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اجتذبت موجات العنف والأعمال العدائية التي �سملت 
و2013   2012 يف   ،

(((
مبيامنار راخني  ولية  يف  والبوذيني  امل�سلمني 

اهتمامًا دوليًا وا�سعًا. واأّدى العنف الطائفي اإىل وفاة اأكرث من )200( 

امل�سلمني،  من  معظمهم  ن�سمة،   )130،000( من  اأكرث  ونزوح  �سخ�ص، 

بالإ�سافة اإىل تدمري املنازل. 

 ،(Competing Identities and the Hybridized History of the Rohingyas( نقلت هذه الدرا�سة عن الإجنليزية ( (
وهي م�ستلة من كتاب:

 Metamorphosis: Studies in Social and Political Change in Myanmar, edited by: Egreteau, Renaud 
and Francois Robinne , Singapore: NUS Press, 151-78, 2015. 
) موؤرخ فرن�سي متخ�س�س يف تاريخ الروهنجيا، ح�سل على �سهادة الدكتوراه من معهد اللغات واحل�سارات ال�سرقية )باري�س) عن  (

اأطروحة: 
«Le royaume d'Arakan (Birmanie) : son histoire politique entre le début du XVe et la fin du XVIIe 
siècle ».

) مرتجم فل�سطيني. (
ال�سم  هي  راخني  وولية  نعت.  مبثابة  ا�ستخدامه  وميكن  عرقي  ا�سم   ،(99( �سنة  اأعقاب  يف  اعُتمدت  تهجئة  وهي  »راخني«،  كلمة   (((
الر�سمي لولية يف غرب ميامنار ل تزال تعرف يف معظم كتب التاريخ با�سم اأراكان. و�سعب الولية راخينيون اأو اأراكانيون، وهم ي�سريون 
اإلى موطنهم با�سم »راخني براي«. ومبا اأن هذه املقالة ُتعنى بالتاريخ على الأغلب، ف�سي�ستخدم ا�سم »اأراكان« ب�سبب التلوؤم للإ�سارة اإلى 
اململكة ال�سابقة التي امتّدت اأرا�سيها، يف بع�س الأحيان، اإلى ما وراء حدود التق�سيم الإداري احلايل بكثري، واإلى املقاطعة ال�ستعمارية، 
وولية راخني احلالية. وقد اعتمدت منظمات الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية، التي تتعامل مع و�سع امل�سلمني الروهنجيني، 
ا�سم ولية راخني ال�سمالية )اإن اآر اإ�س) للإ�سارة اإلى املنطقة التي ي�سّكل فيها امل�سلمون غالبية ال�سكان. و�سي�سار اإلى غالبية �سعب ميامنار 

با�سم »البورميني«.
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وال�ستياء  القا�سية،  وامل�ساكل الجتماعية  الدينية،  الإثنية  التوّترات  اأبرز  كما 
قدمي العهد. واأظهر اأي�سًا، يف ال�سنتني الأخريتني، املخاطر امللزمة للتحّول ال�سيا�سي 

للبلد، ما اأطلق التوترات التي قمعها النظام ال�ستبدادي ملّدة عقود. 

ب�سبب  كامل؛  وغري  مفّككًا  الدينية  العرقية  الق�سايا  هذه  و�سف  ظّل  وقد 
الفتقار اإلى الدرا�سات التاريخية وال�سيا�سية والجتماعية العميقة. وواجه من حاول 
ل اإلى فهم اأف�سل لل�سدامات الطائفية التي وقعت –اأخريًا- يف ولية راخني،  التو�سّ
�سعوبة يف احل�سول على معلومات موثوقة عن املنطقة احلدودية، التي يتقا�سم فيها 
�سعب متنّوع عرقيًا ودينيًا تاريخًا طويًل ومعّقدًا. من ناحية اأخرى، فاإن ندرة الأعمال 
اإلى  الأثرية  املعتقدات  –ن�سبيًا- تقدمي  �سّهلت  والتاريخية،  الأنرثوبولوجية  املرجعية 
النف�س بو�سفها احلقيقة، والّدعاءات ال�سيا�سية بو�سفها حقائق تاريخية. وغالبًا ما 
اعُتربت التف�سريات الب�سيطة اأدّلة كافية، حيث ُيحتاج اإلى فح�س نقدي. ففي و�سائل 
على  عمومًا  التاريخية  اخللفية  عر�س  اقت�سر  املثال-  �سبيل  -على  العاملية  الإعلم 
ملحظات موجزة عن هروب امل�سلمني اجلماعي –�سابقًا- من اأراكان اإلى بنغلد�س. 

هذه املقالة حماولة ل�سد الفراغ العلمي ولو جزئيًا يف هذا اجلانب.

الراهن  التمثيل  يف  الناق�سة  التاريخ  وكتابة  التاريخ  دور  اإلى  النتباه  يلفت   
لل�سراع. وهي تدعم احلّجة باأن امل�سلمني والبوذيني يتم�ّسكون اليوم مبجموعتني من 
البلد  بتاريخ  تتعّلق  اّدعاءات متناف�سة  بناء على  الأخرى  اإحداهما  ت�ستبعد  الهويات، 
اإذ  موطنهما،  بو�سفها  اأراكان  عن  وطنية  رواية  الطائفتان  تتقا�سم  ول  وجغرافيته. 
ال�سائدة يف  البوذية  دور احل�سارة  وُيتجاهل  امل�سلمني،  بدور  البوذية  الرواية  تقّر  ل 
ال�سجل  اأن  حني  ويف  روايته.  امل�سلمون  »الروهنجيون«  يعيد  الذي  التاريخ  يف  اأراكان 
القرن اخلام�س ع�سر، فاإن تعريف هوية م�سلمة حمددة  اإلى  البوذي يعود  التاريخي 
وم�سروع كتابة تاريخ للم�سلمني )من حيث اإنهم جمتمع منف�سل يدعى »الروهنجيني«) 
الرواية  اإلى حّد ما. ويتعامل البحث يف هذه املقالة مع �سياق  يعترب م�سروعًا حديثًا 

الروهنجية امل�سلمة واأ�سولها على وجه اخل�سو�س. 
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ي�سّدد على خلفية تاريخ امل�سلمني يف اأراكان ملعاجلة م�ساألة هوية الروهنجيني 
البوذية  املوؤ�ّسرات  عن  وا�سعة  تفا�سيل  تقّدم  ول  فيها.  املتنازع  احلديثني  امل�سلمني 
 Leider( التاريخية يف هذه املقالة؛ لأنها تظهر على نحو بارز يف مطبوعات اأخرى
)00)، 004)، 005))))). وتعتمد الرواية التاريخية الإ�سلمية اخلا�سة على ال�سجل 
التاريخي الراخيني البوذي اإلى حّد كبري، يف حني اأنها تعترب تاريخ اأراكان ذا �سخ�سية 
اإ�سلمية بل منازع. والكتابة الروهنجية للتاريخ لي�ست جمّرد حماولة لتوفيق بع�س 
احللقات الناق�سة للتاريخ الإ�سلمي مع خمّطط قومي فح�سب، بل هي تطّعم رواية 
تاريخ  وت�سادر  الإ�سلمية،  باخل�سائ�س  البوذية  التاريخية  ال�سجلت  م�ستمّدة من 
ال�سيا�سية  ال�سرعية  خلطاب  خ�سبة  اأر�سًا  ين�سئ  مما  ال�ستعمار،  قبل  ما  اأراكان 
والتاريخية التي ت�ساند املطالبة الروهنجية الأ�سا�سية بهوية منف�سلة. وتو�سف عملية 

اإعادة اإن�ساء الرواية التاريخية هنا باأنها تهجني الرواية التاريخية.

 ي�ستعر�س الق�سم الأول اإن�ساء هوية اإ�سلمية حمّددة يف �سمال اأراكان وظهور 
احلركة الروهنجية. وت�سري جذور م�سطلح »روهنجيون«، وهو ي�ستخدم الآن للإ�سارة 
اإلى امل�سلمني يف �سمال ولية اأراكان، اإلى حركة �سيا�سية ن�ساأت يف خم�سينيات القرن 
الع�سرين، وعّززت الفهم الجتماعي الثقايف للم�سلمني يف اأراكان بو�سفهم جمموعة 
الق�سم  ويرّكز  ال�سيا�سي))).  الذاتي  ال�ستقلل  اأجل  من  تقاتل  منف�سلة،  عرقية 
الثاين على ا�ستخدام التاريخ م�سدرًا لل�سرعية من قبل البوذيني وامل�سلمني على حدٍّ 
�سواء. ويليه تفّح�س نقدي لبيانات الروهنجيني ب�ساأن اأ�سولهم، ويقود اإلى مراجعة 
املقالة  وتختتم  ال�ستعمارية.  الفرتة  امل�سلم يف  املجتمع  التاريخية عن منّو  للم�سادر 
ببع�س التعليقات على احلاجة اإلى اإدراج اخلطاب عن املا�سي املت�سّور يف النقا�س، 

ب�ساأن احلقوق ال�سيا�سية والق�سايا الإن�سانية.

((( Le Royaume d’Arakan, Birmanie. Son histoire politique entre le début du XVe et la fin du XVIIe 
siècle, Paris, EFEO, 2004. «The Portuguese Communities along the Myanmar Coast», Myanmar 
Historical Research Journal, 10, 2: 53-88, 2002. «Natural Resources, Agricultural Produce and Com-
mercialized Goods in Pre-Colonial Myanmar A Survey of Some Travel Accounts (1570-1800)», in 
Essays in Commemoration of the Golden Jubilee of The Myanmar Historical Commission Yangon: 
Myanmar Historical Commission Golden Jubilee Publication Committee, pp. 109-133, 2005.

))) عن ا�سم »الروهنجيا«، انظر:
 «Rohingya», see Hamilton 1798 and Leider 2012.
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 الحركة الروهنجية وإنشاء الهوية

اأّدى اإن�ساء حدود دولية بني باك�ستان )ا�ستقّلت يف 4) اأغ�سط�س/ اآب 947)) 
وبورما )ا�ستقّلت يف 8 يناير/ كانون الثاين 948)) اإلى ف�سل الطائفة ال�سيتاغونغية 
الإ�سلمية الكبرية، ذات اجلذور القدمية يف البنغال، التي ا�ستقّرت يف �سمال اأراكان)4). 
وقد اأغرت فكرة باك�ستان، باعتبارها دولة للم�سلمني، الكثري من املهاجرين احلديثني، 
 Irwin( لكن اإجراء تغيري يف احلدود الإقليمية مل يكن خيارًا �سيا�سيًا لزعماء البلدين
Yegar ;(00( Mole ;(995 Bhattacharya ;(946 )00)). وكان احل�سول على 
ال�ستقلل اأو مكانة منف�سلة ل�سمال اأراكان، الذي يغلب عليه امل�سلمون، احلافز الذي 
دفع متّرد املجاهدين على احلكومة البورمية املركزية يف �سياق ما بعد احلرب. وقعت 
على  لل�سيطرة  جتهد  البورمية  امل�سّلحة  القوات  كانت  عندما  هذه  الع�سابات  حرب 
لكن   ،(954 �سنة  الع�سكرية  الناحية  من  املتمّردون  انهزم  وقد  الطرفية.  الأرا�سي 

 .((00( Yegar( ال�سراع ا�ستمّر حتى �سنة )96) با�ست�سلم اآخر املجاهدين

مع ذلك، فاإن فكرة اإقامة منطقة م�ستقلة ذاتيًا للم�سلمني يف اأراكان مل تختِف، 
ويجب  الروهنجية.  احلركة  املقاتل يف  اجلناح   (96( �سنة  اأعقاب  اعتمدها يف  وقد 
اأن يفهم تعبري »احلركة الروهنجية« باأنه ناجت عن عملية تدريجية لإن�ساء ت�سكيلت 
القرن  خم�سينيات  اأوائل  منذ  اأراكان  �سمال  م�سلمي  اأو�ساط  يف  وثقافية  �سيا�سية 
احلالية،  بتهجئته   ،(Rohingya( »روهنجي« اإيجاد م�سطلح  ول ميكن  الع�سرين. 
قويًا  ارتباطًا  ا�ستخدامه  ويرتبط   .(960 �سنة  قبل  املطبوعة  الإعلم  و�سائل  يف 
اأي�سًا مثل  اأخرى م�ستخدمة من قبل ومتناف�سة  باملجاهدين. وكان ثمة م�سطلحات 
رواجنيا، وروجنيا، وروهاجنيا. ومل يعك�س هذا التنّوع التف�سيلت الفردية فح�سب، 
لكن مّثل جمموعات خمتلفة �سمن املجتمع امل�سلم اأي�سًا. فكان م�سطلح »رواجنيا«، 
املدّون يف امللفات الدبلوما�سية الربيطانية يف اأواخر الأربعينيات واأوائل اخلم�سينيات، 

ي�ستخدم من قبل جمتمع امل�سلمني ال�سابق للفرتة ال�ستعمارية  )5). 

