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استراليا : سياسات هجرة جديدة
املهاجريــن  ســيدني: جنحــت أســرتاليا يف احلــد تدفــق 
اليهــا بانتهــاج سياســة صارمــة حياهلــم، وحازت سياســتها 
علــى استحســان بعــض الــدول املعاديــة للهجــرة، لكنهــا 
حظيت بانتقادات واسعة من االسرة الدولية، واملنظمات 

احلقوقيــة.
وبينما تشهد اوروبا والواليات املتحدة صعودا للشعبويني 
املعاديــن للهجــرة، تؤكــد اســرتاليا على جدوى السياســة 
املتشددة يف هذا اجملال، وهي وإن كانت تثري جدال فإنها 
كانت فعالة يف ردع املهاجرين عن حماولة بلوغ شواطئها.

خط متشدد

 ومنــذ تبــي احملافظــني احلاكمــني هــذا اخلــط املتشــدد 
حيــال املهاجريــن قبــل مخــس ســنوات، تواجــه كانبــريا 

تنويهــا وانتقــادات حــادة يف الوقــت نفســه.
وحتــى قبــل مخــس ســنوات، كان املهاجــرون اليائســون 
القادمون من افغانســتان وســريالنكا والشــرق االوســط 
ــوا بشــكل شــبه  يســتقلون الســفن مــن اندونيســيا ليصل

يومــي اىل الســواحل اجلنوبيــة هلــذا البلــد الشاســع.

تاريخ الهجرة

ولقــي حنــو 1200 شــخص مصرعهــم غرقــا يف رحــالت 
ــاع سياســة  ــارت احلكومــة اتب ــك اخت ــور هــذه، لذل العب
صارمة مربرة يف نظرها مبكافحة مهربي البشر وضرورة 

ردع املهاجريــن عــن اجملازفــة حبياتهــم.
وكانت ســفن البحرية األســرتالية تطرد بشــكل ممنهج 
السفن يف عمليات جتري بسرية كبرية يف عرض البحر.

واملهاجــرون الذيــن ينجحــون يف الوصــول، ينقلــون اىل 
خميمات احتجاز نائية يف احمليط اهلادئ يف ناورو او بابوا 

غينيا اجلديدة. وحتى إذا كان طلب اللجوء الذي تقدموا 
بــه مقبــوال، ال ميكنهم البقاء على االراضي األســرتالية.

وهذه السياسة تكللت بالنجاح اذ تراجع عدد الواصلني 
ــام  ــرأي الع ــا ادت اىل انقســام ال اىل حــد كبــري، لكنه

واســاءت اىل الســمعة الدوليــة للبــالد.

انتقادات

وقــد انتقــد املدافعــون عن حقوق االنســان بلدا غنيا ختلى 
عــن جمموعــات ضعيفــة مــن االفــراد. وحتدثــت املعلومــات 
الــي ســربت مــن املخيمــات عــن انتهــاكات ضــد املقيمني 
فيهــا واصابــة عــدد منهم بانهيار عصيب وعمليات انتحار.

استراليا مثال

لكــن يف اوروبــا والواليــات املتحــدة، اعتــرب بعض مؤيدي 
اليمني الشــعبوي اسرتاليا مثاال.

فقــد ذكــرت زعيمــة التجمــع الوطــي الفرنســي ماريــن 
لوبــن والقومــي الربيطانــي املعــادي للهجرة ناجيل فاراج او 
وزيــر الداخليــة االيطالــي اجلديد اليميــي املتطرف ماتيو 

ســالفيي، بشــكل او بآخــر اســرتاليا منوذجــا حيتــذى.

ترمب مؤيد

وبعيــده توليــه مهامــه، أجــري الرئيــس االمريكــي دونالد 
ترمــب اتصــاال هاتفيــا ســادته خالفــات حــادة مــع رئيــس 

الــوزراء االســرتالي مالكــومل ترنبــول.
ولكــن الرجــالن وجــدا أرضيــة للتفاهــم بشــأن قضيــة 
اهلجــرة. وقــال ترمــب حملادثه »إنها فكرة جيدة. جيب ان 

نفعــل ذلــك حنــن ايضــا. أنتــم اســوأ مــي«.

سياسية وإقتصاد
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الجغرافيا ساعدت

ويــرى حمللــون ان كانبــريا جنحــت يف وقــف وصــول 
اتباعــه.  يصعــب  منــوذج  لكنهــا  الســريني  املهاجريــن 
فأســرتاليا قــارة حماطــة مبيــاه خطــرية وداخلهــا وســط 

يصعــب العيــش فيــه.
ــة يف  وقــال ســتيفن كاســلز اخلبــري يف اهلجــرات الدولي
جامعة سيدني، لوكالة فرانس برس »هناك فرق كبري. 
اوروبا والواليات املتحدة لديهما حدود برية ومن الصعب 

جــدا منع النــاس من القدوم«.

االسرة الدولية

واضــاف »ال شــك ان اســرتاليا تشــكل مثــاال للواليــات 
املتحــدة وبعــض القــادة االوروبيــني. لكــن فعليــا اســرتاليا 
تنتهــك واجباتهــا يف جمــال حقــوق االنســان بصفتهــا دولــة 

موقعــة ملعاهــدات االمــم املتحــدة« حــول الالجئــني.
 واجهت كانبريا انتقادات االســرة الدولية، ورأت االمم 
املتحــدة انهــا تتبــع سياســة »عقابيــة« حيــال املهاجريــن 

»تنتقــص حقوقهــم االنســانية«.
ارقام وممارسات

وقــد اغلــق املخيــم الواقــع يف مانــوس يف بابــوا غينيــا 
اجلديدة، أبوابه بعدما اعتربه القضاء االسرتالي خمالفا 
للدســتور، وأرســل ســكانه البالــغ عددهــم 600 اىل ثالثــة 

مراكز انتقالية.
وحاليــا هنــاك 255 شــخصا حمتجــزون يف جزيــرة نــاورو 
معظمهم عائالت وبينهم 22 طفال حســب أحدث االرقام.
وأرســل كثــري مــن املهاجريــن اىل دول اخــرى. وبعضهــم 
ــرم مــع الرئيــس  ــاق اب ــات املتحــدة مبوجــب اتف اىل الوالي

االمريكــي الســابق بــاراك اوبامــا.
ومل تعــد القضيــة حتتــل عناويــن الصحــف األســرتالية 

الكــربى.

برامج االنسانية

واكــدت احلكومــة األســرتالية منــذ فــرتة طويلــة ان 
سياستها الصارمة حيال املهاجرين السريني تسمح بإنقاذ 
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حياة كثريين منهم وتسمح هلا بان تكون أكثر تساهال 
مــع الذيــن يصلــون بالطرق القانونية لطلب اللجوء.

وإذا كانت احلدود املغلقة متاما، أكد ترنبول االسبوع 
املاضي ان الربامج االنســانية واخلاصة بالالجئني ســخية 

جدا.

