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الفصل األول :اإلطار العام والدراسات السابقة
مقدمة

احلمدهلل وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى.
وبعد:
ٍ
أفضل من أهل القرون
موقف
نتائج ابهرةََ ،تعلنا يف
فال ر
علم ُمقارنة األداين قد حق َ
رق َ
شك أ رن َ
َ
ت كثَّيٌ من األحباث والدراسات واملخطوطات احملقرقة اليت ََتعلنا أكثر ِدقةً يف
ظهر ْ
السابقة؛ حيث َ
لعل يف ِ
مقدمتها التساؤل عن ِ
أي العقائد
احلُكم ،وأكثر اقرت ًااب يف فَهم ما يدور حول العقائد واألداين ،ر
أحق ابالتباع؟ قال هللا تعاىل  ﴿:لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َوِ
ِل ِدي ِن ﴾( ،)1هذا على لسان نبيِه  -صلرى هللا
واألداين ُّ
َ
وجل  ﴿ -:فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤِم ْن
جيوز اتِباع أي دين ويكون فيه اهلداية؟ قد قال هللا  -عرز ر
عليه وسلرم ،فهل ُ
()2
وجل كذلك ﴿ :وَم ْن يـَْبـتَ ِغ َغ َّْي ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَـلَ ْن يـُ ْقبَ َل ِمْنهُ ْاْل ِخَرةِ ِم َن
ز
ع
قال
و
،
َوَم ْن َشاءَ فَـ ْليَ ْك ُف ْر ﴾
ر
ر
َ
َ

ْ ِ
ين ﴾
اْلَاس ِر َ
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وجاء عند البخاري يف احلديث الطويل عن النيب  -صلرى هللا عليه وسلرم أنه قال ( :ما من مولود إال

يولَد على ِ
يهودانه ،أو ي ِ
الفطرة؛ فأبواه ِ
نصرانه أو ُيَُ ِجسانه)( ،)1فإ رن اإلسالم هو الفطرة ،فلم يقل النيب -
ُ
صلرى هللا عليه وسلرم ( :-أو يُسلمانه).
فمن هذه النظرة الشموليةِ ،
آثرت أن يكون حبثي يف داينة من الدايانت املخالفة لإلسالم؛ حىت
فإين ْ
قار ُن ِ
أبي
نعرف فضل اإلسالم ،وال ُ
َ
أقول إين أقارن بني هذه الداينة الوضعيرة وبني اإلسالم ،فإسالمنا ال يُ َ
أيضا على مصطلح :مقارنة األداين ،وهذه الدراسه ستكون حول الوصااي العشر اليت
شيء ،مع التحفُّظ ً
جاء هبا بوذا ومافيها من أمور جوهرية ختدم احلياة اإلجتماعية ،وبيان عالقة هذه الوصااي ابلواقع املرير
اليت تعيشه أقلية ميامنار املسلمه ،فإذ ما نظرا إىل األداين بصورة عامه فإننا سنجد أن العامل اليوم يعيش
خضع إبرادته
يف رردة حقيقيرة عن الدين اإلهلي الصحيح؛ ألن بعض اجملتمعات البشرية َتد أن اإلنسان َ
ٍ
ومذللة له ،ومثال ذلك لو نظران إىل
إىل غَّيه من الكائنات يف َمذلرة وهوان ،بينما يف األصل هي ُمس رخرة ُ
مقدمتها الياابن ِ
القارة اْلسيويرة ذات الكثافة السكانيرة اهلائلة ،ويف ِ
املتقدمة علميًّا وتكنولوجيًّا ،فإننا جند
مظاهر الطبيعة واألسالف ،والداينة -الشنتوية -ما هي إالر مزيج من عبادة الشمس
أن الياابنيون عبدوا
َ
ومظاهر الطبيعة ،وعبادة األسالف وعبادة اإلمرباطور املس رمى" ابن السماء ..كما قال الدكتور مصطفى
حلمي يف كتابه اإلسالم واألداين.
____________________

 1البخاري ،كتاب اجلنائز ،رقم احلديث .1385

فإذا ما نظران إىل هذه الدايانت كلها فإننا سنجد أهنا ابءت ابلفشل؛ نتيجة لبطالهنا أساسا وأهنا ليست
مستمدة من هللا عزوجل ،والذي يهم الباحث هنا هو دراسة جزيئة معينه عن الداينة البوذية ،وهذه

اجلزئية تتمثل يف الوصااي العشر؛ فإن مما الشك فيه أن بوذا جاء بتعاليم أقل ما يقال عنها أهنا تعاليم
فطرية من هللا عزوجل يكتسبها كل إنسان لو جرد تفكَّيه يف التأمل بعيدا عن التعصب.
ولقد اتضح أن هذه التعاليم والوصااي اليت خلفها بوذا وراءه ألتباعه ،لألسف مل يطبقها البوذيني اليوم
حق التطبيق ،وأكرب دليل على ذلك مانراه يرتكب يف حق مسلمي الروهينجا من قتل وتشريد وتنكيل،
روحا
سطرا آخر يف مأساهتا ،وتنكأ ُج ً
من قبل طائفة املونغ البوذية ،حيث يكاد ُير يوم إال وتُدون بورما ً
متعددة ومتوالية.
فمن دون شك ،أ رن هذه احلرب املعلنه على مسلمي الروهينجا ليست سياسية وال اقتصادية وال عنصرية
إهنا حرب على العقيدة اإلسالمية ،ابلدرجة األوىل ،إما كفر وإما إُيان ،و صمت العامل ،وتغافل وسائل
اإلعالم العاملية وتوقف األقالم عن الكتابة واأللسن عن احلديث عن هذه احملنة ،يربر للبوذيني ما يفعلونه
مبسلمي إقليم أراكان من قتل وتدنيس لشعائرهم اإلسالمية.
فمن املؤكد أن مسلمي الروهينجيا معرضون لإلابدة ،خاصة يف ظل سلسلة من التعذيب املمنهج الذي
تتبعه احلكومة البورمية ،واليت تتسرت بغطاء دوِل ال حيرك ساكنًا حيال هذه الكارثة اإلنسانية.
بل َتد إن بعض وسائل اإلعالم الغربية ال تتوقف عن الثناء على احلكومة وما حتقق من إجنازات تتعلق
بشرا كسائر البشر.
ابنتهاكات حقوق اإلنسان ،وكأن مسلمي الروهينجيا قد حكم عليهم أبهنم ليسوا ً
البحث املتواضع عن وصااي بوذى وواقع احلال يف ميامنار ،وعالقته ابإلسالم
رت أن يكون هذا
ُ
لذا فقد قر ُ
لبيان احلقائق املتمثل يف احلرب على الدين اإلسالمي بصورة سواء أكانت مباشرة او غَّي مباشرة،

ولكشف كذلك زيف هذه الداينه؛ ألهنا تعمل على ج ْذب الكثَّيين من األوروبيني واألمريكيني؛ حبثًا عن
للروح يف الشرق كما يزعمون ،وبيان حقيقة أن الداينة البوذية عبارة عن ٍ
داينة هنديرة انت َقلت إىل
غذاء ُّ
ِ
املتحضر املعاصر الذي يَنزل إىل َدرك عبادة صن ٍم؛ إذ من املعروف أ رن
الصني ،ونعجب لإلنسان
متثال بوذا من ال رذهب اْلالص ،واملعبد ُحملرى أبغلى اجلواهر ،ويُعبد هذا
بوذاي فيه ُ
معبدا ًّ
يف" السا " ً
الصنم،وحيَ ُّج إليه من قِبَل َمن يعبدونه.
ُ

ب – مشكلة البحث.
أن املسلمني يف ميامنار يتعرضون لإلابدة من الطائفة البوذية اليت يتوقع أن تكون على مستوى مثاِل يف
اجلانب العقدي واألخالقي ،حبسب وصااي بوذا.
فعادة ال حتتاج انتهاكات حقوق املسلمني واالعتداءات املتوالية على املسلمني يف ميامنار إىل مربرات من
جانب األغلبية البوذية اليت تدعمها احلكومة اليت متدهم بكل شيء إلابدة املسلمني ،فيكفي أن تسري
إشاعة كاذبة عن أي اعتداء من جانب املسلمني على البوذيني  -وهو ماال حيدث مطلقا لقلة عدد
املسلمني وضعف قوهتم  -إال وَتتمع جحافل من البوذيني ليعملوا يف املسلمني أسلحتهم بال خشية من
حماسبة

وال

معاقبة.

وغالبا ما تكون البداية أيضا ابعتداء من اجلانب البوذي على مساجد أو ممتلكات أو أعراض املسلمني
ومن مث حياول بعض املسلمني الدفاع عن مقدساهتم وأعراضهم وممتلكاهتم ،وبعدها تنتشر احلرائق يف
صفوف املسلمني ومنها حرائق ألجساد املسلمني أنفسهم وليست ممتلكاهتم فحسب.

فالتطهَّي العرقي واإلابدة اجلماعية ضد املسلمني يف بورما مستمرة؛ والغريب من ذلك أن حكومة بورما
البوذية تشجع رهبان البوذين على إرتكاب وفعل كل ماحيلو هلم ،حيث قاموا أكثر من مرة إبغالق مجيع
املساجد واملدارس اإلسالمية ومجيع دور التعليم والكتاتيب أبراكان احملتلة ،كما منعت رفع األذان وإقامة
صالة اجلمعة واجلماعة ولو يف املنازل أو املخيمات.
ففي كل األحوال َتد املوت حياصر مسلمي الروهينجيا ،فهم بني خيارين كالمها مر ،فإما أن ُيكثوا يف
والية أراكان ،واليت تعترب ابلنسبة هلم سجن مفتوح ،فالغالبية العظمى منهم يعيشون يف خميمات لالجئني،
واليت تشبه السجون ،كما صورت ذلك بعض وسائل اإلعالم اليت تظهر بني الفينة واألخرى ،أما اْليار
الثاين والذي ال يقل خطورة عن األول ،فهو رحلة املوت؛ حيث يقوم املسلمون بركوب أعاِل البحار
على منت قوارب خالية من املعدات املالحية أو اإلمدادات الكافية ملواصلة اإلحبار حنو ماليزاي ،أو
أسرتاليا ،أو اندونيسيا ،أو يف أي مكان أيملون يف العثور على ملجأ وراحة ،ففي األايم القليلة املاضية
قامت شرطة اْلوافر البحرية جبمهورية أندونيسيا حفظها هللا ،إبنقاذ العشرات الفارين من عرض البحر.
ولقد اختدت احلكومة البوذية عدة إجراءات تعسفية ،مثل مصادرة االراضي واحملاوالت املستمرة لطمس
هوية الروهينغا االسالمية عن طريق منع بناء املدارس هلم ،واملساجد ،وعدم السماح بنشر الكتب
والواثئق اليت هلا عالقة ابلدين االسالمي ،و منع رفع االذان يف مكربات الصوت ،ومنع املسلمني من
السفر وأداء فريضة احلج ،و منع عيد األضحى ،ومنع الذبح على الطريقة اإلسالمية املتبعة ،وحرماهنم من
التعليم والوظائف احلكومية اإل ما تقتضيه الضرورة ،فان العسكر يوظفونه بال مرتب.

