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إابدة الروىنغيا
دراسة يف دوافع العنف البوذي
نصَت كرمي كاظم
كلية اإلماـ الكاظم(عليو السالـ)-بغداد-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
واقتصادي واجتماعيًا ودينيًا يف اتريخ ادلشكلة ،وكان
البحث يتحدث عن األسباب اليت أدت إىل إابدة مسلمي الروىنغيا ،اترخييًا وسياسيًا
ً

البحث إجابة عن سبب حتول اتباع دينة تؤمن ابلتسامح ،وتنبذ التشدد إىل إابدة رلموعة من شعب مسامل.
مفاتيح البحث :الروىنغيا  ،البوذيوف ،إابدة ،العنف الديٍت.

ادلقدمة
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على أشرؼ
األنبياء وادلرسلُت أيب القاسم دمحم وألو الطيبُت الطاىرين
وأصحابو الغر ادليامُت.
وبعد:
يعد الظلم من أسوء ما انتجو اإلنساف ويتنوع حبسب
الزماف وادلكاف وخيتلف ابختالؼ األشخاص ،وقد يفضي
الظلم إىل االضطهاد ،وما أكثره يف زماننا وزماف من قبلنا،
وليس االضطهاد بغريب عن رلتمعاتنا ،بيد أف الغريب ىو
اضطهاد األقليات يف رلتمعات تدعي أهنا تدين بدين التسامح
والالعنف ،وينسحب ىذا االضطهاد إىل درجة إابدة شعب
أبكملو ،ضلاوؿ يف حبثنا تسليط الضوء على مشكلة جديدة
قددية ىي مشكلة مسلمي بورما ،وما يتعرضوف لو من إابدة
صباعية.
مشكلة البحث:

ادلطالع للداينة البوذية سواء أكانت داينة أـ فلسفة ،يقف
متعجبًا من ىذا التحوؿ الكبَت يف األسس اليت تبتٍت عليها
البوذية ،أسس التسامح والبعد عن العنف ورفض التشدد ،وما

يفعلو البوذيوف اليوـ دبساعدة حكومتهم يف قتل األقلية ادلسلمة
وإابدهتا بطرائق وحشية لألطفاؿ والنساء والشيوخ ،جيعلنا نقف
أماـ ذلك ابستغراب شديد ،ما الذي يدفع ابتباع داينة إىل
سلالفة عقائدىم وأفكارىم هبذه الطريقة والكيفية.
وىذا ما دفعٍت إىل البحث يف دوافع ىذا التحوؿ الكبَت يف
السلوؾ زلاوالً إجياد إجابة شافية ،كيف لداينة ربافظ على
روح حشرة يف األرض ،ربوؿ اتباعها إىل إابحة قتل أشخاص
هبذه الوحشية؟
فضال عن صور تعامل ادلؤسسة احلكومية يف بورما مع
قضية الروىنغيا .وما العوامل اليت فاقمت الصراع معها ،وىل
الصراع يف جوىره صرا ًعا دينيًا صرفًا أـ أف ىناؾ عوامل أخرى
ربركو؟
من مشكالت موضوع البحث ندرة ادلصادر وما كتب
كثَتا إىل البحث عن طريق شبكة ادلعلومات
عنو ،شلا دفعٍت ً
االنًتنيت.
وحاولت االختصار جهد اإلمكاف؛ ألف ادلشكلة ذلا أبعاد
اترخيية وسياسية واقتصادية فضال عن البعد الديٍت.
واحلمد هلل أصلز البحث وكاف على ثالثة مباحث ،األوؿ:
ربدثت فيو عن جغرافية دولة بورما واتريخ اإلابدة ،والثاين :عن
999
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اجلانب الديٍت يف البوذية واألبعاد األخالقية فيها ،أما البحث
الثالث واالخَت :فكاف عن الدوافع اليت سببت ادلشكلة،
وأهنيت البحث خباسبة تضمنت االستنتاجات والتوصيات.
أمهية البحث :البحث يبُت اجملاؿ العملي والسلوكي التباع

األدايف ،فاألدايف يف ميداهنا النظري من خالؿ عقائدىا اليت
تؤمن هبا تكوف على مستوى عاؿ من الدعوة إىل التسامح
ونبذ العنف ،بيد اف الواقع العملي والسلوكي التطبيقي التباع
االدايف يتبُت من خالؿ قابلية ىذه النصوص على التأثَت يف
اتباعهم ،فضال عن منعهم من السلوكيات اخلاطئة ،وامهية حبثي
ىو بياف ابتعاد اتباع الداينة البوذية وفشلهم يف تطبيق عقائدىم
على ارض الواقع من خالؿ أسلوب تعاملهم مع مسلمُت
بورما.

ادلبحث االول :بورما جغرافيًا واترخيًا
ادلطلب االول :اترخييًا وجغرافيًا:

تعود بداايت بورما يف التاريخ إىل عاـ 1044ـ ،إذ أقاـ
البورميوف إمرباطوريتهم األوىل ابسم شللكة آراكاف اليت أسسها
بوذاي شديد التمسك ابلدين ،فأقاـ ادلعابد
ادللك أنَتودا ،وكاف ً
الكثَتة فيها ( ،)9وإليو يعود انتشار البوذية كداينة األكثرية.
ويف العصر احلديث أتسست الدولة البورمية ابسم االرباد
البورمي الذي ظهر إىل الوجود عاـ 1948ـ حُت سلمت
بريطانيا ادلستعمرة احلكم إىل (ساو شوي اثيك) أوؿ رئيس
جلمهورية بورما ادلستقلة ،وقد وقعت ادلعاىدة يف لندف
1947ـ واقرىا الربدلاف الربيطاين يف العاـ نفسو ( ،)0واسم
بورما يف احملافل الدولية (اجلمهورية االشًتاكية البورمية ادلتحدة
) ( ،)3وتغَت إىل (ارباد بورما ويف عاـ  ،)1989مث إىل ارباد
ميامنار (.)4
وتقع بورما يف جنوب شرقي آسيا ،وىي من بلداف اذلند
الصينية وتنقسم البالد على قسمُت:
بورما السفلى اليت احتلتها بريطانيا يف عامي1826
و ،1852وبورما العليا اليت احتلتها يف  ،1886وربدىا من
الشماؿ الصُت والتبت ،ومن الشرؽ طوالً الصُت والوس
022