نحن نقرر

وقال ان »سبب ذلك هو اننا نقرر، احلكومة األسرتالية 
تقــرر باســم الشــعب االســرتالي، مــن يأتــي اىل اســرتاليا، 

وليــس املهربون«.
ويعــرتض البعــض علــى هــذا الســخاء. لكــن احلكومــة 

احملافظــة ال تنــوي تغيــري موقفهــا. وهــذا مــا قالــه بشــكل 
واضح يف نهاية االسبوع املاضي وزير الداخلية بيرت داتن، 
بتأكيده ان املهربني ما زالوا ناشطني يف اندونيسيا حيث 

ينتظــر مــا يقــدر بـ 14 الف مهاجر الســفن.
واضــاف »مــن الضــروري ان يدرك الناس ان النجاح الذي 
حتقــق بعــد جهــد شــاق يف الســنوات االخــرية ميكــن ان 
ينتهي مببادرة تعاطف واحدة، بنقل عشــرين مهاجرا من 

مانوس اىل اســرتاليا«.
وتابــع ان »الســفن اختفــت وإذا جنحــت ســفينة واحــدة يف 
الوصول اىل اسرتاليا سينتشر النبأ مثل النار يف اهلشيم«.
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متى يحق لوزارة الهجرة الغاء تأشيرة سارية 
المفعول أو حتى االقامة الدائمة؟ وماهو دور 

محكمة االستئناف االدارية؟

سياسية وإقتصاد

احملامية جودي مجوي   
أفــادت تقاريــر اعالميــة 
وزارة  بــأن  مؤخــرًا 
اهلجــرة ألغــت عشــرات 
لطالــيب  التأشــريات 
علــى  حصلــوا  جلــوء 
اســرتاليا  يف  احلمايــة 
بســبب عودتهم لبالدهم 
او  عطلــة  لقضــاء  األم 
الكتشــاف تزويرهــم للمعلومــات الــي منحــوا مبوجبهــا 
احلمايــة. كمــا وأشــارت التقاريــر إىل ان الكثرييــن مــن 
هــؤالء جلــؤوا حملكمــة االســتئناف االداريــة AAT الــي 
بدورهــا متكنــت مــن الغــاء بعــض هــذه القــرارات عندمــا 

التأشــرية.  الغــاء  باســباب  النظــر  أعــادت 
للحديــث عــن احلــاالت الــي ميكــن فيهــا لــوزارة اهلجــرة 
ومحاية احلدود األســرتالية الغاء تأشــريات سارية املفعول 
وحتى اقامات دائمة الشخاص يف اسرتاليا التقينا خببرية 
اهلجــرة واللجــوء احملاميــة جــودي محــوي الي شــرحت لنا 
صالحيات الوزارة ودور حمكمة االستئناف وحتى معنى 

.Character Test امتحان الشــخصية الـ
 ويشــار هنــا إىل أن وزارة اهلجــرة ألغــت أكثــر مــن 700 
تأشــرية منذ تعديل قانون اهلجرة ومنح الوزير صالحيات 

موســعة يف متــوز يوليــو عــام 2014.
 BBC اســتمعوا هنــا اىل البــث املباشــر الذاعتنــا و الذاعــة

http://www.sbs.com.au/arabic/live أيضــا  
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أبواب أستراليا مغلقة أمام المهاجرين

سياسية وإقتصاد

الشرطة األسترالية

البيانــات  أحــدث  أظهــرت  عربيــة   - أبوظبــي 
احلكوميــة أن عــدد ســكان أســرتاليا سيســجل 
ــن املوعــد  ــد م ــل حنــو عق ــون نســمة، قب 25 ملي
املتوقــع لذلــك، يف ظــل جــذب مئــات اآلالف مــن 

املهاجريــن ســنويا. 
وكشــفت البيانات أن كل دقيقة يصل شــخص 
الطلــب علــى  للعيــش يف أســرتاليا، ممــا عــزز 
كل شــيء مــن املنــازل إىل الســيارات واملــدارس 
االقتصاديــة  التوقعــات  ورفــع  واملستشــفيات، 

للبــالد.

ووفقا لتقديرات املكتب االسرتالي لإلحصاءات 
من املتوقع أن يصل عدد السكان إىل 26 مليون 
نســمة، خــالل 3 أعــوام اســتنادا إىل االجتاهــات 

الراهنة.
وأثــارت الزيــادة الســريعة يف أعــداد املهاجريــن 
واالجتماعــي  االقتصــادي  األثــر  بشــأن  نقاشــا 
للهجرة، يف ظل عدم مالئمة البنية التحتية، مما 
أدى لتكــدس املــدن، بينمــا عرقــل اتســاع ســوق 

العمــل منــو األجــور.
وقال وزير اخلزانة سكوت موريسون حملطة )3 
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إيــه.إم( اإلذاعيــة ردا علــى ســؤال بشــأن إمكانية تكيف 
أســرتاليا مــع تعــداد الســكان »التكيــف يعــي مواصلــة 

االســتثمار يف البنيــة التحتيــة«.
وأضــاف: »هلــذا وضعنــا خطــة للبنيــة التحتيــة حجمهــا 75 
مليــار دوالر. كان يتعــني وجودهــا لدعــم هــذا النمو الذي 

نشهده يف عدد سكاننا«.
وأظهــر أحــدث إحصــاء رمســي لعدد الســكان أن النجاح 
االقتصــادي ألســرتاليا كان قائمــا علــى اهلجــرة، إذ ولــد 

أكثــر مــن ثلث الســكان يف اخلارج.

وكشــف نفــس اإلحصــاء أن إجنلــرتا والصــني ونيوزيلنــدا 
واهلنــد هــي أهــم البلــدان الــي يأتي منهــا املهاجرون.

ــب االســرتالي  ــة أجراهــا املكت وأظهــرت دراســة منفصل
لإلحصــاءات، ُنشــرت يف يونيــو، أن اهلجــرة تشــكل 62 
باملئــة مــن النمــو اإلمجالــي يف عــدد الســكان، بينمــا 

ــة. ــة 38 باملئ ــادة الســكان الطبيعي تشــكل زي
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صحيفة النهار ـ رمبا مل يوّفق وزير األشــغال 
يوسف فينيانوس يف مؤمتره الصحفي الذي 
عقــده أمــس، حــول مطــار الرئيــس الشــهيد 
رفيــق احلريــري الدولــي. صحيــح أن األزمــة 
الــي يشــهدها مطار بريوت متعــددة الوجوه، 
لكنــه ال ميكــن تــرك األمــور علــى غاربها، 
واالكتفــاء بإلقــاء املســؤولية علــى جهــات 
رمسيــة أخــرى كمــا هــي العــادة يف لبنــان، 
ــك أن املســؤولية مشــرتكة بغــض النظــر  ذل
عــن حجــم تلــك امللقــاة على عاتــق كل من له 
عالقــة مبــا حيــدث يف هــذا املرفــق احليــوي، 

واملعــي بهــا بشــكل مباشــر.
ليســت غايــة هــذا النــص اهلجــوم علــى وزيــر 
األشــغال أبــدًا، لكــن تراشــق املســؤولية ال 
خيفف مما يعانيه املسافرون والزوار يف املطار 
من سوء يف اخلدمات والزمحة اخلانقة. ال بل 
إنه ســيفاقم املعاناة من دون أي حّل ملموس. 