اإليها با�سم »املحّمديني الأراكانيني« واملهاجرين  )4) ميّيز الإح�ساء الربيطاين ل�سنة ))9) بني الطائفة الإ�سلمية القدمية التي ي�سري 
احلديثني الذين ي�سّميهم »�سيتاغونغيني«. وقد �سّكلت الطائفة القدمية �سد�س الطائفة الإ�سلمية الإجمالية يف اأراكان تقريبًا.

)5) اإن التاأكيد باأن عبدالغفار ا�ستخدم م�سطلح »روهنجي« للمّرة الأولى يف ر�سالة اإلى الغارديان ال�سهرية �سنة )95) خاطئ لأن الغارديان 
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اأنتجت احلركة الروهنجية، باعتبارها حملة �سيا�سية لإن�ساء منطقة اإ�سلمية 
معتقدات  يف  ت�سرتك  التي  املتعاقبة،  املقاتلة  املنّظمات  من  العديد  ذاتيًا،  م�ستقّلة 
ت�سّكل وعي  املنف�سلة يف راخني. ورمبا يرجع  الإ�سلمية  بالهوية  اأ�سا�سية ذات �سلة 
�سيا�سي مل�سالح اإ�سلمية متمّيزة يف �سمال اأراكان، اإلى ال�سنوات التي تلت النف�سال 
الإداري للهند وبورما �سنة 7)9)، لكن التعبري النا�سج عن هذه الهوية املحّددة، الذي 
تطّور يف خم�سينيات القرن الع�سرين، مل يظهر بو�سوح اإل بن�سر مقالت كتبها با ثا، 
 Ba( (96(املعروف اأي�سًا با�سم حممد اأ. طاهر، يف �سحيفة »الغارديان« �سنتي 960) و
Tha 960)). وقد ا�ستمّد با ثا )وتله كّتاب روهنجيون اآخرون) اّدعاءاته بوجود هوية 
عرقية اإ�سلمية منف�سلة يف اأراكان، من التف�سريات التاريخية التي ميكن و�سفها بكل 
اأ�سكالها وحججها املتنّوعة باأنها اأيديولوجية روهنجية. ول ميكن فهم ظهور احلركة 
الروهنجية واأيديولوجيتها اإل مقابل هرمية ثقافية اعُتربت فيها احل�سارة الإ�سلمية 
من  مبزيد  نو�سحها  نقطة  وهي  املحلية،  البورمية  الأراكانية/  الثقافة  على  متفّوقة 

التفا�سيل اأدناه. 

منحت اتفاقية بانغُلنغ )Panglong Agreement) يف )) فرباير )�سباط( 
947)، املعقودة بني اجلرنال اأونغ �سان واملمّثلني عن الأعراق غري البورمية، ا�ستقلًل 
ذاتيًا �سيا�سيًا وماليًا للمناطق احلدودية التي ت�سكنها اأقلّيات ال�سان والكا�سني والت�سني 
والكاياه  والكارين  للمون  لحقة  منف�سلة  اإدارية  تق�سيمات  اإن�ساء  اأن  كما  العرقية. 
الأقليات  اتبع خطوط  �سنة 974)(  د�ستور  الأراكانيني )الراخينيني) )كما حّدد يف 
للفئات  املعا�سرة  الجتماعية  الدرا�سات  انتقاد  من  الرغم  وعلى  ح�سريًا.  العرقية 
العرقية الأ�سا�سية، مثل العرقيات املئة وخم�س وثلثني الر�سمية يف ميامنار، فاإن على 
املرء اأن يعرتف باأنه لتوجد حتى اليوم طريقة اأخرى لتعريف الحتاد، وت�سّور تقا�سم 

ال�سهرية مل تكن موجودة يف ذلك الوقت. ينحدر عبدالغفار من بوثيداونغ وكان ع�سوًا يف جلنة ال�سلم يف بوثيداونغ �سنة )94). واأ�سبح 
وزيرًا لل�سوؤون الربملانية بعد احلرب، وكان واحدًا من خم�سة اأع�ساء منتخبني من اأراكان يف املجل�س التاأ�سي�سي. واأ�سكر دِرك تونكني وكياو 
مني هتني على اإطلعي على اأفكار م�ستمدة من بحثهما احلديث يف و�سائل الإعلم املطبوعة يف خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�سرين. 
ويف ما يتعّلق با�ستخدام ال�سم، ي�سري كي نيموتو اأي�سًا اإلى خطاب ر�سمي »قّدمته جمموعة من َت�سّمى كبار الروهنجيني يف �سمال اأراكان 
 .(5 .fn ،( :(007 ،in Nemoto (–46( :Jilani (999 اإلى رئي�س الوزراء يو نو عند زيارته ملاونغدو يف 0) مار�س )اآذار) 950)« )نقًل عن

وجتدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن ا�سم »روهنجيني« ا�ستخدم يف خطاب ر�سمي للعميد اأونغ غيي يف احتفال ا�ست�سلم املجاهدين:
 Monograph in respect of the fact that local Islam, Inhabitants within Rakhine State, are native race 
and citizen, p. 39.
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الدينية. فقد  العرقية  الت�سنيفات  بتطبيق مثل هذه  اإل  بورما/ ميامنار  ال�سلطة يف 
�سّكل العرتاف بالأعراق �سرطًا ل بّد منه لبناء امل�سروع ال�سيا�سي.

ا�سطلعت  »القاعدة« عندما  مع هذه  تن�سجم  اأن  الروهنجية   حاولت احلركة 
ت�سمل  اأراكان  �سمال  يف  ذاتيًا  م�ستقّلة  اإ�سلمية  مبنطقة  العرتاف  حتقيق  مبهمة 
�سيا�سية  مكانة  اإلى  ل  وللتو�سّ راثيداونغ.  ناحية  من  وجزءًا  وبوثيداونغ،  ماونغدو، 
منف�سلة، كان ل بّد من اإن�ساء موؤّهلت التمّيز العرقي. ول ت�ستطيع احلركة الروهنجية 
باعتبارها جمموعة عرقية.  بنيل العرتاف  اإل  ال�سيا�سية  املحافظة على طموحاتها 
فل يكفي الدين وحده –كما كانت احلال يف حتديد باك�ستان مبثابة دولة للم�سلمني. 
ول يريد امل�سلمون يف اأراكان اأن يكونوا جزءًا من ولية اأراكان املنف�سلة التي يهيمن 
عليها البوذيون، وهو طلب نوق�س لأول مرة يف الفرتة الربملانية. من ناحية اأخرى، كان 
يعني  للم�سلمني، مما  اإن�ساء منطقة ح�سرية  ب�سّدة  يعار�سون  البوذيون  الراخينيون 

.((999 Jilani P94( بالن�سبة اإليهم فقدانًا فعليًا جلزء مما يرونه وطنهم

مصطلح »روهنجي«

املهّم  من   ،(00( �سنة  منذ  »روهنجي«  م�سطلح  ا�ستخدام  انت�سار  اإلى  نظرًا 
بني  حتى  بال�سم،  اعرتاف  على  للح�سول  الواقع  يف  �سنوات  لزم  اأنه  اإلى  الإ�سارة 
دينية،  عرقية  هوية  باعتباره  اليوم،  حتى  يواجه  يزال  ما  فهو  اأنف�سهم.  امل�سلمني 
التي  اأو امل�سلمني الراخينيني«،  اأراكان من ت�سمية »امل�سلمني الأراكانيني«  مناف�سة يف 
 Khaing Myo(مل تلَق ا�ستقباًل ح�سنًا، بل ُرف�ست �سراحة من البوذيني الراخينيني
يف  »روهنجي«  م�سطلح  به  يحظى  الذي  الحتكار  �سبه  اأما   .((7(  :(0((  Saung
الع�سرين.  القرن  خم�سينيات  اأوائل  يف  موجودًا  يكن  مل  فاإنه  اليوم،  الإعلم  و�سائل 
لل�ستقلل  الرئي�س  الإعلن  يف  »روهنجي«  م�سطلح  يظهر  ل  املثال،  �سبيل  على 
الذاتي ال�سيا�سي )»ميثاق املطالب الد�ستورية للأراكانيني امل�سلمني«) الذي �سدر يف 
 Maung Tha( (95( (موؤمتر امل�سلمني يف األثانغيو )ماونغدو) يف يونيو )حزيران
Hla 009): )7–4). ومن بني الأع�ساء اخلم�سة الذين انتخبوا اأع�ساء يف املجل�س 
وواحد  العلماء،  جمعية  يف  اأع�ساء  بو�سفهم  اأربعة  انُتخب   ،(947 �سنة  التاأ�سي�سي 
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 .(90 :(998 Jilani( ب�سفته ع�سوًا يف موؤمتر م�سلمي بورما

الإذاعي  البّث  ال�ستينيات يف  اأوائل  »روهنجي« يف  ا�ستخدم م�سطلح  يف حني 
اأ�سماء عديد من املنّظمات الدينية والثقافية، مثل منظمة  باللغة املحلية، وظهر يف 
ومنظمة  الروهنجيني،  ال�سباب  ورابطة  رانغون،  جامعة  يف  الروهنجيني  الطلب 
الروهنجيني املتحدين يف مقاطعة مايو، فاإنه مل ينت�سر على نطاق وا�سع خارجها، ول 
يوجد البتة حزب �سيا�سي يحمل هذه الت�سمية احل�سرية يف البلد بعد �سنة 988). مع 
اأ�سماء منظمات مقاتلة متتالية منذ ال�ستينيات. وكانت ت�سمية  ذلك، فاإنه يظهر يف 
الإعلم،  و�سائل  معظم  يف  باعرتاف  حتظى  الت�سعينيات،  اأوائل  حتى  »روهنجيني«، 
يقاومون حكومة  الذين  للمتمّردين  ت�سمية  واإمنا  اأو دينية،  ت�سمية عرقية  بو�سفها  ل 
 :(00( Selth(»ميامنار، و»ي�سعون اإلى اإن�ساء ولية اإ�سلمية م�ستقلة قرب بنغلد�س
5)). واأ�سبح م�سطلح »روهنجي« �سهريًا يف اأعقاب �سنة 995)، عرب التقارير التي 

�سدرت باللغة الإجنليزية عن حقوق الإن�سان والو�سع الإن�ساين يف �سمال اأراكان. 

اأ�سبح للعرتاف الذي يتمّتع به امل�سطلح حاليًا، مع اأنه حديث جدًا، تاأثري رئي�س 
يتجاوز رفع وعي الراأي العام الدويل لل�سراع الطائفي. وي�سع ا�ستخدامه التقليدي من 
قبل و�سائل الإعلم واملنظمات الدولية �سغطًا على كل امل�سلمني يف راخني، وخ�سو�سًا 
عندما يرتكون البلد لتعريف اأنف�سهم باأنهم »روهنجيون« ح�سرًا ل�سبب ب�سيط، هو اأن 
للم�سطلح خارج ميامنار قيمة عالية من حيث العرتاف بال�سم. والأهم من ذلك اأن 
ا�ستخدام م�سطلح »روهنجي« بالن�سبة لو�سائل الإعلم الغربية والآ�سيوية، بالإ�سافة 
اإلى اأع�ساء املنظمات الدولية امل�سوؤولني عن البعثات الإن�سانية، وعلى الأخ�س الذين 
النا�سطني  من  عديد  يعترب  فرمبا  �سيا�سي.  �سواب  م�ساألة  اأ�سبح  التاأييد،  يقّدمون 
الدينية  العرقية  لهويتهم  اإنكار  امل�سلمني مبثابة  على  »روهنجيني«  ا�سم  اإطلق  عدم 
التي  احلوادث  اأعقاب  ويف  باملواطنة.  للمطالبة  فعليًا  رف�سًا  وبالتايل  ذاتيًا،  املعلنة 
ون امل�سلمني  وقعت �سنتي ))0) و))0)، اأخذ النا�سطون الروهنجيون اأنف�سهم يح�سّ
اأ�سبحت  وهكذا  »روهنجيون«.  باأنهم  ح�سريًا  اأنف�سهم  تعريف  على  راخني  ولية  يف 
اللغوية  العادات  لكن  نف�سها.  للحركة  هائلة  �سيا�سية  ميزة  الأ�سماء  �سيا�سة  دينامية 
لن تتغرّي بال�سرورة يف الأماكن التي �سّمي فيها امل�سلمون الأراكانيون تبعًا لأ�سولهم 
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املعروفة. وينطبق ذلك على بورما/ ميامنار واأراكان نف�سها، حيث ي�سّمون »بنغاليني« 
بقدر ما ينطبق على اململكة العربية ال�سعودية )اأو حتى باك�ستان)، حيث يعي�س كثري 
»م�سلمني  وي�سّمون  الع�سرين  القرن  �سبعينيات  اأواخر  منذ  اأراكان  من  اللجئني  من 

 .((0(0 Ahmed( بورميني«، وهو ا�سم يرف�سه املدّونون الروهنجيون بغ�سب

 الحركة الروهنجية: عمل قيد اإلنجاز أم فشل سياسي؟ 

 بعد نحو )60) �سنة على بدايات احلركة الروهنجية، ي�ستطيع املرء اأن ي�سفها 
باأنها عمل قيد الإجناز اأو ف�سل �سيا�سي كبري. وميكن اأن يقّدم التف�سري ال�سلبي على 
اأو منطقة  اإ�سلمية  اإن�ساء ولية  النحو الآتي: مل يحّقق املقاتلون الروهنجيون هدف 
حتظى با�ستقلل ذاتي. فبعد تخّلي املجاهدون عن اأ�سلحتهم �سنة )96)، �سّكل اإن�ساء 
جزئيًا  حتقيقًا  وين،  ين  اجلرنال  بف�سل   ،((964-(96(( احلدودية  مايو  مقاطعة 
اجلي�س  قبل  من  تدار  احلدودية  مايو  مقاطعة  وكانت  ال�سيا�سية.  لأحلمهم  وموّقتًا 
التطّور  لكن  الراخينيني.  البوذيني  مع  التعاون  اإلى  للم�سلمني  حاجة  ول  مبا�سرة، 
ال�سيا�سي للبلد بعد �سنة )96)، وعجز احلركة الروهنجية الع�سكري، دّمرا اأي اأمل 
باإحياء م�سروع ال�ستقلل الذاتي ال�سيا�سي. فاملقاتلون الروهنجيون مل يهّددوا قوات 
الأمن يف اأراكان قّط )Yegar )00)). بل اإن الروهنجيني الذين ان�سّموا للمنظمات 
الإ�سلمية الأ�سولية يف بنغلد�س مل يثريوا اأي ا�سطراب يف ميامنار، واإمنا ا�ستثمروا 

حما�ستهم يف اجلهاد يف اأماكن اأخرى من اآ�سيا.