واتيالند ،ومن الشماؿ الغريب اذلند وابكستاف ،وقد ظل
موقعها اجلغرايف دلدة طويلة سببا يف ضبايتها من الغزو اخلارجي،
فادلرتفعات ربيط هبا من ثالثة اذباىات واجلهة الرابعة على
البحر ،وكاف ادلوقع سببًا لدفع بريطانيا الحتالذلا لصالحيتها
إلقامة قواعد عسكرية فيها فضال عن ثرواهتا الطبيعية (.)5
وتتميز بورما من بُت دوؿ اذلند الصينية بتعدد األجناس
والعرقيات ادلختلفة ،اذ تزيد على مئة وأربعُت عرقًا ،ويغلب
عليها االنتماء ادلغويل الصيٍت ( ،)6وفيها أكثر  100لغة زللية
ولغة األكثرية البورمية (.)7
ويقطن الروىنيغا يف إقليم اراكاف الذي يقع على الساحل
الغريب لدولة ميامنار ،وتنفصل ىذه الوالية عن بقية ميامنار
بواسطة سلسلة جبلية ىائلة تسمى (راخُت) ،وىذا الفاصل
الطبيعي أدى إىل فصل سياسي واقتصادي عن ادلركز ،شلا
جعل تطورىا التارخيي مستقالً عن بقية البالد ،ويشكل
البوذيوف يف الراخُت اكرب رلموعة اثنية يف والية اراكاف ،اذ
يشكلوف نسبة  %60من سكاف الوالية ،البالغ عددىم 3.2
مليوف نسمة ويشكل ادلسلموف وضمنهم الروىنيغا نسبة%30
 ،و %10األقليات الباقية ،ووالية اراكاف من أفقر ادلناطق يف
ميامنار ،اذ يصل معدؿ الفقر فيها إىل  %78وىو يعكس
اإلمهاؿ احلكومي ذلا ،ويعود اإلمهاؿ إىل سبب اترخيي كوف
اراكاف مل تندمج يوما يف دولة ميامنار على مر التاريخ (.)8
ادلطلب الثاين :اتريخ اابدة مسلمي الروىنيغا:

إابدة مسلمي الروىنيغا:

تعد اإلابدة اجلماعية شكال من أشكاؿ إابدة الشعب ،إذ
يسعى ادلعتدي إىل استئصاؿ جزء معترب خاص جبماعة عرقية
أو لغوية أو دينية من ارض معتربة ( ،)9وقتلهم دوف
حساب(.)92
ويُشكل ربديد الذات من احلقوؽ األساسية لإلنساف ،اال
اف حكومة ميامنار تنكر رمسيًا وجود ىوية للروىنغيا ،وتطلق
عليهم احلكومة مصطلح (البنغاؿ) بل اف معظم ادلسلمُت
وصبيع الروىنغيا يطلق عليهم مصطلح(كال) يعٍت األسود ()99؛
لذلك صلد اف جلنة احلرية الدينية الدولية األمريكية قد صنفت
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دولة بورما أسوء الدوؿ انتهاكا للحرية الدينية يف العامل يف
تقريرىا 2013ـ (.)90
على الرغم اف الدستور البورمي يف بداية االستقالؿ نص
على حرية ادلعتقد الديٍت ،واف من حق القوميات العرقية
ادلتنوعة شلارسة داينتها حبرية دوف تعطيل وال تضييق ،وبعد
انقالب العسكر قاموا بتعديل الدستور إىل االشًتاكية اليت
حاربت صبيع األدايف والسيما اإلسالـ (.)93
إذ تعود بداية االضطهاد واإلابدة إىل ما قبل احلرب العادلية
الثانية ،اذ كاف البوذيوف ينظموف أنفسهم كمجاميع ويشنوف
احلروب على ادلسلمُت العزؿ ،وبعد انسحاب بريطانيا
واستباب السلطة ذلم ،زاد معدؿ البطش واإلابدة ادلنظمة
للشعب ادلسلم ،وابلغوا يف العمل على إخراجهم من أراضيهم
ودفعهم للمهاجرة إىل البلداف اجملاورة ( ،)94وتفاقمت
كثَتا منذ اف أصبحت البوذية داينة
االضطهادات الدينية ً
الدولة الرمسية يف عاـ 1966ـ ،فهمشت ابقي األدايف ،ومل
يقتصر االمر على ادلسلمُت بل امتد إىل ادلسيحية ايضا ،اذ
عمدوا إىل حرؽ الكنائس وإبعاد ادلبشرين منها ،ويف عاـ
2007ـ توجو النظاـ العسكري حملو ادلسيحية هنائيًا من البالد
( ،)95ومن وسائلهم التعسفية اليت نتج عنها إابدة ىذه األقلية
ادلسلمة:
تشريع القوانُت الصارمة حبق الروىنغيا ،فال يسمح ذلم
ابلسفر إىل قرية ألخرى ،وال يتزوجوف اال فيما بينهم فقط،
ومقيدوف يف خياراهتم التعليمة ،وتطالبهم احلكومة بضرائب
عشوائية ،فضال عن مصادرة لألراضي واألبقار ،وأعماؿ
السخرة ،ابإلضافة النعداـ األمن االقتصادي والفقر ادلدقع
وادلضايقات الدينية (.)96
ومنذ اتريخ  25اب  2017ويف عملية هتجَت قسرية
اجرب اكثر من  400الف من الروىنغيا على اللجوء إىل دولة
بنغالدش اجملاورة ،ومارست احلكومة ضدىم عملية اابدة
صباعي(.)97
ومن تلك اإلجراءات التعسفية اليت مهدت لإلابدة،
تشكيل الرىباف حركة ابسم ( ،) 969اذ ترمز التسعة األوىل
إىل مسات خاصة لبوذا ،والستة إىل تعاليم بوذا ،والتسعة

