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ســـــــــــاحة

يف رثاء الوالدة العزيزة رحمها اهلل
بالأم�س كانت تعي�ش بيننا ك�أنها طائر
ي���ف���ر����ش ج��ن��اح��ي��ه ع��ل��ي��ن��ا رغ�����م ك��ون��ن��ا
ك��ب��اراً يف ال�سن ،الت���أك��ل قبل �أن نكتمل
على ال�سفرة ،وت��راه��ا ت��راق��ب اجلميع
والجتل�س ،حتر�ص على ر�ضانا ،كانت
�أم�����اً ع��ظ��ي��م��ة حم��ب��و لأب��ن��ائ��ه��ا ،وج����دّة
ح��ن��ون��ة ع��ل��ى �أح����ف����اده����ا ،خم��ل�����ص��ة هلل

ول��زوج��ه��ا رحيمة �صاحبة قلب كبري،
وتراها دائماً مبت�سمة وغالباً ما تردد
كلمتها املعهودة «�إين راحل ُة عنكم يف يوم
من الأيام» .وهذه املقولة كانت ترددها
منذ زمن طويل.
رمب��ا ك��ان��ت تعلم ع��ن م��وع��د رحيلها..
تعلمه بداخلها� ،إح�سا�سها قال لها ذلك

طائرات فل�سطني الورقية..
ورقة ا�ستثنائية على الطاولة!..
ي��ت�����س��م ال����ي����ه����ود ب�����أن����ه����م ي���ج���ع���ل���ون م��ن
(ال�ل�ا����ش���يء) ورق����ة ل��ل��ت��ف��او���ض ،ودرج����ة
مل�����س��ت��وي��ات �أع��ل��ى م��ن امل��ط��ال��ب ،م��ا يجد
�أعدا�ؤهم �أنف�سهم كثرياً قابعني يف زاوية
���ض��ي��ق��ة ت���ت���وال���ى ف��ي��ه��ا ع��ل��ي��ه��م امل��ط��ال��ب
وال�ضغوط.
واليوم يفلح �شباب فل�سطني كعادتهم ،يف
و�ضع �أوراق جديدة للتفاو�ض وال�ضغط
الت��ك��ل��ف��ه��م ����س���وى دراه������م ق��ل��ي��ل��ة ،فبعد
م�����س�يرات ال��ع��ودة ال��ت��ي �أره��ق��ت ال�سا�سة
ال�صهاينة و�أجل�أتهم �إل��ى الإيعاز لبع�ض
�أدوات��ه��م لطلب �إث��ن��اء الفل�سطينيني عن
اال�ستمرار يف ت�سيري �آالف الفل�سطينيني
بالقرب من ح��دود فل�سطني املحتلة عام
 1948امل�سماة – زوراً – ب��ـ(�إ���س��رائ��ي��ل)،
لإدراك����ه����م ب���خ���ط���ورة �إح����ي����اء م��ظ��ل��وم��ي��ة
ال���ت���ه���ج�ي�ر ال���ق�������س���ري ال����ت����ي م��ار���س��ت��ه��ا
(�إ�سرائيل) �ضد الفل�سطينيني منذ �إن�شاء

كيانها الغا�صب ،وط ْم�سها لق�ضية حق
ال��ع��ودة لالجئني الفل�سطينيني ،والتي
جاءت امل�سريات لت�ضعها جمدداً يف واجهة
الأح�������داث وت��رف��ع��ه��ا �إل����ى ال���ط���اول���ة بعد
�إ���س��ق��اط��ه��ا ،وال���س��ي��م��ا يف ت��وق��ي��ت حتر�ص
قوى عديدة على هذا الإ�سقاط وتذويب
الق�ضية برمتها يف الأ�سيد ال�صهيوين.
وق��������د ح����ل����ق����ت ال������ط������ائ������رات ال����ورق����ي����ة
الفل�سطينية حم َّملة ب��زج��اج��ات النفط
ت�سيها الرياح �إلى �أجل ومكان،
احلارقة ،رِّ
حت����رق �آالف ال����دومن����ات ال���ت���ي ي��زرع��ه��ا
ال��غ��ا���ص��ب��ون يف �أر�����ض فل�سطني املحتلة،
وت�شعل النار ب�أكرث من ربع تلك الأرا�ضي
امل��ت��اخ��م��ة حل����دود ق��ط��اع غ���زة امل��ح��ا���ص��ر،
طبقاً لتقرير للقناة الثانية العربية.
وب����دت ت��ل��ك امل��م��ار���س��ة لأول وه��ل��ة �أ���ش��ب��ه
ب��ط��رف��ة �أو م���ن���اورة ���ص��ب��ي��ان��ي��ة الحت��م��ل
تهديداً لكيان يتوفر على �آالف الأطنان

