﷽
مسلمو الروهينجا هم ضحية مرض القومية
)مترجم(
الخبر:
ﻓﻲ اﻵونة اﻷخيرة تم إبعاد قارب يحمل مئات الﻼجئين الروهينجا من ماليزيا ،حيث أشارت الحكومة إلى
مخاوف بشأن ﻓيروس كورونا.
مات العشرات ﻓﻲ الرحلة ،ويعتقد أن مئات آخرين ما زالوا عالقين ﻓﻲ البحر) .بﻲ بﻲ ﺳﻲ(
رﻓضت حكومة بنﻐﻼدش الﺳماح لحوالﻲ  500ﻻجﺊ من الروهينجا الذين تقطعت بهم الﺳبل على متن
مركبتﻲ صيد ﻓﻲ خليج البنﻐال بالوصول إلى الشاطﺊ .وقال وزير الخارجية آك عبد المؤمن لقناة الجزيرة يوم
الﺳبت بأن ﻻجئﻲ الروهينجا الذين يعتقد أنهم ظلوا ﻓﻲ البحر منذ أﺳابيع "ليﺳوا من مﺳؤولية بنﻐﻼدش".
القاربان اللذان يحمﻼن ما يقدر بنحو  500من النﺳاء والرجال واﻷطفال الروهينجا ﻓﻲ خليج البنﻐال بعد
رﻓض اﺳتقبالهم من ماليزيا التﻲ ﻓرضت قيودا ً على جميع القوارب ﻓﻲ ضوء جائحة ﻓيروس كورونا) .الجزيرة(
التعليق:
لقد شهد العالم محنة مﺳلمﻲ الروهينجا المضطهدين ﻓﻲ ميانمار على مدى الﺳنوات القليلة الماضية ،مع العداء
المتزايد تجاههم ،حيث أنكر حكام المنطقة مﺳؤوليتهم عن مﺳاعدتهم .أحيانا ً يتم ذكر وضعهم الرهيب ﻓﻲ وﺳائل
اﻹعﻼم الرئيﺳية ،ولكن الﻐالب أن يتم تجاهله.
اﻵن بعد أن أصبح ﻓيروس كورونا هو الموضوع الرئيﺳﻲ وحديث الﺳاعة ،وبعد أن أصبح إلقاء اللوم على
اﻷجانب من خارج البﻼد اتجاها ً شائعا ً لهؤﻻء الحكام الفاشلين ،ها هم يﺳتخدمونه كذريعة لتبرير معاملتهم
الﻼإنﺳانية القاﺳية للمهاجرين اليائﺳين.
من المخزي حقا ً أن ترﻓض الحكومات ﻓﻲ البﻼد اﻹﺳﻼمية دخول أي مهاجر يائس ،وبخاصة النﺳاء واﻷطفال
المﺳلمين ،مفضلين أن يموتوا ﻓﻲ البحر على أن يُعرض عليهم اﻷمان على الشاطﺊ .إن عذرهم المفترض بأن ذلك
قد ينشر الفيروس ليس أكثر من رنجة حمراء ،إذ ليس من الصعب عزل الواﻓدين الجدد.
ﻻ شك أن المرض المتنامﻲ للقومية ﻓﻲ أوروبا وأمريكا شجع الحكومات العميلة الضعيفة ﻓﻲ البﻼد اﻹﺳﻼمية
على أن تحذو حذو أﺳيادها .لم تكن بريطانيا وإيطاليا واليونان وأمريكا بحاجة إلى عذر منع انتشار المرض لمنع
دخول المهاجرين ﻓﻲ القوارب؛ حيث إن عدم الرغبة اﻷنانية ﻓﻲ مشاركة مواردهم مع "اﻵخرين" كانت دائما ً
مشاعر عامة لدى الﺳياﺳيين لﻼﺳتفادة منها.
من ناحية أخرى ،لم ينقﺳم المﺳلمون تقليديا ً على طول الحدود التعﺳفية ،كما أنهم لم ينظروا إلى اﻷشخاص
من البﻼد اﻷخرى على أنهم تهديد لمواردهم الخاصة .ومع ذلك ،ﻓمنذ أن جاء المﺳتعمرون لتقﺳيم بﻼدنا ،وﻓرض
عيّنوا ليحكمونا ،تبنوا اﻷﻓكار غير اﻹﺳﻼمية ذاتها
هوياتهم القومية علينا وإﻓقار شعبنا ،تبنى حكامنا ،الذين ُ
وروجوا لها ،ﻹبقائنا منقﺳمين وﻓﻲ خدمة المﺳتعمرين الﻐربيين.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
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