األخرى لتسع مسات خاصة ابلرىباف ،ورلموعها ديثل اجلواىر
الثالثة للبوذية ،وهتدؼ ىذه احلركة إىل الدعم اجلماعي
للشركات اليت ديتلكها ذبار بورميوف ،على حساب شركات
ادلسلمُت ومقاطعة شركاهتم ،ويبدو اف ىذه احلركة كانت شبرة
من شبرات احلكومة جملاهبة ادلسلمُت ،وفقا لوكالة أنباء الروىنغيا،
فإف حركة  969حركة سرية تعمل حلكومة بورما ابخلفاء،
(.)98
هتدؼ للقضاء على ادلسلمُت يف بورما
وىذه اإلعماؿ احلكومية تنساؽ ضمن منهجها فيما يعرؼ
(برمنة الثقافة) اي جعل الثقافة احادية االذباه القومي(.)99
وعملت على انتزاع احلرية الدينية من مسلمي (والية
أراكاف) اذ منعتهم من اداء فريضة احلج والعمرة ،وعدت من
خارجا عن القانوف (.)02
يقوـ هبا ً
ومنها:
 منعوا من تشييد مساجد إضافية ،كما دمرت بعضادلساجد وبٍت مكاهنا معابد للبوذيُت.
 جرفت مقابر ادلسلمُت وانشئ مكاهنا مشاريع ذبارية. أغلق عدد من ادلدارس الدينية اإلسالمية . التمييز بينهم وبُت البوذيُت عند التقدمي للتعيُت أو ادلطالبةيف ترقية.
 مصادرة البطاقات الشخصية للمسلمُت. منع اوالدىم من االلتحاؽ دبدارس الدولة دلرحلة ما بعداالبتدائية (.)09
اما بداايت العنف اجلسدي فيشَت التاريخ إىل اف
احلكومات البورمية قد شنت اكثر من  13ضبلة عسكرية
متعاقبة على مسلمي الروىنغيا ،قامت من خالذلا أبعماؿ
وحشية (.)00
ويف التاريخ ادلعاصر بدأت شرارة العنف يف 2012ـ
واشتدت بعدىا ،ما أوقع  280قتيال غالبيتهم من ادلسلمُت،
فيما نزح أكثر من  140ألف ليعيشوا يف الدوؿ اجملاورة ،يف
سليمات تفتقد ألبسط مستلزمات احلياة ،وأعقبها غلق ادلئات
من ادلساجد ومنعهم من أداء الشعائر الدينية.
وكشفت منظمة (ىيومن رايتس) عن وجود أربع مقابر
صباعية بعد احداث 2012ـ وتصاعد االضطهاد عاـ
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2014ـ ،وبعده زادت موجات النزوح ابآللف ،مث يف عاـ
2015ـ تضاعفت موجات النزوح الكبَتة (.)03
شهد العاـ 2017ـ موجة كبَتة من العنف ضد الروىنغيا
يف والية راخُت أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن الف منهم،
بينما تشَت التقارير اف العدد احلقيقي يصل إىل شبانية الف قتيل
واكثر من  500جريح وهتجَت حبدود  270الف شخص،
بينما تدؿ تقارير اخرى اف العدد عاـ  2017وصل إىل
 600الف مهجر قسري (.)04
واكد ذلك اهتاـ تقرير لألمم ادلتحدة صدر يف شباط
2017ـ واستند إىل مقابالت  220من  75الف من
الروىنغيا ،الذين ىربوا إىل بنغالدش ،اهتم التقرير القوات
احلكومية يف ميامنار ابرتكاب اعماؿ قتل واغتصاب صباعي
ضدىم يف ضبلة تصل إىل حد جرائم ضد اإلنسانية ،وردبا
تطهَت عرقي ،وأرسلت األمم ادلتحدة 2017ـ فريق تقصي
احلقائق ،للتحقيق يف مزاعم منتشرة على نطاؽ واسع بتعرض
ابناء اقلية الروىنغيا ادلسلمة للقتل والتعذيب واالغتصاب على
يد القوات احلكومية(.)05
وأعلنت السلطات البورمية اف صباعة مسلحة تسمى
(جيش إنقاذ روىنغيا اراكاف) استهدفت نقاط تفتيش اتبعة
للجيش البورمي بتاريخ  25اب  ،2017على اثر ذلك شن
اجليش البورمي عملية تطهَت واسعة استهدفت قرى ادلسلمُت
الروىنغيا وحرقتها ابلكامل ،وفتحت النَتاف على العزؿ من
النساء واالطفاؿ ،اذ اوضحت صور االقمار الصناعية اليت
اكدهتا منظمة ىيوماف رايتس حرؽ ضلو  200قرية وسويت
ابألرض (.)06
واألحداث األخَتة اليت فاقمت ادلشكلة وسلطت االضواء
عليها كثَتا ،وجعلت قضية الروىنغيا راي عاـ دويل ،عندما
شنت ضبالت من البوذيُت دبساندة وغطاء اجليش البورمي ضد
العزؿ من ادلسلمُت ،وبدأت القصة :حُت اهتم البوذيوف
مسلمي الروىنغيا ابغتصاب امرأة منهم وقتلها ،وعلى اثر ذلك
قتلوا  11من الدعاة ادلسلمُت من كبار السن بطريقة وحشية
بعد عودهتم من العمرة ،ومن تلك احلادثة ذبوب رلاميع من
البوذيُت مسلحُت ابلسكاكُت والعصى ادلسنونة العديد من

مناطق اراكاف للقتل واالغتصاب ادلمنهج ( ،)07وادلتأمل لصور
الشهداء يدرؾ سباما حجم ادلعاانة اليت عانوىا ،اذ فقعت
اعينهم وأخرجت ادمغتهم من صباصبهم وسحبت ألسنتهم ،اذ
اهناؿ عليهم اجلميع ابلضرب ابلعصي (.)08
وال ذبد اليوـ دولة تتعامل رمسيا وقانونيا مع مواطنيها
وضوحا يف
ابلتمييز الطبقي اال ما ندر ،وحكومة بورما اشدىا
ً
ذلك ،اذا تعتمد التمايز الطبقي يف اجملتمع ،بسبب قانوهنا
الذي اشتهر بقانوف ادلواطنة أو قانوف اجلنسية الذي صدر عاـ
1982ـ والذي قسم ابناء الشعب إىل طبقات ( ،)09ودبوجب
ىذا القانوف مت سحب اجلنسية من ادلسلمُت واصبحوا بال
ىوية وبال وطن ،وجردوا من كل احلقوؽ االنسانية ،ومن ىنا
بدأت فصوؿ االضطهاد العرقي والديٍت والثقايف واالقتصادي
واالجتماعي والسياسي.
والغريب كيف بدستور يعتمد البوذية ويقر ابلطبقية وبوذا
ما جاء اال إبلغاء الطبقية واعتبار الناس كأسناف ادلشط (.)32

ادلبحث الثاين :الدينة البوذية ومرتكزاهتا األخالقية

ادلطلب االول :البوذية دينة الدولة:

ليس من ادلمكن تقدمي عقيدة دينية وشرحها واستيفاء
حقها يف صفحات قليلة مهما حاولنا ضغط ىذه الصفحات
لنفيها حقها ،ونوضح أبعادىا كافة.
لكن سنحاوؿ اف نوضح دبوجز ىذه اخلطوط الرئيسة،
واألسس وادلفاىيم ادلهمة اليت يقوـ عليها ىذا الدين ،الذي
ديثل دين الغالبية يف بورما والرمسي حلكومتها ،ويتضح اف
البوذية ليست نسقا ايدلوجيًا أو فكرًاي يقوـ دبجملو على
التقييم العقلي احملض ،والبوذيوف يصروف على انك اذا أردت
اف تفهم العقيدة البوذية فالبد اف سبارسها ،ألهنا نسق روحي،
أخالقي ،سلوكي (.)39
سبثل الداينة البوذية دين الدولة واالكثرية إذ تنص ادلادة اوال
من الدستور البورمي على اف الدولة تعًتؼ ابدلكانة اخلاصة
للداينة البوذية ،دين االكثرية الساحقة ،اذ يعتنقها ضلو
مليوان ،ويشغل
 %86من اصباؿ السكاف البالغ عددىم ً 60
الدين االسالمي ادلرتبة الثانية بعدىم بنسبة ، %15وعددىم
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 10ماليُت نسمة ( ،)30يف حُت يرى اخروف اف الداينة
البوذية تبلغ نسبتها  %80من السكاف ( ،)33أما حسب
إحصائيات احلكومة البورمية فإف  %90من السكاف من
مليوان ،وزبتلف االحصاءات حبسب
البوذية ،أي50 :
ً
الباحثُت( ،)34ويعود اختالؼ النسب وتضخيم نسبة البوذية
عند احلكومة البورمية إلخفاء عدد غَت البوذيُت ،فكل إحصاء
رمسي يف بورما عن الدين ىو عرضة للتزوير بسبب عدـ رغبة
كثَت من الناس يف إخفاء كل عقيدة غَت البوذية (.)35
كبَتا من الرىباف البوذيُت ،إذ
وىذه الكثرة انتجت ً
عددا ً
تكوف نسبة الرىباف  %3من عدد السكاف ،وىي أعلى نسبة
كهنة يف العامل مقارنة بعدد سكاهنا ،ويبلغ عدد الرىباف 400
الف وىو يساوي تقريبا عدد افراد اجليش البورمي (،)36
وانقسمت البوذية على مذىبُت (:)37
 مذىب ماىاايان(الشماؿ) مذىب ىناايان(اجلنوب)بوذية مذىب الشماؿ تنتشر يف الصُت والياابف والتبت
ونيباؿ واندونيسيا ،أما ادلذىب اجلنويب :فمنتشر يف اذلند
وبورما وسيالف (.)38
ونتحدث عن دخوؿ اإلسالـ يف القرف الثاين اذلجري عن
طريق الفاربُت والتجار ادلسلمُت من العرب والبحارة العربية
()39
بعد دخوؿ اإلسالـ ماليزاي ومنها انتشر إىل ابقي اسيا
وينقسم ادلسلموف يف بورما على أربع فئات:
 -1ابنيت :وىي تشمل الروىنغيا وىي أكرب الفئات.
 -2البامار :الذين اعتنقوا السالـ يف عهد ملوؾ البامار.
 -3ادلسلموف اذلنود :ادلسلموف الذين ولدوا من أبوين ىنديُت.
 -4زيرابديس :ادلسلمُت الذين ولدوا ألب ىندي واـ بورمية.
وكل فئة ذلا عالقات سلتلفة مع البورميُت (.)42
اما ما يهمنا ىنا وىم مدار البحث مسلمي الروىنغيا فهم
احد االعراؽ االسيوية ادلسلمة ضمن العائلة اذلندية اليت
()49
استوطنت منذ القدـ اقليم اراكاف
وتضم بورما أيضا صباعات تدين ابإلسالـ والروىنغيا
واحدة منها ومن بُت ىذه اجلماعات االسالمية (الكاشُت)
()40
وصباعة (كاماف)

ادلطلب الثاين :ادلرتكزات األخالقية يف البوذية:
سنعرض جوانبهم األخالقية لبياف حجم ادلشكلة اليت وقع
فيها اتباع الداينة البوذية يف بورما والتناقض الكبَت فهي بُت
مرتكزاهتم األخالقية ،وبُت واقعهم ادلتشدد واإلدياف ابلعنف.
تتميز شعوب اذلند حبكم طبائعها وأمزجتها أبهنا ال ذبد
إشباعا فيما تقدمو حياة الدنيا ،فاحلياة اجلسمانية يف نظر تلك
ً
()43
الشعوب اثنوية ،تفضلها حقائق الروح والعقل  ،لذا صلد
شيوعا ،تركز على الروح وهتمل اجلسد،
أكثر األدايف ىناؾ ً
فاحلياة البشرية تُعد فكرة مركزية يف تعاليم البوذية فاحلياة
البشرية شبينة ولكل فرد قيمتو االجتماعية اخلاصة (.)44
وال يستطيع الدارس من خارج البوذية اف يلم بكل جوانبها
وابعادىا دوف اف يستغرؽ يف شلارساهتا الروحية والعقلية ،لكن
ما ديكن نقلو ىو الوصف العاـ لوجهة النظر البوذية من
الناحية االنسانية واحلاجات الروحية لإلنساف ،ولقواعد
السلوؾ اليت استندىا لبلوغ النفس االنسانية الراحة التامة
واخلالص من ضغوط احلياة (.)45
فقد جاء بوذا وكانت رسالتو تصحيح اضلراؼ اجملتمع
اذلندي عن جادة احلق ،فهي دعوة عقالنية منفتحة جريئة يف
رلتمع كبلتو الطقوس ،وانغلقت افكاره على مفاىيم دينية
اختلطت فيها االلوىة مع االسطورة ،فجاءت رسالتو دعوة
للتحرر من الطقوس القددية ولتنظيم سلوؾ الناس ،وإصالح
اجملتمع ،وإطالؽ العقل من قيود اخلرافة والصنمية (.)46
مل يكلف بوذا نفسو مشقة البحث عن األمور الغيبية،
لكنو بشر دبكارـ األخالؽ آمال ابف انقاذ اجلماىَت احلاشدة
ادلًتدية ابخلطيئة والفجور ،وندد ابلعنف وسفك الدماء ورفض
القرابُت البشرية واحليوانية ،اذ يعتقد اف الرفق فضيلة امسى من
شلارسة الطقوس الروحية ،وانصب تركيزه على االلتزاـ ابلفضائل
واحلكمة (.)47
واجلزء اخلصب يف البوذية ىو مذىبها يف االخالؽ
واصالح اجملتمع ،فتهدؼ إىل زبفيف ما فيو من شقاء ،فلقد
الحظ بوذا اف ىذه احلياة ربوطها األكدار واآلالـ من كل
جانب ،بل اهنا آالـ تتبعها احزاف تشق ادلرائر وذبعل كل
023
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انساف يف نغص دائم ،واصل كل االمل ادللذات والشهوات،
فاللذات تتبعها آالـ ولن يكوف عالج دوف القضاء على
الشهوات وادللذات ( ،)48وىكذا فإف السلوؾ األخالقي
واالنضباط واحلكمة ىي احلقائق الثالث للحياة اخلَتة (.)49
وكثر اتباع بوذا ،ودبضي الزمن اخذوا ينسوف اف تعاليمو
كانت خلقية خالصة ومل تكن داينة مستقلة ،وكل ما يعنيو
سلوؾ اإلنساف فقط ،أما الطقوس والشعائر الدينية وما وراء
الطبيعة فلم يكن يهتم هبا ،ونسى أتباعو ذلك وراحوا يؤذلوف
()52
بوذا نفسو
وأصوذلم العقائدية :اليت جيب التقيد هبا شبانية أمور تركز
على صالح النفس والطريق ادلستقيم حىت يتمكن من االنتصار
على نفسو (.)59
اما الوصااي العشر ادلطلوب النهي عنها فما خيص ازىاؽ
االرواح:
 ال تقتل أحدا ،وال تقض على حياة حي. ال أتخذ ماال ال يقدـ إليك. ال تزف (.)50واىتم بوذا ابلفضائل االجيابية ،ومنها حب احلقيقة
(.)53
واالحساف والرأفة..
وبينا ىنا اصوذلم االخالقية لنعلم اهنم يف ادلستوى النظري
للعقائد كانوا يف اعلى ادلستوايت يف التسامح ونبذ العنف
ودينهم يؤكد ذلك ،أما يف رلاؿ التطبيق فنجدىم بعيدين كل
البعد عن ذلك.