صالح بن علي جناحي V
رمب��ا ،فرناها يف �أيامها الأخ�يرة حتوم
من حولنا رغم مر�ضها الوا�ضح عليها
وتتظاهر بال�صحة ومن داخلها تت�أمل
وت��ق��اوم ك��ي ت�سعدنا .مل نتخيل يوماً

أمير سعيد V
من الأ�سلحة املتطورة تتقدمها طائرات
�إف 35/وقبة قيل �إنها ف��والذي��ة �أخفقت
يف ا���ص��ط��ي��اد ث��ل��ث ال���ط���ائ���رات ال��ورق��ي��ة
امل�سيرَّ ة �إل��ى خ��ارج ح��دود القطاع بح�سب
(وزي�������ر) ال����ع����دوان ال�����ص��ه��ي��وين امل��دع��و
�إف����ي����غ����ور ل����ي��ب�رم����ان .ل���ك���ن م����ا ب�����دا �أن����ه
���ص��ب��ي��اين ا���س��ت��ح��ال ا���س�ترات��ي��ج��ي��اً ،حتى
�إن رئي�س بلدية النقب ال��غ��رب��ي املحتل
املدعو داين بن ديفيد و�صف ما يجري
باحلرب احلقيقية التي الميلك (اجلي�ش
الإ�سرائيلي) �أية و�سيلة ملواجهتها ،وفقاً
لمِ ا ذكرته القناة الثانية العربية.
وك��ج��م��ع��ة ال��ك��اوت�����ش��وك ،ال��ت��ي ���ض�� َّل��ل فيها
الدخان الناجم عن ح ْرق الإطارات �أجهزة
ال��ر���ص��د (الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة) ،ث��م��ة ال��ك��ث�ير يف
جعبة الفل�سطينيني ،الذين ي�ستخدمون
�أدوات بدائية لكنها فاعلة ،وتبد�أ �صغرية

الروهينغا � ّأو ً
ال ..والبقية ت�أتي!
رك����زت تغطية و���س��ائ��ل الإع��ل��ام العاملية
مليامنار يف ال�شهور الأخ�ي�رة على حمنة
�شعب ال��روه��ي��ن��غ��ا غ��رب ّ��ي ال��ب�لاد؛ وذل��ك
لأ�سباب وجيهة ،فمنذ �أغ�سط�س ،2017
�أدت هجمات اجلي�ش الوح�شية على هذه
الأقلية الإثنية امل�سلمة� ،إل��ى ف��رار �أكرث
م��ن � 750أل��ف �شخ�ص %90 ،م��ن ال�سكان
ال��روه��ي��ن��غ��ا ،ال���ذي���ن ي��ع��ي�����ش��ون يف والي���ة
�أراك�����ان ع�بر احل����دود �إل���ى ب��ن��غ�لاد���ش ،يف
م��ا المي��ك��ن و�صفه �إ ّال ب���أن��ه حملة �إب���ادة
من�سقة.
جماعية َّ
والأرق����ام مذهلة ولكن الكراهية لي�ست
ج��دي��دة ،فالروهينغا ،وه��م �إح���دى �أك�بر
املجموعات عدمية اجلن�سية يف العامل،
ظ��ل��وا م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل ه���دف���اً مف� ً
ضال
لال�ضطهاد من قِبل ال�سلطات املركزية
البوذية يف البالد .والروهينغا لهم ديانة
خمتلفة ،ولون ب�شرة خمتلف ،ويتكلمون
لغة خمتلفة عن معظم جريانهم.
�إ ّال �أن م���أ���س��ات��ه��م ال��ت��ي حظيت بتغطية
�إع�لام��ي��ة وا���س��ع��ة ،ح��ج��ب��ت حقيقة �أ���ش�� َّد
قتام ًة ب�ش�أن م��ي��امن��ار ،فالبالد تخو�ض
غ���م���ار �إح�����دى �أط�����ول احل�����روب الأه��ل��ي��ة