هندي  اأ�سل  من  املتحّدرين  الأ�سخا�س  لو�سع  املرء  و�سف  عن  النظر  بغ�س   
يف بورما/ ميامنار منذ �سنة 948)؛ فاإن اأداء امل�سلمني مل يكن يف اأي مكان اأ�سواأ من 
اأدائهم يف اأراكان. فاأكرث من ن�سف الهنود امل�سلمني الذين هاجروا اإلى بورما اأثناء 
اأن  البنغال)Census of India ))9): 5))). كما  الفرتة ال�ستعمارية جاوؤوا من 
من اأعادوا اخرتاع اأنف�سهم �سيا�سيًا بو�سفهم »روهنجيني«، بعد اختلطهم بال�سّكان 
زالوا  وما  كانوا  باأنهم  الّدعاء  اأن  لهم  تبنّي  راخني،  يف  القليلني  املحلّيني  امل�سلمني 

جمموعة عرقية )لو ميو) قد اأعطى نتائج عك�سية منذ زمن طويل. 

 تعاون املقاتلون الروهنجيون باأ�سكال متنّوعة مع املتمّردين يف اأنحاء اأخرى من 
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البلد )Selth )00): 4)–))). لكن حركة الروهنجيني املقاتلني مل حتَظ مب�سداقية 
اأنها  كما  للحكومة.  املناه�سة  للمنظمات  العري�سة  العرقية  اجلبهة  �سمن  وقبول 
الإ�سلمية  املنظمات  اأو  الإ�سلمية  الدول  من  الثقة  من  بكثري  الظاهر  يف  حتَظ  مل 
الدولية، حتى يف اأكرث الأوقات ملءمة لتمويل املتمّردين من ال�سرق الأو�سط، ب�سبب 
تاريخ التقاتل ال�سيا�سي يف داخلها. واإزاء هذه اخللفية، فاإن تدّفق ال�سخاء والهتمام 
من قبل منظمة املوؤمتر الإ�سلمي واحلكومة الرتكية مثري جدًا للده�سة، كما اأن اإن�ساء 
احتاد الروهنجيني الأراكانيني يف جّدة �سنة ))0)، بعد �سنوات من املداهنة واملنا�سرة 
اخلارجية يعّد ماأثرة غري عادية. غري اأن مطالب الروهنجيني مل حتظ بقبول امل�سلمني 
يف اأماكن اأخرى يف ميامنار؛ لأن الت�سمية الروهنجية رمبا مل تفهم باأنها حركة ذات 
قاعدة �سعبية ت�سعى لتثبيت املوؤّهلت العرقية، بقدر ما ُفهمت باأنها م�سروع �سيا�سي. 
من ناحية اأخرى، ميكن اأن يتغرّي هذا املفهوم يف النهاية يف الظروف الراهنة، حيث 
ميار�س �سغط �سيا�سي وديني دويل هائل لتاأييد الروهنجيني واإظهار الت�سامن معهم. 

باعتباره  ا�سمها،  تر�سيخ  يف  الروهنجية  احلركة  جنحت  اأخرى،  ناحية  من   
التي  القوى املحّركة الجتماعية  اأن  اأراكان. كما  لغالبية امل�سلمني يف  ال�سائد  املرجع 
ل�سالح  تعمل  روهنجيون،  م�سلمون  باأنهم  اأنف�سهم  حتديد  لون  يف�سّ النا�س  جتعل 
احلركة الروهنجية حاليًا. ومع ذلك فاإن ما تقّدم ل يعني اأن هوية الروهنجيني نف�سها 
اأ�سبحت اأكرث �سفافية. فالأيديولوجيون الروهنجيون يفرت�سون اأن الروهنجيني، كما 
يرونهم، موجودون منذ قرون، وعند و�سف ال�سياقات التاريخية مييلون بانتظام اإلى 
اإحلل م�سطلح »روهنجي« حمل »م�سلم« كلما روجع وجود امل�سلمني يف اأراكان. وهذا 
ل اإلى و�سف منتظم ملن هم الروهنجيون، اأو  النهج ل ي�سلح للموؤّرخ. فل ميكن التو�سّ
من يريدون اأن يكونوا من الكتابات الروهنجية فح�سب، لأن مثل هذه الأو�ساف غري 
اأن »الروهنجية« ل تزال هوية قيد الت�سكيل،  من�سجمة. وُتربز مثل هذه الختلفات 
وجتدر  اليوم.  للتغري  تخ�سع  تزال  ما  التي  الجتماعية  العملية  متابعة  املرء  وعلى 
الإ�سارة يف الوقت احلايل اإلى اأن �سورة الروهنجيني املوجودة لدى العامل اخلارجي 

خمتلفة جدًا عن ال�سورة التي حتاول قيادة الروهنجيني الرتويج لها.

 تفيد التقارير با�ستمرار منذ نهاية ت�سعينيات القرن الع�سرين، باأن الروهنجيني 
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عن  »غوغل«  يف  البحث  وعند  العامل)6).  يف  لل�سطهاد  تعّر�سًا  الأكرث  الأقلية  هم 
يقرب من  ما  على  نح�سل  �سابهها  ما  اأو  لل�سطهاد«  تعّر�سًا  الأكرث  »الأقلية  عبارة 
من  الروهنجية  املنّظمات  متّكنت  وقد  بالروهنجيني.  املت�سلة  الروابط  من   (%98(
الإفادة من تكرار هذه ال�سورة لل�سحية؛ لزيادة ال�سغط الدويل على حكومة ميامنار 
للتعامل مع مطالبهم بالت�سديق على مواطنتهم. لكن من اخلبث و�سف ح�سر الهوية 
الروهنجية با�ستمرار �سورة ال�سحية باأنه اإجناز �سيا�سي حلملت امل�ساندة املتكّررة. 
يف  امل�سلمني  و�سف  قبل،  من  يريدوا  ومل  يريدون،  ل  الروهنجيون  فالأيديولوجيون 
اأراكان باأنهم �سحايا تاريخيون ولجئون، واإمنا فاعلون تاريخيون)7). فتاريخ القرن 
 Askari Hasan( امل�سلمني  ا�سطهاد  ل  املغول،  �سّد  حلرب  تاريخ  ع�سر  ال�سابع 
Leider ;(960 004): )5)–70، 04)–9)). وعندما ينظر املرء يف العقود ال�ستة 
اأن تاريخ املقاتلني الروهنجيني داخل البلد وخارجه ل يخلو من  الأخرية، فاإنه يجد 
البورمية  احلكومة  اتبعته  الذي  القمعي  النظام  بتزايد  اإل  يتباطاأ  ومل  اأي�سًا،  الفعل 
ال�سلطوية. ول ي�سّكل تعبري »املحنة الدائمة للروهنجيني«، املنت�سر على نطاق وا�سع يف 
التقارير التي تلت �سنة ))0)، و�سفًا كافيًا للأو�ساع املتزايدة �سوءًا يف الت�سعينيات 
يجب  التي  النقطة  اأن  بيد  مليامنار.  ال�سيا�سي  ال�سياق  �سمن  تفّح�سها  يجب  التي 
اأولويات الأجندة ال�سيا�سية لأجيال عدة من الروهنجيني، ل  اأن  تو�سيحها هنا، هي 
تزال احل�سول على العرتاف العرقي وال�ستقلل الذاتي للم�سلمني يف �سمال اأراكان، 

ل اأن ي�سبحوا مثاًل للقمع احلكومي.

يف  الإ�سلمية  الهوية  جذور  تغّذي  التي  والتاريخية  الثقافية  اخللفية  تغيب   
اأراكان غيابًا تامًا عن متثيلهم يف و�سائل الإعلم اليوم. وي�سّكل هذا النق�س -جزئيًا 
على الأقل- لزمة خليار اتخذته قيادة احلركة الروهنجية. انطوى ثمن اإعادة اإن�ساء 

)6) اأ�سبح هذا التعبري �سهريًا يف اأعقاب اأزمة قوارب الروهنجيني يف تايلند �سنة 009)، وقد ا�ستخدم لأول مرة يف تقرير للبي بي �سي 
من اإعداد مايك طومب�سون �سنة 006)، وفقًا لكري�س ليوا من م�سروع اأراكان، وهي جمموعة مل�ساندة الروهنجيني. وقد ارتبط خطاأ بتقرير 

..Hering n.d للأمم املتحدة )ات�سال بالربيد الإلكرتوين �سنة ))0)). وثمة درا�سة اجتماعية نادرة لللجئني الروهنجيني يف

)7) ثمة اختالط اليوم يف النطباع العام للتمثيل الذاتي للروهنجيني. على �سبيل املثال، اإن املوقع الإلكرتوين:
 http://www.thestateless.com 

الإلكرتونية  املواقع  ي�سّم، على غرار معظم  لهم«،  دولة  الذين ل  »الروهنجيني  يرّكز على  الذي  يوليو )متوز) 5)0)[،   ( دخوله يف  ]مت 
الروهنجية، ق�سمًا تاريخيًا، لكن يرّكز عر�سه للروهنجيني على �سورة ال�سحية.
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امل�سلمني بال�سرورة من اأ�سول ذات اأ�سماء خمتلفة بنغالية و�سيتاغونغية وباك�ستانية 
يف اأراكان، باعتبارهم جمموعة عرقية متمّيزة يف بورما/ ميامنار، على اإنكار م�ستمّر 
وبرف�س  الوا�سعة.  البنغال  خليج  �سمال  منطقة  يف  والتاريخية  الثقافية  جلذورهم 
القادة  فاإن  ال�ستعمارية،  الفرتة  الهجرة يف  تدّفق  وحقيقة  و�سوحًا،  الأكرث  الأ�سول 
الهندية  الطائفة  �سائر  عن  �سيا�سية–  –لأ�سباب  طائفتهم  ف�سلوا  الروهنجيني 
امل�سلم  املجتمع  وعن  ال�سرقية،  البنغالية  الأ�سول  ذوي  �سيما  ل  ميامنار،  بورما/  يف 
باك�ستان  بنغلد�س/  �سرق  جنوب  يف  اأ�سقائهم  وعن  ميامنار،  بورما/  يف  العري�س 
ال�سرقية. وثمة علقة كبرية للرف�س ال�سديد للهوية الروهنجية من قبل البوذيني يف 
اأراكان وعديد من اجلماعات العرقية يف ميامنار، والتناق�سات القائمة يف الأ�سا�س 
ال�سيا�سي للحركة الروهنجية. وعند العودة اإلى التاريخ احلديث، من ال�سعب اإنكار 
اأن املثّقفني الذين يحملون الهوية الروهنجية املعا�سرة، هم دعاة ل�سخ�سية فردية 

حكمت على الطائفة الإ�سلمية بحالة من العزلة الذاتية.