ادلبحث الثالث :دوافع اإلابدة

قد يكوف ىذا ادلبحث ىو مرتكز الدراسة؛ ألننا سنحاوؿ
اإلجابة عن مشكلة البحث ،ما الذي يدعو أتباع داينة تؤمن
ابلتسامح ورفض العنف بكل أشكالو اذباه اي روح ،إىل
ربوذلم جملاميع تزاوؿ القتل واالغتصاب واإلابدة أببشع صورىا
من حرؽ األحياء وىم أحياء والنساء واألطفاؿ من اكرب
ضحاايىم؟
سنحاوؿ ىنا إحصاء كل الدوافع اليت ديكن اف تساعدان
يف إجياد إجابة شافية للموضوع عن طريق دراسة أقطاب
024

ادلشكلة (البوذيوف ،احلكومات ادلتعاقبة ،ومسلمو الروىنغيا،
مقنعا يكوف جو ًااب
واجملتمع الدويل) عسى اف صلد سببًا ً
لتساؤلنا:
نقسم الدوافع لتكوف لدينا صورة متكاملة:
ادلطلب االول :دوافع اتباع الدينة البوذية:

ضلاوؿ ىنا البحث والتحليل يف النصوص اليت توصلنا اليها
لتحديد اىم األسباب اليت ديكن اف تكوف عامال مباشرا يف
ربوؿ سلوكيات أتباع البوذية وربوذلم إىل التشدد:

اوال :صراع الوجود :يتمثل ابلصراع الطويل ألتباع الداينة
البوذية من البورميُت وزلاولتهم اخذ االستقالؿ اوال من
االستعمار الربيطاين ،وبعد االستقالؿ كاف صراعهم الطويل مع
االنقالبيُت من العسكر الذين حكموا البالد سنوات طويلة،
وسبثل ابحلركات التحررية وتكوين اجلماعات ،اليت كاف ينشأ
منها صدامات يف بعض األحياف واحتجاجات الرىباف،
وخروجهم دبظاىرات للمطالبة حبقوؽ الشعب وربسُت األحواؿ
ادلعيشية ،كل ىذا التاريخ الطويل من سلب احلقوؽ
وإحساسهم ابلغنب والظلم ىو الذي غَت الكثَت من القناعات
لديهم بوجوب احلراؾ وادلطالبة واستعماؿ العنف الستحصاؿ
احلقوؽ (.)54
فضال عن أترجح احلكومات دبواقفها من الداينة البوذية
بُت قبوذلا كدين رمسي للدولة أو عدـ االعًتاؼ بو ،ومن ذلك
ذباىل الدولة للبوذية والرىباف معلنة اف الدولة مل تعد الراعي
للدين ،ونصت على ذلك عن طريق الدستور 1974ـ بفصل
الدين عن الدولة ،وأوقفت األعياد الدينية ،ورفعت القيود على
ذبح احليواانت ،ووقف التبشَت لألقليات غَت البوذية ،اال اف
احلكومة تراجعت عن سياساهتا بعد اف احرؽ احد الرىباف
نفسو اعًتاضا على سياسية احلكومة (.)55
وسبب ازباذ الرىباف موقفا معاداي من حكومة العسكر ،اهنم
كانوا يعتمدوف يف سبويلهم على احلكومة ،وبسبب الوضع
االقتصادي ادلتدين لبلدىم بسبب سوء ادارة البلد مل يعد العسكر
قادروف على دفع االلتزامات ادلالية لألديرة ،االمر الذي اثر على
الرىباف مباشرة فاعتمدوا على الشعب يف توفَت مستلزماهتم وىم
بدورىم اخذوا زماـ الدفاع عن حقوؽ الشعب (.)56
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كاف لصراع البوذية مع احلكومات ادلتعاقبة سببا رئيسا يف
تغيَت سلوكيات البوذيُت ضلو التشدد وىو خالؼ عقيدهتم اليت
تبتٍت على التسامح ونبذ العنف.

اثنيا :اخلوف على اذلوية :استغل بعض الرىباف مكانتهم
الدينية وثقة الشعب هبم ،اذ اف رجل الدين يف كل اجملتمعات
الدينية حيضى دبكانة مقدسة ،وبسبب ادلطامح الشخصية
لبعض الرىباف يف تسلم زماـ األمور والرائسة ،ويف بعض
األحياف بتكليف من احلكومة بطريقة سرية عمدوا إلذكاء روح
العداء والكراىية وإشاعة العنف ضد مسلمي الروىنغيا ،ومن
ذلك انشأ الراىب ادلتشدد ويرثو منظمة (جلنة ضباية العرؽ
والدين) عن طريق إغداؽ العطااي وصبع الرىباف الذين سبق
وأطلقت سراحهم احلكومات العسكرية بعد مشاركتهم يف
حركة االحتجاجات ضدىا ،وىذه ادلنظمة تدار من قبل
العسكر ،فإذا ما أريد افتعاؿ مشكلة يف اي وقت ليس عليهم
اال توجيههم للتصعيد يف خطاب الكراىية ،وحث البوذيُت
على قتل ادلسلمُت من خالؿ إشاعة أف ادلسلمُت يقتلوف
البوذيُت (.)57
فضال عن (حركة  )969اليت أنشاىا الرىباف البوذيُت،
وهتدؼ إىل الدعم اجلماعي للشركات اليت ديتلكها ذبار
بورميوف ،على حساب شركات ادلسلمُت ومقاطعة شركاهتم.
اضف إىل ذلك األفكار اليت كاف الرىباف يروجوف إليها
بسعي الروىنغيا لالستيالء على أراضيهم ( ،)58وىذا وحده
كاؼ إلشعاؿ العنف ضد الروىنغيا فالتخويف بسلب األرض
ال يضاىي شيء ،وىذه احلركة كانت شبرة من شبرات احلكومة
.
جملاهبة ادلسلمُت ،وفقا لوكالة أنباء الروىنغيا
ومن ذؾ أعلنت حكومة ميامنار  2012/6/8أبهنا
ستمنح بطاقة ادلواطنة للروىنغيُت يف اراكاف ،فكاف ىذا
اإلعالف ابلنسبة للماغُت صفعة على وجوىهم ،فهم يدركوف
سباما معٌت ذلك وأتثَتىا على نتائج التصويت يف ظل احلكومة
الوليدة ،ويعرفوف اف ىذا القرار من شانو اف يؤثر يف انتشار
اإلسالـ يف اراكاف ،إذ إف البوذيُت كانوا حيلموف ابف تكوف
اراكاف منطقة خاصة هبم ( ،)59وىذا كأمنا كاف ادلصداؽ