املتعددة اجلوانب يف العامل .وك��ل جانب
ي��ن�����ش��ق ع��ل��ى �أ���س�����س ع��رق��ي��ة �أو دي��ن��ي��ة �أو
كل ْيهما على الأغلب .وهكذا ف�إن الهجوم
ع���ل���ى ال���روه���ي���ن���غ���ا ب��ع��ي��د ع����ن �أن ي��ك��ون
احل��م��ل��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال����دائ����رة ال��وح��ي��دة
�ضد جمموعة م��ن جم��م��وع��ات الأق��ل��ي��ة.
وم��ا �أن تت َّم �إزال��ة الروهينغا من البالد،
حتى ي�صبح اجلي�ش متفرغاً لإعادة ن�شر
موارده يف مكان �آخر.
وعندما ي�أتي ذلك الوقت فمن املرجح �أن
تعاين الأقليات الباقية يف ميامنار معاملة
مماثلة .والعديد من هذه املجموعات ،يف
ب�ؤرة اهتمام اجلي�ش منذ �أكرث من ن�صف
ق��رن� ،إ ّال �أن اال�ضطهاد القادم �سيتجاوز
و�سعت
ك ّل ما عانته من ق ْب ُل بكثري .وقد َّ
احلملة �ضد الروهينغا قابلية اجلي�ش
للتطهري ال��ع��رق��ي ب�شكل ج���ذري ،ورمب��ا
ك��ان الأه���� َّم م��ن ذل���ك� ،أن��ه��ا جعلتها �أ���ش�� ّد
ج����ر�أة فيما ي��ب��دو ،لأن غ��ال��ب��ي��ة ال�سكان
يبدو �أنهم يدعمون ع��دوان اجلي�ش �ضد
هذه املجموعة.
ولكي ُندرك ال�سبب يف ا�ستمرار وجود كل
هذه ال�صراعات طوال هذا الوقت ،وملاذا

عظيم ابراهيم V
تت�سارع الآن ،لنت�أمل القوى الدميغرافية
وال�سيا�سية املح ِّركة يف ميامنار� .إن %68
من �سكان البالد من البامار (ال ِع ْرقية
البورمية) .ويرتكز البامار ب�شكل �أ�سا�سي
ح��ول وادي نهر (�إراوادي) و�سط البالد
احل��ي��وي .وم��ي��امن��ار �أي�����ض��اً ب��وذي��ة بن�سبة
 ،%88وت���ل���ت���زم غ��ال��ب��ي��ة ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة
بعقيدة ثريافادا املحافظة.
ويحيط ب��وادي �إي���راوادي ،جمموعة من
امل��ن��اط��ق احل��دودي��ة ،ال��ت��ي ت�شكل موطناً
ملجموعة ك��ب�يرة م��ن الأق��ل��ي��ات العرقية
والدينية ،والتي �سعت كلها تقريباً نحو
اال�ستقالل عن احلكومة املركزية يف وقت
من الأوقات منذ عام  ،1948عندما نالت
ميامنار ،التي كانت ُتعرف �آن��ذاك با�سم
بورما ،اال�ستقالل عن بريطانيا.
وت��ن��ب��ع ه����ذه احل����رك����ات االن��ف�����ص��ال��ي��ة من
حقيقة �أن ال��ب��وذي�ين ال��ث�يراف��ادا ال��ب��ام��ار،
ظ���ف���روا ب�����س��ي��ط��رة ���س��اح��ق��ة ع��ل��ى احل��ك��وم��ة
واجل���ي�������ش ،و����س���رع���ان م���ا دم���غ���وا ه��وي��ت��ه��م