التاريخ بمثابة منبع للشرعية 

 القرتاح الرئي�س ملن يّدعون وجود هوية روهنجية، هو اأن امل�سلمني يف راخني 
طّوروا هوية م�سرتكة ذات اأ�سول خمتلطة، اآ�سيوية و�سرق اأو�سطية منذ الألفية الأولى، 
وتبنّي  فريدة.  »روهنجية«  باعتبارها  ا�ستدلليًا  الهوية  هذه  اإلى  الإ�سارة  جتب  واأنه 
اأي  هناك  يكن  مل  اأنه  فح�سب،  احلديثة  الفرتة  اأوائل  يف  املتوافرة  التاريخية  الأدّلة 
جمتمع اإ�سلمي واحد موّحد يف اململكة القدمية، واأن الغالبية العظمى من الطوائف 
الوثائق  وتثبت  البنغال.  من  جاءت  قبلها  وما  ال�ستعمارية  الفرتة  يف  الإ�سلمية 
والإح�ساءات الربيطانية بو�سوح وجود تدّفق للهجرة من مقاطعة �سيتاغونغ البنغالية 
اإلى اأراكان، ل �سيما قبل احلرب العاملية الأولى، وكان ذلك التدّفق ذا اأهمية كبرية 
 Census of( الع�سرين  القرن  ثلثينيات  حتى  وامتّد  و)90)،   (89( �سنتي  بني 
 .((9(7 Smart ;(9(( Burma Gazetteer Akyab District ;(9(( India
ال�سلطات  اعتربتها  للمهاجرين،  جيدًا  معروفة  وغري  التوثيق  قليلة  تدّفقات  وطراأت 
غري قانونية، يف زمن متّرد املجاهدين )947)-)96)) ويف اأعقاب حرب ا�ستقلل 
بنغلد�س �سنة )Aye Chan( (97 ))0)). ويقّلل الكّتاب الروهنجيون من تدّفق 
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املهاجرين خلل الفرتة ال�ستعمارية، وينكرون حركات الهجرة اللحقة، ويحّددون 
اأراكان،  يف  ثقافيًا  املتماثل  القدمي  امل�سلم  للمجتمع  الوحيد  الوريث  باأنه  جمتمعهم 

وي�سّددون على الختلفات الثقافية عن امل�سلمني يف �سيتاغونغ. 

فون به )عمال مهاجرون �سابقون،   بينما يوؤّكد املثّقفون الروهنجيون ما ل يت�سّ
وم�ستوطنون زراعيون، ومهاجرون حديثون غري قانونيني) وما ل يريدون اأن يظهروا 
وقد  اأراكان.  تاريخ  مبرياث  اإيجابيًا  يطالبون  فاإنهم  )بنغاليون)  الآن  بعد  مبظهره 
للعنا�سر  الأولوية  فمنحوا  انتقائية،  بطريقة  البلد  ما�سي  و�سف  الروهنجيون  اأعاد 
الإ�سلمية ووجود امل�سلمني، واأعادوا تف�سري جوهر التاريخ ال�سيا�سي باعتباره رواية 
ل املوؤّرخون الروهنجيون على العموم الكتابات  اأ�سا�سًا. وللقيام بذلك، ف�سّ اإ�سلمية 
اأراكان  اآثار  عن  ال�ستعمار  بعد  ما  الغربية  والدرا�سات  الربيطانية،  ال�ستعمارية 
وتاريخها)8). وعلى نحو ما ميكن اأن يجده املرء يف اأماكن اأخرى يف ميامنار املعا�سرة، 
حتظى  للأبحاث  الراهنة  احلالة  اأن  احلا�سر،  الوقت  يف  حتى  كثريون،  يعترب  ل 

باملرجعية، بل احلالة املبدئية الأولى للأبحاث التي تعود اإلى الفرتة ال�ستعمارية.

للروهنجيني  موجز  »تاريخ  باثا،  اأي�سًا  امل�سّمى  طاهر،  حممد  كتاب  ُيعد   
 A Short History of Rohingyas and Kamans( بورما«  يف  والكامانيني 
املتحدة  الوطنية  الرابطة  طلب  على  بناء   (96( �سنة  ُكتب  الذي   ،(of Burma
جهود  يوجز  الروهنجيني.  تاريخ  عن  حديث  كتاب  اأول  مييتكيينا،  يف  للروهنجيني 
النظر  اإطار وجهات  ويف�ّسرها يف  اأراكان،  امل�سلمني يف  تاريخ  الأدّلة عن  ثا جلمع  با 
ال�سيا�سية للروهنجيني وطموحاتهم. وقد ُو�سع الكتاب يف وقت رمبا كانت ثقة احلركة 
الروهنجية بنف�سها وبقدرتها على تثبيت نف�سها بنجاح يف امل�سهد العرقي ال�سيا�سي 
يف بورما يف اأوجها. تذّكروا اأن اأوائل ال�ستينيات �سهدت �سنوات ازدهار »مقاطعة مايو 
احلدودية« يف �سمال اأراكان. وقد ترجم جيلين الكتاب اإلى الإجنليزية �سنة 998) 
التي  املهّمة  والتف�سريات  والأفكار  املفاهيم  على  يحتوي  وهو  بنغلد�س)9).  يف  وُن�سر 

)8) يقتب�سون بني احلني والآخر عن د. ثان تون، لكن نادرًا ما ينقلون عن املوؤّرخني واملوؤّلفني البوذيني.

)9) ثمة عمل قبل احلرب عن امل�سلمني ُكتب بالأردية هو »تاريخ الإ�سلم: اأراكان وبورما« ملحمد خليل الرحمن )944)). مل يطلع املوؤلف 
اإن العمل يذكر احلركات الإ�سلحية  ، دي�سمرب/ كانون الأول ))0)) قال:  على حمتويات هذا الكتاب. لكن ثيبو دوبرت )توا�سٌل �سفهيٌّ

الإ�سلمية التي حاولت و�سع حّد للمعتقدات التوفيقية التي ميار�سها امل�سلمون يف معابد باغودا مراو كيو. 
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توؤ�ّس�س لوجود هوية روهنجية تاريخية. ومن الفرتا�سات الرئي�سة للكاتب الروهنجي 
اأن هناك وجودًا اإ�سلميًا تاريخيًا م�ستمرًا يف اأراكان يرجع اإلى الألفية الأولى. ومن 
الرا�سخة  الأدّلة  يف  نق�س  ب�سبب  القرتاح  هذا  دعم  العلمي،  املنظور  من  ال�سعب، 
ع�سر  ال�ساد�س  القرن  قبل  الإقليمي  التاريخي  ال�سياق  يخ�سع  اإذ  املبّكرة)0))،  للفرتة 
ملختلف التف�سريات. وعلى الرغم من وجود اأدّلة اأكرث وفرة ذات �سلة بالفرتة احلديثة 
املبّكرة وتقّدم اأفكارًا مهّمة، فاإن من ال�سعب كتابة رواية متما�سكة عن تاريخ امل�سلمني 

وجمتمعهم.

حاول املوؤّرخون الروهنجيون اإن�ساء رواية واحدة لتاريخ الروهنجيني، فذكروا 
الإ�سلمية  للح�سارة  الثقافية  والعنا�سر  الأدبية،  وال�سهادات  الهنود،  التّجار  وجود 
يف اأراكان، بالإ�سافة اإلى تف�سريات معّينة للق�س�س والأ�ساطري. وكما اأ�سرنا اأعله، 
باأنه  الروهنجي  اخلطاب  يف  اأراكان  تاريخ  يف  »اإ�سلمي«  �سيء  اأي  يو�سف  عندما 
»روهنجي«، فاإن كلمتي »روهنجي« و»م�سلم« تلتحمان عَقديًا يف معنى واحد، وتختفي 
اأوائل الفرتة  التعّدد العرقي الإ�سلمي، التي كانت معهودة يف املنطقة يف  مرادفات 
احلديثة، اأو ت�سبح غام�سة على الأقل. وال�ستثناء هم امل�سلمون الكامانيون يف جزيرة 
رامري، اإذ اإنهم �ُسّجلوا ر�سميًا باعتبارهم طائفة اإ�سلمية �سابقة للفرتة ال�ستعمارية 
امل�سادر  وبقراءة  اخلم�سينيات.  اأواخر  الروهنجية  احلركة  ظهور  وقبل  اأراكان،  يف 
متّكن  م�سلم،  بكلمة  »روهنجي«  كلمة  وا�ستبدال  ال�ستعماري،  والتاريخ  التاريخية 
الكتاب الروهنجيون من ا�ستكمال وتف�سري �سجل ل يزال غري مكتمل، با�ستثناء الأوج 

ال�سيا�سي ملروا كيو يف القرن ال�سابع ع�سر. 

اإيلء الأجانب مزيدًا  اإلى  اأن الكّتاب الروهنجيني �سحذوا احلاجة  ل �سّك يف 
من الهتمام الوثيق للح�سور الإ�سلمي التاريخي يف اململكة البوذية)))) . فقد اأدخلوا 
عنا�سر مثل وجود ال�سوفية ودور النخب امل�سلمة يف البالط، مل تكن حتى ذلك الوقت 
جزءًا من احلبكة التاريخية. وقد اأفاد ذلك نهج التاريخ التحليلي القائم على وقائع 
�سحيحة. مع ذلك، فاإن قراءة امل�سادر التاريخية ظّلت جزئية وم�سوبة باحلاجة اإلى 

)0)) خ�سع تاريخ الثقافة الهندو�سية البوذية يف الألفية الأولى ملزيد من املراجعة اأخريًا. 

)))) كان ت�سارين اأول باحث غربي ينظر جديًا يف م�ساألة الهويات الدينية يف اأراكان من منظور تاريخي يف اأطروحته للدكتوراه )999)). 
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اإن�ساء املوؤّهلت »العرقية«. ويف حني اأن الروهنجيني جتاهلوا -اإلى حّد كبري- العنا�سر 
البوذية الأثرية، والجتماعية، والثقافية، فاإنهم ف�ّسروا تاريخ اأراكان باعتباره تاريخًا 
اأن  ميكن  ما  انح�سر  اإذ  م�سعف،  غري  الت�سويه  هذا  ومثل  امل�سلمون.  عليه  يغلب  لبلد 
املنطقة  البيني، يف  الثقايف  والتبادل  الثقايف  الأثر  نقا�سًا مثريًا للهتمام عن  يكون 
وقد  م�سمرة.  �سيا�سية  اأجندة  اأولويات  اأمام  البنغال،  خليج  �سرق  ل�سمال  ال�ساحلية 
اأ�سبح رف�س الّدعاءات والتف�سريات الروهنجية للتاريخ يعادل -يف اأعينهم- رف�س 

الرتاث الإ�سلمي يف اأراكان وحّق م�سلمي اأراكان يف املطالبة باملواطنة يف ميامنار. 

اإن املن�سورات الروهنجية، مثل كتاب يون�س »تاريخ اأراكان )املا�سي واحلا�سر) 
)994))))))؛ وكتاب جيلين »الروهنجيون يف اأراكان: ال�سعي وراء العدالة« )999))؛ 
من  لكثري  اخلا�سع  هتوت  من  زاو  وكتاب  للروهنجيني« ))00))؛  الثقايف  و»التاريخ 
يف   (00( �سنة  ن�سر  وقد  )بالبورمية)،  الروهنجي  والعرق  بورما  »احتاد  املناق�سة 
اأراكان  تاريخ  فهم  »نحو  الآن  حتى  املن�سور  وغري  املمّيز،  عانني  اآبو  وكتاب  اليابان؛ 
تنحو  يانغون،  �سنة )00) يف  ُكتب  اأراكان، ميامنار)«،  العرقية يف  للم�ساألة  )درا�سة 
اأراكان،  نحو با ثا يف تثبيت موؤّهلت الهوية العرقية للم�سلمني الروهنجيني وو�سف 

بدرجات متفاوتة، باأنها بلد موؤ�سلم. 