إذ إن تصريــح فينيانــوس ســيفتح البــاب أمــام 
ردود فعــل ســاحتها الكبــاش السياســي، 

فيمــا لــن يلحــظ املســافر أي تغيــري ملحوظ.
اإلعتــذار الــذي تقــدم بــه وزيــر االشــغال مــن 
املســافرين جيــد ويف مكانــه. فاألخــريون 
حباجــة لســماعه مــن أي جهــة رمسيــة عــن 
الزمحــة الــي يغرقــون فيهــا يف املطــار. هــذا 
أقل اإلميان، لكن هذا يعي أيضًا أن هناك 
أزمــة جيــب أن يتــم إجيــاد حــّل هلــا بأقصــى 
ســرعة، وإال فــإن اإلعتــذارات املتكــررة لــن 

تنفــع حينهــا.
فمــا يشــهده مطــار بــريوت الدولــي مــن أزمــة 
ازدحــام كشــف عــن فوضــى كبــرية دفعــت 
صفــوف  يف  لالنتظــار  املســافرين  بعــض 
طويلــة علــى مداخــل املطــار ونقــاط التفتيــش 
والتســجيل، فيمــا اضطــر آخــرون إىل إلغــاء 
الــي  رحالتهــم فذهبــت كلفــة التذاكــر 

ماهو مصير مطار بيروت؟ 

سياسية وإقتصاد

مطار بيروت
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ــاء. ابتاعوهــا هب
إزاء هذا الوضع، أصدرت رئاسة مطار بريوت بيانًا دعت 
فيه املسافرين إىل احلضور قبل 3 ساعات على األقل من 

موعد سفرهم وإقالع الطائرة.
هــل هــذا هــو احلــّل؟ علمــًا أن هنــاك مشــكالت أخــرى 
فاقمــت مشــكلة اإلزدحــام وهــي االعمــال والتجهيــزات، 
الي حتدث عنها فنيانوس ووزير العدل سليم جريصاتي 
الذي طلَب حتريك الدعوى العامة يف ما أمساه “صفقات 

مشــبوهة” حتصــل يف املطار.
لقــد ســعى بيــان رئاســة املطــار إىل التحايــل على ما جيري 
موحيــًا بــأن أزمــة االزدحــام ســببها املســافرون. لكن هذا 
غري صحيح. ذلك أن مشــكلة املطار هي الفوضى وليس 
عــدم قدرتــه علــى اســتيعاب عــدد كبــري مــن املســافرين. 
ومن أشكال هذه الفوضى بعض إجراءات احلماية الي 
ظهر أن ال داعي هلا. ونقصد هنا بالتحديد نقاط التفتيش 
األولية. إذ ال لزوم هلا وهي غري موجودة يف كل مطارات 

العــامل. ألن املســافر بعــد مــروره بنقــاط التســجيل وتــرك 
االمتعــة ثــم تســجيل الدخــول واخلــروج لــدى األمــن العام، 
سيّمر حتمًا على نقاط التفتيش النهائية قبل الصعود إىل 

الطائرة.
رمبــا علــى اجلهــات املعنيــة أن جتــد حــاًل ســريعًا لتقليــص 
حجــم اإلزدحــام. ومنهــا إلغــاء نقــاط التفتيــش األولية الي 
تســتلزم عديــدًا إضافيــًا مــن القــوى األمنية، الــي يتوجب 
توجيه الشكر هلا، إذ إن أفرادها حمرورمون حاليًا من 

احلصــول علــى مأذونيات للحفاظ على األمن.
وعلــى كل مســؤول أن يــدرك أن تراشــق اإلتهامــات ال 
يفيــد أحــدًا، وقــد يتســبب الحقــًا يف تشــويه صــورة مطــار 
بــريوت الدولــي ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن خســارة ماليــة 
خلزينــة الدولــة. كمــا أن املســؤول هــو اجلهــة املناطــة 
بتوضيح أي مشكلة عامة وحّلها، وليس أن يكتفي هو 
بالشــكوى، وإال فلمــن يوجــه املواطن اللبناني شــكواه؟
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 ، أســرتاليا  لــدى  املغــرب  ســفري  دعــا  ـ  وكاالت   
كريــم مــدرك ،أمــس اخلميــس ببــريث )جنوب غرب 
اغتنــام  اىل  األســرتاليني  املســتثمرين  أســرتاليا(، 

الفــرص االقتصاديــة الــي تتيحهــا اململكــة .
وأكــد مــدرك ،يف كلمــة لــه يف “منتــدى النســاء 
والريــادة 2018” ، الــذي احتضنتــه غرفــة التجــارة 
األســبوع  إطــار  ،يف  اســرتاليا  لغــرب  والصناعــة 
فاتــح  اىل  غشــت   27 )مــن  األســرتالي-االفريقي 
شــتنرب(، أن اإلمكانــات االقتصاديــة للبلدين ال تزال 

غــري مســتغلة.
وأضــاف ان املغــرب يعتــرب ليــس فقــط ســوقا هامــة 
ــا  ــاز حنــو افريقي ــا بامتي ولكــن أيضــا جســرا جتاري
ومــن افريقيــا حنــو أوروبــا ،داعبــا اىل اختيــار منــوذج 
مقــاوالت مســتدامة يف جتــارة منتوجــات الفوســفاط 
مــن أجــل تأمــني دميومتهــا، وضمــان األربــاح لقطــاع 
ــى حــد  ــة عل ــن املغارب الفالحــة األســرتالي وللمصدري

ســواء.
االهتمــام مبياديــن  اىل  البلديــن مدعــوان  ان  وقــال 
أخرى واعدة ،يف إطار التعاون االقتصادي، من قبيل 
الطاقــات املتجــددة ،وتدبــري امليــاه، وقطــاع الزيتــون 

ــة. ،وزيــت األركان، واملنتوجــات البحري
تعميــق  اىل  يتطلــع  املغــرب  ان  اىل  الســفري  وأشــار 

وتوســيع 

هــذا التعــاون اىل مــا يتجــاوز التجــارة واالســتغالل 
املعدني بإقامة شراكات مبتكرة يف خمتلف امليادين.

من جهة أخرى ، استعرض مدرك التطور االقتصادي 
للمملكــة يف خمتلــف القطاعــات ،مــربزا أن إحــراز 
هــذا التقــدم حتقــق بنســبة كبــرية جــراء الصــادرات 
واالســتثمارات ،ولكــن أيضــا بفضــل دور املــوارد 
البشرية وخاصة النساء الالئي يلعنب دورا كبريا يف 

مسلســل التنميــة االقتصاديــة للبــالد.
وأضاف ان االقتصادات تتطور بوترية سريعة باملغرب 
وهــو مــا مكــن البلــد مــن احتــالل موقــع متميز ضمن 
االقتصــادات االفريقيــة الرئيســية، مــربزا ان الفالحة 
وقطــاع اخلدمــات يســاهمان بدرجــة كبــرية يف هــذه 

التنميــة االقتصادية .
وذكر بأن املغرب ، حتت القيادة الرشــيدة لصاحب 
اجلاللــة امللــك حممــد الســادس ،قــام بإصالحــات 
اقتصــادة كبــرية ،بفضــل االســرتاتيجيات القطاعيــة 
الصناعــي”  التســريع   ” كمخططــات  املبتكــرة 
بالنســبة للصناعــة ،و “املغــرب األخضــر” بالنســبة 
للنهــوض  تصدير”بالنســبة  للفالحة،و”مغــرب 

بالصــادرات.
متميــزة  أصبــح حيتــل مكانــة  املغــرب  ان  واعتــرب 
كفاعــل اقتصــادي يف املنطقــة بفضــل االصالحــات 
اجلغــرايف  ،والقــرب  باشــرها  الــي  االقتصاديــة 
للشــركاء األساســيني،واتفاقات التبــادل احلــر الــي 
وقعهــا مــع خمتلــف البلدان واجملموعــات االقتصادية .