ب�أنها �ستودعنا وترحل عن هذه الدنيا
التي �أ�صبحت مظلمة بدونها ،ومايزال
الأح��ف��اد ي�س�ألون عنها ،ويف اعتقادهم
�أنها �ستعود ي��وم��اً ،ورغ��م م�ضي �شهور
ع��ل��ى رح��ي��ل��ه��ا �إال �أن ���ص��وت �أق��دام��ه��ا
مايزال ُي�سمع يف البيت �أو على ال�سفرة
التي تكاد تبكي على فراقها املحتوم.
ك��ان��ت ت��ل��ك �أم����ي ال��ت��ي حملتني ت�سعة
�أ���ش��ه��ر يف بطنها وط َّببتني يف �صغري
ك��ك��رة ث��ل��ج م��ت��دح��رج��ة ���س��رع��ان م��ا ت�ش ِّكل
تهديداً وعن�صر �ضغط م���ؤث��راً ،على نحو
ُي َذ ِّكر بال�صواريخ التي و�صفها رئي�س عربي
ذات ي��وم ب���أن��ه��ا (مب��ب ال��ع��ي��د) ،فتطاولت
حتى �صارت تهدد تل �أبيب ،وتخرتق واحدة
م���ن �أق�����وى ال���دف���اع���ات الأر����ض���ي���ة امل�����س��م��اة
بالقبة ال��ف��والذي��ة ،تلك ال�����ص��واري��خ التي
ظهرت لأول م��رة م�صنوعة م��ن موا�سري
ال����� َّ����ص���� ْرف ال�������ص���ح���ي ،احل���ام���ل���ة ل����ر�ؤو�����س
متفجرة م�ص َّنعة من مواد كيماوية ب�سيطة
متوافرة خملوطة بنبات امللوخية لت�صل
ملدى ق�صري اليتجاوز ب�ضعة كيلو مرتات
لت�صل �إلى �أبعاد تتجاوز املائة واخلم�سني
كيلو مرتاً فيما بعد.
ول����ه����ذا ح��ي�ن حت���دث���ت و����س���ائ���ل الإع���ل��ام
ال��ع�بري��ة ع��ن و���ص��ول ال��ط��ائ��رات الورقية
احلارقة �إل��ى النقب الغربي على بعد 16
ك��ي��ل��وم�تراً م��ن ق��ط��اع غ���زة� ،أم�����س��ى القلق
ربراً لدى ال�صهاينة ،فامل�س�ألة التنح�صر
م َّ
يف خ�سائر م��ادي��ة ت�صل �إل���ى نحو مليون
�شيكل خ َّلفها �إطالق هذه ال�صواريخ ،و�إمنا
ما حتمله من ا�ستفزاز و�إزع���اج وتخويف
ب�أنها الهوية الر�سمية للدولة .ويف الأعوام
التي تلت ذل��ك ،عندما حاولت �سل�سلة من
الدكتاتوريات الع�سكرية بناء �أم��ة موحَّ دة،
قامت ب�شكل منتظم بتهمي�ش وقمع الأقليات
الدينية والعرقية م�ستخدِمة �ضروباً �ش ّتى
من الإجراءات املمعنة يف ال�شدة والق�سوة.
فقد مت ح��رم��ان جم��م��وع��ات ع��دي��دة من
اجل��ن�����س��ي��ة ،و����ش���ه���دت ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ات
قراها ُتهدَّم ،وحقوقها يف الزواج تق َّل�ص.
وح��������دَّدت ال�����س��ل��ط��ات يف والي������ة �أراك�������ان
ع��دد الأط��ف��ال ال��ذي��ن يُ�سمح للم�سلمني
الروهينغا ب���إجن��اب��ه��م باثنني يف ال��ع��ادة،
�أي �أق��ل م��ن معدل اال�ستبدال ال�سكاين
(معدل اخل�صوبة الذي يتيح حلول جيل
من ال�سكان حمل جيل �آخر).
ويف ال�����س��ن��وات القليلة امل��ا���ض��ي��ة ،تكثفت
امل����ن����او�����ش����ات ب��ي��ن اجل���ي�������ش واحل�����رك�����ات
االن��ف�����ص��ال��ي��ة م���رة �أخ�����رى ،ع��ن��دم��ا ج��دد
اجل��ي�����ش ع���زمي���ت���ه .ويف ع����ام � 2011أدت
امل����ع����ارك ب��ي�ن ج��ي�����ش م���ي���امن���ار وج��ي�����ش
ا���س��ت��ق�لال ك��ات�����ش�ين ���ش��م��ايل ال���ب�ل�اد� ،إل��ى
نزوح ما يق ُرب من � 100ألف �شخ�ص من
الكا�شني .وم��اي��زال ال��ن��ازح��ون ،بعد �سبع
����س���ن���وات ،ي��ع��ي�����ش��ون يف خم��ي��م��ات حملية
لالجئني ،م��ع اح��ت��م��االت �ضئيلة لإع��ادة