بامل�سفوفة  الإ�سلمية  العنا�سر  يطّعم  الذي  الهجني  التاريخ  يكون  اأن  يجب   
عيوبه  تبطل  ول  التاريخ.  كتابة  حيث  من  بحثي  نقا�س  مو�سوع  البوذية؛  الهندو�سية 
اأراكان، اإذ ل ي�ستطيع اأحد اأن ينكر  املنهجية امل�سعى ملنح �سوت للم�سلمني يف تاريخ 
اأراكان باعتباره  اأن للم�سلمني احلّق يف اّدعاء جذور تاريخية للح�سور الإ�سلمي يف 
جزءًا من الرتاث الثقايف. مع ذلك، ثمة نقاط �سعيفة يف حماولت الروهنجيني �سوغ 
تاريخ اإ�سلمي لأراكان ل ميكن التحّدث عنه طويًل، مثل تف�سري الروايات اخلرافية 
والأهم  التاريخ،  على  احلايل  ال�سطهاد  �سروط  واإ�سقاط  واقعًا،  تاريخًا  باعتبارها 
من ذلك كله وجود بقعة مظلمة تتعّلق بهجرة البنغاليني ال�سيتاغونغيني خلل الفرتة 
التاريخي  الطابع  الروهنجيون  املوؤّلفون  ي�سفي  ل  اأعله،  ُذكر  وكما  ال�ستعمارية. 
�سيا�سية  ظروف  من  ن�ساأت  عملية  بو�سفها  نف�سها،  الروهنجية  احلركة  ولدة  على 

)))) كان يون�س رئي�س منظمة الت�سامن الروهنجية.
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املوؤلفون  در�س  الآخر  اجلانب  على  وبورما.  باك�ستان  ا�ستقلل  ا�ستحدثها  جديدة 
الراخينيون البوذيون يف ال�سنوات الأخرية عديدًا من هذه العيوب، بف�ساحة وتوؤدة 
وجود  بعناد  الراخينيون  الكّتاب  وُينكر  للأ�سف.  عدوانية  بطريقة  واأحيانًا  اأحيانًا، 
عرق روهنجي، وي�سّددون بقوة على اأن من يدعون روهنجيني، اإمنا هم متحّدرون من 
القانونية من  الهجرة غري  ا�ستمرار  اإلى  النتباه  ويلفتون  ال�سيتاغونغيني،  املهاجرين 
باك�ستان ال�سرقية يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية. وت�سمل الأبحاث املن�سورة وغري 
�سو  مانغ  راخني«، وخني  ولية  اإلى  امل�سلمني  ت�سّلل  »درا�سة  زان  �سوي  بحث  املن�سورة 
»الروهنجيون، من هم؟ واأ�سل ا�سم »الروهنجية« ))99))، واآي ت�سان »تطّور اجليب 
ثا هل  وماونغ  )امليامنارية)« )004))،  البورمية  )راخني)  اأراكان  ولية  امل�سلم يف 
»اخلدعة الروهنجية« )009))، وخل�سة �سايا خاينغ ميو �ساونغ الغزيرة املعلومات 
ال�سيتاغونغيني«  البنغاليني  امل�سلمني  وتو�ّسع  اأراكان  الرديء يف  ال�ستعماري  »الرتاث 
 Islam( بالبورمية، ))0)). وغالبًا ما اأثارت الكتابات الراخينية اأجوبة يف املقابل(

 .((0((

 درج الراخينيون البوذيون تقليديًا على اعتبار اأر�سهم، راخني براي، الأر�س 
امللك  وجعل  البلد،  زمانه  يف  زار  بوذا  الرّب  اأن  يعتقدون  لأنهم  الطليعية،  البوذية 
كاندا�سوريا يقيم متثاًل لبوذا يدعى ماهاموين، ويو�سف يف الن�سو�س باأنه اأخو بوذا 
ال�سغري. وكان هذا التمثال املثال الأعلى للمملكة لقرون عدة، اإلى اأن نقله الفاحتون 
اأراكان عن قيام  اإلى اأمارابورا �سنة 785). وتتحّدث ق�س�س ملّفقة يف  امليامناريون 
بوذا بزيارة اأماكن خمتلفة من اأراكان، م�سريًا اإلى وجود ذخائر تركها هناك اأثناء 
الوجود املبّكر للحيوان والإن�سان. ولعل ما يجعل البلد ذا مكانة خا�سة جدًا لل�سّكان 
البوذي  الطابع  عليها  اأ�سفي  التي  الأر�س  وطبيعة  املقّد�سة  اجلغرافيا  البوذيني 
)Leider 009)). كما اأن اخلطاب التاريخي املحّلي، كما جنده يف التقاليد الأدبية، 
م�سّرب بالكون البوذي على نحو مماثل، والأ�سطورة التاأ�سي�سية ملاهاموين، والتقاليد 
يف  كبري  دور  للمهاجرين  كان  اأنه  ومع  والعوا�سم.  املتعاقبة  امللكية  بالأ�سر  املتعّلقة 
التاريخ ال�سيا�سي لأراكان، وعلى الرغم من اأن امللوك الراخينيني كانوا ي�سيطرون يف 
القرنني ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر على اأرا�ٍس يغلب عليها امل�سلمون يف جنوب �سرق 
البنغال، فاإن ال�سكان املحّليني يتجاهلون -اإلى حّد كبري- الأدوار الإدارية والع�سكرية 
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والقت�سادية للربتغاليني امل�سيحيني، والدماء املختلطة للهندو�س وامل�سلمني، وبالتايل 
يتم جتاهلها يف اخلطاب الوطني عن اأراكان والهوية البوذية للدولة. 

فيه  تخا�س  ميدان  وهو  �سواء،  حّد  على  وامل�سلمني  للبوذيني  مهّم  التاريخ   
املعارك لرت�سيخ م�سداقية الروايات العرقية الدينية. و»التاريخ« يف اأعني الطائفتني 
ل يحّدد هويتهما الثقافية والدينية والعرقية املحتفى بها فح�سب، واإمنا ين�سئ اأي�سًا 
�سيئًا  ميّثل  تاريخهما  اأنه  يت�سّوران  ما  فاإن  وهكذا  الأر�س.  ملكية  باّدعاء  حقوقهما 
اأنه قريب من عقول وقلوب كثري من الأ�سخا�س يف كل اجلانبني.  اأن ينكر  ل ميكن 
امل�سلمني  اأن  املعروف  من  فاإن  ميامنار،  يف  الأخرى  العرقية  للجماعات  وخلفًا 
الروهنجيني والبوذيني الراخينيني ين�سئون جمتمعات تاريخية، ويحر�سون على عقد 
الندوات التاريخية لنقل وجهات نظرهم ال�سيا�سية، بدًل من ن�سر تقارير حقوقية اأو 
اإحاطات عن حقوق الإن�سان مثًل. وقد واجه املثّقفون من الطائفتني اأفكار كل منهم 
ومعتقداتهم، وا�سرتكوا يف ن�سال لكت�ساب الحرتام الأخلقي وتر�سيخ حقيقتهم)))). 

والأخلقي  التاريخي  النقا�س  هذا  جتاهل  الدويل  املجتمع  اأن  امللحظ  من 
اإلى  الطائفتني  اأعله، متيل كل  ُذكر  وكما  الع�سرين.  القرن  متامًا منذ خم�سينيات 
وهكذا  التاريخ.  يف  الآخر  الطرف  اأهمية  تقليل  اإلى  اأو  التاريخ،  من  الأخرى  �سطب 
بع�ض  روايات  تتماثل فيها  التي  القليلة  النقاط  اإحدى  يلحظ  اأن  اإل  املرء  ي�ستطيع  ل 
البورمي �سنة 785) وعواقبه. فغالبًا ما و�سف  للفتح  ال�سلبي  التقدير  الكّتاب. وهي 
القوميون البوذيون الأربعني �سنة من احلكم البورمي )785)-5)8)) باأنها حماولة 
اإبادة جماعية ل�ستئ�سال الراخينيني، يف حني يرى بع�س الروهنجيني اأن �سيا�سات 
جيلين،  كتب  وقد  الإ�سلمية.  حل�سارتهم  –تقريبًا-  حدًا  و�سعت  بوداوفايا  امللك 
»لقد كان �سقوط مراوك يو �سربة قا�سمة للروهنجيني؛ اإذ �سّوي بالأر�ض كل ما ميّت 
اإذا  للإ�سلم ب�سلة ماّدية وثقافية« )Jilani )00): 69))4)). ومن غري الوا�سح ما 

الندوة  اأخريًا  جرت  التي  التاريخية  الندوات  ومن  جمعها.  على  يحر�س  التي  التاريخية  باملواد  ال�سغف  الإلكرتونية  املواقع  تعك�س   ((((
التاريخية الروهنجية يف اململكة العربية ال�سعودية

 (http://www. youtube.com/watch?v=AwExQK-COA0 [accessed 2 July 2015]) 
والندوة التاريخية الراخينية يف جامعة ماهيدول، بانكوك، 9 مار�س )اآذار) ))0)، التي نّظمها الطلب البوذيون.

 .(Abu (00(: 84–5( 4)) يبدو امتداح اآبو لتعيينات امللك بوداوفايا للق�ساة الدينيني ملحوظة �سديدة الختلف(
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كان موقف امل�سلمني امل�ساّد للبورميني ي�ستند اإلى تقاليد اإ�سلمية �سفهية منف�سلة، اأو 
اإلى الكّتاب الربيطانيني امل�سهورين مبناه�ستهم لأ�سرة كونباونغ، اأو التعديل املتاأّخر 

للتقاليد الراخينية املكتوبة.

 أُصول الروايات

والدينية؛  العرقية  لأ�سولهم  خمتلفة  تف�سريات  الروهنجيون  الكّتاب  اقرتح   
وت�سرتك هذه التف�سريات يف ثلث خ�سائ�س: اأنها ت�سّدد على تراث م�سرتك، وتتحّدث 
عن اأن الرتباط باأراكان يرجع اإلى الألفية الأولى، وتبذل جهدًا دائمًا لتقليل ارتباطهم 
بالبنغال اأو �سّكانه اأو اإنكاره. ويف بع�س الأحيان يقلب املوؤّلفون الروهنجيون املعلومات 
مع  تتعار�س  ل  بيانات  يقّدمون  حججهم،  ولدعم  عقب،  على  راأ�سًا  عليها  املتعارف 
اأي�سًا. ويذكر با ثا -على  احلد�س فح�سب، واإمنا تقع خارج جمال الدرا�سة البحثية 
�سبيل املثال- اأن الروهنجيني كانوا ذات يوم »الغالبية املطلقة يف اأراكان« واأن )%50) 
من �سكان �سيتاغونغ يتحّدرون من الروهنجيني الذين فّروا من اأراكان يف اأعقاب �سنة 

.((–4( :](96([ (999 Ba Tha( (785

اأو  العربية  اأ�سولهم  عن  يتحّدثون  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  امل�سلمون  كان  طاملا 
كتب  لكن  جدًا.  املبّكر  الإ�سلمي  باحل�سور  بارتباطهم  مكانتهم  لإعلء  الفار�سية 
رواية  وثمة   .((979 Tibbetts( اأراكان تذكر  املبّكرة ل  اأو�سطية  ال�سرق  الرحلت 
باملعنى  ف�ّسرت  وقد  كال،  باأنهم  اإليهم  ي�سار  غارقة،  �سفينة  بّحارة  عن  اأ�سطورية 
العموم  الهنود على  اإلى  اإ�سارة  املطلوب. وت�ستخدم كلمة كال منذ قرون يف ميامنار 
ف�ّسرها  لذا  الأو�سع،  باملعنى  الغربيني  الغرباء  واإلى  اخل�سو�س،  على  وامل�سلمني 
ة غرق  الروهنجيون باأنها ت�سري اإلى العرب وامل�سلمني. لكن ل ميكن الّدعاء باأن ق�سّ
اأي جزء من  اإل معلومات قليلة موثوقة يف  اإذ ل توجد  ال�سفينة بحّد ذاتها تاريخية؛ 
ال�سفينة  حالة  ويف  املبّكر.  التاريخ  مع  تتعامل  التي  الراخينية  التاريخية  ال�سجّلت 
الغارقة، فاإن التاريخ الذي يقتب�سه املوؤّلفون الروهنجيون اليوم، وهو يقابل �سنة 788 
ميلدية، ويف�ّسر باأنه تاريخ و�سول الإ�سلم، هو اأي�سًا التاريخ الذي ُيزعم اأن في�سايل، 
وهي من املواقع احل�سرية املبكرة يف اأراكان، اأن�سئت فيه، وبناء على اأ�س�س ل علقة 
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التاريخ  ذلك  كاندامالنكارا  انتقد  الإ�سلم،  اأو  الغارقة،  ال�سفن  اأو  الآثار،  بعلم  لها 
يف ما يتعّلق بحكم ملك رمبا حكم يف النهاية بعد قرن من الزمن. لكن قوائم الأ�سر 
عارمة  بفو�سى  وتت�سم  نهائية  غري  متعاقبة  »بعوا�سم«  املرتبطة  الراخينية  احلاكمة 
)passim 88–(70 :(9(( Candamalalankara). اأما بالن�سبة للو�سول املبّكر 
البنغال على  الإ�سلم يف خليج  تو�ّسع  نقا�س  يتوّقف على  فاإنه  اأراكان،  اإلى  للإ�سلم 

 .((99( Eaton( العموم، ول ميكن اأن ينف�سل عنه

 اإن نظرية الأ�سل املختلط هي الراأي الأ�سهر ب�ساأن اأ�سلف الروهنجيني؛ وتن�ّس 
والفر�س،  والأتراك،  واملغاربة،  العرب،  اإلى  اأ�سلهم  ُيرجعون  »الروهنجيني  اأن  على 
هذه  اأن  ويبدو   .(4(  :](96([  (999  Ba Tha( والبنغاليني«  والباتان،  واملغول، 
النظرية املختلطة وامل�سّو�سة جتمع بب�ساطة �سل�سلة من الأ�سماء »العظيمة« الإيحائية، 
فم�سطلح  وال�ستعمالت.  املعاين  تعّدد  ب�سبب  ذاته-  -بحّد  مل�سكلت  مثري  وبع�سها 
»مغاربة« )Moors) ت�سمية اأجنبية. وكان الأوروبيون اأول من ا�ستخدمه للإ�سارة اإلى 
امل�سلمني املتحّدرين من اأ�سول عربية واآ�سيوية، وا�ستخدمه الهولنديون لحقًا للإ�سارة 
ارتباط عرقي ذي مغزى بني  اأي  اإن�ساء  البنغاليني. وهو يتحّدى خيال  امل�سلمني  اإلى 
املغول  من  متحّدر  �سعب  اإلى  نظريًا  ي�سري  الذي   ،(Mughals( »املغول«  م�سطلح 
لنفي  واحدة  حادثة  على  املرء  يرّكز  مل  ما  واأراكان،   (Turco-Mongol( الرتك 
»باتان«،  وي�سري م�سطلح  �سنة )660)-)6).  اأراكان  اإلى  �سجاع  �ساه  البنغال  حاكم 
اأكرث  العموم، وذلك رهان  الأفغان على  اإلى  ب�ستون،  لكلمة  الهندو�ستاين  اللفظ  وهو 
احتماًل على اأ�سلف امل�سلمني يف اأراكان. فبعد فرار املحاربني الباتان من البنغال يف 
اأعقاب الفتح املغويل، اأ�سبح هوؤلء من اأوائل املرتزقة لدى ملوك راخني لقتال املغول 

ومنع تقّدمهم وتو�ّسعهم نحو ال�سرق.

