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 السنن الكونية الروهنجيا و 

 باحث روهنجي   – عيل السبحاين  

 

ضطهاد يف  االو  تعذيبلة انتجرع مرار - الروهنجيا -ونحن مضت السنني من مئات 

د ترشر الضياع و أمل ال كابدنونحن  نرصمتامن األعوام عرشات داخل البالد )أراكان(، و 

البوذيني فإهنم يعانون يف   أنياب منموا ل  خارج البالد، وغالب الذين يف اخلارج وإن س  

؛ وهذا كان سببًا رئيًسا  لهموحمط رح وضعهم النظامي يف البالد التي جعلوها مقر إقامتهم

ر ذلك يف  يف عدم قدرهتم عىل تطوير وضعهم املعييش واالقتصادي يف تلك البالد، وأثر 

 وضعهم التعليمي والصحي. 

روا من الروهنجيا طور ألن كثرًيا وذلك عطي هذا احلكم لألغلبية، وليس للجميع؛ وأ  

أنفسهم يف هذه اجلوانب، ويوجد عدد منهم يف أوروبا ويف بعض دول اخلليج، ولكن هذا  

 يف القضية الروهنجية. تأثري كبري  ال يكفي ليكون ذا  مصارهذه األ املوجود يفالعدد 

وممارسة حقهم يف    ،يف أراكانحقوقهم  مجيع  استعادة  م  هدفهم وحلمهالروهنجيا    فأكثر

كفلته هلم مجيع الديانات  وبموجب ما  ،دستور النظام الدول مصريهم بموجب تقرير 

 فق السنن الكونية. ، ولكنهم مل يسريوا لتحقيق هذا اهلدف واحللم و  والرشائع
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ال يمكن حتقيق هذا احللم الكبري بإرسال بعض الشبان إىل أدغال أراكان؛ ملواجهة دولة  

ال يفقه شيئًا    - يف رأيي- كالصني واهلند، ومن فعل ذلك    ،راءها حلفاء أقوياءبأكملها و كبرية  

  روهنجياوأمر غري مدروس، وتعريض لشباب المنه يف السنن الكونية، بل هو هتور 

 ! لتهلكةللموت وااألغرار 

عث نبيًّا ورسواًل مكث يف مكة ثالث عرشة  بعد أن ب   - صىل اهلل عليه وسلم-ولنا رس

حاربة كفار قريش رغم أن الصحابة الذين آمنوا معه يف تلك الفرتة مليوًما  نتفضسنة، ومل ي

صىل  -، وكانوا حتت رهن إشارٍة منه  كانت قوة إيامهنم ورسوخه يف أنفسهم كاجلبال الروايس

موجوًدا؛ حيث كان  االنتفاضة واملقاومة ، وكان داعي إلقامة أي انتفاضة - اهلل عليه وسلم

صىل اهلل  -، واكتفى وأشنعها صور اإليذاء أبشعكفار قريش يؤذونه ومن معه من املؤمنني ب 

ريض اهلل  -بالصرب عىل ذلك وتصبري الصحابة وما رأى رغم كل ما حصل  - عليه وسلم

أنه ال بد    اقتضت  لك ألن السنن الكونية  ؛ وذدون اختاذ أي خطوة للمواجهة والقتال  -عنهم

صىل اهلل - دد أضعاف ما يملكه هودة والع  ليحارب أمة لدهيا من الع   كافيةيملك قوًة أن 

جيشه   - ريض اهلل عنه-، وألجل هذا سحب الصحايب اجلليل خالد بن الوليد -عليه وسلم 

- معه من الصحابةل ذلك عىل تعريض نفسه ومن ، وفضر من إحدى املعارك التي خاضها

 للتهلكة.  -ريض اهلل عنهم 

بإنشاء بعض املنظامت التي ال ترى نفسها إال يف   ال يمكن حتقيق هذا اهلدف الكبري

 وجود! أي الورق، وأما يف امليدان فليس هلا 
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بإرسال بعض املواد اإلغاثية إىل قومنا يف أراكان  الكبري ال يمكن حتقيق هذا اهلدف 

 وإىل خميامت الالجئني. 

