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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 ميامنار يف العسكري االنقالب تداعيات

 "كان األربعاء اليوم أن الفيديو عرب مؤمتر يف بورغنر شرانر كريستني مبيامنار اخلاصة املتحدة األمم مبعوثة أعلنت) :السؤال
 ميامنار يف األمن قوات وأطلقت .قتيال" 38" سقوط مع فرباير/شباط، 1 يف العسكري االنقالب منذ البالد يف دموية" األكثر

 ميامنار/ يف قام قد اجليش وكان (3/3/2021 نت اجلزيرة موقع... العسكري احلكم على حيتجون متظاهرين على الرصاص
 رئيس فاعتقل. جلساته أوىل سيعقد اجلديد الربملان كان الذي اليوم يف وذلك ،1/2/2021 يوم عسكري ابنقالب بورما

 إبعادة اجليش طالبت االنقالب على قوية أمريكا فعل ردة فجاءت.. والسياسيني الوزراء من والعديد احلكومة ورئيسة ريةاجلمهو 
 املسلمني على االنقالب هذا أتثري وما جدا؟ غاضبة أمريكا فعل ردة جاءت وملاذا االنقالب؟ هذا وراء فما. فورا السلطة

 ميامنار؟ يف املضطهدين

 :التالية األمور نستعرض اجلواب حيتض لكي :اجلواب

 وسيلة وهي "الشعبية"، مع مقابلة يف. واحلكومة اجليش بني لفظي سجال االنتخاابت من أسبوع من أقل قبل حدث -1
 النقابية االنتخاابت جلنة وحياد مصداقية يف هالينغ أونغ مني اجليش قائد شكك حيث اخلاص، للقطاع مملوكة إعالمية

(UEC،)   ذلك، علىا  ورد. التصويت قبل ما عملية يف واإلجراءات للقوانني النطاق واسعة انتهاكات ابرتكاب هاإاي متهما 
 الذي الدستور تنتهك أهنا من وحذر هلا أساس ال اهتامات أبهنا ووصفها اجليش قائد تصرحيات احلكومة ابسم متحدث انتقد
 النقد ووجهت احلزبية"، السياسة عن بعيدين يكونوا أن جيب رطة،والش اجليش ذلك يف مبا املدنيني، )"املوظفني أن على ينص
 فلن االنتخاابت، هذه يف أخرى مرة الدميقراطية أجل من الوطنية الرابطة فازت "إذا أنه إىل أشار أبنه اهتم الذي للجيش العلين
 إذا النقالبه ميهد كان يشاجل أن هذا من وواضح .(11/1/2021 اإلخبارية اهلدف بوابة... األيدي مكتوف اجليش يقف
 ...الوطنية الرابطة فازت

 يف الثانية للمرة الدميقراطية" أجل من الوطنية الرابطة "حزب سو تشي سان أونغ حزب فاز االنتخاابت جرت وملا -2
 ومل %،75 حنو حينها كانت حيث 2015 يف فوزها نسبة من أكثر أي %،83 بلغت ساحقة أبغلبية 2020 الثاين تشرين

 بتحقيق اجليش بدأ عندها ..مقعدا   476 اجملموع من مقعدا   33 حنو على إال اجليش أسسه الذي التضامن حزب صلحي
 حكومتها يف سو تشي به وقبلت 2008 عام الدستور إىل أدخلها قد كان مواد واستغل األيدي مكتوف يقف لن أبنه هتديداته
 من واحلدود والداخلية الدفاع وزارات تكون وأن للجيش الربملان يف املقاعد من %25 نسبة تكون أن على ينص وهو السابقة،

 وقبل ذلك استغل التدخل، ضرورة فيها يرى حاالت يف التدخل للجيش حيق أنه على وينص مباشرة، للجيش واتبعة اجليش
 نتائج على الدستورية واملصادقة الربملان انعقاد مستبقا   ابالنقالب قام فقد اجلديد الربملان النعقاد املقرر داملوع من ساعات

 يوم األخرية االحتجاجات اآلن حىت أعنفها وكان االنقالب على الشعبية االحتجاجات بدأت مث ومن ...األخرية االنتخاابت
 ربعاءاأل اليوم أن الفيديو عرب مؤمتر يف بورغنر شرانر كريستني مبيامنار اخلاصة املتحدة األمم مبعوثة )أعلنت 3/3/2021 األربعاء