وتتم كذلك بشكل ممنهج حماربة املسلمني من الروهينغا فكراي واجتماعيا واقتصاداي ،وَتويعهم بل
وافقارهم حد اجلنون ،عن طريق فرض الضرائب املرتفعة والغرامات املالية ومصادرة االراضي الزراعية
والكثَّي من التصرفات ليست أخالقية و إنسانية ،واليت متارس حبق طائفة من املستضعفني الذين ما زالو
يتعرضون حىت يومنا هذا لكل أنواع الظلم واإلضطهاد آخرها حينما بدأ البوذيون سلسلة إابدة مجاعية
أخرى يف والية راخني  -يف العام املنصرم ،بعد أن صرح " ثني سني " رئيس ميامنار أبنه يتوجب طرد
مسلمي " الروهينغا " من البالد وإرساهلم إىل خميمات للالجئني تديرها األمم املتحدة كما جاء يف الكثَّي
من وسائل اإلعالم الدولية.
وهنا َتلت للباحث عدة تسائالت ،وهي ملاذا تلك الوصااي األخالقية اليت أوصى هبا بوذا واليت تتفق
أساسا يف جوهرها مع األخالق اإلسالميه ال تطبق يف اجملتمع البورمي اْلن؟ إذ أن اجملتمع يعترب خليط
بني أتباع اإلسالم واتباع بوذا وهو األمر الذي يسهل تطبيقها ،ومع ذلك َتد اجملتمع البوذي يطبق
عكسها ملاذا؟ هل هناك مشاكل إجتماعية وراء ذلك كله أم أهنا أسباب خاصة؟ ومن هنا سأقدم أسئلة
البحث كما يلي:

جـ  -أسئلة البحث.
دين كما يزعم بوذا؟ أو أهنا فلسفة؟
 1هل البوذية ٌ

 2ماهي حقيقة وصااي بوذا ،وهل يعمل هبا البوذيون اليوم ،وهل تتفق مع اإلسالم ؟

 3ماهو حقيقة واقع األقلية املسلمة من الروهينجا؟

د – أهداف البحث.
 1معرفة حقيقة وجوهر الداينة البوذية.
 2الوقوف على الوصااي العشر اليت سار عليها عليها بوذا ،وبيان مدى التناقض عند الرهبان يف تطبيق
تلك الوصااي ،وبيان أن تلك الوصااي تتفق مع األخالق اإلسالمية.
 3بيان حقيقة ماتعانيه األقلية املسلمة يف أراكان.

هـ  -فروض البحث.
أن الوصااي العشرة لبوذا لو طبقت تطبيقا صحيحا ألدت إىل استقرار وضع املسلمني ،وعدم تشريدهم
واضطهادهم وظلمهم كما هو الواقع اليوم.
صلح للتقومي األخالقي أو
املنهج البوذي ،ال ت ُ
كذلك لقد اترضح للباحث أ رن الوصااي العشر اليت متثل َ
ِ
تصلح
وضع البشر  -ال
كل هذه
تدعيم النرفس ،وهذا دليل على أ رن ر
املذاهب األخالقيرة  -اليت هي من ْ
ُ
للتقومي األخالقي؛ ألن ليس هلا مرجعية إليهة.
أقرب للفلسفة منها إىل الدين ،والقول
وكذلك لقد اترضح لدى الباحث مسلمات ،وهي أ رن البوذيةَ هي ُ
الراجح أهنا مذهب أخالقي.

و – أمهية البحث.
أمهية البحث تشتمل على حمورين رئيسني ومها:

أ -األمهية النظرية ،وتتمثل يف اْليت:
 1ابتغاء وجه هللا سبحانه وتعاىل.
 2إثراء املكتبات العربية واإلسالمية ،حىت يكون املسلم على علم ودراية مبا حياك ضد دينه احلنيف.
 3ختفيفا ملعاانة إخويت املسلمني من الروهينجا ،وذلك إببراز حقيقة زيف تلك الداينة أمام العامل ،واليت
تتدعي أهنا تسَّي على وصااي نبيلة وأخالقية.
 4الوقوف على حقائق اإلضطهاد الذي يتعرض له مسلموا الروهينجا على يد مجاعة البوذية.
 5بيان حقيقة احلرب اليت ختوضها اجلماعة البوذية على مسلمي ميامنار أبهنا تشتمل على جانبني ومها:
احلرب على العقيدة اإلسالمية ،والتطهَّي العرقي لألقلية املسلمة.
 6نصرة لألقليات املسلمة يف العامل ،وأخص ابلذكر األقلية املسلمة يف ميامنار؛ ألهنا تعترب األقلية الوحيدة
يف العامل اليت ذاقت ويالت التعسف والقتل وإنكار للهوية ،وغَّيها من أساليب اإلضطهاد والقمع.

ب – األمهية التطبيقية وتتمثل يف اْليت:
 1سعيا لتغَّي الواقع احلاِل ،إذ أن هذه الدراسة لو طبقت ميدانيا فإهنا ستغَّي من الوضع الراهن ،وذلك
ألن األخالق يف املذهب البوذي ،والدين اإلسالمي تتفق يف اجلوهر.
 2يسعى الباحث إىل أن تقدم هذه الدراسة احلل وأن تعاجل التصادم الواقع بني مسلمي ميامنار والطائفة
البوذية.
 3هذه الدراسة ستكون منودجا مثاليا يف األخوة البشرية ،إذا طبقت على أرض الواقع.

 4كذلك قد تكون هذه الدراسة قاعدة أساسية لدراسات إسالمية متعددة.
 5أيضا فقد أراد الباحث هبذه الدراسة أن يكسر جدار الصمت بقلمه ،و لعل هذه الدراسة املتواضعة
تقدم خدمة يف هذا الزمان الذى تكالب فيه أعداء املسلمني على اإلسالم.

ز – حدود البحث.
تنقسم حدود هذه الدراسة إىل ثالثة حماور وهي-:
 -1احلدود املوضوعية :لقد حدد الباحث موضوع حبثه يف وصااي بوذا وأثرها على واقع املسلمني يف
ميامنار ،دراسة وصفية حلال املسلمني الروهينجا ،دون التطرق إىل داينة وضعية أخرى.
 – 2احلدود الزمانية :هذه الدراسة ستكون يف العام احلاِل 2013م1434 /هـ
 – 3احلدود املكانية :هذه الدراسة ستكون يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية -
ماالنج  -مجهورية إندونيسيا.

س  -مصطلحات البحث.
اَّللِ لِعِب ِادهِ " :أي ما ي ِ
وصي بِِه ِعبَ َادهُ لِْل َع َم ِل ِهبَا
وصااي :مجع َو ِصيةُ :وهي
مايوصى به ،تقولَ :و َ
َ
َ ُ
ص َااي ر َ

َوالْتَِز ِام َها(.)1
()2
ب أَثـًَرا بعد َع ْني.
أثرها :األَثـَُر :العالمة  ،ويف املثل املشهور يقال " :ال تطْلُ ْ

ِ
واقع :مجعُ :وقر ٌعُ ،وقُوعٌ ،تقول :أ َْمٌر َواق ٌع َ ":

ِ ()3
اصل .
ح

ٌ

احلال :احلاضر ،العاجل ،ضد املؤجل(.)4
واحلال كذلك يطلق على وصف لشيء معينة ،بشرط أن يكون حاصل اْلن ،وليس مؤجل الوقوع.
________________

 1انظر لسان العرب البن منظور ،حتـ ( ،اليوجد)  -طبعة جديدة مرتبة حسب احلروف األوىل للجذور اللغوية ،
دار إحياء الرتاث  ،ومؤسسة التاريخ العريب ،بَّيوت ط(  1999 ) 1م  ،جـ  ، 3ص . 306
 2إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار  ،املعجم البسيط ،حتـ جممع اللغة العربية ،دار
النشر مكتبة الشروق الدولية ،جـ  ، 1مادة ( أ ث ر )
العرقس وسي  ،مؤسسة
 3جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفَّيوزآابدى  ،القاموس احمليط  ،.، ،حتـ حممد نعيم
ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بَّيوت  -لبنان ط (  1426 ) 8هـ  2005 -م جـ  ، 1ص . 210
 4إمساعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية( ،مادة هنج) ،حتـ أمحد عبدالغفور عطار ،ط( ،)4دار العلم
للماليني1990 ،م ،جـ  ،1ص .364

ط – الدراسات السابقة.
أشار الباحث إىل أن دراسة – وصااي بوذا وأثرها على واقع املسلمني يف ميامنار  -من الدراسات اليت مل
يتطرق إليها أحد من قبل – على حد علمه – وبناءً عليه فليس هناك دراسات سابقة سوي تلك
الدراسات اليت وصفت حال مسلمي الروهينجيا بشكل عام ،ومن هذه الدراسات على سبيل املثال ال
احلصر:
 1بورما مأساة تتجدد ،قائم بتأليف هذا :الكتاب شبكة فلسطني للحوار ،ويقع يف حواِل  21صفحة،
هذا الكتاب ألقى الضوء على بورما ميامنار وعن مأساة املسلمني يف بورما وما يتعرضون له من جمازر
وحشية ،ونشر هذا الكتاب يف دار احملور الشرعي،شبكة فلسطني للحوار ،سنة 1433ه2012 ،م.
 2املسلمون يف بورما التاريخ والتحدايت ،أتليف ،نور اإلسالم بن جعفر علي آل فائز ،ويقع يف حواِل
 162صفحة حتدث فيه الكاتب على أن املسلمني يف ميامنار يتعرضون إىل إابدة وحشية وأهنم يف امس
احلاجة إىل مد يد العون واملساعدة من إخوهتم املسلمني ،وكذلك من منظمة رابطة العامل اإلسالمي ،وقام
بنشر هذا الكتاب دار احلق رابطة العامل اإلسالمي -مكة املكرمة -الطبعة العاشرة ،سنة 1412ه،
1991م.
 3مأساة املسلمني يف بورما (أراكان) ،عبدالسبحان نورالدين واعظ ،يقع هذه الكتاب يف حواِل 53
صفحة ،تناول فيه الكاتب اتريخ اإلضطهاد الواقع على مسلمني الروهينجا من احلرب العاملية الثانية غلى
يومنا هذا ،ونشر هذا الكتاب بعناية أهل العلم بدار األنصار اْلَّيية للنشر ،العراق – بغداد.