بعض  إقامة تويرت، وبة منصيف  هاشتاقاتف الكبري برفع ال يمكن حتقيق هذا اهلد

احلمالت اإلعالمية لدعم القضية عرب وسائل التواصل االجتامعي، وأنا هنا ال أقلل من  

، ولكن أردت أبني أن  من قام به بقام ال بد أن ي شاد به و املبذولة، بل أي جهد ي   هذه اجلهود

، بل نحن بحاجة  تحقيق اهلدف املنشودا يف مسريتنا لال تؤثر كثريً القائمة  اخلطوات  هذه  ثل  م  

 أقوى وأفضل.  جهودإىل 

ا  ، وال بد أن يكون هذا العمل بطريقة منظمة ومدروسة، وأمر جًدا  ا كبريً   أمامنا عماًل إن  

يوصلنا يف هناية  يف الغالب أنه  فال حيقق النتيجة املرجوة، بل  غري املدروس  العمل العشوائي  

 املطاف إىل نفق مسدود.

  الفلسطينيني إخوتنا  وعمل  لقضيتنا  يسرية بني حجم عملنا    مقارنةً   إن أردتم أن تعرفوا

شخًصا    واأن جتديصعب عليكم  شهرة القضيتني؛ فالقضية الفلسطينية  إىل  ؛ انظروا  لقضيتهم 

بني فرتة   ون ، وأما قضيتنا فتجدهلها كاذبون وأ خمتلقة ا يف هذه الكرة األرضية يقول إهن

من الناس  كثرًيا  ون، وجتدوتكذيب أهلها للتشكيك فيها خيرجون  ني ناعقوأخرى 

 . ؛ ألهنم ال تصلهم املعلومات الصحيحةميصدقوهن
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بحاجة كبرية إىل العمل اإلعالمي املكثرف   قضيتنا تبني أن صغرية الوهذه النقطة 

ز؛ لتقارب   إىل ما   أن تصل إن كان يصعب عليها ، و القضية الفلسطينية يف شهرهتا  واملركر

 بسبب العامل اجلغرايف والعرقي.  ؛القضية الفلسطينية إليه وصلت 

 هذا!  وهذا ليس موضوع حديثي، فموضوع حديثي أكرب من

لتحقيق احللم، وعدم االستعجال يف  مدروسة  أنا أريد أن تكون هناك أهداف مرحلية  

، بل  واحدةً  ا دفعةً ـً يف أي فن مل يصبح عامل، فالعامل  دف املنشودإىل اهل واحدةً  الوصول دفعةً 

هدفه األسايس إال إهناء   مل يكنففي صغره  ؛كانت له أهداف مرحلية يف مسريته التعليمية

م أصبح هدفه األسايس إهناء املرحلة  بتدائية، وعندما ارتقى خطوة يف السلر املرحلة اال 

وصل إىل اهلدف األخري، وهو  حتى  خطوةً  األخرى خطوةً املتوسطة، ثم إهناء املراحل 

 ( يف الفن الذي درسه كل تلك السنوات. احلصول عىل لقب )العامل  

الوصول إىل  املنهج لتحقيق احللم و ا ال بد أن نسري عىل هذا أيًض  -الروهنجيا -ونحن 

يف  واملثقفني اهلدف النهائي؛ فأول خطوة أراها هي االهتامم بإنشاء أجيال من املتعلمني 

 العلوم املهمة لكل شعب يريد أن يدير دولة. 

