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Abstract  
The Burmese Aggressions on the Rohingya Muslim in Burma "Myanmar" 

and the International Arab Muslim Stance them (1948 – 2012) 

By Maison Mansour 

The research aims to introduce the reader to the most important 

attacks and violations against the Myanmar Rohingya minority, and its 

causes and consequences, both at the level of Muslim minorities and the 

level of the Muslim world, and to present the history of this Muslim 

minority in Burma. It also addressed a number of problems faced by this 

minority, such as the problems of restricting them in the exercise of their 

rituals, discrimination at work, problems of education, integration, identity 

theft, language problems, psychological suffering and alienation. And the 

most important solutions to curb this dangerous phenomenon, and ended the 

research to a number of conclusions and recommendations, the most 

important of which is that "supporting these minorities is a legitimate duty 

first, which is the first line of defense for Islam wherever it exists.                                                                                                     

 

 الهوامش

                                      
األقلٌات المسلمة فً المجتمعات غٌر اإلسالمٌة،

 

)  األقلٌات المسلمة فً العالم،  

مجلة دعوة الحق)  

مختصر تارٌخ المسلمٌن فً أراكان بورما)  

5)CIA, "The Facts," CIA Report, Washington, 2016, p. 5.          

 .الباتان

  ANA المسلمون المهجرون والمشتتون بمٌانمار

مرجع سابق،  

  ( شهود عٌان روهٌنجٌٌن ٌتحدثون عن قتل منظم لمسلمً  

مٌانمار

  الغابات تأوي أسر الروهٌنجا والشرطة تطاردهم

(  

) المرجع السابق   

  ( ٌب ورابطة مفقودةاألقلٌات المسلمة رقم مغ  

، مسلمو أراكان وستون عاماً من االضطهاد 

مرجع سابق، 

اإلسالمٌة واألقلٌات المسلمة فً العالم المعاصر البلدان

المرجع السابق(29
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مشكالت األقلٌات اإلسالمٌة فً العالم

مرجع سابق،

عملٌات القمع واإلبادة المستمرة بحق الروهٌنجا

رب مٌنامار على مسلمً الروهٌنجاح

 
https://www.noonpost.org/content/15199                                                                    

فً العالم، ٌنجا األكثر اضطهاداً الروه

المرجع السابق(11

3)  الصمت العالمً عن المأساة اإلنسانٌة فً بورما

الروهٌنجا: شعب ٌبحث عن الحٌاة

https://www.noonpost.org/content/16927                                                                    

نشأتها وأهدافها وحقٌقتها :البوذٌة المتطرفة (696)حركة 

 /

فً العالم، الروهٌنجا األكثر اضطهاداً 

لألقلٌات المسلمة المعاٌٌر والمشاكلوأنماط األقلٌات 

مأساة الروهٌنجا هل هً حرب دٌنٌة

http://elaph.com/Web/NewsPapers                                                     

                              

األقلٌات المسلمة فً آسٌا

  (  

 the Glass Palace Chronicle of the Kings of ) Manu Tin, G. H. Luce,29

                                   , 2012, University Press, Rangoon.      Burma

ات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسانوثائق األمم المتحدة والمواثٌق واالتفاقٌ   

المرجع السابق 

( مٌنامارالخوف من التطرف البوذي ٌطارد المسلمٌن فً  

 
ٌات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسانوثائق األمم المتحدة والمواثٌق واالتفاق 

 

لألقلٌات المسلمة المعاٌٌر والمشاكلوأنماط األقلٌات  

األقلٌات المسلمة: رقم مغٌب ورابطة مفقودة  

 وثائق األمم المتحدة والمواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان 

 

https://www.noonpost.org/content/15199
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 المصادر والمراجع  (2

مشكالت األقلٌات اإلسالمٌة فً العالم

مسلمو أراكان وستون عاماً من االضطهاد، 

األقلٌات المسلمة فً المجتمعات غٌر اإلسالمٌة،3

وثائق األمم المتحدة والمواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان4

عملٌات القمع واإلبادة المستمرة بحق الروهٌنجا5

منظم لمسلمً مٌانمار قتل6

.

مٌنامارسلمٌن فً الخوف من التطرف البوذي ٌطارد الم

  ANA المسلمون المهجرون والمشتتون بمٌانمار

 حرب مٌانمار على مسلمً الروهٌنجا
                                   https://www.noonpost.org/content/15199   

األقلٌات المسلمة فً آسٌا

أهدافها وحقٌقتهانشأتها و :البوذٌة المتطرفة (2696)حركة 1

 /

القصة الكاملة لمعاناة مسلمً الروهٌنجا

https://www.noonpost.org                  

فً العالم، األكثر اضطهاداً الروهٌنجا 1

األقلٌات المسلمة رقم مغٌب ورابطة مفقودة 

 مأساة الروهٌنجا هل هً حرب دٌنٌة

http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/9/1169515.htm                     

مختصر تارٌخ المسلمٌن فً أراكان بورما

عالم المعاصراإلسالمٌة واألقلٌات المسلمة فً ال البلدان

األقلٌـات المـسلمة فً العـالم

:

7985-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5

الروهٌنجا: شعب ٌبحث عن الحٌاة

https://www.noonpost.org/content/16927                                      

ANA "اإلنسانٌة فً بورماالصمت العالمً عن المأساة 

لألقلٌات المسلمة المعاٌٌر والمشاكلوأنماط األقلٌات 

https://www.noonpost.org/content/15199
https://www.noonpost.org/
https://www.noonpost.org/
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/9/1169515.htm
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/9/1169515.htm
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985
https://www.noonpost.org/content/16927
https://www.noonpost.org/content/16927
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والشرطة تطاردهمالغابات تأوي عائالت الروهٌنجا

) CIA, The Facts, CIA Report, Washington, 2016, p 5.23 

   24 ) Muthieu Smith, Religious Persecution in Burma State Policy, The Wall Street 

Journal, February 20, 2014.                   

24 ) Manu Tin, G. H. Luce, the Glass Palace Chronicle of the Kings of    Burma  

2012, University Press, Rangoon .                                              

 