 4شعب األراكان املسلم بورما يعيش مأساة ال آخر هلا ،حممد عيسى داود ،يقع يف حواِل 71
صفحة ،تتطرق فيه الكاتب إىل حملات قصَّية عن سلب حقوق مسلمني الروهينجا على يد الطائفة
االلبوذية ،وقام بنشر هذا الكتاب ،مكتبة دار احلديث –القاهرة ،ط الرابعة ،سنة  1997م.
 5رسالة ماجستَّي بعنوان اإلسالم واملسلمون يف أراكان بورما ..قدُيا وحديثا ،الباحث حممد أيوب حممد
إسالم سعيدي ،إشراف الدكتور منَّي حممد الغضبان ،وهذه الدراسة تناول فيها الباحث اتريخ املسلمني
يف ميامنار إىل اْلن ،وما يتعرضون له من اضطهاد وتنكيل ،نوقشت هذه الرسالة يف اململكة العربية
السعودية ،كلية الدراسات اإلسالمية – قسم الدعوة.
والباحث – حممد علي صاحل -هنا يسعى إىل معاجلة قضية متأصلة تتمثل يف إضطهاد االقلية املسلمة
من الروهينجا على يد الطائفة البوذية ،وذلك من خالل احلديث عن الوصااي العشر اليت جاء هبا بوذا و
إبراز ما فيها من أمور أخالقية مثالية تتفق مع األخالق اإلسالم يف جوهرها ،وبيان أن هذه الوصااي لو
طبقت حق التطبيق فإهنا ستضمن حياة اجملتمع البورمي بكل طوائفه.

الفصل الثاين :اإلطار النظري
غَّيت يف حياته ،مث رحلته من الزهد.
أ  -املبحث األول :حياةِ بوذا ونشأته ،العوامل اليت ر
املطلب األول :حياة بوذا ونشأته.
املطلب الثاين :العوامل اليت غَّيت يف حياته.
املطلب الثالث :رحلته يف الزهد.
ب املبحث الثاين :نظرة اترخيية عن مسلمي أراكان ،وصول البوذيني إىل سدت احلكم ،بداية
مأساهتم.
املطلب األول :نظرت اترخيية عن مسلمي أراكان.
املطلب الثاين :وصول البوذيني إىل سدت احلكم.
املطلب الثالث :بداية معاانة ومأسات مسلمي الروهينجيا.

غَّيت يف حياته ،مث رحلته من الزهد.
أ  -املبحث األول :حياةِ بوذا ونشأته ،العوامل اليت ر
املطلب األول :حياة بوذا ونشأته.
ٍ
شخص بعينه ،وإمنا هو لقب ديين عظيم ،معناه :احلكيم ،أو املستنَّي ،أو ذو
بوذا ليس اسم علم على

البصَّية النفراذة

)1( ،

وأن حياة بوذا كانت حياة جمهولة سردت حوهلا الكثَّي من األساطَّي واْلرافات حىت

غلب الشك على وجود هذه الشخصية من األساس واعتربها كثَّي من الباحثني شخصية أسطورية
مزعومة ،فال يُعرف اتريخ حمدد ملولده وتروى احلكاايت املتضاربة عن حياته ،إال أهنا جمملة َتتمع يف
سَّية شاب بدأ غنيا واهتم ابلفقراء واملعوزين وذوي احلاجات وأكثر من التفكر والتدبر على خالف كبَّي
بني مروايت أتباعه عن حياته ،قرأ كثَّيا يف الفلسفة اهلندوسية اليت أثرت عليه أكثر وأتثر ابلنزعة للعزلة
واإلنقطاع عن الناس مقلدا رجال الدين من طائفة اهلندوس ،وهلذا مكث منعزال يف الغابة قرابة الست
سنوات خلع فيها ثيابَه ولبس ورق الشجر ،والتقى فيها براهبني من الربامهة فلزمهما وتتلمذ على يدمها مث
تركهما ،حىت خرج على الناس ببعض األفكار اليت دعا الناس إليها فاتبعه كثَّي منهم.

()2

______________________
 1د .حامد عبدالقادر ،بوذا األكرب ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة (1998 ،)2م،ص .39
 2د.حممود عبد الرازق الرضواين،مث شتان  -دراسة منهجية يف مقارن األداين ،ط ( )5دار الفكر -دمشق2000 -م،ص .13،12

ِ
بعض
طمستها معاملُ حقيقته ،حىت قال ُ
ولقد أُحيطت حياة بوذا بكث ٍَّي من األساطَّي واْلُرافات اليت َ
الباحثني أبن حياة بوذا نفسها أسطورة مزعومة

() 1

أ رما عن ميالده ،فلقد اختَلف الباحثون يف اتريخ ميالده ،فمنهم َمن قال :إنه ُولِد سنة  568ق.م
ويقول الدكتور هنري توماس :إ رن بوذا ُولِد سنة  563ق .م ،يف بلدةٍ على حدود اهلند.
ُ

()2

()3

الشيخ حممد أبو زهرة  -رمحه هللا  :-إ رن بوذا ُولِد عام  560ق .م( )4يف بلدةٍ على حدود اهلند،
ويقول
ُ
ُ

ٍ
وشب عليها،
صغَّيا يف تلك البالد ،وقد تررَّب بوذا يف الرفاهية ،ر
وكان من أسرة نبيلة ،وكان أبوه مل ًكا ً
فكان يعيش كما يعيش أبناء السادة وامللوك يف نعيم عظيم

()5

.

______________________
 1أنظر املرجع السابق ،ص.40
 2أنظر املرجع نفسه ،ص  ،44بتصرف اتم.
 3د .هنري توماس ،أعالم الفالسفة :كيف نفهمهم؟ ،ترمجة مرتي أمني ،دار الكتب العلمية بَّيوت ،ط( ،1986)3ص .33
 4أمحد شليب ،أداين اهلند الكربى - ،مكتبة النهضة  -املصرية ،ط ( 1981–)6م ،ص .142
 5الدايانت القدُية ،ص .47

وعندما بلغ بوذا مبلغ الشباب ،زوجه أبوه من ابنة ملك جماور له ،وسرعان ما ولد له ولد مسوه راهوال،
وابلرغم من كل هذه النعيم الذي كان يعيش فيه ،فإنه َمل يَستسلم للمالذ والشهوات ،بل كان راغبًا عن

()1
جانب الشر يف احلياة أكثر مما ج َذبه جانب النعيم والسرور
به
ذ
ج
،
الدنيا ،اترًكا مالذها
َ
ُ

(.)2

املطلب الثاين :العوامل اليت غَّيت يف حياته.
يف داخل اإلنسان فطرة البحث عن اْلالق ،والبد للعبد ان يطمئن لكونه يعبد إهلا ،فيقول ويل ديورانت
صاحب " قصة احلضارة " أنه ابلبحث يف التاريخ اإلنساين واجلماعات املتناثرة على كوكب األرض
وجدت مدن بال حصون ومدن بال مدارس ولكن الشاهد أنه مل توجد أبدا مدن بال دور للعبادة ،ولكن
قد يضل اإلنسان طريقه ويتوهم حني يتوجه للعبادة حلجر أو شجر أو أي خملوق أنه قد استدل على
اْلالق ،ورمبا يتوقف عن البحث ويظن نفسه على هدى ويرفض كل داع له ليدله على اْلالق احلقيقي
الذي ينبغي أن تصرف العبادة له وحده.

_______________________
 1حممد أبو زهرة ،الدايانت القدُية ،مطبعة يوسف – مصر1965 -م ،ص .47
 2أداين اهلند الكربى ،ص .142

وإين ألعجب لإلنسان الذي كرمه هللا ابلعقل حينما يقتنع أبن هذا احلجر هو إهله اْلالق الذي
يستوجب العبادة ،وما أعجب أن يصل العقل إىل قمة الرقي ابالكتشافات واملخرتعات احلديثة يف حني
يبلغ أدىن الدركات يف اقتناعه ابن حجرا مثل بوذا يصلح أن يكون إهله املعبود (.)1

فهناك عدة عوامل غَّيت نظرة بوذا يف احلياة وهي:
احلدث من ِ
جعلته ينظر
 1لقد توفِيت والدة بوذا يف األسبوع األ رول من والدته ،وهذا
ُ
أهم العوامل اليت َ
إىل احلياة نظرة التشاؤم واحلزن.

()2

بشيخ عجوز واهٍ ،يتوركأ على عصاهِ ،
 2يُروى أ رن بوذا الْتَقى ذات مرةٍ
ويوشك ينكفئ على
ٍ
هنج احلياة ،وال َمفر لنا من هذا املصَّي ،فكانت
صدره،
فاضطرب له بوذا وأت رمل ،فقال له رفي ُقه :هكذا ُ
َ
أيضا )3(.وكذلك مشاهداته يف جوالت املدينة
مناظر األ َمل والشقاء من أكثر العوامل اليت أثررت يف حياته ً
ُ
للمرضى وامليِتني ،وما َحيدث يف هذه احلياة الدنيا الفانية من ٍ
مرض وآالم ،وموت وغَّي ذلك.
_______________
 1ول ديورانت ،قصة احلضارة ،حتـ سهيل حممد ديب ،مؤسسة الرسالة – بَّيوت -ط ( 2002،)1م،جـ ،1ص .130
 2الدايانت القدُية ،ص .47
 3أداين اهلند الكربى ،ص .143

ٍ
خاضع ألحكام امليالد وقد رأيت
بدأت أسأل نفسي :ماذا لو أنين وأان
فلقد كتب بوذا ُ
يقول" :وعندئذ ُ
ٌ
ِ
بعد ،واجلد يف وقف عجلة
ست حيايت
للبحث عن سعادة َمن َمل يولدوا ُ
بؤس احلياة بعيين ،ماذا لو كر ُ
َ
احلياة كلِها ،والسعي وراء ر ِ
احة النرفس يف عا َمل اْللود؟".