وحتــدث مــدرك عــن النموذج املغربــي يف إطار التعاون 
جنوب-جنوب،والذي قال بأنه يعطي االهتمام لتبادل 
اخلــربات والكفــاءات يف خمتلــف املياديــن ، مشــريا 
اىل ان هذا النموذج مكن اململكة من ان تلعب دورا 

سفير المغرب في أستراليا يدعوا المستثمرين 
األستراليين إلى  األستثمارات االقتصادية في 

المغرب

سياسية وإقتصاد
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هاما يف املنطقة بفضل استثمارات قطاعها اخلاص .
من جهتهم ، أكد عددد من املتدخلني على ضرورة 
ما  اىل  افريقيا  مع  أسرتاليا  جتارة  وتنويع  توسيع 
افريقيا  ان  موضحني   ، املعدني  االستغالل  يتجاوز 
بساكنتها الشابة وغناها ومواردها تتيح إمكانات 
هائلة للتجارة واالستثمار . واشاروا اىل وجود عقبات 
يتعني التغلب عليها من قبيل حماربة الفساد ،والقيود 
املفروضة على االستثمارات، واحلواجز اجلمركية 

.
وخالل هذه املنتدى، حضر املغرب يف خمتلف حلقات 
املكتب  مشاركة  عرب  وخاصة  واألنشطة  النقاش 
الشريف للفوسفاط برواق يتيح للزوار فرصة التعرف 

على خمتلف منتجاته .
وباالضافة اىل اجلانب االقتصادي ،شارك املغرب يف 
العديد من التظاهرات ذات الطابع الثقايف ،وخاصة 
من خالل عرض فيلم ” أباتريد” لنرجس النجار ، 

وتنظيم عرض لألزياء التقليدية املغربية.
حضره  الذي  األسرتالي-االفريقي،  األسبوع  وشهد 
املعدنية  الصناعة  قطاع  يف  الفاعلني  من  العديد 
واالقتصاد ملناقشة قضايا فرص التنمية واالستثمار، 
،وخاصة  وأفارقة  أسرتاليني  مسؤولني  مشاركة 
والسياحة األسرتالي  واالستثمار  التجارة  وزير  نائب 
الشرق  قسم  ومديرة  كواتون،  مارك  ،السيد 
األوسط وافريقيا بوزارة الشؤون اخلارجية ،السيدة 
،وممثلي  أفارقة  وزراء  اىل  يون،باالضافة  هاك 
االحتاد االفريقي ،والسفراء األفارقة املعتمدين لدى 

أسرتاليا .
لالستثمار  سوق  أكرب  اإلفريقية  القارة  وتعترب 
بالنسبة للصناعات املعدنية األسرتالية ، حبيث تعمل 
باستثمارات   ، أسرتالية  شركة   200 من  أزيد  بها 

تقدر بنحو 30 مليار دوالر.

امللك املغربي محمد السادس
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االقتصاد األسترالي يشهد تصاعدا رغم 
االزمات

سياسية وإقتصاد

اعتــرب ســكوت جــون موريســون وزيــر اخلزانــة 
األســرتالي، أن اقتصاد بالده يســري قدمًا رغم 
الظروف احمليطة ببالده عامليًا، مشريا إىل أن 
قطاعات االقتصاد املختلفة ستواصل يف العام 
احلالــي 2018 زمخهــا كمحــرك لالقتصــاد 
االبتــكار  قطاعــات  خاصــة  االســرتالي 
والضرائب والطاقة بكافة أشكاهلا التقليدية 
واملتجددة. وقلل موريسون يف حوار أجرته معه 
صحيفة »فايننشال ريفيو«، من شأن تهديدات 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب معتــربًا أن 
الظــروف الــي ميــر بهــا االقتصــاد العاملــي حتد 
مــن تطلعــات الساســة، معتــربًا أن التخفيضات 

الضريبيــة الــي أدخلهــا ترامــب على شــركات 
بــالده ستســاهم علــى حنــو إجيابــي يف دفــع 
منــو الشــركات األمريكيــة وكل املورديــن 

املتعاملــني معهــا يف العــامل.  

وذكــر موريســون أن اقتصــاد بــالده يســعى 
للتغلب على مشكالته يف االستثمار واإلنفاق 
يف جمــاالت اإلســكان وتعديــالت الضرائــب. 
ويعــد ســكوت جــون موريســون املولــود يف 13 
يف  السياســة  رجــال  أبــرز  أحــد   1968 مايــو 
أســرتاليا كمــا أنــه عضــو فــى جملــس النــواب 
االسرتاىل وعضو مهم باحلكومة بعد 2013، 

ترجمة
محمد سيد
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حيث مت تعيينه وزيرًا للهجرة ومحاية احلدود، عالوة 
ــات  ــرا للخدم ــه يف أواخــر عــام 2014 وزي ــى تعيين عل
االجتماعيــة، وأخــريًا موقعــه كأمني خزانة أســرتاليا 
اململكــة  يف  اخلزانــة  وزيــر  ويعــادل  وزيــر-  )رتبــة 
املتحــدة أو وزيــر اخلزانــة يف الواليــات املتحدة أو وزير 
املاليــة يف بعــض البلــدان األخــرى( يف وزارة تورنبــول 
األوىل، يف موقع مهم جنبًا إىل جنب مع وزير املالية، 

وإىل نص احلوار:

فيمــا يخــص اقتصــاد الواليــات المتحــدة وخفض 
ضرائــب ترامــب، مــا هــو المــزاج االقتصــادي 

ــرة؟ ــاك بعــد زيارتــك األخي هن
التخفيضــات  أن  الواضــح  ومــن  جــدا،  إجيابــي   -
الضريبيــة يف الواليــات املتحــدة كان هلــا تأثري كبري 
ــى  ــى جمتمــع األعمــال، وهــو مــا ســيؤثر عل جــدا عل
اجلانــب الصعودي.االبتــكار، جنبــا إىل جنــب مــع 
الطاقــة واإلقــرار الضريــيب، جمــاالت رئيســية كنــت 
تبحثها خالل اآلونة االخرية، ما تأثري هذه القطاعات 
علــى االقتصــاد األســرتالي، يف ظــل وجــود شــركات 
جوجــل و أمــازون، هــل هــذا جيــد أم خطــر حمتمــل 

القتصــاد أســرتاليا؟

 - للتعامــل مــع االضطــراب، وللتعامــل مــع زيــادة 
ــادة  ــة واحــدة فقــط، وهــي زي ــاك إجاب املنافســة، هن
الثــالث  القطاعــات  االســتثمار يف  االســتثمار، ألن 
وغريهــا جيعلــك أكثــر إنتاجيــة، وأكثــر ابتــكارا، 
وينمــي قــوة العمــل لديــك، وهــو بالتالــي الســبب الذي 

جيعــل الضرائــب مهمــة. 
الشــركات الــي حتدثنــا إليهــا، تتطــور يف اقتصــاد 
متزايــد، وأدت التغيــريات الــي أدخلــت علــى النظــام 

الضريــيب إىل إزالــة القلــق.
مــن احملتمــل أن تكــون هنــاك مناوشــة جتاريــة بــني 
ــى  ــات عل ــع فــرض عقوب ــس ترامــب والصــني م الرئي
إســاءة اســتخدام امللكيــة الفكريــة. مــا مــدى قلقــك 

بشــأن كيفيــة تأثــري ذلــك علــى أســرتاليا؟
ـ أعتقــد أن هــذه القضايــا ميكــن إدارتهــا أكثــر 
بكثري مما توحي به األحداث أو تراه هذه اجلزئيات 
مــن التحليــل، هــذه األمــور تــدار مــن قبــل أطــراف 

متعــددة. كنــت قــد فهمت أيضا أن املاليني من نقاط 
االتصــال يف االقتصــاد العاملــي يتــم تنســيقها خــارج 
احلكومــات، وبالنســبة للشــركات األمريكيــة فإن 
ــه خــارج حــدود الواليــات  أكثــر مــن نصــف مــا تفعل
املتحــدة. هــذه اإلجابــة على تلك األنــواع من املخاطر، 
ولكــن جيــب الوضــع يف االعتبار هو أنه هلذا التعقيد 
مل نرتاجــع عــن اتفاقيــة تــي تي بي، حنن مل نستســلم. 