لتخوؼ الرىباف من توسع النفوذ اإلسالمي وأتثَته يف الداينة
البوذية.
وجند حقيقة خطرية جدا :اف ادلليشيات البوذية ادلسلحة

اليت أخذت على عاتقها تصفية (الروىنغيا) يؤمنوف بعقيدة اف
الروىنغيا حيملوف روح شريرة يف داخلهم ،ويظهر ذلك جليا من
خالؿ صور التعذيب وادلتعة اإلديانية اليت ينتظروهنا وراء الطرؽ
النكراء اليت ينتهجوهنا يف القتل والتعذيب للروىنغيا ،وبذلك
فاف اإلسالـ والروىنغيا يشكالف خطرا على البوذية فيجب
تصفيتهم ألنو واجب ديٍت (.)62
ادلطلب الثاين :دوافع احلكومات البورمية ادلتعاقبة :نتحدث

ىنا عن اجلانب الذي خيص احلكومات اليت كانت سببا يف
دفع البوذيني للعنف الشديد.

منذ استقالؿ بورما 1948ـ ايد القادة السياسيوف البوذية
كداينة للدولة ،أو استخدموىا يف خطبهم السياسية إلضفاء
الشرعية على مركزىم السياسي ،وكاف ذلك على حساب
األقليات الدينية األخرى والسيما ادلسلمُت ( ،)69شلا سبب
حالة من االحتقاف الداخلي ساعده الصراع التارخيي بُت
البوذيُت وادلسلمُت يف بورما ،ومث أسباب ديكن التطرؽ إليها
دلعرفة حقيقة إابدة أقلية الروىنغيا اليت كانت احلكومة البورمية
سببا فيها:

اوالً  :خلق العدو من قبل احلكومات لتخفيف الضغوط
عليها :تعمل احلكومات ادلقصرة مع شعوهبا لتخفيف الضغوط
عليها من خالؿ خلق عدو لتوجيو أنظار الشعب اليو ،ومن
ذلك إذكاء روح الكراىية واحلقد ضد مسلمي الروىنغيا،
نتيجة الختالفهم شكال -بسبب بشرهتم األغمق -شلا جيعلهم
اقرب إىل الشعب البنغالدشي (.)60

اثنيا :التقرب من البوذيني :احتاج العسكر ليظهروا اماـ
البوذيُت اهنم سند ذلم عن طريق ضرب األقليات ادلسلمة،
وعدىا عقبة اماـ التماسك الوطٍت ،فكانت فكرة تفوؽ داينة
على أخرى عن طريق العمل ادلضاد فاستخدـ اجلنراالت الدين
كأداة سياسية ضد األقليات الدينية غَت البوذية (.)63
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اثلثا :الروىنغيا كيان ىجني :على الرغم من إدراج الروىنغيا
من قبل االثنيات ( )135اليت تعًتؼ هبا احلكومة  ،اال اهنا
مازالت تعده كياان غَت قانوين ،وتصفهم على اهنم أجانب
قدموا من دولة بنغالدش ،وتشبههم ابلبنغاليُت لغرض ازدرائهم
وإنكار وجود اي شعب روىنيغي أصيل على ارض البالد ،وىذ
كالـ غَت منصف كوف األدلة التارخيية تدؿ على اف الروىنغيا
دخلوا بصراعات مع البوذيُت يف القرف السادس عشر إىل التاسع
عشر شلا يثبت وجودىم وأصالتهم كشعب بورمي (.)64
يف التعداد الوطٍت عاـ 2014ـ رفضت احلكومة السماح
ذلم ابف يعرفوا أنفسهم ابلروىنغيا ،وأجربهتم على التسمية
بػ(البنغاؿ) أو عدـ التسجيل ،ويف أوقات سحبت منهم
اجلنسية ادلؤقتة ،مع اف الدستور البورمي ينص ابالعًتاؼ
ابجلماعات االثنية اليت عاشت داخل االراضي البورمية قبل
عاـ 1823ـ اال اف الدولة ال تعًتؼ ذلم هبذا احلق وربرمهم
من اجلنسية (.)65
ادلطلب الثاين :مسلمو الروىنغيا انفسهم:

مث أسباب قد ساعدت يف توجو البوذيني الستهداف

ادلسلمني يف بورما منها:

أوال :نزعة االنفصال :كثَتا ما أاثرت نزعة االنفصاؿ لدى
الروىنغيا ادلخاوؼ لدى احلكومات البورمية والبوذيُت شلا سبب
ذلم ضبالت اإلابدة ادلمنهجة ،ويبدو اف ىذه النزعة مل تكن
خاصة ابلروىنغيا ،بل مشلت عدة أقليات أخرى كاف ذلا نزعة
االنفصاؿ ،ورب تساؤؿ يثار ىنا ويثَت دلاذا اإلصرار من قادة
األثنيات واألقليات على نزعة االنفصاؿ على الرغم من اف
بقاءىم ربت رعاية دولة كبَتة أفضل دلصاحلهم؟
وقد جياب ابف الصراع ىو على السلطة والثروة فضال عن
طبيعة اجملتمع الذي تعيش فيو.
ولكن مث جواب اخر قد زبتزنو الذاكرة ادلسلمة يف
(اراكاف) ىي عدـ اندماج األقلية الروىنغيا مع اجملتمع البورمي
البوذي ،بسبب اختالؼ الداينة والتقاليد والبيئة وبعض
األحياف اللغة ،فضال عن شعورىم بعدـ ربقيق مطالبهم
ادلشروعة يدفعهم للمطالبة ابالنفصاؿ.
026