()1

ر
أصبح
وعرف اَتاهاهتا إىل أن
َ
 4كذلك فقد أثرت الفلسفةُ اهلندوسيرة على حياة بوذا ،فقد َقرأها َ
الزهد ،واالنقطاع عن الناس ،فل رما رأى بوذا منظر املرض والشيخوخة
أسَّيها ،فقد أتثرر مبيوهلا إىل العُز ِلة و ُّ
َ
ورجح عنده امليل إىل سلوك نفس الطريق الذي سل َكه
وجثرة امليِتَ ،
ضعُ َ
ف دافع املقاومة يف نفسهَ ،
()2
ر
يقاوم هذا االَتاه
حاول أن َ
اهلندوس .ولقد متكنت هذه النظرةُ التشاؤميرة من فك ِر بوذا؛ حىت إ رن والده َ

يدا من املل رذات؛ ليجنبه التفكَّي يف اْلالم
ويدفعه عن ولده ،ويُبعد عنه مناظر األ َمل ،ويُسبغ عليه مز ً
()3
صخب
يدع
والشجون ،لك رن هذه األحاسيس قد مت رك ْ
ووجدانه ،فاستقر رأيه على أن َ
نت من فك ِره ْ
َ

الز ِ
هد والفكر؛ لعلره يصل إىل معرفة ِ
سر الكون.
احلياة ،وأن يبدأَ حياة ُّ

_________________________________

 1أعالم الفالسفة :كيف نفهمهم؟ ،ص .35
 2أنظر أداين اهلند الكربى ،ص .143
 3أنظر املرجع نفسه ،ص  ،145بتصرف.

املطلب الثالث :رحلته يف الزهد.
َترك بوذا حياةَ النرعيم والرتف ،مث هام على وج ِهه يف الغاابت يف الظرالم على جواده ،حىت إذا أسفر

الصبح ،فيصبح وقد أماط عنه ر ِ
تبادل
أرسلها مع حصانه إىل منزله( ،)1أو قابَل ًّ
قرواي َ
ُّ ُ
كل ح ْليَة يَلبسها ،و َ
وإ رايه املالبس(.)1
ظل بوذا على هذا ِ
احلال ،واستقر به املقام يف الغابة ست سنوات ،قابَل فيها راهبَ ْني من
لقد ر
ِ
ِ
يصل إىل غايته ،لكن بعد فرتة أت ركد له أن
الربامهة ،فبَقي معهما وتت ْل َمذ عليهما ،وأراد عن طريقهما أن َ
ما يعيشان فيه من زهادةٍ وتقشُّف شيءٌ مقصود لذاته ،كأنه الغاية اليت يتطلرعان إليها ،وكان بوذا يريد
هجر هذين الراهبني ،وقرر أن يسعى
الزهادةَ وسيلة ملعرفة أسرار الكون ،وليس غاية مقصودة؛ لذا فقرر ْ
ِ
كالتصوف
وسائل متعددة؛
أج ِل هذا
ُّ
بنفسه لنَـْيل املعرفة ،وَك ْشف أسرار الكون ،وقد سلَك من ْ
َ
والفلسفة(.)2

__________________________
 1أداين اهلند الكربى ،ص .144
 2أعالم الفالسفة :كيف نفهمهم؟ ص .38

فلقد بدأت رحلة بوذا ابلعُزلة والتكشُّف ،مث خلَع ثيابَه ،واكتَفى برقاع أو أوراق شجر يَسرت هبا عورتَه،
مقدارا ضئيالً من الطعام ،بلَغ أحيا ًان حبرة من األرز
وأمهَل
َ
الطعام والشراب واملالذر ،ويقال :إنه كان يَبتلع ً
كل هذا سبيالً لك ْش ِ
ف أسرار الكون ،وقام أبلو ٍان من ِ
الرايضات النفسيرة؛
يف اليوم الواحد ،وقد راختذ ر
طهر نفسه ،ولقد أمضى بوذا يف هذا ِ
ِ
حيس يف هنايتها ِ
أبي أثر يوصله إىل غايته،
الصراع سبع سنني ،وَمل ر
ليُ َ َ
ِ
نفعا منه إالر العذاب الذي انله.
وبعد أن َ
ضعُ َ
وجد أ رن هذه الطريقةَ َمل َُْتد ً
جسمه وقلرت ق روتهَ ،
ف ُ

()1

ٍ
مترَده على هذه
بشجاعة على ما َمل يكن
أقدم
معهودا على نُ رساك عصره ،فأعلَن ُّ
ونتيجة لِما سبَق فقد َ
ً
عقل
الطريقةَ ،
وهجر حياةَ التقشُّف ،وعاد إىل طعامه وشرابه وكسائه ،وأعلَن أ رن خَّي وسيلة إىل غايته ٌ
يتغ رذى يف جس ٍم سليم( ،)1وقد خيرب فِ ْعله هذا أتباعه ففارقوه ،لكنره رغم ذلك َمل ِ
يغَّي شيئًا من أفكاره
َ
موحشا ،مال إىل شجرةِ ت ٍ
طعامها ،ويتفيرأ ظالهلا،
وحيدا
وفلسفته ،وبينما هو ُيشي ً
ً
ني يف غابة؛ ليتناول َ
ِ
در
ويُنعم النظر يف حاهلا ويف حال العامل ً
نفسه :ما سبب تربُّمي وتربُّم البش ِر ً
مجيعا؟ وما مص ُ
أيضا ،وساءَل َ
الشقاء واملرض؟ وما ِعلرة الشيخوخة وبشاعة املوت؟.

()2

___________________
 1أنظر أداين اهلند الكربى ،ص ،144بتصرف اتم.
 2أنظر أعالم الفالسفة :كيف نفهمهم؟ ص  ،38بتصرف.

أحس برغبة يف البقاء حتتها بعض الوقت ،ويف هذا املكان
املقام حتت هذه الشجرة ،و ر
ولقد طال به ُ
التأمل
فخرج على ضوئها ونورها من ُّ
َ
صدرهَ ،
فانشرح ُ
والحت له أضواء كاشفةَ ،
حدث ما كان يتمنراهَ ،
والتعبُّد.

()1

بكل ٍ
يقول بوذا عن هذه اللحظة" َِ :مسعت صو ًات من داخلي يقول ِ
حق أيها
جالء وقوة :نعم يف الكون ٌّ
ِ
نفسه
الناسك ،هناك ٌّ
حق ال ر َ
نفسك اليوم حىت تنالَه" ،فم َكث حتت الشجرة ،وألَْزم َ
يب فيه ،جاهد َ
فجلَست حتت تلك الشجرة يف تلك الليلة من
اجللوس حتتها؛ حىت يعرف احلق الذي يُنشده ،يقول" َ :
وقلت لعقلي وجسدي :امسعا ،ال تَربحا هذا املكا َن؛ حىت أجد ذلك احل رق ،لينشف اجللد،
شهر األزهارُ ،

أنشده ،فيُنجيين.
أقوم من مقامي؛ حىت أعرف احل رق الذي ُ
رم عن اجلََراين ،لن َ
وليقف الد ُ

()2

___________________________

 1أنظر أداين اهلند الكربى ،ص  ،146بتصرف.

 2حممد امساعيل الندوى ،اهلند القدُية :حضارهتا وداينتها ،مكتبة اإلسكندرية للنشر -مصر -ط(1995،)8م ،ص .145
 2أنظر أداين اهلند الكربى ،ص  ،146بتصرف اتم.

عرف بوذا هذا احل رق؟
و السؤال الذي يطر ُ
نفسه :كيف َ
ح َ
ِ
عرف به سر
إ رن هذا من األمور الغامضة يف حياة بوذا ،ويفسر ذلك اإلشراق والضوء الذي َ
()2
أخذته نزعة مساوية،
الكون ،وللدكتور الرامبوري تفسَّي دقيق هلذه اللحظة ،يقول  -رمحه هللا"  -:إذ َ

ِ
فغاب عن نفسه وعن ِ
طورا وراء طور ،ومن مث
كل ما حوله ،وطَفق يطرأ عليه حال بعد حال ،ويلحق ً
تكوانته وتقلُّباته،
صدره ،ورأى الكو َن يف ُّ
رويدا ً
عاد شعوره يتجلرى ً
انشرح ُ
فأشرق الكو ُن لَ َديه ،و َ
رويداَ ،
ِ
استشعر هبا ُّ
ينابيع احلياة ،وأحاط مبناب ِع
ووجد قوةً ما
قطَ ،
َ
قبلَ ،
فأبصر َ
فذاق ً
سرورا ما خطَر بباله من ُ
استوعب منابت البؤس.
اْلالم ،و َ
ص من تقلُّبات احلياة ،وجنا من حزازات اْلالم ،وتيقرظ شعوره ،وتن رورت
فأدرك متمنراه وانل ُمبتغاه ،وختلر َ
َ
ِ
بصَّيتُه ،واستوى على ِ
متنورا .انتهى كالمه.
عرش البوذيرة ،وصار بوذا عال ًما ً
رت من اهلوى ،وحتررت من شروِر
أدركت هذا ،حتر ُ
وقد س رجل بوذا هذه اللحظةَ احلامسة ،فقال" :لَ رما َ

الكون األرضي ،حتررت من شرور اْلطأ ،حتررت من شروِر اجلهل.
__________________________
 1أنظر أداين اهلند الكربى ،ص  ،147بتصرف اتم.
 2حممد عبدالسالم الرامبوري ،فلسفة اهلند القدُية ، ،عامل الكتب  -القاهرة  ، -ط (  1998 ، ) 2م  ،ص . 90،89

أ رما عن الشجرة اليت جيلس حتتها بوذا عندما ََتر له الكشفُِ ،
ومسيت" شجرة العلم" ،أو" الشجرة
ُ
املقدرسة" "،وقد احتلرت عند البوذيني مكانةً سامية ،مثل مكانة الصليب عند املسيحيني".
فرتك الغابةَ إىل
ينشر دعوتهَ ،
وعرف أسرار الكون ،استقر رأيه على أن َ
وبعد أن َتر له الكشفَ ،
مدينة" بنارس" ،ودعا رفاقَه اْلمسة الذين ز َاملوه يف فرتةِ جهاده وتقشُّفه ،ف َقبِلوا دعوته ،مث مجَع حولَه
ر
ف حول
كل إليهم القيا َم بنَ ْشرها ،والْتَ ر
جمموعةً من الشباب بلَغ عددهم مائتني ،وعلمهم مبادئ دعوته ،وو َ
عدد كبَّي من الرجال والنساء ،وا ْشتَـ َهرت دعوته ابسم" النظام(".)1
دعوته ٌ

بعض أقوال بوذا يف حتريض أتباعه ابلتمسك مببدأ تقصي املعرفة واحلقيقة:
 1احبث عن احلقيقة وال تبال بطول املسالك فكلما رمت أفقاً وجدت آفاقاً.
 2احبث يف كل مكان إال الوداين ،اليت يعيش فيها سواد الناس وتوافه البشر من هلم خبث الثعلب وغباء
احلمار
3

وبالدة
إن

مهمتنا

يف

الدب
هذا

الوجود

ودهاء
هي

البحث

 4إن صعاليك البشر الذين ال يكفون عن الثرثرة بتوافه األحاديث اليت متجد العبودية.
___________________________________

احلية.
عن

احلقيقة.