احل�سارة  من  متحّدرون  الروهنجيني  اأن  اآخرون  روهنجيون  كّتاب  ذكر 
الن�سب،  يف  ارتباط  ولإثبات  الإ�سالم.  اعتنقت  التي  لفي�سايل  البوذية  الهندو�سية 
اأ�ساروا اإلى قرب لغتهم من نقو�س لغة �سللة ت�ساندرا يف القرن الثامن. وكلهما يف 
الواقع من اللغات الهندية الآرية، بالنظر اإلى اأن لغة النقو�س هي ال�سن�سكريتية، واللغة 
ويعك�س  ال�سيتاغونغية.  البنغالية  من  لهجة  اأراكان  �سمال  يف  امل�سلمون  يتكّلمها  التي 

جاك ليدر )Jacques Leider(          ترجمة: عمر األيوبي



الهوّيات المتنافسة والتاريخ المهّجن للروهنجيين 

المسبــار20

باعتبارها  في�سايل  ت�سّور  الروهنجية  الرواية  يف  املكت�سفة  والآثار  النقو�س  اإدخال 
موقعًا قدميًا عظيمًا يف متثيل املا�سي من قبل الراخينيني البوذيني اأي�سًا. ول �سّك يف 
اأن فرتة في�سايل مبجملها حجر اأ�سا�س للهوية التاريخية لأراكان، وقد اأ�سبح عدد من 
املكت�سفات البارزة، مثل التماثيل والنقود، انعكا�سًا رمزيًا بل اأيقونيًا للفخر الوطني. 
وعن طريق الّدعاء باأن �سعب في�سايل هو �سلف الروهنجيني، فاإن التف�سري الروهنجي 
يوؤّكد اأن اأجداد امل�سلمني اليوم عا�سوا يف اأراكان قبل الراخينيني البوذيني، الوافدين 

اإلى البلد، والذين ينحدرون من البورميني التيبتيني لغويًا وعرقيًا. 

 ويجمع التعبري الأحدث عن الهوية الروهنجية النظريتني يف نظرية واحدة:

 الروهنجيون متحّدرون من الهنود الآريني الذين اعتنقوا الإ�سلم يف القرن 
اإلى  بالإ�سافة  ميلدي)   8(0-788( العرب  من  مزيجًا  عرقيًا  وي�سّكلون  الثامن، 
الفر�س )700-500) ميلدي) والبنغاليني )400)-6)7) ميلدي) واملغول )600) 
العرقية لحتاد ميامنار ويعي�س  الروهنجيني عرق من املجموعة  فاإن  ميلدي). لذا 

.((0((:( NDPD( معظمهم يف ولية راخني، ومل يفدوا اأثناء احلكم الربيطاين

 يجد املرء اأن تلك املعلومات ذات طبيعة عامة جدًا، اأو ميكن اأن يخّمن املرء 
الدميوغرافية  باملدخلت  يعرتف  ول  �سارم.  زمني  اإطار  مع  لتتلءم  م�ستكملة  اأنها 
الذي  ال�ستعمارية  الفرتة  دون  من  ع�سر،  الثامن  القرن  اأوا�سط  يف  اإل  البنغالية 

ا�سُتهرت فيها.

 تّدعي ما تراه اخلرافة الوطنية الروهنجية اأي�سًا الرتباط مبختلف جمموعات 
الع�سر  يف  الإداري  والنظام  البالط  يف  ازدهرت  التي  املرموقة،  الإ�سالمية  النخب 
ل ميكن  الذي  التاريخي  الدور  ا�ستح�سار  �سّك  دون  يو. وميكن من  ملراوك  الذهبي 
بينها  الن�سب  ارتباطات  لكن  اأراكان،  يف  امل�سلمني  تاريخ  �سمن  النخبة  لهذه  اإنكاره 
وبني غالبية امل�سلمني املعا�سرين �سعيفة جدًا)5)). فامل�سلمون يف اأراكان اليوم �سكان 

)5)) ثمة وجه من الأوجه املعروفة قليًل عن حياة امل�سلمني يف اأراكان قبل ال�ستعمار ويف اأوائل الفرتة ال�ستعمارية، وت�سكل درا�سة طبقة 
امل�سلمني املتعّلمني الذين عا�سوا يف مراوك يو اأمرًا مرغوبًا لكنه ناق�س. ومن املرّجح اأن يكون للم�سلمني املثّقفني واملتعّلمني الذين يتحّدثون 
لغتني دور رئي�س يف تقدمي املعلومات عن اأراكان اإلى الربيطانيني اأوائل الفرتة ال�ستعمارية. وقد اأنهكت نخب مراوك يو، البوذية اأو امل�سلمة، 
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وتوحي  واملهنيني.  التّجار  من  �سغرية  طبقة  ي�سّمون  الذين  املزارعني  من  ريفيون 
يف  امل�سلمني  معظم  اأ�سول  باأن  ن�سبيًا،  ووا�سحة  ب�سيطة  ب�سورة  التاريخية  امل�سادر 
اأراكان ترجع اإلى جماعات البنغاليني التي رّحلها امللوك الراخينيون، واأعادوا توطينها 
 van ;(004 Leider( والثامن ع�سر ال�ساد�س ع�سر  القرنني  وادي كالدان بني  يف 
البنغال  اإلى  اأراكان  من  فّروا  الذين  الراخينيني  اآلف  بني  ومن   .((008  Galen
الثامن  القرن  اأواخر  البورميون  فر�سها  التي  وال�سخرة  ال�سريبي  ال�سطهاد  ب�سبب 
ع�سر، ثمة م�سلمون اأي�سًا ولكن ل ميكن تخمني ن�سبتهم املئوية. وقد اندجموا ب�سهولة 
 Van( تفوق اندماج الراخينيني يف املجتمع يف �سيتاغونغ التي جاوؤوا منها من قبل
Schendel )99): ))). ورمبا عاد الكثري اإلى راكان يف اأعقاب الحتلل الربيطاين 
امل�سلمني.  اأو  البوذيني  عودة  عن  اإح�سائية  م�سادر  هناك  لي�س  لكن   ،(8(5 �سنة 
وتلحظ امل�سادر الربيطانية تدّفقًا م�ستمرًا ومتزايدًا للبنغاليني من �سيتاغونغ اإلى 
وبلغت  ارتفاعًا هناك.  اأكرث  والإيرادات  الرواتب  لأن  �سنة 5)8)؛  اأعقاب  اأراكان يف 
الهجرة، املوّقتة والدائمة، ذروتها يف العقد الأخري من القرن التا�سع ع�سر، وا�ستمّرت 
الن�سبة  ومناق�سة  اأعله،  الواردة  النقطة  ولإي�ساح  الع�سرين.  القرن  حتى ثلثينيات 
املئوية للم�سلمني بني عموم ال�سّكان، وفهم م�سكلة النمّو الدميوغرايف، فاإن على املرء 

العودة اإلى م�سادر القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين.

 اأول الكّتاب الربيطانيني املهّمني عن اأراكان هو اأرثر ب. فاير. وميكن اأن يطلق 
عليه، حتى اليوم، اأنه من اأف�سل املّطلعني، بعد اأن تعّلم اللغة، و�سغل من�سبًا اإداريًا يف 
اأراكان بني �سنتي )84) و846) وعنّي مفّو�سًا لأراكان بني �سنتي 849) و)85). وهو مل 
يتعامل مع تاريخ اأراكان تعامًل منف�سًل عن تاريخ ما تبقى من البلد يف كتابه »تاريخ 
بورما« ))88))، واإمنا كان له تاأثري هائل على كتابة التاريخ املحّلي نف�سه؛ اإذ اإنه بداأ 
كتابة اأهّم �سجّل تاريخي لراخني، »نغا مي رازاوان« )846)). لكن مل تكن كتابة نغا 
مي نف�سه الأكرث تاأثريًا، للأ�سف، بل تف�سريها من قبل فاير، ول �سيما اختيار احلوادث 
التي اعتربها موثوقة، وبالتايل اكت�سبت مكانة تاريخية. اإذًا يجب األ يكون املرء اأقل 
ُيعتمد عليه.  كاتبًا  فاير  اعتبار  الآخرين. مع ذلك، يجب  املوؤّلفني  لفاير من  انتقادًا 

ب�سبب تراجع اململكة يف القرن الثامن ع�سر. واأخريًا ا�ستوؤ�سلت النخبة احلاكمة يف بالط راخني، ورّحلت من قبل احلّكام البورميني يف 
اأعقاب �سنة 785). 
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ة اأراكان« ))84))، ذكر اأن »الكول�س  وعندما قّدم فاير للمقيمني يف البلد كتابه »ق�سّ
اأو امل�سلمني« ي�سّكلون )5)%) من اإجمايل ال�سكان.

 تلك اإ�سارة جديرة بالثقة اأكرث من تقرير باتون ال�سابق الذي ُن�سر �سنة 8)8)، 
وذكر اأن ن�سبتهم املئوية تبلغ )0)%). وقد كّرر باتون تقدير روبرت�سون �سنة 6)8)، 
 Robertson( جدًا  ناق�سة  تزال  ل  البلد  عن  الربيطانيني  معلومات  كانت  عندما 
اإح�ساءات  اأ�سبح يف متناول الربيطانيني  )Paton ;(( :(85 8)8)). ويف )84)، 
اأكرث تف�سيًل. وميكن التوفيق بني اأرقام املوؤرخ ُكم�ستوك )Comstock) املعا�سرة 
مع  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأربعينيات  من  م�ستمّدة  اأرقام  وهي  قليًل،  للحرية  واملثرية 
ن�سبة الـ)5)%) التي قّدمها فاير )Comstock 847): 4))، 8))، 55)). لكن ما 
يزال ثمة جمال للنقا�س ب�ساأن عدد امل�سلمني يف اأراكان ون�سبتهم املئوية قبل الهجرة 
عن  ناق�سة  فكرة  الباحثني  لدى  كان  اإذ  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأواخر  ال�سيتاغونغية 
اإجمايل �سّكان اأراكان عندما غزتها ميامنار وحجم الهجرة والعودة اللحقة. وتتباعد 
امل�سادر وتوحي بتف�سريات وا�سعة الختلف. ولناأخذ املعلومات التالية املوجودة يف 
تقرير اإجنليزي ي�ستند اإلى معلومات �سفهية ويعود اإلى �سنة 777). فهو يذكر اأن ثلثة 
اأرباع �سكان اأراكان باأكملهم يتكّونون من بنغاليني مرّحلني اأو متحّدرين من بنغاليني 

 .((999 Leider( مرّحلني

من ناحية اأخرى، ي�سري اإح�ساء ال�سّكان ل�سنة 869) اإلى اأن اإجمايل ال�سكان 
اأن  يعني  مما  »حممديون«،  باأنهم  منهم   ((4،6(7( �سّنف  وقد   ،(447،957( يبلغ 
 British Burma/ Foreign( امل�سلمني ي�سّكلون )5%) فقط من اإجمايل ال�سّكان
اأن من املعقول افرتا�س وجود مغالطة كبرية يف  Department )87)). ويف حني 
ال�سجلت ال�سابقة، فاإن املرء يت�ساءل، عند اأخذ الن�سبة املئوية التي اأوردها فاير يف 
احل�سبان، اإذا كان عدد ال�سّكان امل�سلمني يف اأراكان مرتاجعًا، اأو اإذا كانت مثل هذه 

الختلفات الكبرية ناجمة عن اختلف طرق ت�سنيف ال�سّكان.