اثنياً :العداء التارخيي :مث عداء اترخيي متأصل يف ادلشاعر
لدى اجملتمع البورمي  ،حيمل يف ذاكرتو تلك السنُت يف احلرب
العادلية الثانية وما ضبلتو من آالـ ومأسي تناقلتو األجياؿ ،إذ
توجو ادلسلموف يف دعم الربيطانيُت يف احلرب ،والبوذيُت مع
الياابنيُت ( ،)66وقد يكوف ىذا السلوؾ يف نظر البوذيُت وىم
األكثرية خيانة منهم (الروىنغيا) لوطنهم ،فضال عن تشكل
حالة من عدـ االنسجاـ األبدي بُت شعب الروىنغيا
والبوذيُت ،والسيما وىم يعيشوف رغبتهم يف االستقالؿ منذ
عقود التاريخ األوىل لتشكل الدولة البورمية ،وشبة شواىد كثَتة
تبُت لنا العداء التارخيي بينهم ؿ ايسع ذكرىا يف ىذه العجالة
( ،)67وىذا السبب واف مل يتحملو الروىنغيا وحدىم بيد انو قد
خيصهم اكثر اذ يعود اليهم مباشرة فهم يتحملوف عواقب
اختيارىم.
اثلثاً :اهتامهم الروىنغيا ابإلرىاب :من الطبيعي ومن حق
اإلنساف اف وقع عليو ظلم وحيف وقتل وانتهاؾ حلقوقو وال
يوجد انصر لو وال افق حلل أزمتو اف يلجا للدفاع عن نفسو,
وىذا ما دفع بعض الروىنغيا لتأسيس (جيش انقاذ روىنغيا
اراكاف) الذي كثَتا ما تذرعت احلكومات البورمية بو لشن
احلمالت ادلمنهجة وإابدهتم بسبب ذلك.
فقد أعلنت السلطات البورمية اف صباعة (جيش انقاذ
روىنغيا اراكاف) استهدؼ نقاط تفتيش اتبعة للجيش البورمي
بتاريخ  25اب  2017على إثر ذلك شن اجليش البورمي
عملية تطهَت واسعة استهدفت قرى ادلسلمُت الروىنغيا،
وحرقتها كليًا ،وزلاذلم التجارية ،وفتحت النَتاف على العزؿ من
النساء واألطفاؿ ،اذ أوضحت صور األقمار الصناعية اليت
أكدهتا منظمة ىيوماف رايتس حرؽ ضلو  200قرية وسويت
ابألرض (.)68
الذي ساعد على تبٍت فكرة اإلرىاب ولصقها ابلروىنغيا
ىي تبٍت خصومهم ذلا بعد صعود صباعات داعش اإلرىابية
إىل الواجهة والصاقو ابلروىنغيا ( ،)69فضال عن أتكيد احلكومة
عن ورود معلومات عن عالقة بُت مسلمي البورما وبعض
اجلماعات اإلسالمية ادلتطرفة ( ،)72وأكد ىذه الرواية احلكومة
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البورمية على لساف رئيسة الوزراء البورمية (اونغ ساف سو
تشي)ابف سبب األحداث ىو اإلرىاب (.)79
وحاولت احلكومة بدعوى زلاربة االرىاب التقرب من
اجملتمع الدويل والوالايت ادلتحدة االمريكية بدعوى سعى
النظاـ البورمي للحرب على اإلرىاب ،ليغطي على ضبالتو
العنصرية على مسلمي بورما ،فحرهبم ضد مسلمي الروىنيغا
سبثل وسيلة انجعة ليبدي فيها النظاـ البورمي مشاركتو
للحكومة األمريكية يف قلقها األمٍت وعليو جيب اف يعامل
بطريقة أكثر ليونو (.)70
وىذا السبب واف كاف قرارا كاف من بعض مسلمي
الروىنغيا ،اال اف تداعياتو مشلت صبيع األقلية الروىنغيا.
رابعاً :عدم االندماج :مل تتأقلم أقلية الروىنغيا مع اجملتمع
البورمي وكانت يف ادلراحل منبوذة ،شلا سبب حالة من عدـ
االندماج مع اجملتمع البورمي ( ،)73وىذا السلوؾ االنعزايل
بشكلو العاـ قد يؤدي دبشاعر معاكسو تنفر وجودىم يف
اجملتمع البورمي ،واعتبارىم جنس غريب عنهم ،وديكن اإلشارة
إىل بعض األمور اليت أدت إىل عدـ اندماجهم مع اجملتمع
البورمي:
 أكثر اآلراء اإلسالمية اليت تثَت حساسية مع احلكومةوالبوذيُت منها يف قضااي الزواج وادللكية ودور اإلسالـ يف احلياة
السياسية.
 ضبالت متنوعة ضد ادلسلمُت اذلدؼ منها تلطيخ مسعةادلسلمُت بكوهنم ديارسوف اعمال مشينة يف األضرحة وادلزارات
البوذية ،أو على معاملة نساء البوذيُت.
 تدمَت سبثاؿ بوذا يف أفغانستاف يف 2001ـ وما تبعو منأحداث أيلوؿ أاثر خوؼ البوذيُت من تطرؼ ادلسلمُت.
 سبثل صباعة الروىنغيا أفقر صباعات ادلسلمُت يف بورما ،شلايؤدي إىل شعورىم ادلستمر ابإلمهاؿ ادلتعمد من احلكومات (.)74
ادلطلب الثالث :تنافس القوى الكربى:

مث اسباب خارجية مل يكن ال للحكومات البورمية وال
للمواطنني انفسهم سواء البوذيني او ادلسلمني ،كانت سببا

يف العنف وساعدت عليو ،وىو التنافس الدويل على بورما:

اوال :تنافس سياسي :مث رأي يعتقد اف الوالايت ادلتحدة
األمريكية تعمد إىل تضخيم ما جيري يف بورما ،وربفز اإلعالـ
اإلسالمي هبدؼ الضغط على ميامنار حلثها على إضعاؼ
روابطها مع الصُت ،فالصُت ضخت أمواؿ طائلة يف ميامنار

وخاصة يف مقاطعة راخُت تقدر ابدلليارات وىي منطقة صراع
كبَت وعنف مستمر وسواء كاف التضخيم من امريكا أو غَتىا،
فذلك ال ينفي وجود انتهاكات شلنهجة بتغطية حكومية،
بدليل تقارير االمم ادلتحدة اليت تعد حكومة بورما أسوء
األنظمة عادليا يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف (.)75
اثنيا :تنافس اقتصادي :بسبب موقعها اجلغرايف االسًتاتيجي
وكثرة مواردىا الطبيعية ،تبوأت مكانة عالية يف ادلنطقة ،فاذلند
والصُت حباجة لتلك ادلوارد بعد النمو االقتصادي لديهما ،فيما
تسعى الوالايت ادلتحدة االمريكية الحتواء الصُت وربجيمها
يف ادلنطقة ،وابلتايل فاف كل من الصُت واذلند وامريكا تسعى
لكسب ود ميامنار وابلتايل ال تضغط حلل القضية الروىنغيا،
بل يعتقد البعض اف ىذه القضية ذريعة ألمريكا للتدخل يف
ادلنطقة حسب مصلحتها (.)76
ويف قراءة حتليلية فاحصة جململ ىذه األسباب اليت كانت

عامال أساسيا يف إابدة مسلمي بورما:

اوالً :اف دافع ربوؿ سلوؾ البوذيُت إىل العنف انشئ عن
اتريخ طويل مع حكوماهتم وعالقتهم هبا ،اليت أترجحت بُت
اجليدة والسيئة ،ومطالبتهم حبقوقهم ادى إىل تغيَت سلوكياهتم
ضلو التشدد والعنف ألخذىا ابلقوة.