 1أنظر املرجع السابق ،ص  ،94بتصرف.

 5لندرك احلقيقة جيب أن نرتفع عن مسارح احلياة التافهة اليت َترفنا بتياراهتا السخيفة.
 6عندما نطوف بني الناس سندرك تباين أفكارهم وآرائهم وعاداهتم وسندرك أن اْلَّي و الشر نسبيان
والقيم األخالقية ليست اثبتة فما حيلله قوم حيرمه قوم آخر وستدرك سذاجة عقيدهتم وعقليتهم وستسفه
تعليماهتم

ووصاايهم

اليت

ابتدعوها

ألنفسهم

وادعوا

أهنا

من

وحي

السماء.

 7الكهنة والشيوخ وزعماء الدين مبختلف تسمياهتم هم أعداء احلقيقة.
 8يف املعابد أبنواعها تزرع بذور الكذب والرايء وفيها تسقى شجرة العبودية لتنمو وتزدهر.
 9العبد احلقيقي هو من اختذ أعداء احلقيقة أولياء له ومعلمني ألنه عما قريب سيصبح كلبهم األمني .
 10إن احلرية أنواع وأوهلا التحرر من األابطيل واألكاذيب البالية وأوسطها أن تصبح مقادير أنفسنا
أبيدينا

وآخرها

أن

نكون

اإلله

 11إن املرء ال يقاس بضخامة جسمه بل بنضج عقله.
 12العاطفة ال ترغب أبدا مبعرفة احلقيقة.
 13احلكمة هي عصارة عقول احلكماء والشك هو نقطة االنطالق يف رحلة البحث عن احلقيقة.

ويف إحدى حواراته وهو خياطب اإلله( جوبتَّي).

نفسه.

لقد أساء الناس فهم حقيقتك فراحوا يتخيلونك حمباً للفتك فقد زيف زابنية الضالل (الكهنة) احلقيقة
وابتدعوا أموراً شوهت حقيقتك وادعوا أنك جمرم سفاح هتوى تعذيب الكائنات.
صراحة إنين ألخاف جحيمك املزعوم وال أرغب يف جنتك وكل ما أمتناه أن نعثر على احلقيقة ونسرتد
حريتنا لنصبح آهلة احلياة وآهلة الوجود.

()1

__________________
 1زهَّي طحان ،هكذا قال بوذا ،دارالكاتب العريب  -دمشق ،-ط ( ،1985 ،)4ص  ،25بتصرف اتم.

ب املبحث الثاين :نظرة اترخيية عن مسلمي أراكان ،وصول البوذيني إىل سدت احلكم ،بداية
مأساهتم.
املطلب األول :نظرة اترخيية عن مسلمي أراكان.
كانت أركان دولة إسالمية منذ عام 1430م احتلتها بورما يف  28ديسمرب عام 1784م،

()1

وتعد

اْلن ضمن والايت بورما االحتادية .واملسلمون يشكلون فيها أغلبية .عالقة العرب أبركان عريقة جدا من
األايم اجلاهلية؛ ومنذ القرن الثالث امليالدي جاء العرب إىل أركان للتجارة واستوطنوا فيها.

()2

وأن سواحل أركان وضفاف خليج البنغال قد شوهدت فيها املساجد واملراكز اإلسالمية خالل مخسني
عاما

من

بعثة

الرسول

صلى

هللا

عليه

وسلم.

()3

عالقة اإلسالم أبركان وطيدة جداً من القرون حيث يثبت من كتب املؤرخني أن مملكة أركان هلا عالقة
جيدة مع اْللفاء املسلمني أايم اْلالفة األموية والعباسية.
______________________
 1أنظر حممد يونس ،أراكان السكان البالد التاريخ ،ترمجة إكرام هللا ،دار النشر منظمة تضامن الروهنجيا أركان-بورما،ط
( 1997،)3م ،جـ  ،1ص  ،10بتصرف اتم
 2اْللفية التارخيية ألركان،جملة تذكارية جلمعية أركان التارخيية ،شيتاغونغ ،ديسمرب  1999م ،ص .21
 3حممد خليل الرمحن األركاين اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان كلكته للنشر -بورما1946 -م ص  ،65نقال عن جورج إي.هاريف
اتريخ بورما ،ص .137

و كذلك بطلب من ملك أركان فقد أوفد إليه خلفاء املسلمني بوفد يضم عددا من الدعاة واملصلحني،
وبفضل دعوهتم انتشر اإلسالم يف ربوع أركان واعتنق معظم سكان أركان اإلسالم طواعية.

()1

وكذلك

استوطن يف أركان عدد من الدعاة والتجار والسياح املسلمني خاصة من احلضارمة( )2والسادة العلويني
وأهل العراق من العرب ،وأركان اسم عريب إسالمي حيث يثبت من كتاب املؤرخ األركاين الشهَّي حممد
خليل الرمحن األركاين أبن املسلمني قاموا يف هذه املنطقة ابلدعوة إىل اإلسالم وإتباع أركانه اْلمسة اليت
بين عليها اإلسالم ،فأعتنق ملك رخـام

()3

"غولنغي" اإلسالم بيد الداعي املسلم األمَّي محزة ،وتلقن

الدرس منه عن أركان اإلسالم اْلمسة ،فسمي مملكته أبركان يراد به أرض أركان اإلسالم أي موطن
املسلمني ومركزهم يف هذه املنطقة.

()4

___________________________________

 1حممد أمني الندوي ،احللقة املفقودة لتاريخ أركان ،دار شيتاغونغ للنشر – بورما1986 -م ،ص .14 -12
2الشيخ فريد اهلامشي (األركاين) ااملسلمون يف بورما واألبعاد السياسية و التارخيية لقضية مسلمي أراكان ،جملة البالغ ،الكويت.
 3رخـام االسم القدمي ألركان وقد مسوها به العرب ألنه يوجد فيها بكثرةـ(حممد خليل الرمحن ،اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان ص)180ـ
على غرار التسمية به عندهم .قال ايقوت احلموي :رخام (بضم أوله) وهو يف اللغة حجر أبيض :موضع يف جبال طي :موضع أبقبال
حجاز ،أي األماكن اليت تلي مطلع الشمس؛ قال لبيد :فتضمنتها فردة فرخامها .ايقوت بن عبد هللا احلموي الرومي البغدادي معجم
البلدان ،حتـ ( اليوجد) ،ط (  ،)1دار صادر – بَّيوت1957 ،-م ،جـ  3ص ،38-37واسم "شوكفيو" املدينة يف جزيرة رامري
(الرامي) يف أركان يدل على نفس معىن رخام.
 4حممد خليل الرمحن األركاين اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان ،دار كلكته للنشر  1946م ،ص .24

وأيضا ذكر املؤرخون عن حممد ابن احلنفية أو حممد حنيفة وعالقته أبركان واعتناق اإلسالم ملكة أركان
"كاايفري" بيده( )1وحكومة الشيخ عبد هللا يف أركان )2(.كما ذكر كثَّي من املؤرخني أبن العرب أنشأوا يف
أركان مملكة عربية إسالمية مستقلة بني القرن السابع والقرن الثاين عشر امليالدي.

()3

ومسلموا أركان يسمون ُرهنجيا منسوابً إىل ُرهنج وهذا تصحيف من الرمهي أو الرمهة /الرهيمة.
ضيعة

والرهيمة

قرب

()4

الكوفة.

وال يستبعد تسميتهم سواحل أركان ابلرهيمة على غرار تسمية أرض قرب الكوفة.
ووصف املـؤرخون أبركـان وملـوكها بـ "ممـلكة رمهـي وعظيم أركان املشرق" كـ سليمان
التاجر[237هـ851/م]

()5

____________________

1

حممدأشرف عامل األركاين ،اْللفية التارخيية ألركان ،جملة تذكارية جلمعية أركان التارخيية ص 25-24نقال عن شاه بريد خان

"حنيفه و كاايفري " من مؤلفات القرن السادس عشر امليالدي.
 2حممد خليل الرمحن األركاين اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان ،دار كلكته – بورما1946 -م ص  .30-29نقــال عن :جيه.
إيف.فرنيبل ،جملة مجعية حبــوث بورم ـ ـ ـ ـ ــا جـ  ،3ص .168-167
 3نوراحلق شيتاغونغ العـظمى ص  9-8نقال عن أرثر يب .فيار اتريخ بورما1884 ،م ص .43
 4معجم البلدان ،جـ  ،3ص .109
 5سليمان التاجر سلسلة التواريخ ص  50ابريس  1845م.

وكذلك ممن استخدم هذا املصطلح ،ابن خرداذبه [250هـ864/م]

()1

وابن الفقيه اهلمداين [290ه902/م] ( )3واملسعودي [346هـ957/م]
[463هـ1070/م]

()5

واإلدريسي[560هـ1164/م].

واليعقويب [287هـ900/م]
()4

()2

والقاضي الرشيد ابن الزبـَّي

()6

والرمهي أيضا تقال نسبة إىل الرهم؛ والرهم بطن من بكر بن وائل من العـداننية و رهم بن اتج بطن من
() 7

عمرو بن قيس.

وهبذا ُيكن القول ابن إنشاء مملكة رمهي يرجع فضله إىل العرب كما هو بني

بتسميتها.
__________________________

 1ابن خرداذبه كتاب املسالك واملمالك ص  67 ،17 – 16ليدن  1889م.
 2اليعقويب اتريخ اليعقويب ص 106ليدن 1889م.
 3ابن الفقيه اهلمداين كتاب البلدان ص  15ليدن  1886م.
 4قال املسعودي :مث يلي هذا امللك مملكة رمهي وهي مسة مللوكهم واألعم من أمسائهم (...إىل آ خر ما قال ) يف مروج الذهب و
معادن اجلوهر ص  388 – 384اجمللد األول مصر  1303هـ.
 5كتب القاضي الرشيد بن الزبَّي " :كتب رمهي ملك اهلند إىل عبد هللا املأمون ابهلل :بسم هللا الرمحن الرحيم من رمهي ملك اهلند
وعظيم أركان املشرق …" ( إىل آخر ما كتب ) يف كتاب الذخائر والتحف ص  27-26 ،22-21الكويت  1959م.
 6اإلدريسي نزهة املشتاق يف اخرتاق اْلفاق ص  25-24ليدن  1866م.

7

حممد

ابن

الزبَّي

أمساء

معجم

العرب

اجمللد

األول

ص

689

مسقط

1991م.