ميكــن أن تســتمر األعمــال.
عوائــد الســندات العالميــة قفــزت كثيــرا فــي 
األيــام واألســابيع الماضيــة. أي آثــار تترتــب علــى 
ــراض  ــف االقت ــاع تكالي ــث ارتف ــن حي ــتراليا م أس

ــوك؟ ــة أو البن للحكوم

ـ   حسنا، لن يكون هناك أي مربر لذلك. أعي، ما 
رأينــاه هنــا يف اآلونــة األخرية، كما أعتقد، يعكس 
الثقــة املتناميــة يف حيــث يتجــه االقتصــاد األمريكــي. 
وكمــا تعلمــون، فالتضخــم ثابــت. مــرة أخــرى، ال 
ــري  ــاك أي شــيء مفاجــئ بشــكل كب أعتقــد أن هن
حــول ذلــك. فالفــارق الــذي نــراه بــني الواليــات املتحدة 
وأســرتاليا قــد يضيــق ولكــن جملموعــة مــن العوامــل 
يف  عليــه  حنصــل  كنــا  الــذي  األداء  إن  املختلفــة. 
إصــدارات الســندات، وخاصة خالل فصل الصيف، 
كما تعلمون، اليزال قويا بشكل ال يصدق وبأسعار 

كبــرية ومــرات عديــدة.
هنــاك توقعــات لنمــو الوظائــف بأكثــر مــن 3 
فــي المائــة وتوقعــات أخــرى للســنة الماليــة 
بأقــل مــن 2 فــي المائــة. ماهــو الحــال بالنســبة 

للميزانيــة؟
ـ  لقد اختذنا نهجا حذرا، ونسعى إىل مواصلة القيام 
بذلــك ألننــا نعتقــد أن هــذا هــو الشــيء املســؤول الذي 
جيــب القيــام بــه. لقــد اســتأثر قطــاع الصحــة حبوالــي 
ربــع الزيــادة. ونذكــر أنــه يف قطــاع الصحــة، كان 
القطاع األعلى مبعدالت منو األجور. أعتقد أنه كان 
حوالي 2.7 %، وعلى مدى األشهر الـ12 املقبلة سوف 
نعتمــد علــى توافــر العمالــة يف الســوق لتكــون قــادرة 

علــى الدخــول للوظائــف اجلديدة.
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إذا كنــت تأمــل فــي زيــادة الطلــب علــى العمالــة 
فهــل ســوف يكــون هنــاك إصــاح لمشــكلة 

ــور؟ األج

- هــذا هــو الــدرس التارخيــي. ولكــن منــو األجــور مل 
يقتصــر علــى أســرتاليا. وقــد حــدث ذلــك يف العديــد 
مــن االقتصــادات املتقدمــة النمــو. يف أســرتاليا، لديك 
مضاعفــات إضافيــة فيمــا خيــص ضبــط األوضــاع يف 
جمــال االســتثمار بالتعديــن الــذي كان لــه تأثــري غــري 

جيد على اقتصادنا.
األمــن  يف  والتوســع  االســتثمار  زيــادة  املهــم  مــن 
الوظيفــي، وزيــادة االســتثمار يف االبتــكار والبحــث 
والتكنولوجيا الي تساعد يف الواقع الناس لتكون 

أكثــر إنتاجيــة، وختفــض األســعار.
لماذا يتم خفض الضرائب للشركات الكبرى؟

- إن السبب وراء قيامنا بذلك هو تشجيع الشركات 
علــى االســتثمار يف األشــياء الــي جتعــل أعماهلا أقوى 
تلــك  مــن  األجــور  فوائــد  ســتأتي  واآلن،  وأكــرب. 
النتيجــة. وســتأتي فوائــد األجــور مــن عملية مباشــرة، 
وهو ما تعلمون أن العديد من الشركات قد اختارت 
القيام به هنا. لذلك ميكن أن تأتي فوائد األجور يف 

مراحل متعددة. ولكن الشيء الوحيد الذي أعرفه- 
ألنــي أعتقــد أنــه جيب استكشــاف النقطــة املقابلة- 
هــل حيصــل األشــخاص علــى املزيــد مــن األربــاح عــن 
طريق إبقاء ضرائب الشركة أعلى؟ حسنا، بالطبع 
ال. هــل ترتفــع األجــور يف الشــركات الي ال تســتطيع 

أن تكــون مرحبــة؟ حســنا، بالطبــع ال.
مــاذا عــن النظــام المصرفــي اإلســترالي وقــدرة 

البــاد علــى النمــو خــال العــام 2018؟

- أرى أن هنــاك العديــد مــن األســباب الــي ســتجعل 
النمــو رغــم األزمــات املاليــة  أســرتاليا قــادرة علــى 
ــة  ــا نتيجــة املتان ــري منه ــي يف جــزء كب ــة، وال العاملي
والبيئــة التنظيميــة القويــة املوجــودة لنظامنــا املصــريف 
والنظــام املالــي، واملعــرتف بها يف مجيع أحناء العامل. 

أعتقــد أن نظامنــا املصــريف واملالــي قــوي وفعــال جدا. 
ومــن املؤكــد أن لديــه قضايــا حتتــاج إىل معاجلــة مــن 
وجهة نظر املستهلك، كما أرى أن الدوالر االسرتالي 
يســعى لإلرتفــاع بعنــاد أمام الــدوالر األمريكي، وهو 
مــا جيعــل العــام احلالــي 2018 ينمــو بشــكل أفضــل 

هــذا العــام، وختفيض العجز يف امليزانية.
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تداعيات ظهور العنصرية في استراليا

مقاالت

كتبت رئيسة التحرير، عال بياض

ال للعنصريـــه يف اســـرتاليا  ـ العنصريـــه هـــي أحـــد 
أسباب الفتنه ، وأبرز أسباب احلروب والتفرقه يف 
اجملتمعـــات . فالعنصريـــه متجـــذره يف البشـــريه منـــذ 
القـــدم ، ومتـــارس يف كثـــري مـــن بلـــدان العامل وهي 
يف ازديـــاد . العنصريـــه هـــي ســـلوكيات ومعتقـــدات  
ممـــا جتعـــل املعاملـــه غـــري متكافئـــه ومتســـاويه، 
وتـــؤدي اىل التمييـــز والتهميـــش، والتفرقـــه ونشـــوب 
النزاعات والكراهيه ، وتفكيك اجملتمع وجعله 

غـــري متجانـــس ومرتابـــط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهتز اجملتمع االسرتالي حكومتًا وافرادًا ، عند اطالق 
السـيناتور اجلديـدFraser Anning عـن واليـه كوينزالنـد 
، يف خطابـه االول بوقـف هجـره املسـلمني اىل اسـرتاليا 
ووصفهـم باالرهابـني . وهـو ينتمـي حلـزب« امه واحده » ( 
)Australian party (حـزب متطـرف يشـعل النزعـه الدينيه 

املتعصبه .