إعطاء حق الروهنجيا يف ممارسة حقهم لتقرير  لو افرتضنا أن األمم املتحدة قررت اآلن  

 ؟االنفصال مثاًل تعدون إلدارة البالد إن قرروا اآلن مس هم ؛ فهل مصريهم
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الكوادر والقادة من اآلن، وإلعداد  عدر اجلواب معروف لدى اجلميع؛ لذا علينا أن ن  

 القرآن يف السعودية. ةأجيال حفظإعداد أن نستفيد من جتربة يمكننا هؤالء 

كان هدفهم األسايس أن  منذ عقود الذين هاجروا إىل السعودية وآباؤنا فأجدادنا 

يف دائرة الفكرة بعد ذلك مل يستمروا و ، -عز وجل -كون أبناؤهم من حفظة كتاب اهلل ي

لم يكن االبن يف أي بيت  ؛ ف طبقوها يف واقع حياهتم،خرجوا عنها و لتحقيق هذا اهلدف، بل  

، وعندما  -عز وجل-يف السعودية يبلغ سن التمييز إال لقنوه كالم اهلل املقيمني للروهنجيا 

رفع معنوياته  ا مع القرآن، ويتابعونه يف ذلك يوميًّ  قونه بحلقات حتفيظلح   ي  يكرب قلياًل 

،  -تعاىل -كلامت التشجيع والتحفيز حتى ينهي مسريته يف التحفيظ وهو حافظ لكالم اهلل ب

إن خطب بنتهم أكثر من خاطب،  عائالت يفضلون حافظ القرآن عىل غريه وغالب ال

ومن   ؛ ويقدرونه يبجلونه ، و مكانة خاصة يف قلوهبم ويف جمالسهمحلافظ القرآن  علونوجي

ا ما جتد فيها من ال هيتم  لتحفيظ القرآن، فنادرً  مشجعةً  هنا أصبحت بيئة الروهنجيا بيئةً 

أصبحت  األجيال التي بعد جيل األجداد واآلباء أن هي بحفظ القرآن، وكانت النتيجة 

ومدريس حلقات القرآن وأئمة مساجد يف أنحاء اململكة   -تعاىل -أجيال حفظة لكالم اهلل 

 العربية السعودية.

فق السنن الكونية واملنطق  اؤنا خططوا هلدف مرحيل وسعوا لتحقيقه و  بآفأجدادنا و 

 ، ونجني ثامره إىل وقتنا هذا. بجدارة فاستطاعوا أن حيققوا هدفهم  ؛ الصحيح
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، ونسري فيها عىل منهجهم بدل أن  كام فعلوا ا مرحلية أخرىال نحدد أهدافً  امذا نحن فل

 ؟!واحدةً  دفعةً  قوقنا يف أراكان استعادة كل حفكر يف ن

 ادر يف جماالت شتى: إىل مزيد من الكو أراكان نحن نحتاج الستعادة حقوقنا يف 

 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. -

 التخطيط. اإلدارة و نحتاج إىل كوادر يف -

 صات أخرى كثرية. نحتاج إىل كوادر يف ختص-

نحاول أن ننشئ جياًل متعلاًم  يف هذه الفرتة، ول   املرحيل هدفنانجعل هذه ونحوها فل  

نسع إىل  ًفا ملامًّ بكل هذه العلوم وغريها من العلوم األساسية الرضورية لكل شعب، ول  مثقر 

املنترشين ظني واألئمة ة واملحفر ظ  إنشاء أجيال احلف  يف حتقيق ذلك عىل منهج أجدادنا وآبائنا 

 يف مناطق اململكة العربية ودول اخلليج. 
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  نتيجة ذلكاآلن  وقد اجته بعض إخواننا وأبنائنا إىل علم الطب قبل عدة سنوات وتظهر  

األساسية بالطريقة التي  نجعل أبناءنا يتجهون إىل كل العلوم  ؛ فل نقتد هبؤالء، ول  - احلمد هلل-

، وعندئذ لن يصعب  -سبحانه -  إذن اهللذكرهتا، وسنرى بعد عدة سنوات ثامر ذلك أمامنا ب

 خيدم القضية الروهنجية. ونشاط  علينا اختيار القادة والكوادر ألي عمل 

األهداف األخرى،    اأن ينشغل اجلميع هبذا اهلدف ويرتكو  ام طرحتفي  قصدييس  ول

ليه واالنشغال به مع استمرار العمل القائم يف أهداف أخرى،  الرتكيز ع قصدي هوبل 

 كاجلهود اإلعالمية واحلقوقية واإلغاثية وغريها. 
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