 يف األمن قوات وأطلقت .قتيال" 38" سقوط مع فرباير/شباط، 1 يف العسكري االنقالب منذ البالد يف دموية" األكثر "كان
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 شعلة تنطفئ فلم ذلك ومع (3/3/2021 نت اجلزيرة موقع... العسكري احلكم على حيتجون متظاهرين على الرصاص ميامنار
 .قلَّت وإن االحتجاجات

 2019 األول كانون منذ األمريكية العقوابت على مدرج هلينغ أونغ مني اجلنرال اجليش قائد وهو نقالباال قائد إن -3
 قد اجلنرال وهذا. اإلنسان" حلقوق خطرية انتهاكات يف "لتورطهم وذلك "بورما" ميامنار جيش يف آخرين قادة ثالثة جانب إىل

 كقائد منصبه عن يتخلى أن املفرتض من وكان. نفسه هبا حيمي وةق بيده تعد ومل يتقاعد عندما ومصريه مستقبله على خاف
 لديه أن ويظهر. 2021 عام صيف يف يتقاعد أن وتعهد جديدة فرتة لنفسه ميدد أن استطاع ولكنه 2016 عام للجيش
 عن اجليش عرب وقد البالد، لرائسة كمرشح امسه يطرح من هناك وكان لإلجنليز، كعميل تقاعده بعد سياسي دور بلعب طموحا

 "إن :بقوله احلاكم العسكري للمجلس اجتماع بعد 1/2/2021 يوم اإللكرتونية الشبكة على الرمسي موقعه على ضمنيا ذلك
 لرائسته التسويق ابب من وذلك احلقيقي"، التعددية الدميقراطية نظام مبمارسة تعهد هلينغ أونغ مني اجلنرال اجليش قائد

 ...للبالد

 مفوضية متهما ،1962 منذ املستمرة احلكم على هيمنته هتدد اليت االنتخاابت بنتيجة اجليش فيعرت  فلم وهكذا -4
 كي سو سان جتاهل ومع تزوير، عملية ماليني عشرة وجود إىل مشريا ابلتواطؤ، كي سو سان رئيسها عينت اليت االنتخاابت

 يف مادة إىل جلوئه ابحتمال اجليش قائد هدد جلديد،ا للربملان جلسة أول عقد حنو واالستمرار االهتامات، هلذه "سو تشي"
 طلب الذي اجلديد للربملان جلسة أول انعقاد من ساعات وقبيل احلكم، على واالستيالء الطوارئ حالة فرض له تتيح الدستور

 املاضي، نوفمرب/الثاين تشرين يف جرت اليت االنتخاابت بعيد التأجيل رفضوا احلزب وزعماء سو تشي لكن أتجيلها اجليش قادة
 الطوارئ حالة وفرض احلكم على واستوىل التأجيل، رفض اجليش فاستغل ...ساحقة بنسبة سو تشي حزب فوز أفرزت واليت

 جلربية ووجه هلم اهتامات جنائية.ا اإلقامة قيد ووضعهم مينت وين والرئيس سوكي سان أونغ احلكومة مستشارة واعتقل

 ملساندة االنتخاابت يف التالعب عن يتورعان ال فالطرفان نزاهتها عدم أو االنتخاابت تزوير موضوع ليست املسألة إن -5
 فأمريكا آخر، جانب من اجليش ائدقو  وبريطانيا جانب، من سو تشيو  مريكاأ بني سياسي صراع هي املسألة وإمنا حزبيهما،

 أن منذ البورمي اجليش أنشأت اليت فهي طانيابري أما ...للصني حصار نقطة تكون أن "بورما" ارمنميا وتريد سو تشي تدعم
 ذلك واستمر مباشرة، غري أو مباشرة حيكمها اجليش واستمر لنفوذها ميامنار فأحلقت هلا نفوذ منطقة اهلندية اجلزيرة شبه كانت

 من باملراق   شبه كان أنه إال احلكم واستلم 2015 انتخاابت يف كبريا   فوزا   ففاز سو تشي حزب دعم من مريكاأ متكنت حىت
 وبنسبة 2020 انتخاابت يف أخرى مرة فاز فلما ،2008 دستور يف للجيش املعطاة الصالحيات وفق حتركاته كل يف اجليش

