بــورما (ماينمار)
فرصة غير مسبوقة لتوسيع العمل االنساني
خلفية عامة
بعد ما ٌقارب من  55سنة من الحكم العسكري الوحشً  ,تتقدم بورما للتحول لبلد ذو ادارة مدنٌة المعالم ومع ان البالد
شهدت بعض االصالحات السٌاسٌة الواعدة مؤخراً ,إال أن الحرب األهلٌة فٌها والتً تعد أطول حرب فً العالم باإلضافة الى
الكوارث الطبٌعٌة التً تشهدها البالد من حٌن الى اخر أدى الى خلق احتٌاجات انسانٌة خطٌرة وجدٌة ما تزال قائمة لألن
بورما تعد من اشد الدول اضطهادا لألقلٌات ومنها أقلٌة الروهنجٌا المسلمة والتً تقع فً والٌة اراكان غربً البالد ,فالحكومة
مازالت تحرم السكان المسلمٌن فً اقلٌم اراكان من الجنسٌة وتعرقل الزواج وتحدد عدد الموالٌد ومن ال ٌلتزم ٌعتبر اوالده
غٌر شر عٌٌن وٌعاقب بالسجن ,وٌمنع سكان االقلٌم من التنقل الى بإذونات مما حد من فرص التعلٌم والعمل و تصادر أراضً
األقلٌات وتفرض على الرجال واألطفال العمل المجانً لصالح الجٌش وتصادر انتاجهم الزراعً ضمن برنامج االكتفاء الذاتً
للقوات العسكرٌة ,هذا فضال عن االضطهاد الدٌنً الذي تمارسه الدولة البوذٌة على الدٌانات المختلفة ومنها منع الشعائر
وتعقٌدات تفرض على زواج المسلمٌن وغٌرها ,حتى اضطر اكثر من ملٌونً مسلم الى اللجوء الى بنغالدٌش حٌث االوضاع
هناك ال تختلف كثٌرا عن بلدهم االم.
الممارسات غٌر االنسانٌة للدولة البورمٌة لم تقتصر على االقلٌات بل طالت كافة ابناء البلد ,ففً اعصار النرجس المدمر الذي
اجتاح البالد فً  8552أعاقت الدولة وصول المساعدات االنسانٌة الى هناك وأخرت اصدار التأشٌرات للمنظمات االنسانٌة
والدولٌة لمدة ثالثة اسابٌع مما ادى الى نتائج كارثٌة.
فرصة غير مسبوقة
مؤخرا تولً الرئٌس ثٌن سٌن القادم من خلفٌة عسكرٌة الحكم فً البالد ,وقد أظهرت الحكومة البورمٌة استعدادها للتعاون
مع الهٌئات االغاثٌة واالنسانٌة ,وأصدرت اوامر بوقف الهجمات على األقلٌات التً تخوض معها حربا طوٌلة اال فً حال
الدفاع عن النفس ,وقامت بإطالق سراح أشهر معارضة بورمٌة وهً اونغ سو .وقد استقبلت هذه االجراءات بترحٌب عالمً
وقد قامت وزٌرة الخارجٌة االمرٌكٌة هٌالري كلٌنتون بزٌارة بورما ألول مرة فً اشارة لفتح صفحة جدٌدة.
وانظالقا مما سبق فإن على المجتمع الدولً بشكل عام والمنظمات االنسانية العالمية واالسالمية بشكل خاص استغالل هذه
الفرصة للعودة للعمل فً بورما ومساعدة الفئات المهمشة والمضطهدة هناك و إعادة بناء اواصر االخوة االسالمٌة التً عانت
من القطٌعة شبه الكاملة هناك و لمدد متطاولة.
من الذين يساعدون الروهنجيا
تتركز المساعدات  -على قلتها  -فً بنغالدٌش من خالل بعض المنظمات التابعة لألمم المتحدة وبعض البرامج لمنظمة
التعاون اإلسالمً ورابطة العالم اإلسالمً ومنظمة تضامن الروهنجٌا والتً لها ممثلٌن فً بعض الدول مثل المملكة العربٌة
السعودٌة.
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القٌام بالزٌارات المٌدانٌة إلخوتنا فً بورما وبنجالدٌش وتاٌالند.
التركٌز االعالمً على قضٌة بورما وتفعٌل القضٌة فً الوسائل االعالمٌة من فضائٌات وصحف ومواقع التواصل
االجتماعً.
تكثٌف وزٌادة الدعم المادي واإلغاثً من قبل المنظمات والهٌئات الخٌرٌة واإلسالمٌة العالمٌة للنازحٌن فً بورما
والتركٌز على معاناة النساء واالطفال بخاصة.
تقدٌم الدعم والمساعدة سٌاس ٌّا ً ومعنو ٌّا ً وماد ٌّا ً للشعب الروهنجً للصمود وحتى ٌنالوا حقوقهم المشروعة.
توفٌر المعونات اإلغاثٌة من الغذاء والدواء والرعاٌة الصحٌة والتعلٌمٌة لالجئً أراكان خاصة فً بنجالدٌش وباكستان
وإطالق نداء عاجل إلى الدول المانحة من أجل اإلغاثة اإلنسانٌة وحماٌة هذه الفئة من الالجئٌن غٌر المعترف بها فً
بنغالدٌش.
على الدول اإلسالمٌة التً ٌوجد بها الجئون من مسلمً أراكان تقدٌم التسهٌالت التً ٌحتاجونها مثل التعلٌم والعمل
واإلقامة وغٌرها.

تقرير موقع بادر
تجدون تقرٌرا أكثر تفصٌال من موقع بادر عن اقلٌة الروهنجٌا على الرابط التالً( التقرٌر مرفق مع هذا النداء) :
http://badergateway.org/Reports/Rohingya.pdf

مطالعات إضافية
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E4hbFkO0W78
http://www.refintl.org/where-we-work/asia/burma
http://www.burma-displaced.com/en/making-of.html
http://www.burma-displaced.com/

بـــادر

website: www.badergateway.org
email: anaromman@yahoo.com
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