سكوت موريسون، رئيسا للحكومة

أوغســت   24 يــوم  األســرتالي  الليربالــي  احلــزب  اختــار 
2018 ســكوت موريســون ليكــون رئيــس الوزراء اجلديد 

ألســرتاليا، وذلــك بعــد 
»انقــالب« داخــل احلــزب ضــد رئيــس الــوزراء مالكــومل 
ترنبول. ويعد موريســون أكثر ميينية من ســلفه املعتدل، 
ــى رأس وزارة اهلجــرة  ــه عل وهــو معــروف خصوصــا بعمل
يف 2013 و2014 عندمــا أطلــق عمليــة »حــدود ســيادية« 
لــرد املهاجريــن عــن التوجــه حبــرا إىل أســرتاليا. وأمضــى 

موريســون ســنة علــى رأس وزارة اهلجــرة، وعــني بعــد ذلك

يف ديسمرب/كانون األول 2014 وزيرا للشؤون االجتماعية 
وبعدهــا وزيــرا للخزانــة بعــد »انقــالب« مالكــومل ترنبــول 

على توني أبوت يف ســبتمرب/أيلول 2015

ردود افعال

جائت ردود األفعالل غاضبه على كل املستويات ، ودان 
الربملـان هـذا اخلطـاب العنصـري ضـدد املسـلمني ، النـه 

غـري مقبـول وخيالف الدسـتور ويعـد تطرف فكري . 
مفي اجلاليه االسالميه يف اسرتاليا دكتور ابراهيم ابو 
حممد ،  من جانبه،وصف تصرحيات السيناتور باملتهور 
والعنصريـه . ويف هـذا الطـار اقامـت حمطه«  sbs« السـنه 
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western  املاضيه عام 2017 دراسه مع جامعه
  sydney ، قــال الباحثــون فيهــا :«اننــا ســنواجه كارثــه 
وطنيــه حمورهــا »االســالموفوبيا« ، اذا مل يتــم القيــام 

بشــيئ إليقــاف التمييــز . 
الربفســور، Dunn ذهــب بالقــول : » ان أرتفــاع التميــز 
العنصري خالل السنوات العشر االخريه أصبح مشكله 
جيــب النظــر اىل إجيــاد حــل . فوجــود بعــض االفــكار 
املتطرفــه لــدى بعــض الشــباب املســلم ، واخنراط بعضهم 
باحلــرب يف ســوريا والعــراق ، واالرهــاب املتطــرف الــذي 
يطــال العــامل ، ممــا يعطي صوره مشــوهه، فهذا النســب 

اصبــح يعــود اىل املســلمني عمومــًا . 
وكان وزيــر اهلجــره داتــون حازمــًا جــدًا جتــاه االفــراد 
اللذيــن حيملــون ايدلوجيــة التطــرف واللذيــن حيملــون 
اجلنســيه واإلقامــه االســرتاليه وهــدد بســحبها وعــدم 
عودتهــم اىل اســرتاليا، مــن اجــل محايــه اجملتمــع مــن 
اجلماعــات االرهابيــه املتشــدده املتطرفــه ، والــي ال متت 

إىل اإلســالم بصلــه .
التطــرف اليمــني اليقــل خطــرا عن التطرف االســالموي، 

واملعنيــني يف قضايــا األرهــاب والتطرف يؤكدون بأن

 كالهما يتغذى على االخر، وماتشــهده دول أوروبا من 
تنامي التيا الشعبوي وتهديد لالالمن القومي يثبت ذلك.

  سياسات حكومية ملواجهة التطرف
 

جيــب اإلشــاره بوجــود مفوضيــه مكافحــه العنصريــه 
علــى املســتوى الفدرالــي وعلــى مســتىوى كل الواليــات، 
فــإن تعــرض أي مواطــن للعنصريــة ميكــن رفــع قضيه يف 
ــا ،  ــى حقوقــه يف احملاكــم العلي ــه وحيصــل عل املفوضي
وتقــدم لــه التعويضــات الالزمــه وإحقــاق حقــه وكرامته . 
ــه  ــد التعايــش املشــرتك بثقافات ــع بل ــد اجلمي  أســرتاليا بل
و دياناتــه ، الــكل لــه حقــوق وعليــه واجبــات ، والــكل 
سواســيه حتت مظله القانون . اثار العنصريه خطري جدًا 
و التعاطــي الغــري املتــوازن يولــد العنــف ، ومجيع الديانات 
الســماويه تنهــى عــن التمييــز والتفرقــه . فعلينــا التجــرد 
مــن كل هــذه الثغــرات والعصبيــات الــي تنخــر اجملتمــع 
وتفكك اوصاله ، ونسعى جاهدين إىل الصالح واإلصالح 
بني اطياف اجملتمع الواحد . هذا الوطن، اسرتاليا  قدم 
الكثــري اىل مواطنيــه ، ويف املقابــل علــى املواطــن ايضــا 
الواجبــات هلــذا البلــد. اعماقــي مليئــه بكلمــات الشــكر 

والعرفــان واحلب.
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عقاقير طبية تشفي األمراض وتعيد الشباب

مقاالت

كتب : هاني التركـ  صحيفة التلغراف العربية   

 طــور العلمــاء االســرتاليون عقاقــري طبيــة ختصــب املــراة 
العاقــر الــي تبلــغ من العمر ســتني عاما وجتعل الكســيح 
يســري وترجــع العمــر مــن ســبعني عامــا اىل مخســني عامــا 
وتعيــد توليــد اخلاليا امليتــة وإعادة عمل الكلى والكبد 

واجهــزة اجلســم االخــرى املعطلة.  
فريــق  علــى  املشــرف  ســينكلري  ديفيــد  العــامل  وقــال 
الباحثــني يف جامعــة نيــو ســاوث ويلز ان العقاقري اجلديدة 
قــد متــد يف عمــر الشــخص اىل مئة ومخســني عاما ومتت 
جتربتهــا علــى احليوان وجنحت وســوف يتم جتربتها على 
االنســان عــام ٢٠٢٠ وتطــرح يف االســواق خــالل مخــس 

ســنوات وبثمــن يعــادل ســعر فنجــان قهــوة .  
  وقد جربت العقاقري على زوجة شقيق العامل سينكلري 
الــي تبلــغ اخلمســني مــن العمــر ومحلــت.  وتنــاول العــامل 
سينكلري العقاقري الطبية وأرجعته اىل عمر الشباب ٣٣ 
ــد  ــاول وال عامــا مــع ان عمــره البيولوجــي ٥٧ عامــا.  وتن
ســينكلري البالــغ مــن العمــر ٧٩ عامــا العقاقــري املتطــورة 
منــذ ١٨ شــهرا وعــادت اليــه الشــباب واحليويــة وأصبــح 
ميــارس األلعــاب الرياضيــة كشــاب عمره عشــرين عاما.
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الخطيئة

