الروهنجيا والسنن الكونية
عيل السبحاين – باحث روهنجي

مئات من السنني مضت ونحن -الروهنجيا -نتجرع مرارة التعذيب واالضطهاد يف
ترشد
داخل البالد (أراكان) ،وعرشات من األعوام انرصمت ونحن نكابد أمل الضياع وال ر
خارج البالد ،وغالب الذين يف اخلارج وإن سلموا من أنياب البوذيني فإهنم يعانون يف
رئيسا
وضعهم النظامي يف البالد التي جعلوها مقر إقامتهم وحمط رحلهم؛ وهذا كان سببًا ً
يف عدم قدرهتم عىل تطوير وضعهم املعييش واالقتصادي يف تلك البالد ،وأ رثر ذلك يف
وضعهم التعليمي والصحي.
طوروا
كثريا من الروهنجيا ر
وأعطي هذا احلكم لألغلبية ،وليس للجميع؛ وذلك ألن ً
أنفسهم يف هذه اجلوانب ،ويوجد عدد منهم يف أوروبا ويف بعض دول اخلليج ،ولكن هذا
العدد املوجود يف هذه األمصار ال يكفي ليكون ذا تأثري كبري يف القضية الروهنجية.
فأكثر الروهنجيا هدفهم وحلمهم استعادة مجيع حقوقهم يف أراكان ،وممارسة حقهم يف
تقرير مصريهم بموجب دستور النظام الدول ،وبموجب ما كفلته هلم مجيع الديانات
والرشائع ،ولكنهم مل يسريوا لتحقيق هذا اهلدف واحللم وفق السنن الكونية.
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ال يمكن حتقيق هذا احللم الكبري بإرسال بعض الشبان إىل أدغال أراكان؛ ملواجهة دولة
كبرية بأكملها وراءها حلفاء أقوياء ،كالصني واهلند ،ومن فعل ذلك -يف رأيي -ال يفقه شيئًا
يف السنن الكونية ،بل هو هتور منه وأمر غري مدروس ،وتعريض لشباب الروهنجيا
األغرار للموت والتهلكة!
ً
ورسوال مكث يف مكة ثالث عرشة
رسولنا -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن بعث نبيًّا
سنة ،ومل ينتفض يو ًما مل حاربة كفار قريش رغم أن الصحابة الذين آمنوا معه يف تلك الفرتة
ٍ
إشارة منه -صىل
كانت قوة إيامهنم ورسوخه يف أنفسهم كاجلبال الروايس ،وكانوا حتت رهن
اهلل عليه وسلم -إلقامة أي انتفاضة ،وكان داعي االنتفاضة واملقاومة موجو ًدا؛ حيث كان
كفار قريش يؤذونه ومن معه من املؤمنني بأبشع صور اإليذاء وأشنعها ،واكتفى -صىل اهلل
عليه وسلم -رغم كل ما حصل وما رأى بالصرب عىل ذلك وتصبري الصحابة -ريض اهلل
عنهم -دون اختاذ أي خطوة للمواجهة والقتال؛ وذلك ألن السنن الكونية اقتضت أنه ال بد
أن يملك قو ًة كافية ليحارب أمة لدهيا من العدة والعدد أضعاف ما يملكه هو -صىل اهلل
عليه وسلم ،-وألجل هذا سحب الصحايب اجلليل خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه -جيشه
وفضل ذلك عىل تعريض نفسه ومن معه من الصحابة -
من إحدى املعارك التي خاضها ،ر
ريض اهلل عنهم -للتهلكة.
ال يمكن حتقيق هذا اهلدف الكبري بإنشاء بعض املنظامت التي ال ترى نفسها إال يف
الورق ،وأما يف امليدان فليس هلا أي وجود!
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ال يمكن حتقيق هذا اهلدف الكبري بإرسال بعض املواد اإلغاثية إىل قومنا يف أراكان
وإىل خميامت الالجئني.
