوه من الفساد 1988
والنظام االشرتاكي جعل ميامنار من أقل البلدان    ،أن اتباع النظام العسكري للسياسة االنعزالية  -3

 منوا  
مل تعد السياسة العسكرية قادرة على التدخل السياسي بسبب فشل التنمية االقتصادية يف   -4

وزيادة الطمع الدويل    ،م1988فقدان الدعم الشعيب واالقليمي والدويل بعد انتفاضة عام    ،ظلها
 واالقليمي بالبالد  

ال يعين االنسحاب الكامل من السياسة فما زال ميتلك العديد من   لتامتاداو أن انسحاب ا  -5
 . غرف الشركات االقتصادية ألهم الالعبني يف جمال األعمال 

تعامل جملس الدولة للسالم والتنمية  مبهارة مع خمطط االنتقال من أجل تأمني دور اجليش   -6
 السياسي.   

جملس الدولة للسالم والتنمية "   ،"  SLORCختلى جملس الدولة للقانون واإلصالح "  -7
SPDC لضمان دور كامل هلما يف السياسة    ،حل الربملان   ،" عن االشرتاكية بعد إلغاء الدستور
   .املستقبلية 

 



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية …                             البناء االجتماعي لبورما والتطهير العرقي للروهنجيا

 

152     

 

  – لواقع واقع الثقافة اإلسالمية يف بورما ا ،دراسة للباحث / سيف اهلل حافظ غريب اهلل  •
 . م 2015هــ / 1436 ، احللول " دراسة حتليلية " – التحديات  

والطغيان املمارس من قبل    ،اهتمت الدراسة بتوضيح الواقع الثقايف االسالمي املعاصر ملسلمي بورما
دول العامل سواء إسالمية أو غري    ،وما تقوم به بعض املنظمات احلقوقية   ،البوذيني الشيوعيني عليهم 

املنهج الوصفي القائم على   ، واستخدم الباحث املنهج التحليلي ،ه رفع املعاناة عنهم إسالمية جتا
 . وتفسريها ، وكذلك املنهج التارخيي لبيان الوقائع التارخيية ، واملشاهدات  ،املقابالت الشخصية 

بيان مدى   ، هتدف إىل توضيح صورة الثقافة اإلسالمية يف أراكان " بورما " :أهداف الدراسة 
الوقوف على درجة ارتباط ثقافة الروهنجيا اإلسالمية بالثقافة   ،ارتباطها بالثقافة اإلسالمية

الوقوف على  ،طرق مواجهتها ،حتديد التحديات املواجهة للثقافة اإلسالمية يف أراكان،اإلسالمية 
   . اكان " بورما "بيان واقع اإلسالم يف أر ، الغربية ملواجهة التحديات ،اجلهود الدولية العربية 
   : تساؤالت الدراسة

 ما هي الصور الثقافية اإلسالمية يف )أراكان ( بورما ؟  -1
 ما مدى ارتباط ثقافة مسلمي الروهنجيا بالثقافة اإلسالمية ؟  -2
 ما هي روافد الثقافة اإلسالمية يف ) أراكان ( بورما ؟  -3
 مواجهتها ؟ وما طرق   ما التحديات اليت تواجه الثقافة اإلسالمية يف بورما ؟  -4
 غري اإلسالمية يف مواجهة تلك التحديات ؟   ،الدول واجلهات اإلسالمية  كيف سامهت  -5

   : جاءت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها
هي اآلن أرض   ، أن إقليم أراكان كان مملكة إسالمية مستقلة حكمها املسلمون ثالث قرون -1

 . مسلوبة بعد أن سلمها االستعمار الربيطاين للبوذيني
دلل على ذلك مبا حتويه من مقدسات   ،تبني ارتباط ثقافة مسلمي بورما بالثقافة اإلسالمية  -2

 . إسالمية 
 أظهرت الدراسة كره البوذيني الشديد للمسلمني  رغم خمالفة ذلك لتعاليم بوذا   -3
عدم سن   ،ورمي يف التصدي للقوانني القمعية ضد املسلمنيبينت الدراسة فشل الربملان الب -4

 . تشريعات ضد العنصرية السائدة يف البالد 
وأهنا جمرد شعارات حتقق هبا الدول الكربى    ،أظهرت الدراسة ضعف دعوة العامل حلقوق اإلنسان  -5