مقاالت

كتبت  دينا سليم - أستراليا

عيــون صغــرية تــربق مــن بعيــد، مســاء قريبــة، وجــه 
بيضاوي، مشس غارقة بالنحيب، ريح شديدة ووجه 
أبيض وقدمان تعتليان سور حديقي، إنه ذاك الشاب 

صاحب احلصــان األبيض.
ــه هــذا الصفــر  مــاذا أكــون ومــن أكــون، ومــاذا ب
امللتحــي ينــزوي يف زاويــة احلــارة منــذ مئــات الســنني، 
من يكون؟ ما هو ذنب املشرتي ينتفض خائفا البدر 
عنــد بلــوغ الليــل، ومــا هــي آليــات الوجــع الدائــم الــي 
تفّجــر خاصــرة العــامل؟ حــروب كثــرية ال تنتهــي. 
ومــن تكــون تلــك صاحبــة البســمة امُلشــوهة يف عمــر 
الــورود، ومــن وضــع الفراشــة املتعبة على وســادتي يف 
خمدعــي اخلــاص ذات صبــاح؟ لســت أنا، فأنا أراقب 
الفراشــات مــن بعيــد فقــط، ال ألتقطهــا وال أضعهــا 
على وســاداتي، وســاداتي حارة مثل أفكاري املشتتة 
وعيناي دامعتان، المعتان تشبه هطول األمطار أثناء 

عواصــف الصيــف يف منــاخ اســتوائي.
مــن يأتيــي يف يــوم غــارق حتى الرُّكــب بلوحة متثلي 
ويضعها على حائط مبكاي، لن أبكي علي أيامي 
املاضيــة، ختّلصــت منهــا تلــك الذكريــات الي بدأت 
تنهمــر بــال وعــاء يلتقــط دمعــي. أنــا هــي الــي مســحت 
أخبــرة املدافــن وزينــت حدائــق القصــور، أنــا الــي 
مجعت زقزقة البالبل ووضعتها يف حناجر الببغاوات، 
أنــا الــي دّفــأت ثلــج القلــوب وأوقــدت مصابيــح احلياة 

للعذارى واملشــتهني!
 مــن تكــون تلــك العجــوز الرابضــة يف زاويــة الطريــق 
الرتابي، مل أعد أذكر حارات فلســطني املرتبة، مل 
أعــد أذكــر ســوى خطواتــي الــي واكبــت خطــوات 
جدتي قبل رحيلها بقليل، مل أعد تلك الفتاة صاحبة 

احلنجــرة الذهبيــة، أيــن تقهقــرت أغانــي الطفولــة 
ومواويــل العاشــقات ودلعونيــات العجائــز الســعيدات؟ 

فالغنــاء مل جيلــب لنــا 

ســوى املتاعــب واحلســرات، اقتصــرت الزغاريد على 
مواويل شــاخت وماتت داخلها الســعادة فصمُت، أين 
هو صوتي ومن سرقه مي، مل أعد أتقن الغناء، هل 

تســوله طائر احلب يف )أسرتاليا( مي؟
تأتــي  خطواتــك  تركضــي،  ال  يومــا،  لــي  قالــوا 
باملســتحيل وحنن ال نســتطيع اللحاق بك، ال تركيب 
حصــان اجلــريان فهــو ال يعــود لــِك، وأنــا أحببتــه، بــل 
هــو حــيّب األول احلصــان وصاحبه، أمروني: ال تلعيب 
مــع الصبيــة فيتســخ بياضــك، قالــوا لــي ال تلعقــي 
العســل لعقــا، تذوقيــه فحســب، صرخــوا يف وجهــي: 
ال تصعدي التينة، مل أتذوق احلّبات من لّب الشجرة 
العمالقة الي هي يف بالي حتى اآلن، وقالوا ثم قالوا 
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دائمــا: ال ختتــربي اهلل فهــو موجــود دائمــا.
أمل يتصــدر األمل مفرقــي ذلــك اجلــار العجــوز بعــد، 
أطلــق حليتــه وصــرب على مّر الزمان عندما فقد أبناءه 
يف احلروب، ما يزال يطلق النكات! ال أحد يضحك. 
مل يكتمل رمش الطفلة الي لدغتها احلية وهي يف 
حضن احلقل تتأوه فواصلوا حصاد جهدهم يف كل 
أوان! هل ارتكبت )سامية( خطيئة ما عندما فقدت 
عذريتها وهي طفلة تلعب مع األطفال، أليست اخلشبة 
الــي غــرزت داخلهــا الســبب، ملــاذا وبعــد أربعــني ســنة 
مــا زالــت حتمــل معهــا مصيبتهــا مــن بلــد إىل بلــد ومــن 
قارة إىل قارة هاربة من ذنبها! وتلك الفتاة الي عضها 
الفــأر وهــي نائمــة حيــث التهم نصف أذنهــا، ماذا حّل 
بها؟ هل ألصقوا هلا أذنا أخرى لكي متتطي حصان 
اجلــريان األبيــض؟ و)فاطمــة(، ملــاذا مل تتخلــص مــن 
عيبهــا عندمــا أخرجــت حنشــا خــرج مــن بــني ســاقيها 
أمــام مــرأى األطفــال الذين خافــوا االقرتاب منها وهم 
يصرخون )حّية، ثعبان، فاطمة ولدت ثعبانا(، وبقيت 
املســكينة مســلوبة اإلرادة، وقفــت مكانهــا تبكــي 
وتولول خائفة، ال حترك ســاكنا وال تســتطيع إخفاء 
عيبهــا عــن أعينهــم اخلائفــة ونظراتهــم القاتلــة، هــل 

جفــف أحد ما دمعها؟

خســارة أنــي مل أســتطع رتــق العامل اجملنــون من آفاته 
قبــل أن أهــرب، خســارة أنــي بلغــت ســّن الطفولــة يف 
حــارة مل تلتــزم حكــم اجلــرية على اجلــرية فأصبحت 
وكــرا لســارقي القمــح، ثــم وكــرا لفاقــدي احليــاة 
فحولوه إىل ملجأ لتجارة احلشيش واملخدرات. هناك 
تركت بعضا مي، خطواتي الي أحببتها، مسحها 
البــوم بنعيقــهّ! وصورتــي الي كانت حّية داخل عيون 
ــوا بالعمــاء ومنهــم مــن فقــد  البشــر، مجيعهــم أصيب
احلياة! ومنهم من فاته قطار النوم األبدي فأصبحوا 
قيد االنتظار، منهم من تناسى ومنهم من نسي بالفعل 
ومنهــم مــن ظــّل هنــاك يبكي على األطــالل، األرواح 
تتناســخ هنــاك، فالرجــل الــذي أجنــب ولــدا عاقــا 
ــرأة العاقــة  يتخــرج مــن ســاللته عشــرة يشــبهونه وامل
الي تتكافل مع الشــيطان، يركبها ذلك الشــيطان 
فتنجب بناتا شيطانات مثلها، ومن تعّود على اإلقامة 
يف أوحال الرذيلة ال يستطيع أن خيرج من مستنقعات 

الفســاد، وبيقى السؤال نافذا:
 هــل اعــرتف حصــان اجلريان األبيــض خبطيئته الذي 

كان حلم كل فتاة مل متتطه؟   
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دروس عن »الموت« في مدارس أستراليا !