فتعترب حضارة اإلسالم واملسلمني يف أركان عريقة جداً حيث حكم عليها املسلمون طوال ثالثة قرون
ونصف ،وأشهر ملوكهم سلطان مبارز شاه وِل خان( )1الذي أدخل اللغة الفارسية يف أركان .واستمرت
الفارسية كلغة رمسية من 1430م حىت عام 1845م أي حىت بعد احتالل اإلجنليز هبا عاما(.)2
ومن أشهر ملوكهم سلمـان شاه ،الذي اختذ من "مرغ كوه ُرهنج (فاتري قلعه) عاصمة له .وكان أحد
الشروط األساسية لتوِل امللوك السلطة واجللوس على العرش هو ختصصهم يف علوم الشريعة والدراسات
اإلسالمية،كما نقش على العمالت واألومسة والشعارات امللكية كلمة التوحيد (ال إله إال هللا حممد رسول
هللا) وأمساء امللوك ابحلروف العربية وكذلك اْلية القرآنية (أن أقيموا الدين) )3(،كما يعني القضاة املسلمون
للمحاكم حسب منط احلكومة اإلسالمية على أن يصدروا احلكم حسب الشريعة اإلسالمية الغراء
مستمدين

أحكامهم

من

القرآن

والسنة

والفقه

اإلسالمي.

ولغة مسلمي أركان تسمى اللغة الرهنجية مؤلفة من كلمات وتعبَّيات عربية أكثر من مخسني يف املائة ،و
تكتب هذه اللغة ابحلروف العربية وخبطها ورمسها.

()4

____________________
 1عبد احلق شودري شيتاغونغ ،أراكان شيتاغونغ للنشر – بورما1989 -م .ص 53
 2أنظر املرجع السابق ،اتريخ اإلسالم يف بورما وآراكان ،ص  ،40بتصرف.
3أنظر املرجع السابق ،ص .43
 4أنظر املرجع السابق ،اْللفية التارخيية ألركان ،جملة تذكارية جلمعية أركان التارخيية ،بتصرف.

وأما عن عدد املسلمني يف أركان فقد بلغ مليونني ونصف ،ويشكلون أغلبية على كافة شعب أركان مبا
فيه قبيلة "املغ" الذين جاءوا إىل أركان من موطنهم األصلي "مغـده" والية بيهار يف اهلند ،أما البورميون

األصليون خاصة الذين يسكنون املنطقة حول "مندالي" فـقـد جاءوا من التبت (الصني) قبل قرن 9
واحتدوا يف القرن ،11بفضل "أانورااث" الذي اختذ عاصمته يف "ابجان" و هو الذي أدخل البوذية وهي
اليوم الدين الرئيسي وبعد أن دحر قبالي خان خلفاء "أانورااث" ( ،)1287انقسمت بورما إىل دويالت
صغَّية حيكمها زعماء من قبائل الشان حىت القرن  16حينما سادت البالد أسرة "تواجنو" البورمية ،و يف
قرن 18قضى البورميون بزعامة "ألوجنبااي" على ثورة قبائل املون ،واستطاع "ألوجنبااي" بعد ذلك أن يغزوا
()1

اهلند ويوسع حدود مملكته.

املطلب الثاين :وصول البوذيني إىل سدت احلكم.
يف عام 1784م احتل أراكان امللك البوذي البورمي (بوداابي) ،وضم اإلقليم إىل بورما خوفاً من انتشار
اإلسالم يف املنطقة ،وعاث يف األرض الفساد ،حيث دمر كثَّياً من اْلاثر اإلسالمية من مساجد
ومدارس ،وقتل العلماء والدعاة ،واستمر البوذيون البورميون يف اضطهاد املسلمني وهنب خَّياهتم وتشجيع
البوذيني املاغ على ذلك خالل فرتة احتالهلم أربعني سنة اليت انتهت مبجيء االستعمار الربيطاين.
______________________
 1أنظر املرجع ،بورما مأساة تتجدد ،احملور الشرعي ،شبكة فلسطني للحوار2012 ،م ،ص.6

ففي عام 1824م احتلت بريطانيا بورما ،وضمتها إىل حكومة اهلند الربيطانية االستعمارية .ويف عام
1937م جعلت بريطانيا بورما مع أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة اهلند الربيطانية االستعمارية
كباقي مستعمراهتا يف اإلمرباطورية آنذاك ،وعُرفت حبكومة بورما الربيطانية.

ويف عام 1942م تعرض املسلمون ملذحبة وحشية كربى من قِبَل البوذيني املاغ بعد حصوهلم على
األسلحة واإلمداد من قِبَل إخواهنم البوذيني البورمان واملستعمرين وغَّيهم واليت راح ضحيتها أكثر من
مائة ألف مسلم وأغلبهم من النساء والشيوخ واألطفال ،وشردت مئات اْلالف خارج الوطن ،ومن شدة
قسوهتا وفظاعتها ال يزال الناس -وخاصة كبار السن -يذكرون مآسيها حىت اْلن ،ويؤرخون هبا،
ورجحت بذلك كفة البوذيني املاغ ،ومقدمة ملا حيصل بعد ذلك.
ويف عام 1947م قبيل استقالل بورما عقد مؤمتر عام يف مدينة بنغ لونغ للتحضَّي لالستقالل ،ودعيت
إليه مجيع الفئات والعرقيات إال املسلمني الروهينغا إلبعادهم عن سَّي األحداث وتقرير مصَّيهم.
ويف عام 1948م وابلتحديد يوم  4كانون الثاين منحت بريطانيا االستقالل لبورما شريطة أن متنح لكل
العرقيات االستقالل عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت يف ذلك ،ولكن ما أن حصل البورمان على
االستقالل حىت نقضوا عهودهم ،ونكثوا على أعقاهبم ،حيث استمرت يف احتالل أراكان بدون رغبة
سكاهنا من املسلمني الروهينغا والبوذيني املاغ أيضاً ،وقاموا ابملمارسات البشعة ضد املسلمني.

()1

____________________

 1أنظر املرجع السابق،ص  12،13،14بتصرف اتم.

املطلب الثالث :بداية معاانة ومأسات مسلمي الروهينجيا.
منذ استوىل العسكريون الفاشيُّون على احلكم يف بورما بعد االنقالب العسكري ال رذي قام به اجلنرال
نيوين عام 1962م بدعم املعسكر الشُّيوعي الفاشي ِ
الصني وروسيا ،ويتعرض مسلمو أراكان ِ
لكل أنواع

الظُّلم واالضطهاد من القتل والت رهجَّي والت رشريد والتضرييق االقتصادي والثقرايف ومصادرة أراضيهم ،بل
مصادرة مواطنتهم بزعم مشاهبتهم للبنغاليني يف ِ
الدين واللغة والش ركل.
كما يتعرضون لطمس اهلوية وحمو اْلاثر اإلسالمية وذلك بتدمَّيها من مساجد ومدارس اترخيية ،وما بقي
ابات من ترميمه ،وكذلك منعوا إعادة بناء أي ٍ
جديد له عالقةٌ ِ
شيء ٍ
ابلدين من مساجد ومدارس
ُينع ً
منعا ًّ َ
ومكتبات ودور لأليتام وغَّيها ،وبعضها هتد رم على رؤوس النارس بفعل التقادم وعدم الصيانة ،واملدارس
من التطروير أو االعرتاف احلكومي واملصادقة لشهاداهتا أو خرجييها(.)1
اإلسالمية متنع َ

لقد

متثلت

مآسي

املسلمني

يف

أراكان

يف

عدة

وهي:

أمور

التطهَّي العرقي :منذ أن استوىل العسكريون الفاشيون على احلكم يف بورما بعد االنقالب العسكري
بواسطة اجلنرال (نيوين) املتعصب عام 1962م تعرض مسلمو أراكان لكل أنواع الظلم واالضطهاد من
القتل والتهجَّي والتشريد والتضييق االقتصادي والثقايف ومصادرة أراضيهم.

___________________
 1عبدالسبحان نور الدين واعظ ،مأساة املسلمني يف بورما ( أراكان) ،دار األنصار اْلَّيية ،ص  .7،8،9،10بتصرف اتم.

طمس

اهلوية

واْلاثر

اإلسالمية:

وذلك بتدمَّي اْلاثر اإلسالمية من مساجد ومدارس اترخيية ،وما بقي ُينع منعاً اباتً من الرتميم فضالً

على إعادة البناء أو بناء أي شيء جديد لـه عالقة ابلدين وامللة من مساجد ومدارس ومكتبات ودور
لأليتام وغَّيها ،وبعضها هتوي على رؤوس الناس بسبب مرور الزمن ،واملدارس اإلسالمية متنع من التطوير
أو االعرتاف احلكومي واملصادقة لشهاداهتا أو خرجييها.
احملاوالت املستميتة لـ (برمنة) الثقافة اإلسالمية وتذويب املسلمني يف اجملتمع البوذي البورمي قسراً.
التهجَّي اجلماعي من قرى املسلمني وأراضيهم الزراعية ،وتوطني البوذيني فيها يف قرى منوذجية تبىن أبموال
وأيدي املسلمني جرباً ،أو شق طرق كبَّية أو ثكنات عسكرية دون أي تعويض ،ومن يرفض فمصَّيه
املوت يف املعتقالت الفاشية اليت ال تعرف الرمحة.

الطرد

اجلماعي

خارج

املتكرر

الوطن

مثلما حصل يف األعوام التالية :عام 1962م عقب االنقالب العسكري الفاشي حيث طرد أكثر من
300.000

مسلم

إىل

بنغالديش.

ويف عام 1978م طرد أكثر من ( )500.000أي نصف مليون مسلم ،يف أوضاع قاسية جداً ،مات
منهم قرابة  40.000من الشيوخ والنساء واألطفال حسب إحصائية وكالة غوث الالجئني التابعة لألمم
املتحدة.
ويف عام 1988م َت طرد أكثر من  150.000مسلم ،بسبب بناء القرى النموذجية للبوذيني يف حماولة
للتغيَّي

الدُيوغرايف.

ويف عام 1991م َت طرد قرابة ( )500.000أي نصف مليون مسلم ،وذلك عقب إلغاء نتائج

االنتخاابت العامة اليت فازت فيها املعارضة أبغلبية ساحقة انتقاماً من املسلمني ،ألهنم صوتوا مع عامة
أهل البالد لصاحل احلزب الوطين الدُيقراطي ) (NLDاملعارض.
إلغاء حق املواطنة من املسلمني ،حيث َت استبدال إثبااتهتم الرمسية القدُية ببطاقات تفيد أهنم ليسوا
مواطنني ،ومن يرفض فمصَّيه املوت يف املعتقالت وحتت التعذيب أو اهلروب خارج البالد ،وهو املطلوب
أصالً.