 . مصاحلها 
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 ا. الروهنجيتبني الدراسة أمهية وسائل اإلعالم يف لفت انتباه العامل حنو قضية  -6
 اتضح ضعف دور العامل اإلسالمي يف التضامن مع قضية املسلمني يف بورما   -7
 
  2017  ،2018  -1962احلكم العسكري يف ميامنار    :دراسة الباحث/ طارق رشاد محمود •

 . م
  ، وطرق تعامله مع اإلثنيات ،اهتمت الدراسة بسياسة احلكم العسكري يف ميامنار يف كافة اجملاالت 

استخدم الباحث يف هذه الدراسة األسلوب التارخيي لتحليل أسباب الصراع   ،خاصة الروهنجيا 
واستخدم األسلوب الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع البحث وصفا كميا وكيفيا   ،مبيامنار

 . تالتصنيف واإلحصاء جلمع وحتليل البيانا ،واعتمد الباحث على املالحظة 
ابراز الظروف اليت مكنت املؤسسة العسكرية يف ميامنار من السيطرة على  تهدف الدراسة إلى 

أسباب فشلهم يف إدارة اجملال   ، النظام السياسي املتبع ،طريقة تعاملهم مع أطراف اجملتمع ،احلكم
م للصراع  كيفية استغالهل  ،توضيح كيفية استغالهلم للبوذية كديانة سائدة يف اجملتمع ،االقتصادي

العوامل احملركة    ، اإلثين الدائر يف ميامنار، إبراز أسباب تفاقم الصراع بني املؤسسة العسكرية الروهنجيا 
   .له 

 : تساؤالت الدراسة
وكيف   ، ما هي الظروف اليت مكنت املؤسسة العسكرية يف ميامنار من السيطرة على احلكم -1

باالنتخابات بعد فرتة طويلة من   ملاذا قبلت تعدد األحزاب ، تعاملت مع أطراف اجملتمع
 وهل اتاحت الفرصة لتطبيق الدميقراطية فعال أم كانت زائفة ؟   ،حكمها

وملاذا تبنت االشرتاكية مث انتقلت إىل   ، كيف تعاملت املؤسسة العسكرية يف اجملال االقتصادي -2
 وهل كانت املصلحة العامة هدفا هلا ؟   ،السوق 

 كيف تعاملت املؤسسة العسكرية مع البوذية كديانة سائدة مبيامنار ؟  -3
 وكيف حاولت تسويته ؟  ، ما أسبابه   ،كيف تعاملت املؤسسة العسكرية مع الصراع اإلثين  -4
 كيف تعاملت املؤسسة العسكرية مع قضية الروهنجيا وما أسباب تفاقم الصراع معها ؟  -5
       :ئج الدراسة نتا
اخلالفات بني   ،الشيوعية  ،فشل احلكم املدين يف االرتقاء بالدولة نتيجة للتمردات اإلثنية   -1

 ففرض اجليش سيطرته. النخب السياسية منذ االستقالل 
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أعطى املوقع االسرتاتيجي مليامنار ذريعة للتدخل الدويل يف شئوهنا الداخلية وخاصة من قبل   -2
 . املتحدة والصني مما زاد من سيطرة اجليش حبجة احلماية واألمنالواليات 

 . استخدم اجليش قبضة حديدية ضد املعارضة ليتمكن من تنفيذ سياسته يف السيطرة على البالد  -3
زاد الضغط    ،عاىن اقتصاد البالد من الفشل االقتصادي يف ظل احلكم العسكري والعزلة الدولية -4

مسح بوجود معارضة شكلية فيما    ،بحث عن شرعية حلكمه على احلكم العسكري فسعى إىل ال
 . بطريقة دستورية  ، بقى العسكر مسيطرا على اللعبة السياسية واالقتصادية 

  ، أن االقتصاد البورمي مل حيقق النمو واالرتقاء عندما تبىن النظام العسكري النظام االشرتاكي -5
 . ى عنه بعد االنقالب، لغياب العدالةومل ينمو أيضا عندما جلأ إىل النظام الرأمسايل الذي ختل

 
األطفال الضحايا   : Mosumeh Saeidi ،and others  : دراسة للباحثين  •

 . م  2017  ،الرئيسية للعنف العرقي يف ميامنار 
التعرض    ، تسعى الدراسة إىل إثبات أن األطفال هم األكثر تأثر بأحداث العنف واالنتهاك للحقوق