ال يمكن حتقيق هذا اهلدف الكبري برفع هاشتاقات يف منصة تويرت ،وبإقامة بعض
احلمالت اإلعالمية لدعم القضية عرب وسائل التواصل االجتامعي ،وأنا هنا ال أقلل من
هذه اجلهود املبذولة ،بل أي جهد يقام ال بد أن يشاد به وبمن قام به ،ولكن أردت أبني أن
كثريا يف مسريتنا لتحقيق اهلدف املنشود ،بل نحن بحاجة
مثل هذه اخلطوات القائمة ال تؤثر ً
إىل جهود أقوى وأفضل.
إن أمامنا ً
كبريا جدً ا ،وال بد أن يكون هذا العمل بطريقة منظمة ومدروسة ،وأ رما
عمال ً
العمل العشوائي غري املدروس فال حيقق النتيجة املرجوة ،بل يف الغالب أنه يوصلنا يف هناية
املطاف إىل نفق مسدود.
إن أردتم أن تعرفوا مقارن ًة يسرية بني حجم عملنا لقضيتنا وعمل إخوتنا الفلسطينيني
شخصا
لقضيتهم؛ انظروا إىل شهرة القضيتني؛ فالقضية الفلسطينية يصعب عليكم أن جتدوا
ً
يف هذه الكرة األرضية يقول إهنا خمتلقة وأهلها كاذبون ،وأما قضيتنا فتجدون بني فرتة
كثريا من الناس
وأخرى ناعقني خيرجون للتشكيك فيها وتكذيب أهلها ،وجتدون
ً
يصدقوهنم؛ ألهنم ال تصلهم املعلومات الصحيحة.
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وهذه النقطة الصغرية تبني أن قضيتنا بحاجة كبرية إىل العمل اإلعالمي املكثرف
واملركرز؛ لتقارب القضية الفلسطينية يف شهرهتا ،وإن كان يصعب عليها أن تصل إىل ما
وصلت إليه القضية الفلسطينية؛ بسبب العامل اجلغرايف والعرقي.
وهذا ليس موضوع حديثي ،فموضوع حديثي أكرب من هذا!
أنا أريد أن تكون هناك أهداف مرحلية مدروسة لتحقيق احللم ،وعدم االستعجال يف
الوصول دفع ًة واحد ًة إىل اهلدف املنشود ،فالعامل يف أي فن مل يصبح عاملـًا دفع ًة واحد ًة ،بل
كانت له أهداف مرحلية يف مسريته التعليمية؛ ففي صغره مل يكن هدفه األسايس إال إهناء
املرحلة االبتدائية ،وعندما ارتقى خطوة يف الس رلم أصبح هدفه األسايس إهناء املرحلة
املتوسطة ،ثم إهناء املراحل األخرى خطو ًة خطو ًة حتى وصل إىل اهلدف األخري ،وهو
احلصول عىل لقب (العامل) يف الفن الذي درسه كل تلك السنوات.
أيضا ال بد أن نسري عىل هذا املنهج لتحقيق احللم والوصول إىل
ونحن -الروهنجياً -
اهلدف النهائي؛ فأول خطوة أراها هي االهتامم بإنشاء أجيال من املتعلمني واملثقفني يف
العلوم املهمة لكل شعب يريد أن يدير دولة.
لو افرتضنا أن األمم املتحدة قررت اآلن إعطاء حق الروهنجيا يف ممارسة حقهم لتقرير
مصريهم؛ فهل هم اآلن مستعدون إلدارة البالد إن قرروا االنفصال ً
مثال؟
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اجلواب معروف لدى اجلميع؛ لذا علينا أن نعدر الكوادر والقادة من اآلن ،وإلعداد
هؤالء يمكننا أن نستفيد من جتربة إعداد أجيال حفظة القرآن يف السعودية.