()1

العمل القسري لدى اجليش أثناء التنقالت أو بناء ثكنات عسكرية أو شق طرق وغَّي ذلك من األعمال
احلكومية (سخرة وبال مقابل حىت نفقتهم يف األكل والشرب واملواصالت).
_____________________
 1نور اإلسالم بن جعفر علي آل فائز ،املسلمون يف بورما التاريخ والتحدي ،دار دعوة احلق – مكة – ط( 1412 )10هـ،
1991م ،ص  ،58 ،57 ،56بتصرف اتم.

و أيضا لقد حرم أبناء املسلمني من مواصلة التعلم يف الكليات واجلامعات ،ومن يذهب للخارج يُطوى
قيده من سجالت القرية ،ومن مث يعتقل عند عودته ،ويرمى به يف غياهب السجون.
وكذلك حرمان الشباب من الوظائف احلكومية مهما كان أتهيلهم ،حىت الذين كانوا يعملون منذ
االستعمار أو القدماء يف الوظائف أجربوا على االستقالة أو الفصل ،إال عمداء القرى وبعض الوظائف
اليت حيتاجها العسكر فإهنم يعيِنون فيها املسلمني بدون رواتب ،بل وعلى نفقتهم املواصالت واستضافة
العسكر عند قيامهم ابجلوالت التفتيشية للقرى.

وأيضا منعهم من السفر إىل اْلارج حىت ألداء فريضة احلج إال إىل بنغالديش وملدة يسَّية ،ويعترب السفر
إىل عاصمة الدولة رانغون أو أية مدينة أخرى جرُية يعاقب عليها ،وكذا عاصمة اإلقليم وامليناء الوحيد
فيه مدينة أكياب ،بل ُينع التنقل من قرية إىل أخرى إال بعد احلصول على تصريح.
ولقد طبق يف حقهم قانون عدم السماح هلم ابستضافة أحد يف بيوهتم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إال إبذن
مسبق ،وأما املبيت فيمنع منعاً اباتً ،ويعترب جرُية كربى رمبا يعاقب هبدم منزله أو اعتقاله أو طرده من
البالد هو وأسرته.

عقوابت

اقتصادية

مثل الضرائب الباهظة يف كل شيء ،والغرامات املالية ،ومنع بيع احملاصيل إال للعسكر أو من ُيثلهم
بسعر زهيد إلبقائهم فقراء ،أو إلجبارهم على ترك الداير.
ومن خالل العرض السابق يتبني لنا جبالء املخطط البوذي البورمي إلخالء إقليم أراكان من املسلمني
بطردهم منه أو إفقارهم وإبقائهم ضعفاء ال حيلة هلم وال قوة ،والستخدامهم كعبيد وخدم هلم ،حيث إهنم
مل يُ ْد َع ْوا حىت حلضور املؤمتر العام ،لذلك ينبغي للمسلمني عموماً وعلى أهل الفكر والرأي واملشورة والعلم
خصوصاً نصرة قضاايهم ،وإعانتهم بكل السبل املمكنة يف هذا العصر.

محلة بورما للبورميني
تلك األحداث السابقة أدت إىل ظهور محلة بورما للبورميني فقط ،فنظموا مسَّية إىل ابزار

للمسلمني،

وفرقت الشرطة اهلندية تلك املظاهرة العنيفة مما أصيب فيها ثالثة رهبان .فاستغلت الصحف البورمية

صور للشرطة اهلندية هتاجم الرهبان البوذيني للتحريض على زايدة انتشار أعمال الشغب ،فنهبت متاجر
املسلمني ومنازهلم واملساجد فدمرت وأحرقت ابلكامل ،كما تعرض املسلمني إىل إعتداء وقتل ،وانتشر
العنف يف مجيع أحناء بورما ،فتضرر حواِل مسجدا
________________________

(.)1

 1حممد عيسى داود ،شعب األراكان املسلم بورما يعيش مأساة ال آخر هلا ،ص  ،10،11،12بتصرف اتم.

الفصل الثالث :منهجية البحث
أ  -منهج البحث- :
 - 1نوع البحث :يع تمد على املنهج الوصفي التحليلي  ،ألنه أنسب املناهج البحثية
لتحقيق هدف البحث  ،كون هذا املنهج يعتمد على دراسة الظاهرة واحلالة كما توجد يف
الواق ع.
 - 2مدخل البحث :يعتمد على طريقة التحليل يف البحث ،ألن هذه الطريقة مناسبة يف
طريقة املقارنة.

ب – جمتمع البحث وعينته :
جمتمع البحث :مجيع سكان ماينمار .
عينته :مسلمي الروهينجا.
ذكرت وكالة أنباء الروهينجا يف مقال هلا :أن سكان بورما يبلغ عددهم أكثر من  50مليون
نسمة ،وتقدر نسبة املسلمني ب ـ  % 15من جمموع السكان نص ُف هم يف إقليم أراكان  -ذي
األغلبية املسلمة  -حيث تصل نسبة املسلمني فيه إىل أكثر من  % 70والباقون من البوذيني
املاغ وطوائف أخرى .

ج ـ _ سبب إخ ت يار العينة للبحث.

يرجع سبب إختياري للموضوع ملا أشا هده من تعرض األقلية املسلمة يف ميامنار من قتل
وتشريد ،واملسلمون يف بورما اْلن يعيشون أشد حمنة يتعرضون هلا يف اترخيهم حيث تشن
ضدهم حرب إابدة عنيفة من قبل مجاعات بوذية متطرفة راح ضحيتها عدد كبَّي ال ُيكن
إحصاؤه بدقة ...وكذلك هذه الفكرة َتلت لدي عندما وقفت على عدة مراجع قاديت إىل أنه
ال يوجد بشر على وجه هذه األرض ،سحق كما سحق املسلمون يف بورم ا ،و ال دينا أهني
كما أهني اإلسالم يف بورما؛ عشرة ماليني من املسلمني يف بورما  -ميامنار حاليا  ،أسأل هللا
أن تكون هذه الدراسة صرخة إليقاض املسلمني من سباهتم.

د  -متغَّيات البحث.
فإن متغَّيات هذه البحث س ت كون يف املتغَّي التابع؛ إذ إن العالقة بني البوذيني واإلضطهاد
الواقع على األقلية امل سلمة – أراكان  -هي عالقة قوي وضعيف قادر ومقدور عليه  ،ومن
هنا فهي عالقة صراع وتتابع يف حركة وإطار دائري دائم ومتصل ومستمر .

د – أدوات البحث .
سأعتمد على أداة (املالحظة).
يف هذا الزمان وما أشاهده يرتكب يف حق إخويت املسلمني يف بورما ،من تنكيل وتشريد
وتعذيب واغتصاب ،من قبل دعاة أتباع وصااي بوذا ،اليت تناقض صراحة مايفعلونه يف حق
هذه األقلية  ،فلقد انتفض العامل إلدانة هدم األضرحة يف ماِل ،إىل حد وصفت بـ"جرُية حرب"! وأدان

واستنكر وشن اهلجوم على منفذي هجمات الكنائس واملسيحيني يف نيجَّياي ..ويف املقابل مل حيرك
ساكنًا أمام املذابح البشعة للمسلمني يف بورما حىت اإلدانة مل يسمع هلا صوت ،ويبدو أن األمم املتحدة
مجيعا.
ومنظمات اإلغاثة ستصل إىل هناك بعد أن ُيوت املسلمني ً
فاملسلمون يف ميامنار يواجهون حالة إنكار رمسى لوجودهم ىف بالدهم وهذه اإلشكالية الوجودية تتجلى
على مستوى األقوال واألفعال معا ،حيث ال تتورع حىت قيادات روحية بوذية عن أتجيج ثقافة اإلنكار
ألى وجود للروهينجا بني األقليات ىف هذا البلد ليصل عدد املشردين منهم إىل أعداد هائلة.
ولقد جاء يف مقال نشرته جريدة املختصر بعنوان مسلمي سريالنكا يتعرضون حلرب إابدة بوذية جاء فيه
مايلي:
أن احلرب املعلنة ضد مسلمي ميامنار ماهي إال حرب على اإلسالم؛ ألهنا تقوم بنشر معلومات غَّي
صحيحة عن اإلسالم والقرآن وعن النيب لتحفيز البوذيني ضد اإلسالم ،كما ال ختلو مواقع األخبار
املستقلة واملعتدلة وال الشبكات االجتماعية من بذاءات وشتائم ضد اإلسالم ،وتعدى األمر إىل املساس
بذات هللا ،وكرامة نبيه وأمهات املؤمنني من خالل الرسومات والتعليقات وغَّيها ،فيما السلطات
احلكومية ال حترك ساكناً ،بل قامت مبنع املواقع والصفحات اليت ترد على هذه احلركات املتطرفة وتفضح
أكاذيبهم .
ويقف وراء تلك االعتداءات حركة (بودو ابال سينا) املتطرفة واليت تعين (جيش القوة البوذية) ،وهي
معنية مبواجهة أي وجود إسالمي حىت يف املدارس ،يف ظل دعم حكومي وسلبية متعمدة من قوى األمن

اليت ال تتدخل يف أي قضية أو حادث طرفها مسلمون .

يقول الدكتور راغب السرجاين يف موقع قصة اإلسالم :
املسلمون يف بورما  ،واليت صارت تعرف اْلن مبيامنار يوجد هبا أكثر من مثانية ماليني مسلم
كثَّي من حقوقهم ضائعة ،ويتعرضون لإلابدة أو التهجَّي القسري وقد ُيوتون غرقا يف احمليط
اهلندي

.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش :عنونت مبقال (سلطات ميامنار ساعدت على التطهَّي العرقي ضد
املسلمني) ،الذي صدر يوم الثالاثء  23أبريل 2013م.
قالت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' يف تقرير أصدرته يوم اإلثنني ،إن السلطات احمللية امليامنارية بوالية
راخني ساعدت بطريقة ال لبس فيها على عمليات التطهَّي العرقي اليت تتعرض هلا أقلية الروهينغا املسلمة،
وهي املساعدة اليت أدت إىل ازدايد أعمال العنف ضد مسلمي هذا البلد.
ومن بني النماذج اليت أوردها تقرير املنظمة ،أن قوات األمن تواطأت يف َتريد أقلية الروهينغا من أسلحتها
البدائية اليت كانت تستخدمها يف الدفاع عن نفسها ،مث وقفت بعد ذلك يف موضع املتفرج على
املواجهات ،وهو ما يعين دعمها غَّي املباشر للبوذيني يف حرهبم على املسلمني ،وخلص التقرير إىل أن
''قوات األمن احلكومية كثَّيا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات أو ساعدت بشكل مباشر املهامجني
يف ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى''.