أوضحت الدراسة أن الناس    ،للتمييز بسبب النزاع العرقي الدائر يف الداخل امليامناري ضد الروهنجيا 
وأن لألطفال حقوق خاصة بسبب   ، واحلصول عليها للعيش بكرامة  ، يف حاجة حلماية حقوقهم

تحدة حقوق  وقد حددت اتفاقية األمم امل ،احتياجاهتم الفريدة حلماية إضافية ال حيتاجها الكبار 
والرعاية   ،وتتمثل يف االهتمام اخلاص حبقوق احلماية اخلاصة  ، الطفل بأهنا حقوق اإلنسان لألطفال

واالحتياجات األساسية    ، واهلوية اإلنسانية   ،ومن أهم حقوق الطفل االرتباط بوالديه   ، املمنوحة للقصر 
قوانني اجلنائية املناسبة لسن الطفل  ال  ، الرعاية الصحية  ، التعليم  ، واليت تدفعها الدولة للجميع   ، للغذاء 
وعدم التعرض للتمييز على أساس عرق الطفل أو جنسه    ،محاية متساوية حلقوق الطفل املدنية   ،ومنوه 

جاءت الدراسة ببعض   ،.... أو هويته اجلنسية أو أصله القومي أو الديين أو بسبب إعاقته أو لونه 
 : النتائج واليت من أمهها

  ، ررة من عدم اعرتاف حكومة ميامنار مبسلمي الروهنجيا هم األطفالأن أكثر الفئات املتض -1
 النساء نتيجة للتعرض للتهجري والفرار من القتل والتعذيب من قبل اجلماعات املتطرفة    ، املراهقني

على اجملتمع الدويل تنظيم التدابري العاجلة حلماية تلك الفئات من خالل املنظمات احلقوقية   -2
 واإلغاثية  

يواجهون   ،أن أوزان أطفال الروهنجيا حديثي الوالدة منخفضة عادة نتيجة لسوء التغذية   -3
 . حبواجز تعوقهم عن التكاثر عند بلوغهم سن الرشد
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أكثر من أربعة أضعاف معدالت وفيات أطفال   وصلت معدالت وفيات أطفال الروهنجيا  -4
مولود حي    1000حالة وفاة طفل روهنجي لكل    224باقي اجملتمع امليامناري حيث بلغ عدد  

 . مولود 1000حالة وفاة طفل بورمي لكل  52مقابل 
من أطفال الروهنجيا من مرض اإلسهال داخل معسكر النازحني   % 40يعاين ما يقرب من  -5

 . مخسة أضعاف معدل اإلصابة مبرض اإلسهال بني األطفال يف بقية راخني   مبيامنار مبا يعادل
 
أزمة مسلمي الروهنجيا يف خطاب املواقع   :دراسة الباحث / دعاء عبد الحكم الصعيدي  •

   .م 2018  ،اإللكرتونية اإلعالمية األجنبية " دراسة حتليلية " 
اإلسالمي من أزمات حلث األنظمة  اهتمت الدراسة بإبراز دور اإلعالم يف طرح ما يوجهه العامل 

استخدمت الباحثة األسلوب   ،قليات األخاصة جتاه  ،السياسية الختاذ قرارات جتاه تلك األزمات 
املسح اإلعالمي يف مسح املواد اإلعالمية اليت ناقشت أزمة مسلمي الروهنجيا يف عينة   ، الوصفي

استخدمت أيضا اسلوب   ، ث لتحليلهاالدراسة من املواقع االلكرتونية خالل اإلطار الزمين للبح
باستنباط    ، كما استخدمت الباحثة مدخل التحليل الثقايف  ،التحليل الكيفي عن طريق نقد اخلطاب

  ، التأثريات الثقافية األيديولوجية الغربية ملنتجي اخلطاب يف تصوراته حول طبيعة أزمة الروهنجيا
حدد عينة الدراسة التحليلية يف موقع    ، خلطاب اعتمدت الباحثة يف مجع البيانات على أدوات حتليل ا

موقع إن إن   ، اجلارديان األسبوعي ، األويزرمز ، يشمل " اجلارديان ،صحيفة اجلارديان الربيطانية 
   . موقع منظمة هيومان رايس ووتش احلقوقية الدولية " ، بالعربية األمريكي
 : أهداف الدراسة 