 هو ارامنمي يف حدث ما أن أي كان، ما وهذا لالنقالب، اجليش فحركت األمريكي النفوذ يستقر أن بريطانيا خشيت 83%
 كان ،الصراع أي، األمر وهذا فحسب، ظاهراي   مدخال   كانت واالنتخاابت وبريطانيا، مريكاأ بني السياسي الصراع ابب يف

 كان الذي بورما يف النظام )فإن :يلي ما 26/6/2012 بتاريخ سؤال جواب يف جاء ...ذلك قبل األبصار ألويل معروفا  
 يوايل زال ما مدين بلباس ملتقاعدونا اجلنراالت حاليا   عليه يسيطر وأصبح عسكري بلباس مباشرة اجلنراالت عليه يسيطر

 دعموا قد ليزاإلجن أن كما اهلند، يف بريطانيا عمالء طريق عن مباشرة وغري مباشرة وعلنا ، سرا   ليزاإلجن دعمه وقد ليز،اإلجن
 أما... البالد تلك يف اإلسالمي احلكم انتهى أن منذ بل فحسب، األايم هذه ليس هبم، والتنكيل املسلمني قتل يف البوذيني
 والدها وكان م1991 عام للسالم نوبل جائزة تنال جعلتها اليت تشي تسو أونج بزعامة الدميقراطي الوطين احلزب فتدعم أمريكا
 ....(بورما يف السياسي الوضع عن راضية غري أمريكا فإن وهكذا... م1947 عام فقتل الربيطانيني يعارض سانج أونج
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 املتحدة )الوالايت: بساكي جني األبيض البيت ابسم املتحدثة قالت إذ قوية مريكيةاأل الفعل ردة كانت فقد عليه -6
 إذا املسؤولني ضد إجراءات وستتخذ ميامنار، يف الدميقراطي التحول إعاقة أو األخرية االنتخاابت نتائج لتغيري حماولة أي تعارض

 إىل بلينكني نتوينأ أمريكا خارجية وزير ودعا. (1/2/2021 برس فرانس سي، يب يب. ..اخلطوات هذه عن الرتاجع يتم مل
 اإلجراءات هذه عن الرتاجع اجليش على "جيب وقال ميامنار يف املدين" اجملتمع وقادة احلكوميني املسؤولني مجيع سراح )"إطالق

 أوابما الرئيس عهد يف آسيا لشرق األمريكيني الدبلوماسيني كبري راسل دانييل ووصف (1/2/2021 سي يب يب. ..الفور على
 ...املنطقة يف للدميقراطية )ضربة أبنه السلطة على االستيالء وصف (،سو تشي) كي سو أونغ مع وثيقة عالقات أقام والذي
 األمريكية املشرتكة األركان هيئة رئيس أن 2/2/2021 يوم أمريكي مسؤول عن رويرتز وكالة ونقلت (1/2/2021 برس فرانس
 )جيش أن إىل الوكالة وأشارت األبيض، البيت طلب على بناء ميامنار جبيش االتصال جدوى بال حاول ميلي مارك اجلنرال
 هو سو تشي وراء الذي أن يتأكد وهكذا. األمريكي( اجليش مع كثريا يتفاعل وال الصني مع قوية بعالقات يتمتع ميامنار

 وحتول جانب كل من الصني تطوق أن تريد فهي األوىل رجةالد يف للصني حماذاهتا بسبب هو مبيامنار أمريكا اهتمام وأن أمريكا،
 تعمل كما البلد هذا من الربيطاين النفوذ تصفي أن أمريكا فرتيد فقط، الصني أرضها يف حمصورة لتبقى إقليمها يف متددها دون
 .اهلندية اجلزيرة شبه وخاصة مناطقه كل من تصفيته على

 ويتقربون للصني الصداقة يظهرون البورمي اجليش يف عمالءها جعلت قد السياسي خببثها بريطانيا فإن ذلك ومع -7
 الصني أطمعت مث ومن لروسيا، يتقربون كما 1962 عام للجيش األول االنقالب منذ حقيقتهم على للتغطية للشيوعيني