ه  -مصادر البياانت .

تتكون مصادر البياانت يف هذا البحث من املصادر األساسية يف اإلسالم وهي القرأن الكرمي
والسنة النبوية ،وكتب التاريخ اليت سطرت األحداث والوقائع يف ميامنار  ،وبعض اجملالت
والدورايت العاليمة فقط.

و – أسلوب حتليل البياانت:
نظرا إىل أن املنهج الوصفي يشتمل على مخسة أقسام رئيسة؛ فإن أسلوب حتليل البياانت
سيكون على النحو التاِل:
 1دراسة احلالة.
 2حبث املكتيب.
و  -هيكل البحث :

الفصل األول :اإلطار العام والدراسات السابقة.
أ – املقدمة.
ب – مشكلة البحث.
ج – أسئلة البحث.
د  -أهداف الدراسة .
ه ـ  -أمهية البحث.

و  -حدود البحث.
س  -مصطلحات البحث .
ق  -الدراسات السابقة.

الفصل الرابع :عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

الفصل الرابع  :الداينة البوذية ،ووصااي بوذا ،وواقع املسلمني يف ميامنار.
املبحث االول :البوذية بني الدين والفلسفة.
املطلب االول :البوذية بني الدين والفلسفة.
املطلب الثاين :نقذ الداينة البوذية.
املبحث الثاين :الوصااي العشر اليت سار عليها عليها سيدهارات وبيان مدى التناقض احلاصل
عند الرهبان يف تطبيق تلك الوصااي.
املطلب االول :وصااي بوذا العشرة .
املطلب الثاين  :التناقض احلاصل عند الرهبان يف تطبيق تلك الوصااي.
املبحث الثالث :األقلية املسلمة يف ميامنار بني التهجَّي واإلضطهاد.
املطلب األول :األقلية املسلمة يف ميامنار اهلوية الضائعة.
املطلب الثاين :األقلية املسلمة يف ميامنار وماتعانيه من إضطهاد.

قائمة املصادر والراجع.

أ املصادر

 القرآن الكرمي. احلديث النبوي الشريف. 1صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغَّية بن بردزبه ،حتقيق خالد الرابط،
دار النشر وزارة األوقاف – قطر – الطبعة  -اليوجد  1429 -م.

 القواميس. 1لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ،حتقيق مجال الدين أبو
الفضل ،دار إحياء الثرات  -مؤسسة التاريخ العريب  -بَّيوت  ، -الطبعة األوىل 1999 ،م.
 2القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفَّيوزآابدي ،حتقيق حممد نعيم
العرقسوسي ،مؤسسة الرسال ة للنشر والتوزيع – بَّيوت  -الطبعة الثامنة 1426 ،ه ـ ،
 2005م.
 3الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيلل بن محاد اجلوهري ،حتقيق أمحد عبدالغفور
عطار ،دار املاليني ،الطبعة الرابعة  1990م.

ب املراجع العربية:
 كتب. 1معجم البلدان ،ايقوت بن عبدهللا احلموي الرومي البغداي ،حتقيق – ال يوجد  ، -دار
صادر للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل 1993 ،م.
 2حممدأشرف عامل األركاين ،اْللفية التارخيية ألركان ،جملة تذكارية جلمعية أركان التارخيية ،نقال عن شاه
بريد خان "حنيفه و كاايفري " من مؤلفات القرن السادس عشر امليالدي.

 3حممد خليل الرمحن األركاين اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان ،دار كلكته – بورما1946 -م ،نقــال
عن :جيه .إيف.فرنيبل ،جملة مجعية حبــوث بورم ـ ـ ـ ـ ــا.
 4نوراحلق شيتاغونغ العـظمى ،نقال عن أرثر يب .فيار اتريخ بورما دار كلكته – بورما -الطبعة األوىل،
1884م.
 5د .حامد عبدالقادر ،بوذا األكرب ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة الثانية1998 ،م.
 6د.حممود عبد الرازق الرضواين،مث شتان  -دراسة منهجية يف مقارن األداين ،ط اْلامسة دار الفكر-
دمشق-

2000م.

 7د .مصطفى حلمي؛ اإلسالم واألداين ،حتـ ابن اجلوزي ،دار احلديث -القاهرة 1426 ،-هـ -
2005م.
 8الدايانت والعقائد يف خمتلف العصور؛ أمحد عبدالغفور عطار ،ط :مكة املكرمة  1401هـ -
1981م.
 9د .هنري توماس ،أعالم الفالسفة :كيف نفهمهم؟ ،ترمجة مرتي أمني ،دار الكتب العلمية بَّيوت،
الطبعة الثالثة.1986،
 10أمحد شليب ،أداين اهلند الكربى - ،مكتبة النهضة  -املصرية ،الطبعة السادسة– 1981م.
 11حممد أبو زهرة ،الدايانت القدُية ،مطبعة يوسف – مصر1965 -م.
 12ول ديورانت ،قصة احلضارة ،حتـ سهيل حممد ديب ،مؤسسة الرسالة – بَّيوت -الطبعة األوىل،

 2002م.
 13حممد امساعيل الندوى ،اهلند القدُية :حضارهتا وداينتها ،مكتبة اإلسكندرية للنشر -مصر -الطبعة
الثامنة1995،م.
 14حممد عبدالسالم الرامبوري ،فلسفة اهلند القدُية ،،عامل الكتب -القاهرة ،-الطبعة الثانية1998،م.
 15زهَّي طحان ،هكذا قال بوذا ،دارالكاتب العريب  -دمشق ،-الطبعة الرابعة.1985 ،
 16حممد يونس ،أراكان السكان البالد التاريخ ،ترمجة إكرام هللا ،دار النشر منظمة تضامن الروهنجيا
أركان-بورما ،الثالثة1987،م.
 17اْللفية التارخيية ألركان،جملة تذكارية جلمعية أركان التارخيية ،شيتاغونغ ،ديسمرب  1999م.
 18حممد خليل الرمحن األركاين اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان كلكته للنشر -بورما1946 -م.
 19حممد أمني الندوي،احللقة املفقودة لتاريخ أركان ،دار شيتاغونغ للنشر – بورما1986 -م.
 20حممدأشرف عامل األركاين ،اْللفية التارخيية ألركان ،جملة تذكارية جلمعية أركان التارخيية ،نقال عن
شاه بريد خان "حنيفه و كاايفري " من مؤلفات القرن السادس عشر امليالدي.
 21حممد خليل الرمحن األركاين اتريخ اإلسالم يف بورما وأركان ،دار كلكته – بورما1946 -م ،نقــال
عن :جيه .إيف.فرنيبل ،جملة مجعية حبــوث بورم ـ ـ ـ ـ ــا.
 22نوراحلق شيتاغونغ العـظمى ص  9-8نقال عن أرثر يب .فيار اتريخ بورما1884 ،م.
 23حممد ابن الزبَّي ،معجم أمساء العرب ،مسقط 1991م.

 24عبد احلق شودري شيتاغونغ ،أراكان شيتاغونغ للنشر – بورما1989 -م.
 26بورما مأساة تتجدد ،احملور الشرعي ،شبكة فلسطني للحوار2012 ،م.
 27عبدالسبحان نور الدين واعظ ،مأساة املسلمني يف بورما ( أراكان) ،دار األنصار اْلَّيية.
 28نور اإلسالم بن جعفر علي آل فائز ،املسلمون يف بورما التاريخ والتحدي ،دار دعوة احلق – مكة
– الطبعة ،العاشرة1412 ،هـ1991 ،م.
 29حممد عيسى داود ،شعب األراكان املسلم بورما يعيش مأساة ال آخر هلا ،مكتبة دار احلديث –
القاهرة ،الطبعة الرابعة،
30

 1997م.

األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعاصرة – آالمها ،وآماهلا -جمموعة أحباث ووقائع املؤمتر اعاملي

السادس للندوة العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد يف الرايض يف  22يناير1986م.

 حبوث ومقاالت.. -1املسلمون الروهينجا ومشاكلهم اجلذرية وحلها.
 -2اإلسالم واملسلمون يف أركان بورما ..قدُيا وحديثا.
 -3مسلمو – بورما -سنوات من اإلابدة اجلامعية.
 -4مسلمو بورما ..بني فؤوس املوت واستئصال اهلوية.
 -5الراهب البورمي -ويراثو -ينشر الكراهية يف بورما ضد املسلمني.
 -6يف ظل صمت دوِل رهيب (..مسلمو ميامنار) ..املأساة تتجدد واملذابح تتواصل.
 -7مسلمو الروهينجا يف ميامنار ..اتريخ من العنف الطائفي.
 -8ميامنار الطفلة – سالمة -تلخص مأساة الروهينجا.

 -9جمازر بورما ..مسلمو أراكان يف طي النسيان.
 -10من الذي حيمي السلطة احلقيقة يف ميامنار؟
 -11مسلمو الروهينجا يتعرضون الضطهاد يف ميامنار.
 -12شهود يروون صورا مروعة ملسلمي بورما.
 -13رسالة ماجستَّي بعنوان ،اإلسالم واملسلمون يف أراكان بورما ..قدُيا وحديثا ،إعداد حممد أيوب
حممد إسالم سعيدي ،إشراف الدكتور منَّي حممد الغضبان.
 – 14مسلمو بورما يبحثون عن ( ربيع ) ينقذهم.
 – 15أربعة ماليني ملسم يواجهون أقسى أنواع القمع البوذي 1993م.
 16اضطهاد وتشريد لألقلية املسلمة يف ميامنار 1992م.
 17مأساة مسلمي بورما نظرة من الداخل.
 – 18ضربة موجعة للتعليم يف والية كاشني يف ميامنار.
 19اْلوف من التطرف البوذي يطارد املسلمني يف ميامنار.

 جمالت ودورايت ومنشورات. 1مقال بعنوان مقارنة بني اإلسالم والبوذية ،منشور على شبكة املعلومات 2005م.
 2الشيخ فريد اهلامشي (األركاين) ااملسلمون يف بورما واألبعاد السياسية و التارخيية لقضية مسلمي
أراكان ،جملة البالغ ،الكويت.
 3تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش.
 4تقرير منظمة العفو الدولية .2001
 5تقرير األمم املتحدة عن مسلمي أركان .2008
 -6تقرير عن أراكان ،هيئة اإلغاثة اإلنسانية.

 - 7تقرير أورويب عن األوضاع املأساوية ملسلمي بورما.