 . زمة األ التحليل البنائي خلطابات املواقع اإلعالمية اإللكرتونية األجنبية جتاه  -1
 . حتديد مرتكزاهتا ،حتديد املواقف املعلنة من قبل تلك املواقع -2
إبراز آليات العرض اخلطايب لتلك املواقع وما تستخدمه من أساليب لإلقناع، والوقوف على   -3

 . أوجه التشابه، االختالف يف مالمح كل خطاب 
 

ما هي مرتكزات خطابات   :تسعي الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيسي هو  :تساؤالت الدراسة 
املواقع االلكرتونية اإلعالمية األجنبية يف تناوهلا ألزمة الروهنجيا ؟ وانبثق عنه عدة تساؤالت فرعية  

 : هي
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مضمون األطروحات اليت تناولتها املواقع االلكرتونية " احملددة بالدراسة " يف خطاهبا    ،ما أنواع  -1
 الصحفي عن أزمة الروهنجيا ؟ 

 ؟ ما هي األساليب املستخدمة من قبل املواقع االلكرتونية احملددة بالدراسة   -2
 ها ؟ ما أهم القوى الفاعلة الواردة يف كل خطاب عن األزمة ؟ ودور كل من -3
 املختارة ؟  ليات اخلطابية اإلقناعية يف خطابات املواقع ما أهم اآل -4
 األيديولوجية تأثري ملوقف اخلطاب عن األزمة ؟   ، هل للخلفيات الثقافية  -5
 االختالف بني خطابات املواقع االلكرتونية عينة الدراسة ؟   ، ما مدى التشابه -6

   :نتائج الدراسة 
 . رتونية باألزمةأظهرت الدراسة اهتمام كبري من قبل املواقع االلك -1
 . ا، مقرتحات حلوهل اأسباهب ،وقضيتهم ، عرفت اخلطابات الروهنجيا -2
واإلحصاءات الرمسية، وتصرحيات   أظهرت الدراسة اعتماد أغلب اخلطابات على التقارير -3

 . املسئولني احلكوميني، واحلقوقيني الدوليني و....إخل
أظهرت   ،األزمة كجيش ميامنارأبرزت الدراسة جيش أراكان فاعال أساسيا يف التسبب يف  -4

 . القوى الدولية كفاعل إجيايب يف متابعة األزمة
هادئة مع بداية األزمة وتتصاعد يف حدهتا مع تصاعد  تكون اخلطابات  أن اتضح من الدراسة   -5

 العنف. 
أبرزت األزمة ازدواج اخلطاب ما بني املسئولية األخالقية يف تأييد حقوق اإلنسان، رفض   -6

 من دعم اإلسالم.  االنتهاك، اخلوف 
 

الوضع احلايل إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية    : Thiri Shwesin Aungدراسة /   •
 . م  2019 ، يف ميامنار
وأراضي    ، وغري متجددة  ،إبراز أمهية ما متتلكه ميامنار من موارد طبيعية متجددة  : تهدف الدراسة إلى 

وموقع اسرتاتيجي يف توفري فرص قوية لتحقيق التنمية على الرغم من عزلتها   ، وقوى عاملة  ، خصبة 
  ، وتفتيت اقتصادي  ،وما سببته تلك العزلة من فقر للدولة البورمية   ،عن العامل ألكثر من مخسة عقود

سياسي   ،اجتماعي  ،ولذلك تسعى ميامنار حاليا لتحقيق إصالح اقتصادي  ،وسياسي  ،واجتماعي
لذلك حتتاج ميامنار إىل وضع   ، لكنها تواجه بالعديد من العقبات الكبرية ،وارد باستغالل تلك امل 
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واالجتماعية باستخدام عمليات   ، اسرتاتيجيات وطنية ملواءمة النمو االقتصادي مع احلماية البيئية 
   : جاءت الدراسة ببعض النتائج أهمها ،وخاضعة للمساءلة   ،شفافة 

تطهريه من    ،نظام اإلداري املختص بإدارة املوارد الطبيعية أن ميامنار تسعى إىل حتقيق إصالح لل  ( 1
وتوحيد    ، ومعاجلة تدهور النظام األيكولوجي بتعديل القوانني القدمية   ، الفساد والصراع الداخلي 