اثنياً :فيظهر اف مشكلة البوذيُت من حكومة وشعب ليست
مع الدين االسالمي امنا مع رلموعة تعتقد اهنم دخالء على
رلتمعهم ،ذبدىم مرة ينسبوهنم إىل بنغالدش وأخرى إىل ادلغوؿ
وىكذا ،فإف كاف الروىنغيا مسلموف ،لكن عدائهم قومي أكثر
منو ديٍت ،بدليل اف ىناؾ صباعات إسالمية أخرى أكد
الباحثوف اهنم مل يعانوا مثل الروىنغيا واف تعرضت بعد 2012
إىل بعض ادلضايقات بسبب أحداث الروىنغيا ومن بُت
اجلماعات اإلسالمية ايضا (الكاشُت)ػ وصباعة (كاماف) ومها
تبدواف اقل عرضة لالضطهاد حبسب تقرير االمم ادلتحدة (،)77
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وساعد على ذلك شعور االنفصاؿ والعزلة لدى الروىنغيا شلا
ادى هبم لعدـ االندماج مع اجملتمع البوذي ،وذىب إىل ىذا
القوؿ (أندر سلث) ابف الكثَت من البوذيُت ال ينظروف
للروىنغيا كمشكلة دينية ،وزبوؼ على اذلوية الثقافية ،امنا منو
اجلالية ادلسلمة يعد مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية اكثر
من كوهنا هتديد سياسي أو امٍت (.)78
والدافع األخَت الذي يبدو أكثرىا واقعية ،وقد يضع إجابة
للسؤاؿ الذي طرحناه يف البداية ،الذي ذكره الباحث سيف
هللا احلافظ وىو من مسلمي بورما :اف البوذية يف بورما ليست
دينا ابدلعٌت الدقيق ،وإمنا ىي رايضة روحية منسقة ومنظمة،
وألجل ىذا نرى بعد أتباعها عن ىذا الدين وعن مبادئو
وأسسو ،فهم اآلف يذحبوف ويقتلوف ادلسلمُت ويهتكوف
أعراضهم وينهبوف أمواذلم ،فهم بعيدوف كل البعد عن مبادئ
البوذية ،فهم يرفعوف فقط شعار البوذية لتحقيق مآرهبم
السياسية واالقتصادية (.)79
فعندما يكوف الدين رلرد مظاىر ال ترتكز على ادياف
حقيقي تكوف ىذه النتائج ،اف ادليداف احلقيقي لعقائد الدين
ومدى أتثَتىا دبقدار تطبيق أتباعو لتلك العقائد يف اجملتمع
الذي يعيشوف فيو ،وىذا الكالـ ينطبق على البوذية اليت
التعدوا كوهنا عقائد مكتوبة ال تلبث اف تنهار عند التطبيق
العملي يف رلتمعاهتا ،فال فرؽ بينها وبُت ابقي األدايف وال ميزة
ذلا ،فكل األدايف على مستوى العقائد يف اعلى قمم التسامح
ونبذ الكره والعنف بيد اهنا عند شلارستها تتهاوى الكثَت من
تلك القيم.

اخلامتة
ويف هناية ىذا البحث أجد لز ًاما أف استعرض أىم ما جاء
بو أو ما استنتج منو على النحو اآليت  ،وديكن تقسيمها إىل
فقرتُت األوىل يف االستنتاجات ،والثانية يف التوصيات.

اوالً :االستنتاجات:

 اف دراسة مأساة مسلمي الروىنغيا تفتح لنا الباب علىمشكلة تعاين منها كل األدايف ،اال وىي ادليداف التطبيقي
والتأثَت احلقيقي لعقائد وأخالؽ تلك األدايف على سلوكيات
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أتباعها ،وذبيب لنا عن تساؤؿ ما الدين؟ وما احلاجة منو؟ ىل
ىو رلموعة النصوص والعقائد ادلثبتة يف كتبهم ،اـ مقدار
صلاحها يف التطبيق يف ميداهنا احلقيقي البيئة اليت يعيشوهنا
فيها.
 البوذية مل زبتلف عن ابقي األدايف يف سلوكياهتا ،ففيهاادلتسامح والعنف ،فهي خاضعة دلبدأ الفعل وردة الفعل ،وال
تعدوا قيم التسامح واحملبة اليت تتميز هبا سوى نظرايت مكتوبة
ال تلبث اف تنهار على ارض الواقع.
اثنياً :التوصيات:

 ربرؾ اجملتمع الدويل ابذباه حل قضية الروىنغيا اليت طالتكثَتا وكبدهتم خسائر كبَتة يف األرواح واألمواؿ والتهجَت.
 مناشدة احلكومات اإلسالمية لتبٍت قضية الروىنغيا ،ورفعهايف احملافل الدولية والضغط على حكومة بورما.
 تكثيف والزايرات من أعلى ادلستوايت إىل بورما لالطالععن كثب على أوضاعها.
اقتصاداي.
 دعم مسلمي الروىنغيا سياسيًا وثقافيًا وإعالميًا وً
 زلاولة إرجاع ادلهجرين إىل دايرىم األصلية. على حكومة بنغالدش اخذ دورىا يف حل القضية كوهناادلعنية هبا مباشرة.
 اخذ اإلعالـ اإلسالمي والعريب دوره احلقيقي والفاعل يفتسليط الضوء على مشكلتهم وزلاولة كسب الرأي العاـ
الدويل.
 تضمُت قضيتهم يف مناىج الدراسة لكي يطلع ادلسلمُتعلى ىذه ادلظلومية ذلذا الشعب ادلنكوب.
نسأؿ هللا تعاىل اف نكوف وفقنا يف عرض مظلومية شعب
سبت إابدتو بطرؽ وأساليب إجرامية وحشية ،أبسباب واىية،
واي سبب يربر االجراـ والوحشية يف حق اانس عزؿ جلهم
من االطفاؿ والنساء وكبار السن.
وآخر دعواان اف احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ
على أشرؼ اخللق اصبعُت ايب القاسم دمحم وآلو الطيبُت
الطاىرين وصحبو األخيار ادلنتجبُت ومن تبعهم إبحساف إىل
يوـ الدين.
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EXTERMINATION OF THE ROHINGYA
A STUDY IN THE MOTIVES OF BUDDHIST VIOLENCE
NASEER KARIM KAZEM
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ABSTRACT
The research talks about the historical, political, economic, social and religious reasons that
led to the extermination of the Rohingya Muslims in the history of the problem, and the research
was an answer to the reason why followers of a religion that believes in tolerance and rejects
extremism have transformed into the extermination of a group of peaceful people
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