فأجدادنا وآباؤنا الذين هاجروا إىل السعودية منذ عقود كان هدفهم األسايس أن
يكون أبناؤهم من حفظة كتاب اهلل -عز وجل ،-ومل يستمروا بعد ذلك يف دائرة الفكرة
لتحقيق هذا اهلدف ،بل خرجوا عنها وطبقوها يف واقع حياهتم،؛ فلم يكن االبن يف أي بيت
للروهنجيا املقيمني يف السعودية يبلغ سن التمييز إال لقنوه كالم اهلل -عز وجل ،-وعندما
يكرب ً
قليال يلحقونه بحلقات حتفيظ القرآن ،ويتابعونه يف ذلك يوميًّا مع رفع معنوياته
ب كلامت التشجيع والتحفيز حتى ينهي مسريته يف التحفيظ وهو حافظ لكالم اهلل -تعاىل،-
وغالب العائالت يفضلون حافظ القرآن عىل غريه إن خطب بنتهم أكثر من خاطب،
وجيعلون حلافظ القرآن مكانة خاصة يف قلوهبم ويف جمالسهم ،ويبجلونه ويقدرونه؛ ومن
فنادرا ما جتد فيها من ال هيتم
هنا أصبحت بيئة الروهنجيا بيئ ًة مشجع ًة لتحفيظ القرآن،
ً
بحفظ القرآن ،وكانت النتيجة هي أن األجيال التي بعد جيل األجداد واآلباء أصبحت
أجيال حفظة لكالم اهلل -تعاىل -ومدريس حلقات القرآن وأئمة مساجد يف أنحاء اململكة
العربية السعودية.
فأجدادنا وآباؤنا خططوا هلدف مرحيل وسعوا لتحقيقه وفق السنن الكونية واملنطق
الصحيح؛ فاستطاعوا أن حيققوا هدفهم بجدارة ،ونجني ثامره إىل وقتنا هذا.
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فلامذا نحن ال نحدد أهدا ًفا مرحلية أخرى كام فعلوا ،ونسري فيها عىل منهجهم بدل أن
نفكر يف استعادة كل حقوقنا يف أراكان دفع ًة واحد ًة؟!
نحن نحتاج الستعادة حقوقنا يف أراكان إىل مزيد من الكوادر يف جماالت شتى:
نحتاج إىل كوادر يف السياسة.نحتاج إىل كوادر يف القانون.نحتاج إىل كوادر يف اإلعالم.نحتاج إىل كوادر يف الطب.نحتاج إىل كوادر يف التاريخ.نحتاج إىل كوادر يف حقوق اإلنسان.نحتاج إىل كوادر يف اإلدارة والتخطيط.نحتاج إىل كوادر يف ختصصات أخرى كثرية.فلنجعل هذه ونحوها هدفنا املرحيل يف هذه الفرتة ،ولنحاول أن ننشئ ً
متعلام
جيال
ً
ملام بكل هذه العلوم وغريها من العلوم األساسية الرضورية لكل شعب ،ولنسع إىل
مث رق ًفا ًّ
حتقيق ذلك عىل منهج أجدادنا وآبائنا يف إنشاء أجيال احلفظة واملح رفظني واألئمة املنترشين
يف مناطق اململكة العربية ودول اخلليج.
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وقد اجته بعض إخواننا وأبنائنا إىل علم الطب قبل عدة سنوات وتظهر اآلن نتيجة ذلك
احلمد هلل-؛ فلنقتد هبؤالء ،ولنجعل أبناءنا يتجهون إىل كل العلوم األساسية بالطريقة التيذكرهتا ،وسنرى بعد عدة سنوات ثامر ذلك أمامنا بإذن اهلل -سبحانه ،-وعندئذ لن يصعب
علينا اختيار القادة والكوادر ألي عمل ونشاط خيدم القضية الروهنجية.
وليس قصدي فيام طرحت أن ينشغل اجلميع هبذا اهلدف ويرتكوا األهداف األخرى،
بل قصدي هو الرتكيز ع ليه واالنشغال به مع استمرار العمل القائم يف أهداف أخرى،
كاجلهود اإلعالمية واحلقوقية واإلغاثية وغريها.
اخلميس  14مايو 2020م
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