 احلكومة الدميقراطية للوزارات  
 . خاصة يف قطاع املوارد الطبيعية  ،تواجه عملية اإلصالح يف ميامنار بالعديد من العقبات  ( 2
 ا زالت األساليب الرقابية اليت متارسها الوزارات املختلفة على الشركات اململوكة للدولة ضعيفة  م ( 3
 . والنزاع العرقي تأثري سيئ على االستغالل األمثل ملوارد ميامنار الطبيعية  ، للصراع الداخلي ( 4
الفساد   ، واإلفراط يف استغالل املوارد ، وإزالة الغابات ،أن اإلجتار غري املشروع يف احلياة الربية  ( 5

  ، والبيئية ،الصراع حول استخدام املوارد أدى إىل التدهور البالغ للموارد الطبيعية  ،املؤسسي
واملناخي مبا يسبب تدهور بيئي   ،تغيري النظام األيكولوجي  ، وضعف النمو االقتصادي للبالد 

 ومناخي  
   . واالستثمار األجنيب  ، لب على املوارد البحريةتدهور نوعية البيئة البحرية بسبب تزايد الط ( 6
املوارد   ، املالية ،تعاين ميامنار من التخلف يف قطاع الطاقة بسبب نقص القدرات " التقنية   ( 7

 . العزلة العاملية  ، البشرية
 

 : تحليل نقدي عام للدراسات السابقة وموقف الدراسة الراهنة منها
ونظرا ألن   ،تماعي لبورما والتطهري العرقي للروهنجيايهدف البحث الراهن إىل دراسة البناء االج

  ،والفين ذاته إال ما كان متناثرا يف كتب   ، واإلطار املوضوعي  ، الباحث مل جيد دراسات سابقة بالعنوان
وال تشكل دراسة متكاملة لقراءة أعمال   ،واجملالت  ، والصحف ، والنقاد ، وأحباث بعض الدارسني 

  ،والوقوف على أهدافها ، والبحوث السابقة ، ذه الدراساتالباحث فقد كان لالطالع على ه
وفتح آفاق    ،وما آلت إليه من نتائج دور كبري يف بلورة  ، وإجراءاهتا املنهجية  ، ومشكالهتا  ، وتساؤالهتا

خمتلفة للدراسة احلالية حيث يعمل هذا البحث على إبراز أثر البناء االجتماعي لبورما بأنساقه ونظمه  
أمناطه الثقافية على ما وصل إليه وضع   ، والتعليمية ،والدينية  ،واالقتصادية  ،والسياسية  ،االجتماعية 

  ، وانتهاك حلقوقهم اإلنسانية  ، وتشريد ، خاصة مسلمي الروهنجيا من نكران ،املسلمني يف بورما
 . و....إخل ،والصحية  ، وحرمان من كافة اخلدمات التعليمية ، وتعذيب 
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ومل   ،من حتليل البناء االجتماعي للمجتمع البورمي  خلى تراث الدراسات السابقة إلى حد كبير
  ،بالدراسة مل يتم تناول سيسيولوجيا اجملتمع البورمي    ، يرصد دوره يف ظلم املسلمني خاصة الروهنجيا 

وتغافلت العديد   ، واقتصرت تلك الدراسات على حتديد أسباب قضية الروهنجيا يف اجلانب الديين
  ، اليت قد تكون هي األسباب الرئيسية يف إشعاهلا   ، والعوامل الكامنة خلف تلك القضية   ،من األسباب 

أثريها ودورها  والعوامل الكامنة لتحديد مدى ت   ، ومن هنا سعت الباحثة للكشف عن تلك األسباب 
 . وتوجيه النظر إليها  ، يف تفاقم األزمة

يهدف إىل    :وبحوث حول أزمة الروهنجيا أنه  ،يتميز البحث الحالي عن ما يسبقه من دراسات
الذي   ، وغري املباشرة بني عناصر البناء االجتماعي للمجتمع البورمي ، اكتشاف العالقات املباشرة

وتأثري هذا   ، والظواهر اليت تتأثر هبذا السلوك ،  داخل اجملتمعيندرج حتته كافة أوجه السلوك اإلنساين
ووجهة نظرهم   ، السلوك على القضية موضوع البحث سعيا من الباحثة لبلوغ فكرة اجملتمع البورمي 