كتب فاير اأي�سًا، على غرار كثري من الكّتاب الذين �سبقوه وحلقوه: اإن م�سلمي 
اإلى اأراكان عندما  اأراكان »ينحدرون من البنغال« ويبدو اأن اأ�سلفهم اأر�سلوا عبيدًا 
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 ;(84( Phayre ;(8(8 Paton( كان ملوك راخني ي�سيطرون على اأنحاء من البنغال
Robinson ;(854 Tickell ;(847 Comstock )87)))6)). وثمة اأدّلة تاريخية 
كثرية، من الربتغاليني اأوًل، ولكن من م�سادر هولندية بالدرجة الأولى، توؤّكد ذلك، 
القرن  يف  البنغال  خليج  يف  العبيد  جتارة  يف  كثريًا  منخرطني  كانوا  الهولنديني  لأن 
ال�سابع ع�سر )van Galen 008)). وتوؤّكد امل�سادر الإجنليزية والبنغالية اأن الغارات 
واأعمال الرتحيل ا�ستمّرت حتى وقت متقّدم من القرن الثامن ع�سر، على الرغم من 
ت�سوير  الروهنجيون  الكتاب  ويتجّنب   .((960  Ghosh( راخني  ملوك  قوة  تراجع 
تاريخ امل�سلمني يف اأراكان مبثابة تاريخ جلموع مرّحلة اأعيد توطينها. ومع ذلك فاإن 
الرتحيل كان جانبًا معروفًا من جوانب التو�ّسع الإقليمي وال�سعود ال�سيا�سي، ومعهود 
العاملة املحدودة. وكان  القوة  اآ�سيا ل�ستكمال  امللكية يف جنوب �سرق  ال�سيا�سات  يف 
كثري من امل�سلمني الأع�ساء يف نخبة بالط مراوك يو يف القرن ال�سابع ع�سر، الذين 
عملوا حر�سًا يف الق�سر، اأو اإداريني، اأو خدمًا ملكيني، اأو خم�سيني اأو �سعراء، ممن 
األقي القب�ض عليهم ورّحلوا. ومع اأنهم متّتعوا بالعي�ض يف اأو�ساط النخبة، فاإنهم كانوا 
 .((0(( d’Hubert and Leider ;(0(0 d’Hubert( سجناء يف قف�س ذهبي�
وحتمل الإ�سارات اإلى هذه النخبة ال�سغرية ال�سابقة لل�ستعمار، �سيئًا من املكانة التي 
اأعله، يف تف�سري تطّور املجتمع  اإنكارها، لكنهم عدميو الفائدة، كما ذكره  ل ميكن 
امل�سلم يف �سمال اأراكان يف القرن الع�سرين. وتعّد م�ساألة الأ�سول ب�سيطة جدًا عندما 
يتعّلق الأمر بامل�سلمني الكامان يف جزيرة رامري. وُيرجع الكامان اأ�سولهم اإلى عدة 
مئات من اأتباع �ساه �سجاع، وحّرا�سه، وخدمه عندما ا�سطر اإلى اللجوء اإلى اأراكان 

�سنة)7)). 

ل بّد من ملحظة وجيزة تتعّلق بالتجار الهنود امل�سلمني. فقد كان لهم -بل 
الربتغاليني  مع  وتناف�سوا  والبحرية.  ال�ساحلية  اأراكان  جتارة  يف  مهيمن  دور  ريب- 
وتوحي  ع�سر،  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�ض  القرنني  يف  راخني  بالط  يف  حظوة  لك�سب 

)6)) »مل يكونوا من املوغ )Mock) الذين اعتنقوا الإ�سلم، ولكْن م�سلمون خمل�سون ُجلب اأ�سلفهم اإلى املقاطعة من البنغال. ويفرت�س 
اأنهم ُجلبوا مبثابة عبيد عندما كانت اأراكان مملكة م�ستقّلة )...) ول يزال كثري من املوغ امل�سلمني يحتفظون بلغة اأجدادهم وعاداتهم، وكثري 

.(79 :(87( Robinson( »منهم متاهوا فعليًا مع ال�سكان املحليني. لكنهم جميعًا اعتمدوا اأ�سلوب اللب�س والعادات املتبعة يف البلد

ووفقًا  اأراكان.  الإطاحة مبلك  موؤامرة  لكن ف�سلت  امللكي،  الق�سر  اأحرق رجاله  اأ�سهر عدة من جميئه عندما  بعد  �ساه �سجاع  ُقتل   ((7(
للتقاليد ال�سفهية، اأعيد توطني الناجني من الثورة التي اأخمدت يف رامري.
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املعلومات القليلة املتاحة باأنهم �سبقوا مناف�سيهم الأوروبيني وا�ستمروا بعدهم. لكن 
ال�سبكة  �سياق  يف  تو�سع  عندما  الأهمية،  عظيم  حجم  اإلى  البتة  ت�سل  مل  جتارتهم 
امل�سلمون  التجار  جاء  احلديثة،  الفرتة  اأوائل  ويف  البنغال.  خليج  مل�سادر  التجارية 
الذين تاجروا مع اأراكان من �سورات، وبوليكات، وم�سوليباتام، والبنغال. وكتب فالرت 
لة عن اأراكان يف نحو �سنة  فان �سوتن، وهو طبيب هولندي ترك بع�س الأو�ساف املف�سّ
 .((58 ،94 :(7(7 Schouten( 660): اإن قليًل من هوؤلء التّجار مولود يف البلد
وجود  ي�ستبعد  ل  لكن  املحليني،  للم�سلمني  مهّمة  اأعمال  قاعدة  وجود  ذلك  وي�ستبعد 

جمتمع حملي جتاري متوا�سع)8)). 

اأو بورميني، رمبا  اأ�سلفًا راخينيني  ل يّدعي الروهنجيون امل�سلمون اأن لديهم 
اّدعاء  يحملها  التي  امل�سلمني  نف�سها جلمهور  املكانة  يحمل  ل  لأن ذلك  الأرجح  على 
اأ�سلف عرب. وينكر الراخينيون البوذيون على العموم، بحما�سة �سديدة، اأن »عرقهم 
القومي« خملوط بدم هندي. ويالحظ اإنريكز اأن »من ح�سن احلظ اأنهم ل يتزاوجون 
كثريًا مع ال�سيتاغونغيني«، لكن اإح�ساء �سكان الهند خل�س اإلى اأن ن�سف زيادة عدد 
 Census of India( امل�سلمني يف بورما بني �سنتي )90) و))9) يرجع اإلى التزاوج
))Enriquez ;99 :(9 ))9): 59). وعلى املرء اأن يتذّكر اأن كل ما هو معروف عن 
التعاي�س والتفاعل الجتماعي للم�سلمني الريفيني والبوذيني يتعّلق باملا�سي احلديث ل 

البعيد، عندما كان التفاعل الجتماعي خمتلفا.

 الهرميات الثقافية وتفسير التاريخ

 رمبا يكون تف�سري تاريخ اأراكان باعتباره تاريخ اأر�س اإ�سلمية اأ�سا�سًا، الق�سم 
الأكرث اإثارة للخلف يف القراءة الإ�سلمية لتاريخ راخني. منا النفوذ الإ�سلمي يف 
اأراكان اإلى حّد اإن�ساء ولية اإ�سلمية تابعة بدءًا من �سنة 0)4). وا�ستمر حكم امل�سلمني 
ونفوذهم يف اأراكان مّدة تزيد على )50)) �سنة، اإلى اأن غزاها البورميون واحتلوها 

.(( :](96([ (999 Ba Tha( سنة 784) ميلدية�

 .A( 8)) ميكن اأن يتذّكر املرء اأن اأول دليل �سلب على وجود تاجر اأجنبي يعي�س يف اأراكان هو النق�س املوجود على حجر واريتاونغ فايا(
9)) يف �سكاراج 757 )495) ميلدي) واملكتوب بالفار�سية.
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ت�سّكل البنية الدينية، والأدب املحّلي، والروايات الأجنبية جمموعة �سلبة من 
ال�سّكان  فغالبية  لأراكان.  املهيمنة  البوذية  ال�سخ�سية  تثبت  التي  التاريخية،  الأدّلة 
واملمار�سات  املعتقدات  الباليوية وت�سرتك يف عديد من  الدينية  التقاليد  تتماهى مع 
 .((005 de Mersan ;(995 Shwe Zan( البوذية يف جنوب �سرق اآ�سيا القارّية
الفرتة  اأثناء  الثقافية  الهرميات  نظام  عن  التف�سري  هذا  تطّور  ف�سل  ميكن  ول 
على ح�سارة غري  متفّوقة  الإ�سلمية  اأن ح�سارتهم  املغول  اعترب  فقد  ال�ستعمارية. 
 .((9(6 Nathan ;(907 Sarkar( املوؤمنني يف ممالك جنوب �سرق اآ�سيا البوذية
ونقل الربيطانيون ت�سّور تفّوق الثقافات الهندية اإلى تف�سريهم لآثار بورما وتاريخها. 
وقبل اأن يجلب الغرب امل�ستعمر احلداثة يف الع�سر ال�سناعي، كان ثمة عملية ت�سّمى 
بت اأر�س جنوب �سرق اآ�سيا، ومّكنت ظهور ح�سارات  اإ�سفاء الثقافة الهندية، قد خ�سّ
نقراأ:   الهند  �سّكان  اإح�ساء  وما خلفها. ويف  بيو  وباغان يف  بيغو  مدنية مثل مدينتي 
واجلاحمة،  ال�سغرية،  القبائل  من  عدد  من  بتطّورهما  واملونيون  البورميون  »يدين 
واملتناثرة، وغري املوّحدة، والبدوية اإلى ممالك متما�سكة للم�ستعمرين الهنود الذين 
 Census of( اإيراوادي«  وادي  يف  ال�سغرية  امل�ستوطنات  من  عديد  يف  ا�ستوطنوا 

.(74 :(9(( India

التف�سريات  الغرب على  القادم من  املتفّوق  التاأثري احل�ساري  اأمنوذج   هيمن 
التاريخية يف جنوب �سرق اآ�سيا وبورما، ول �سيما يف اأراكان لأنها حتّد البنغال. واعُترب 
�ساحلًا على وجه اخل�سو�س يف ما يتعّلق بالتاأثري الثقايف للإ�سلم. وقد ف�ّسر كولي�س، 
وهو قا�ٍس بريطاين وكاتب غزير الإنتاج، تاريخ اأراكان، م�ستلهمًا نهجه الأمنوذجي. 
ففي مقالته ال�سهرية »مكان اأراكان يف ح�سارة خليج البنغال )درا�سة النقود املعدنية 
والعلقات اخلارجية)«، يو�سح كولي�س اأن اململكة كانت عظيمة عندما خ�سعت لتاأثري 
اأنها تراجعت عندما �ساد النفوذ ال�سرقي يف بورما.  الهند امل�سلمة، على الرغم من 
بحوث  جلمعية  اخلم�سني  الذكرى  مطبوعة  يف  الن�سر  لإعادة  املقالة  اختيار  وي�سري 
بورما �سنة 960) اإلى اأن اأفكار كولي�س كانت ل تزال مهّمة وتتمّتع ب�سلطة يف بورما ما 

.(](9(5[ (960 Collis( بعد ال�ستعمار
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 كان الفهم ال�ستعماري للتاريخ م�سبعًا بفكرة ظهور الأعراق وخبّوها. ويف ظّل 
احلكم الإمربيايل الربيطاين، ُوعد الهنود املتفّوقون بدور م�سيطر مّرة اأخرى. ويعر�س 
اإح�ساء �سّكان الهند وجهة نظر الإداريني الربيطانيني مل�ستقبل »العرق« البورمي: »يف 
�سوء امليل ال�سائد للفرتا�س باأن البورميني -باعتبارهم عرقًا- مقّدر عليهم الهلك 
ب�سبب الغارات احلديثة للهنود على املقاطعة، فاإنه يبدو من ال�سروري الت�سديد على 
 Census( وجود البورميني باعتبارهم عرقًا قويًا ومنت�سرًا يعود اإلى الهجرة الهندية

.(5–74 ;(9(( of India

 يف مقابل هذه الآراء، لي�س من املفاجئ األ ترى ال�سلطات الربيطانية يف اأوائل 
القرن الع�سرين يف تنامي هجرة ال�سيتاغونغيني اإلى اأراكان م�سكلة يجب اأن تديرها 
الولية. ويتاأّمل اإنريكز يف العواقب املحتملة للهجرة ال�سيتاغونغية يف اإحدى رواياته 
يتكّون  بوثيدازنغ،  اأكياب يف مديرية  ال�سرقي من  ال�سمايل  الق�سم  عن رحلته: »يف 
انت�سرت  وقد  الدائمني.  ال�سيتاغونغيني  امل�ستوطنني  رئي�سة من  الآن ب�سورة  ال�سّكان 
اأعداد كبرية من ال�سيتاغونغيني يف البلد للعمل موؤّقتًا يف مو�سمي احل�ساد والقطاف. 
ومييل الأراكانيون اليوم اإلى الرتكز يف مديرية كياوكتو. ويعتقد بع�س الأ�سخا�س اأنهم 
و�سعهم«  �سيحافظون على  اأنهم  اآخرون  ويعتقد  الزمن.  بال�سرورة مبرور  �سيغرقون 