 بريطانيا قامت سو تشي حكومة على االنقالب هذا حصل عندما وهلذا. أمريكا مواجهة يف البورمي النظام بدعم وروسيا
 سيصطدم ذلك أن تعلم وهي السلطة وإعادة االنقالب إبدانة يتعلق األمن جمللس قرار مشروع قدمت أبن الفعل ردات بتخفيف
 بلهجة وودورد ابربرا األمن جملس يف بريطانيا مندوبة تكلمت وقد. اجليش بقيادة للنظام دعما   يظهر الذي الصيين ابلرفض

 جمموعة يف والنظر اإلمكان بقدر بناءة مناقشة إجراء يف )سنرغب :فقالت الربيطاين القرار مشروع رضتع وهي لينة دبلوماسية
 بريطانيا تقدمت فعندما وابلفعل (2/2/2021 21عريب. ..للشعب الدميقراطية اإلرادة احرتام حنو العودة نريد.. اإلجراءات من

 البداية منذ لالنقالبيني املؤيد الصريح موقفها أعلنت قد وكانت ،الصني عارضته 2/2/2021 يوم األمن جمللس القرار مبشروع
 من ميامنار يف األطراف مجيع تتمكن أن أنمل مليامنار، صديقة جارة )الصني: وينبني وانغ الصينية اخلارجية ابسم املتحدث فقال

 ما الحظنا لقد. واالجتماعي السياسي اراالستقر  ومحاية القانوين واإلطار الدستور مبوجب خالفاهتم مع مناسب بشكل التعامل
 وزارة فقالت االنقالب، تدن مل روسيا فإن وكذلك. (1/2/2021 شينخوا ...الوضع فهم زايدة وحناول ميامنار يف حدث

 على واحلفاظ السياسي احلوار استئناف خالل من احلالية للتشريعات وفقا للوضع سلمية تسوية يف )أنمل الروسية اخلارجية
 مع وروسيا الصني وقفت فقد وهكذا (،1/2/2021 الروسية نوفوسيت ...للبالد املستدامة واالقتصادية االجتماعية يةالتنم

 !ودهاؤها بريطانيا خبث وجنح اجليش
 2017 عام املسلمني اضطهاد عن األول املسؤول هو االنقالب قائد فإن ميامنار، يف للمسلمني ابلنسبة وأما -8

 من ألف 600 حوايل )هناك :قائال 1/2/2021 يوم دوجاريك ستيفان املتحدة األمم ابسم ملتحدثا صرح وقد. وهتجريهم
 على حصوهلم أن كما حبرية التنقل ميكنهم ال املخيمات حبيسوا هم ألفا 120 منهم "أراكان"، راخني والية يف بقوا الروهينغا
 رويرتز ...هلم ابلنسبة أسوأ الوضع األحداث جتعل أن خنشى لذلك. للغاية حمدود األساسية والتعليمية الصحية اخلدمات

 جواب يف ذكران وقد األساليب، اختلفت وإن حىت الطرفان فيه يشرتك املسلمني اضطهاد أن ذكره اجلدير ومن (.1/2/2021



 

 موقع الخالفة                    موقع إعالميات حزب التحرير                         يدة الرايةموقع جر            إلعالمي المركزياموقع المكتب      موقع حزب التحرير                                       4/  4

         tahrir.org-ut-www.hizb                  otahrir.inf-ut-www.hizb          www.alraiah.net                         www.htmedia.info                     www.khilafah.net 

 البوذيني دعم يف انمتفقت أهنما إال بورما يف وبريطانيا أمريكا بني السياسي الصراع من الرغم وعلى): 26/6/2012 بتاريخ سؤال
 ابلفعل حدث ما وهذا. جوفاء( عامة تصرحيات سوى مزعومة إنسانية مشاعر أية للغرب هتتز أن دون ابملسلمني التنكيل يف

 شيئا أمريكا تفعل مل 2017 عام املسلمني ابضطهاد احلاقدون رهباهنم مقدمتهم ويف املتعصبني البوذيني وعامة اجليش قام فعندما
 ملئات القسري والتهجري االضطهاد يف اجليش عمليات عن دافعت (!) للسالم نوبل جائزة على احلائزة سو تشي موعميلته يذكر