لذلك تناولت   ،أسباب رفضهم لوجود الروهنجيا على األراضي البورمية  ،حول مسلمي الروهنجيا
والوطنية   ،والتفسري المتزاج النزاعات املذهبية  ،الباحثة البناء االجتماعي لبورما بالوصف والتحليل 

واالرتياب املتبادل بني التيار الرئيسي من    ،الرتاث املمتد من التشكيك  ، وعسكرة السياسة ،الفاشية 
وحتليل األمناط الثقافية والدينية والتعليمية    ، بني مسلمي الروهنجيا   ، البورمية ذو األغلبية البوذية   القومية 

 . للمجتمع البورمي 
 : أهم النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة

تتباين مظاهر احلياة االجتماعية للمجتمع البورمي نتيجة للتحديات اليت تواجه التنظيمات   ( 1
م التنظيم االجتماعي البورمي على عناصر تسهم يف تأكيد مظاهر  تتمثل يف قيا ،االجتماعية 

والرغبات    ،واملصاحل   ،الصراع والتناقض االجتماعي بني أفراد اجملتمع بسبب اختالف األهداف
 . اليت تسعى إليها اجلماعات املتعددة ضمن التنظيم االجتماعي البورمي 

متيز ضد األقليات    ، ر من نصف قرن عنصريةتبني أن أنظمة اجملتمع البورمي املعمول هبا منذ أكث ( 2
فبنائها االجتماعي السائد أساسه هيمنة اإلنسان على اإلنسان أو اهليمنة على اآلخرين فهي  

 . عالقة قوي وضعيف وصراع قائم بينهم ومستمر
أظهرت الدراسة أن االختالف الديين مل يكن السبب الوحيد الكامن خلف االضطهاد العرقي   ( 3

والرهبان البوذيون إلشعال الصراع بني األغلبية   ، لكن استخدمته السلطة العسكرية  ،للروهنجيا
واملصاحل االقتصادية بتغيري دميغرافية إقليم أراكان   ،واألقلية املسلمة لتحقيق األطماع  ،البوذية 
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ثمار  واستغالل موقعه االسرتاتيجي يف جذب االست ، لالستالء على ثرواته الطبيعية املتنوعة
     . األجنيب وتنفيذ املشروعات الضخمة

والتمردات   ،فشل احلكم املدين يف االرتقاء بالدولة يف ظل اخلالفات بني النخب السياسية  ( 4
 . اليت رافقت الدولة منذ االستقالل ،والشيوعية   ،العرقية 

ورفع   ،وفرض نظامه  ،أهنى اجليش مجيع مظاهر الدميقراطية يف ميامنار مستغال الظروف اإلثنية ( 5
  ، ووضع مجيع السلطات يف قبضته يف ظل النظام الدميقراطي الومهي ، كافة أشكال املعارضة 

 . ساعده على فرض سيطرته التدخل الدويل يف شئون ميامنار الداخلية 
وذلك لتعزيز املعرفة    ،حققت حكومة بورما قدرا من النجاح يف حتسني البنية األساسية التعليمية  ( 6

 . لشعبيةالفكرية ا
كان إقليم أراكان    ،أظهرت الدراسة تاريخ مسلمي بورما العظيم ضمن تاريخ الدولة البورمية  ( 7

وامتأل اإلقليم باملعامل التارخيية   ،مملكة إسالمية مستقلة حكمها املسلمون ثالث قرون
 . وغريها من األدلة املادية  ،واملساجد  ،اإلسالمية 

فة اإلسالمية رغم حماولة السلطات البورمية املستميتة  ارتباط ثقافة املسلمني يف بورما بالثقا  ( 8
 . ودجمها بالثقافة البوذية  ، لطمس اهلوية اإلسالمية

اظهرت الدراسة أن االحتالل الربيطاين هو السبب الرئيسي يف زيادة كره البوذيون للمسلمني   ( 9
 . لتتمكن من السيطرة على اجملتمع البورمي 

  ، واالقتصادية  ،ية للدين يف شرعنة أفعاهلم السياسية تبني الدراسة استخدام السلطة العسكر  ( 10
  ، واستغالهلم يف إصدار فتاوى لتشريع أفكار النظام احلاكم   ،وذلك بالسيطرة على جمتمع الرهبان 

   . وأصحاب املصاحل من ذوي النفوذ والقوة
وكذلك ضعف جهود املنظمات   ، تبني ضعف اجلهود الدولية العربية واألجنبية واإلسالمية ( 11