.(59 :(9(( Enriquez(

 قبل ع�سر �سنوات من كتابة اإنريكز، �ساد راأي باأن الراخينيني البوذيني لي�سوا 
معّر�سني للخطر فح�سب، واإمنا �سيختفون يف نهاية املطاف اأي�سًا. وراأى موؤّلف اإح�ساء 
وتوّقع  بورما«  وجه  »عن  �سيختفون  الراخينيني  اأن  اكرتاث،  دون  من  الهند،  �سّكان 
انقرا�س الراخينيني ب�سبب الهجرة البنغالية: »اإذا ا�ستمّرت الجتاهات الراهنة، فاإن 
�سيتوّقف  البورمية،  العرقية  املجموعة  من  منف�سًل  فرعًا  باعتبارها  اأراكان،  وجود 
مبرور الوقت«)Census of India ))9): 90)، 57)). واأوجز �سمارت، �سنة 7)9): 
املهاجرون  اجتاح  قد  و...   (879 �سنة  منذ  جدًا  وا�سع  نطاق  على  حتدث  »الهجرة 
الراخينيني  اعتربوا  الربيطانيني  احلّكام  اأن  ومبا  ماونغدو«.  مدن  ال�سيتاغونغيون 
 :(9(7 Smart( خاملني وم�سرفني«، فقد اعُتربت الأمور �سائرة يف منحاها الطبيعي«
87). ومل ت�سبح الهجرة الهندية م�ساألة ملّحة للحكومة اإل بعد اأن ثارت اأعمال ال�سغب 
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 ;4–(7( :(967 Maung Htin Aung( (9(8 (املناه�سة للهنود يف يوليو )متوز
Aung Thwin ;(94( Baxter ))0): 8))–9). ورمبا وجد كولي�س وباتا�ساريا، 
يف التزايد ال�سريع للن�سبة املئوية للم�سلمني البنغاليني يف اأراكان، توكيدًا لتف�سرياتهما 
التاريخية لتاريخ اأراكان. ويف مقالة �سادرة �سنة 7)9) بعنوان »التاأثري البنغايل يف 
اإنه منذ  اإذ  بنغالية«  اأ�سرة  اأراكان كانت »حتكمها  اأن  اإلى  باتا�ساريا  اأراكان«، خل�س 
اأفكارهم على الرغم  الأراكانيون حممديني يف  امللوك  »اأ�سبح  القرن اخلام�س ع�سر 

من اأن دينهم بوذي«. 

 يف اأعقاب الإقامة املفرت�سة للملك مان �سو موان يف بالط ال�سلطان يف البنغال 
اأ�سطورة اعُتربت واقعة تاريخية على نطاق وا�سع  اأوائل القرن اخلام�س ع�سر؛ وهي 
اأنه،  عن   ((44  ،(–(4(  :(9(7( بهاتا�ساريا  كتب  مي،  نغا  املوؤّرخ  �ساغها  اأن  بعد 
اخل�سيان  واأ�سبح  ودلهي،  غاور  بالط  طراز  على  بالط  واأقيم   )...( م�سجد  »ُبني 
اإ�سلمية«. وقد التقط املوؤّرخون امل�سلمون  والعبيد يوؤّدون دورهم كما يف اأي عا�سمة 
اأثر  حول  الأكادميي  النقا�س  ذلك  بعد  والبنغلد�سيون،  والباك�ستانيون  البنغاليون 
دّقة،  اأكرث  بيانات  واأنتجوا  ال�ستعمارية،  الفرتة  قبل  اأراكان  يف  الإ�سلمي  البنغال 
 Siddiq Khan( لكنها مل تكن ح�سينة اأمام م�سكلة التقومي الثقايف امل�سار اإليها هنا
 ;(967 Ali ;(966 Tarafdar ;(966 Sharif ;(945 Habibullah ;7–(9(6
غالن  فان  ا�ستعرا�س  اأعقاب  ويف   .((988  Qanungo  ;(986  Serrajuddin
ب�سعر  اخلا�س  اللغوي  دوبرت  وعمل  ع�سر،  ال�سابع  القرن  يف  الهولندية  للم�سادر 
الأول، اأ�سبح لدى الباحثني اليوم فهم اأكرث حنكة للعلقات القت�سادية وال�سيا�سية 
وهكذا   .((0(0 d’Hubert ;(008 van Galen( واأراكان البنغال  بني  والثقافية 
ميكن مراجعة النُُّهج �سبه املبتذلة املتبعة يف الفرتة ال�ستعمارية، والت�سكيك فيها يف 
�سوء الت�سّور الأكرث تعقيدًا ململكة راخني، التي كانت فيها طبقة الراخينيني البوذيني 
تعتمد على عديد من الإداريني واخلدم امل�سلمني الهنود، واملرتزقة امل�سيحيني اللو�سو 
اآ�سيويني، والتّجار، وممار�سي الطقو�س الهندو�سية البنغاليني، للمحافظة على توازن 

�سعب، والدفاع عن ثقافتهم الدينية، وتراثهم، وقيمهم.
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 مهّمة المؤّرخين لمن يحتاجون إلى التاريخ

ي  بتق�سّ وثقافتها  اأراكان  تاريخ  الأكادميية اجلارية يف  البحوث  ترتبط   كيف 
الهويات املتناف�سة والتاريخ املهّجن للروهنجيني؟ التاريخ اإلهام، وهو يجمع املجتمعات 
اليوم  حتديات  يواجهوا  اأن  احلا�سر  يف  النا�س  على  لأن  درو�سًا،  يعّلم  ل  لكنه  معًا، 
باأنهم  يتظاهرون  من  �سيجد  ما  و�سرعان  غدًا.  بناءه  يريدون  الذي  العامل  �سوء  يف 
اأما البحث  العقائدية.  اأ�سرى الأ�سولية  اأنف�سهم  الإلهام من املا�سي فقط  ي�ستمّدون 
التاريخي فاإنه ميكن اأن يقّدم التوجيه، والأفكار الفريدة التي تبنّي من اأين جاء النا�س 
�سرورية  للتاريخ  الإ�سافية  والدرا�سة  واملكان.  الزمان  يف  اأنف�سهم  يحّددون  وكيف 
لأنها تقود اإلى �سوغ اأ�سئلة جديدة، وتوؤّدي -على ما يوؤمل- اإلى مزيد من املناق�سات 
ال�سّفافة. وكما حتاول هذه املقالة اأن تظهر، فاإن التاريخ القدمي الطراز يعمل مبثابة 
املجتمعات  فاإن قراءة  اأراكان. ومع ذلك،  وال�سرعية يف  الهويات  لبناء  مقلع حجارة 
املختلفة للما�سي حتّول التاريخ اإلى ميدان قتال خطابي حيث يريد كل طرف اأن يحّقق 
الأف�سلية يف الرواية املريحة اأخلقيًا. هل ي�ستطيع املوؤّرخون اأن يقوموا بدور احلّكام 

املهنيني يف هذه النقا�سات؟ 

قيم  اإلى  يدعون  ول  اأخلقيني  ق�ساة  لي�سوا  املوؤّرخني  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
التي تغّطي  معّينة. مهّمتهم ت�سليط بع�س ال�سوء حيث توجد الظلمة، ورفع احلجب 
املجهول بقدر ما ت�سمح امل�سادر. وملن ي�سقطون ا�سطرابات احلا�سر على املا�سي، 
يرون  من  يبلغ  اأن  التاريخ  وعلى  البعيد.  للما�سي  �سة  امل�سوِّ الغريية  املوؤّرخون  يظهر 
العرق، والأّمة، والدين اأركانًا فريدة للهوية، اأن يبتعدوا عن �سوغ الأ�سناف اجلوهرية. 
قواعد  اإلى  تدعو  املختلطة  واملجتمعات  تف�سريها.  وكذا  مائعة  التاريخية  فالتجارب 
اإطار التفاو�س ال�سيا�سي،  اإل بتجاوز يف  للتعاي�س. ول ميكن �سوغ مثل هذه القواعد 
وممار�سة فن املمكن مع الحرتام ال�سروري للمعايري القانونية، بعيدًا من الروايات 
التي تدعم العتقاد، والثقة، والهوية داخل املجتمع. ويف حني اأن النقا�سات التاريخية 
بال�سرورة  تقّدم  نف�سها ل  الروايات  فاإن  �سرورية وممار�سة اجتماعية مفيدة جدًا، 

النماذج للعمل ال�سيا�سي. فهل ميكن التو�ّسط بني الروايات املتناف�سة؟ 
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الخاتمة

اأراكان  يف  امل�سلمني  تعّدد  لتوحيد  حماولة  للروهنجيني  املهّجن  التاريخ  اإن   
التاريخية  الرواية  وباأخذ  ممّيزة.  روهنجية  هوية  وجود  لإثبات  مفردة؛  رواية  يف 
اأنتجت  الروهنجية  احلركة  اأن  ي  التق�سّ هذا  اأظهر  اجلّد،  حممل  على  الروهنجية 
اخلطاب  ملحاكاة  ظهورها،  من  �سنوات  ب�سع  غ�سون  يف  توحيديًا  تاريخيًا  خطابًا 
القومي البوذي املهيمن ب�ساأن اأراكان ومناف�سته، وتقدمي الدعم الأيديولوجي للم�سروع 
هذا  اإن�ساء  تاأّثر  وقد  اأراكان.  �سمال  يف  ذاتيًا  م�ستقّل  م�سلم  نطاق  لإقامة  ال�سيا�سي 
الدينية، ومياثل ح�سرية اخلطاب  العرقية  للهرمية  ال�ستعمارية  بال�سروط  امل�سروع 
الراخيني البوذي. وي�سكل اخلطاب التاريخي الروهنجي م�سدرًا لإ�سفاء ال�سلحية 
على الهويات الإ�سلمية بغية اإقامة متا�سك اجتماعي، ومواجهات بطولية، بالإ�سافة 
»حقيقة  باعتباره  رف�سه  وميكن  للنقد  خا�سع  وهو  ال�سيا�سي.  الن�سال  حتفيز  اإلى 
ن�سبية« حتاول التلوؤم مع املحادثات العاملية واملحلية. ومع ذلك فاإنه تعبري عن الهوية 
الجتماعية جلماعة ما، ومن اخلطاأ اإغفال قّوته الجتماعية واأهّميته ال�سيا�سية. ويف 
حني اأن الكّتاب الروهنجيني ت�سّوروا املا�سي الإ�سلمي لأراكان باألوان متوّهجة، على 
غرار البوذيني الذي يفخرون بتاريخ راخني براي، فاإن الطائفة الإ�سلمية املت�سّورة 
يف احلا�سر ل تزال افرتا�سية اأكرث مما هي واقعية، وهي م�سروع قومي يف جوهره 
بحالة  ت�سّورها  التي ح�سرت  العاملية،  الإعلم  و�سائل  تقارير  عليه �سرورات  تغلب 

التحّول اإلى �سحية. 

 يف ال�سياق احلايل للبوؤ�س الإن�ساين، ومناق�سات املواطنة، والتطّرف، والدعوات 
يبدو  رمبا  الأعراق،  بني  العلقات  واإدارة  الأمني  اجلهاز  لتعزيز  للحكومة  املوّجهة 
لي�ست  لكنها  ثانوية.  اأهمية  ذات  م�ساألة  املتباينة  التاريخية  الروايات  بني  التو�ّسط 
العملية  و�سيا�سيًا كبريًا �سمن  اجتماعيًا  الواقع حتديًا  ي�سّكل يف  اإنه  للموؤّلف.  كذلك 
تتعاي�س  م�سرتكة  اأر�س  توجد  ل  الراهن،  الوقت  ففي  املعا�سرة.  مليامنار  التحّولية 
فيها الطوائف يف البيت الواحد الذي يدعى اأراكان، حتى اإذا قامت حكومة ميامنار 
ب�سجن كل مرتكبي اأعمال العنف يف �سنتي ))0) و))0) كما يفرت�س بها من الناحية 
املثالية، وحتى اإذا احرتمت قّوات الأمن بعد اإ�سلحها مبادئ حقوق الإن�سان، واأقيم 
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حوار ل�سنع ال�سلم يف اأراكان. رمبا تبدو م�ساألة الروايات التاريخية املتناف�سة غريبة 
وامل�سلمون  البوذيون  منها  ي�ستمد  التي  املتباينة  الق�س�س  لكن  للأجانب،  وغام�سة 
هوياتهم، توؤّثر يف الروؤى ال�سيا�سية املتناق�سة اإلى حّد كبري. ويبدو تخطيط م�ستقبل 
ولية راخني كئيبًا ما مل يوجد -على الأقل- وعي اأكرث ات�ساعًا لأهمية ما يتعّلمه النا�س، 

اأو يدفعون اإلى اعتقاده ب�ساأن اأنف�سهم والآخرين.