 أمواهلم على واستولوا أراكان، إقليمهم من اجالروهين من مسلم ألف 700 حنو املهجرين تعداد بلغ إذ املسلمني، من اآلالف
 كالمه 16/9/2017 يوم الفيسبوك يف صفحته على هلينغ ونغأ مني نرالاجل البورمي اجليش قائد فم من فاح وقد. وأراضيهم

 وأورواب بريطانيا دعم على معتمدا الدولية الردود من خوف بال وذلك وحقهم، ولكياهنم لوجودهم وإنكاره املسلمني على احلاقد
 فقال بنغاليني واعتربهم ميامنار" يف اتنية عةجممو  يوما تكن مل اليت اجلماعة كروهينغا، هبم ابالعرتاف )"يطالبون: يقول فكتب له،

 راخني مشال يف هبا يقوم اليت العمليات "إن اجليش وقال. حوهلا" احلقيقة جلالء الوحدة إىل وحنتاج وطنية، قضية البنغاليني "قضية
 الربيطانية ذاعةاإل هيئة ...املاضي" آب 25 يف الشرطة مراكز هامجوا الذين الروهينغا متمردي على القضاء إىل هتدف

 املاضي العام الثاين تشرين يف أورواب بزايرة هالينغ اجليش قائد قام )وقد قائلة الربيطانية اإلذاعة هيئة وأضافت (17/9/2017
 يف سواء احتجاجات أية تستقبله ومل اجليوش، لقادة مؤمتر حلضور دعوته عقب أورواب يف ابلرتحاب يستقبل وكان "،2016 "عام

 أخرى مناطق يف ذحبهم قد وهو هناك للمسلمني حيدث ما يهمه ال بورما يف املتصارعني جبناحيه فالغرب بلجيكا"(، أو إيطاليا
 الكثري وقتل هجر والذي لفلسطني املغتصب يهود كيان ويدعم وغريها، البوسنة يف مذاحبهم عن الطرف وغض استعماره أايم
 سياسية لدوافع ميامنار يف املسلمني حمنة ابستغالل يقوم منهما طرف كل ولكن وبصرهم، مسعهم حتت يفعل زال وما أهلها من

 عمالء ألهنم إال هي فما احلايل االنقالب قائد ومنهم العسكريني القادة بعض على األمريكية العقوابت وأما. ذلك يلزم عندما
 عقوابت تفرض أن أمريكا على جيب نكا وإال وهجروهم، املسلمني هدواطضا ألهنم وليس األمريكي للنفوذ نو معارض إجنليز

 ذلك ومع البوذيني، أو اجليش تدين أو تستنكره أن ورفضت االضطهاد هذا بررت حيث سو تشي الوزراء رئيسة على كذلك
 ...العقوبة تشملها فلم

 يف هناك مالنظا على للضغط عمل أبدىن تقم فلم املسلمني أمر يهمها فال اإلسالمي العامل يف القائمة األنظمة أما -9
 والغرب أمريكا أواتر على تنغ ِّم وصارت هناك، املسلمني لنصرة حاليا   عمل أبي األنظمة هذه تقوم أن يتوقع وال السابق

 يعد مل - اإلمام اخلليفة - املسلمني درع فإن ابهلم، يف بوارد املسلمني موضوع وليس الدميقراطية، على االنقالب ابستنكار
َمام  » !قائما    وا تستغيث اجنيالروه من واحدة امرأة تظلم أن عن سكت ملا كان ولو ،«ِبهِ  َوي  ت ََّقى َورَائِهِ  ِمنإ  ي  َقاَتل   نَّة  ج   اْلإِ

 النظام إلقامة اجملد اجلاد العمل الواجبات أوجب من فصار بالدهم، من ويهجرون يقتلون الذين اآلالف عن انهيك! معتصماه
 على الراشدة اخلالفة نظام وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد ألمة ستزوى اليت األرض زوااي من زاوية لك يف هللا إبذن املسلمني سينصر الذي

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفة   َتك ون   ث َّ » :بقوله ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به بشر الذي النبوة منهاج ةِ  ِمن إ َويَ ق ول وَن َمََت ه َو ق لإ ﴿ .أمحد أخرجه «الن ُّب  وَّ
 .﴾َعَسى َأن َيك وَن َقرِيبا  
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