مل تكن سوى شعارات من جانب الدول الكربى    ، ازمة الروهنجيأاحلقوقية واإلغاثية يف مواجهة  
 . لتحقيق مصاحلها 

خاصة الوسائل املرئية يف لفت أنظار العامل حنو قضية   ،اتضح الدور اهلام لوسائل اإلعالم  ( 12
نصافهم بالضغط على حكومة ميامنار  والرأي العام العاملي إل  ،حتريك الشعوب  ،الروهنجيا 

 . للتخلي عن سياسة االنتهاك واالضطهاد
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وااللتفاف حول قائد ميثلهم يف الداخل   ، يفتقد مسلمو بورما القدرة على توحيد الصف ( 13
تبني ضعف تسليح جيش انقاذ   ،ويدعوا للمقاومة املشروعة  ،وينادي حبقوقهم  ، واخلارج

 . الروهنجيا 
ستقالل الذايت كان أحد األسباب اهلامة فيما آلت إليه أوضاعهم  رغبة مسلمي أراكان يف اال ( 14

 احلالية  
إبادة مجاعية تصل إىل حد التطهري العرقي من قبل   ،يتعرض الروهنجيا لعمليات عنف ممنهج ( 15

 . السلطات البورمية
وعدم قدرهتا على االعرتاض ورفض ما تسنه السلطات يف   ،ضعف اهليئات التشريعية البورمية ( 16

 . تشريعات وقوانني عنصرية ومتييزية ضد األقليات وخاصة أقلية الروهنجيا بورما من 
وتنمية القطاع    ، واألمن الغذائي للسكان  ،تبذل حكومة بورما جهد كبري لتحقيق االكتفاء الذايت  ( 17

وتتخذ كافة التدابري لتنمية املوارد البشرية يف مجيع    ،وتنفيذ املهام اخلمس للتنمية الريفية   ،الزراعي
وأتباعهم على النظام االقتصادي جيعل من الصعب حتقيق    ، اعات إال أن هيمنة اجلنراالت القط

   .واحلرية  ، واالزدهار يف ظل غياب العدالة ، التقدم
 : أهم المراجع العربية

كلية    ،إدارة التعدد والتنوع اجملتمعي   :خطاب عمران الضامن   ، اسحق يوسف محدان آل عياش ( 1
 . العراق  ، جامعة سامراء ، اآلثار

  ،دار الرشاد ،سعيد ابراهيم كريديه  :ترمجة  ، مسلمو بورما إرهابيون أم مرهبون ، أندروسلث ( 2
جامعة اسرتاليا   ، مركز الدراسات االسرتاتيجية والدفاعية :الرتمجة بـ كانبريا  ،م 2013 ،بريوت 
   .2003 ، الوطنية 

  ،3ط  ،مطابع األزهر   ،القاهرة  ،و بورما مسلم  : مرصد األزهر ملكافحة التطرف    ، األزهر الشريف ( 3
 . م2018

قطاع    ، إحصائية ضحايا مسلمي أراكان املوثقني جلرائم حكومة ميامنار  :املركز الروهنجي العاملي  ( 4
 . قسم الرصد واملتابعة  –حقوق اإلنسان  

  ، جامعة الكويت ،كلية احلقوق   ،مسلمو ميامنار حقائق خلف الستار  :جنان بدر العنزي ( 5
 . م 2013 ،الكويت 

معهد   ، حول مآسي املسلمني يف بورما االشرتاكية : حسني بن الشيخ عبد اخلالق الربماوي  ( 6
   . هــ1403 ، باكستان  ،كراتشي  ،التجويد وحتفيظ القرآن
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أسيا املومسية وعامل احمليط    –اجلزء األول    ، جغرافية العامل اإلقليمية  : حسني سيد أمحد أبو العنني ( 7
 . هـ1404 ،8ط  ،بريوت   ،دار النهضة العربية  ، اهلندي

البلد األسيوي بورما ذي األغلبية   –اضطهاد املسلمني الروهنجيا يف ميامنار  : شارلوتة فيدمان ( 8
 . م qantara.de، 2014  ، علي مصباح : ترمجة   ،البوذية 

ط  ،جدة ، دار األصبهاين للطباعة  ، األقليات املسلمة يف أسيا واسرتاليا : سيد عبد اجمليد بكر  ( 9
 . هـ 1393 ،بدون 

     ، كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،املقاربات النظرية املفسرة للنزاعات اإلثنية  : شاعة حممد ( 10
 . املسيلة – جامعة حممد بو ضياف 

الدار   ،.قضايا األقليات بني العزل واإلدماج. علم االجتماع السياسي :شعبان الطاهر األسود  ( 11
 . م2003سبتمرب  - هـ  1424رجب / ، 2ط ، املصرية اللبنانية

جامعة اإلمام   ، .نشأهتا وأهدافها وحقيقتها.البوذية املتطرفة  969حركة  : شهيد احلق نور احلق ( 12
 . مساءا10:57  ، م10/2020/ 9  ، وكالة أنباء الروهنجيا  ،الرياض  ،حممد بن سعود اإلسالمية

 . اجمللد الثالث ،املوسوعة العربية  ،األقليات  : أمل يازجي  ،عادل عبد السالم  ( 13
  ، مناذجها التطبيقية  – اجتاهاهتا    – نظريات علم االجتماع تصنيفاهتا    :العزيز بن علي العريف عبد   ( 14

 . م 2006 ،السعودية 
اجمللس الوطين الثقايف والفنون   ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماع  : عبد الباسط عبد املعطي ( 15

 . م 1981 ،الكويت ،سلوك عامل املعرفة  ، واآلداب
رابطة العامل   ،املسلمون يف بورما التاريخ والتحديات  : فائزنور اإلسالم بن جعفر على آل  ( 16

العام   ، 115العدد  ،السنة العاشرة  ، اململكة العربية السعودية  ، مكة املكرمة  ،اإلسالمي 
 . م1991هـ/1412

وتاريخ   3420/2فسح وزارة اإلعالم برقم  ، بورما اخلرب..والعيان  :حممد بن ناصر العبودي  ( 17
 . م 1991 -هـ 1411 ،1ط ، هـ1410/ 22/5

اململكة العربية  ،مكة املكرمة  ، ميامنار  – جغرافيا أراكان  : حممد طيب موالنا حممد صاحل ( 18
 . السعودية 

جممع   ، األزهر الشريف ، مسلمو الروهينجا بني الصمت واخلذالن : حمي الدين عفيفي أمحد  ( 19
 . م2018 -هــ 1439 ، املطابع األمريية ،القاهرة ، البحوث اإلسالمية السلسلة العلمية
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مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات   ،املعجم اجلغرايف لدول العامل  :هزاع بن عبد الشمري  ( 20
 . هـ1432 ، 5ط  ،اإلسالمية 

 
   : أهم البحوث والدوريات

مسلمو الروهنجيا ) حرب إبادة مجاعية تبدأ بإسقاط اجلنسية    : حممد السيد علي   ،أمحد البحريي  ( 1
   . م8/1/2017األحد  ، املصري اليوم ،وتنتهي بالقتل ( 

العنف اجلنسي واجلنساين يف   :البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف ميامنار " املهمة " ( 2
-9دورة الثانية واألربعون ال ،جملس حقوق اإلنسان  ، ميامنار واألثر اجلنساين لنزاعاهتا العرقية 

حاالت حقوق اإلنسان اليت   :من جدول األعمال  4البند  ،م 2019أيلول / سبتمرب 27
 . تتطلب اهتمام اجمللس 

املركز الدميقراطي   ، م "2018 – 1962احلكم العسكري يف ميامنار "  ، طارق رشاد حممود ( 3
 . م2017  ، أملانيا   ،برلني  ، العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية

القتل واالغتصاب   –الروهنجيا أكثر األقليات اضطهادا يف العامل  : عبد الوهاب اجلندي  ( 4
 مساءا. 3:30 ، م27/1/2019األحد  ،اليوم السابع  ،والتجريد من اجلنسية 

صحيفة جلوبال  ، حوار مع  الراهب البوذي الذي يشن محلة ضد مسلمي بورما : فاتن خليل ( 5
   . م2:04 ، م 22/6/2013بوست األمريكية 

قضية الروهنجيا سببها الجئون وليست أزمة دينية )حوار   – سفري ميامنار بالقاهرة   : منة خلف ( 6
   . مساءا  22:59 ، م8/1/2017األحد  ،املصري اليوم  ، (
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