و���س��ه��رت ال��ل��ي��ايل ك���ي ت��رب��ي��ن��ي ،فكيف
�أن�ساها و�صورتها يف خيايل التفارقني
ط��وال اليوم ،و�أن��ا �أ�شكر اهلل على نعمة
الن�سيان ،و�إن كان الن�سيان يحتاج �إلى
وقت طويل ..ويحتاج �إلى ال�صرب وقوة
الإرادة.
رح��م��ك اهلل ي��ا �أم حم��م��د ون���دع���وه �أنْ
يكون مثواكِ اجلنة برحمته.
 Vنا�شط اجتماعي

ل�����س��ارق��ي الأرا����ض���ي ومغت�صبي ال��ب��ي��وت،
ال�صهاينة على تخوم قطاع غزة.
على �أن �أخ��ط��ر م��ا ي��ق��ر�أه الغا�صبون يف
م���ث���ل ه�����ذه احل���ي���ل احل���رب���ي���ة اجل���دي���دة
والب�سيطة ،لي�س يف تكلفتها ال��زه��ي��دة،
وال يف خ�������س���ائ���ره���م ال���ب���اه���ظ���ة ،وال يف
الإزع�������اج امل�����س��ت��م��ر ف��ح�����س��ب� ،إمن����ا ه���و يف
ق�����درة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث
�أدوات ج��دي��دة لل�صراع ،وت�صنيع �أوراق
جديدة للعبة ،ولهذا دب �شيء من الي�أ�س
ل��دى القيادة ال�صهيونية حداها �إل��ى �أنْ
تطالب �آ�سري اجلنود ال�صهاينة يف غزة
ب��ال��ت��ف��او���ض ف����وراً ب�����ش���أن الإف������راج عنهم
يف م�سعى لتحقيق �صفقة ير�ضى عنها
قطعان االحتالل يف فل�سطني املحتلة.
ه��ذا ه��و م��ا يتعني االلتفات ج��ي��داً �إليه:
�أن �إحداث ُك َّوة يف جدار الهيمنة ال�سميك
ي��ت��ط��ل��ب اخ��ت��راق�����ات ن���وع���ي���ة ،و�إب�����داع�����اً
م�����س��ت��م��راً ،وع��زمي��ة ق����ادرة ع��ل��ى ال�صمود
واال���س��ت��م��رار ،وق��ن��اة الت��ل�ين �أب�����داً مهما
ت�ساقط من حولها املتخاذلون.
 Vكاتب م�صري

ب��ن��اء ح��ي��ات��ه��م .ويف ال��ع��ام�ْي�نْ امل��ا���ض��ي�ين،
�شرع اجلي�ش على نحو متزايد يف ق�صف
�أه��داف داخ��ل خميمات املدنيني وقراهم
�أو بالقرب منها.
ويف والية �شان ال�شمالية القريبة ،ا�ست�أنف
اجل��ي�����ش وج��ي�����ش حت��ري��ر ت��ان��غ ال��وط��ن��ي
الأعمال العدائية وهي ا�ستمرار ل�صراع
يعود تاريخه �إلى عام  .1963وعلى مدى
ال�سنوات الت�سع املا�ضية� ،أر�سل القتال بني
اجلي�ش وجي�ش التحالف الدميقراطي
ال��وط��ن��ي يف م��ي��امن��ار ،ال��ت��اب��ع ملجموعة
ك��وك��ان��غ ال��ع��رق��ي��ة ،ع�����ش��رات الأل�����وف من
الالجئني عرب احلدود �إلى ال�صني .و�إلى
اجل��ن��وب ،وا�ستهدف اجلي�ش امل�سيحيني
من بني �سكان كارين ،مما دفع �أكرث من
� 100أل���ف الج���ىء �إل���ى تايلند على مدى
العقدين املن�صرمني.
ولي�ست عمليات الت�شريد تلك هي وحدها
ال��ت��ي حت��اك��ي و���ض��ع ال��روه��ي��ن��غ��ا ب�����ص��ورة
قامتة ،فقد �أفادت ن�ساء من �إثنية الكا�شني
والكارين ،ب�أن اجلي�ش ا�ستخدم االغت�صاب
�ضدّهن ك�شكل م��ن �أ�شكال القمع ،متاماً
مثل عمليات االغ��ت�����ص��اب اجل��م��اع��ي التي
�أفاد بوقوعها الالجئون الروهينغا.
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