منوعات

»الرياضيات، والعلوم، والتاريخ، واملوت«.
قــد يكــون هــذا جــدول حصــص مدرســية بواليــة يف 
أسرتاليا، إذا ُقبل اقرتاح اجلمعية الطبية األسرتالية.

وتريد اجلمعية أن يألف الشباب أكثر احلديث عن 
نهاية احلياة.

ويقول األطباء إن التحسن يف الطب، ووجود سكان 
من كبار الســن، يعي زيادة عدد األســر الي تواجه 
أسئلة صعبة بشأن أقاربها من كبار السن، وكيف 

سيواجهون أيامهم األخرية.
وغالبــا مــا يكــون الشــباب وصغــار الســن يف الغــرب 
غــري مســتعدين للحديــث عن موضوعــات مثل هذه. إذ 
ال يألــف النــاس احلديــث عــن املوت، كمــا أن معظم 

أحداثــه تقــع يف املستشــفيات بعيــدا عنهــم.
وقــد يكــون للتالميــذ حتفظــات علــى موضــوع املــوت 

يف التعليــم.

أيام املوت

ــه إذا درســت  ــون إن ــاء األســرتاليني يقول لكــن األطب
القوانــني والقيــم الي تتعلــق برعاية الكبار، وباملوت 
الرحيــم، يف فصــول التعليــم، فســوف ختفــف مــن 
»صدمة« مثل تلك القضايا، وقد تساعد الناس على 

اختــاذ قــرارات مبنيــة علــى معلومــات صحيحــة.
ويقــول دكتــور ريتشــارد كيــد، املمــارس العــام يف 

دروس عن »الموت« في مدارس أستراليا !دروس عن »الموت« في مدارس أستراليا !
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كوينزالنــد، إن الشــباب وصغــار الســن قــد جيــدون 
أنفسهم يف مواقف يضطرون فيها إىل اختاذ قرارات 

تتعلــق بكيفيــة عــالج أقاربهــم يف أيــام موتهــم.
ويضيــف: »رأيــت أناســا يف ســن 21 وضعــوا يف هــذا 
ــرروا مصــري  ــا أن يق ــه قانوني ــذي جيــب في املوقــف ال

ــم«. ذويه
ورمبــا يكــون نقــص املعرفــة عامــال يزيد مــن احلاجة 
إىل تعليــم هــذه األمــور، خاصــة فيمــا يتعلــق »بكيفية 
التصــرف بطريقــة تكــون يف صــاحل ذويهــم، وفيهــا 

التــزام بالقانــون«.
وأشــار إىل أن احملرمــات حــول املــوت تعــي جتنــب 
األســر عــادة مناقشــة املوضــوع حتــى يفــوت األوان. وال 
يعــرف معظــم النــاس كيــف يريد أقاربهــم أن يعاملوا 

إذا وقــع ســوء.
ويقول: »هلذا نريد أن نبدأ يف إعداد الشباب ونعينهم 

على إجراء مناقشات صعبة مع ذويهم«.
وقــد تتضمــن »دروس املــوت« اجلانــب القانونــي ملــا 
تعنيه »القدرة« العقلية واجلسمانية، وكيف تكتب 
وصيــة، وخطــة رعاية مســبقة، والعمليات البيولوجية 

للوفــاة واملوت.

جزء من الثقافة

وقد يأتي تدريس املوت يف سياق مواد تدرس حاليا، 
مثل علم األحياء، والطب، والقيم والقانون.

ويقول دكتور كيد إن دروس املوت ستساعد بلدانا 
مثــل أســرتاليا، والواليــات املتحــدة، وبريطانيــا، يف 
اتبــاع منــوذج املكســيك، حيــث يعــد »املــوت« عنصرا 
مهمــا يف الثقافــة، بــل حيتفــل بــه يف خــاص هــو )عيــد 

املوتى(.
يكــون  أن  إىل   - يقــول  كمــا   - دعــاوى  وهنــاك 
احلديــث عــن املــوت جــزءا مــن الثقافة العامــة، ومثال 
ذلك إيرلندا، حيث تكون التجمعات الي تتم عقب 

الوفــاة »مناســبات ســارة«.
يوم املوتى يف املكسيك

وقد يؤدي تقديم ثقافة املناقشات املفتوحة عن املوت 
إىل تغيري رغبة الناس يف املكان الذي يريدون املوت 

فيه، حبسب ما يقوله دكتور كيد.
ويقضــي معظــم األســرتاليني حنبهم يف املستشــفيات، 
لكــن كثــريا مــن النــاس يقولون إنهــم يفضلون املوت 

يف البيــت جبانب أســرهم.
ويقول دكتور كيد: »هناك 15 يف املئة فقط ميوتون 
يف منازهلم، لكن حالة األغلبية هي الرغبة يف املوت 
يف منازهلم، وليس يف املستشفى، إذا متكنوا فقط 

من اإلعداد لذلك«.

مسألة حياة وموت

كان من الطبيعي قبل 100 عام أن ميوت الشخص يف 
بيتــه. لكــن التقنيــات الطبيــة احلديثة مسحت بإطالة 
املــدة الــي قــد يقضيهــا البعض يف املستشــفيات، وإن 

كان املريض ال يتمتع حبياة جيدة.
ويقــول كيــد: »قــد يقــرر النــاس ذلــك يف مرحلــة مــن 
حياتهــم، يريــدون فيهــا املوت يف منازهلم براحة، بدال 

مــن أن يظلــوا يف املستشــفى«.
وقــد قــدم اقــرتاح دروس املــوت بالفعــل إىل الســلطات 
التعليمية يف والية كوينزالند، ويأمل دكتور كيد 
يف أن تصــل الرســالة إىل األجــزاء األخــرى من العامل.
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كيف يتذّكر العالم »أميرة الشّعب« 
ديانا في ذكرى رحيلها؟

منوعات

عرفــت األمــرية ديانــا بكونهــا "أمــرية الشــعب"، 
فكانت متفانية وحمبة للناس، وظهر ذلك يف كّل 
ما فعلته، خاصًة عندما كان يتعلق األمر باألعمال 
اإلنسانية. إن شغف ديانا بالعالقات اإلنسانية جعلها 
أقــرب إىل احملتاجــني، وكســر بطــرٍق عّدة احلاجز 

بــني العائلة املالكة والشــعب.

كيف غّيرت األميرة ديانا العائلة املالكة؟ 
 جــوي جريــس ـ صحيــٌح أّن ديانــا ُعرفــت بعملهــا 
ــااًل يف  ــا أّدت دورًا فع ــا، لكنه ــة قلبه اخلــريي ورّق
تغيري نظرة العامل إىل العائلة املالكة. فقبل جميء 
ديانــا، مل تكــن العائلــة املالكــة قريبة من اجلميع 
كما هي اآلن، وكثريًا ما كانت تعترب بعيدة عن 
األنظــار وصعبــة املنــال. علــى الرغــم مــن أن امللكــة 
كانــت تبــذل جهــدًا أكــرب يف التواصل مع الناس، 

إال أن ديانــا هــي الــي كانت صلة الوصل.
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أرز لبنان،  رمز وطني 

سياحة

وكاالت ـ تتوّســط شــجرة األرز العلــم اللبنانــي، وتعتــرب 
مبثابة الرمز الوطي للبلد، وهي ترد يف النشيد الوطي 
بعبــارة تعظيميــة "جمــُده أرزه رمــزه للخلــود". لكــّن هــذه 
الشــجرة الباســقة، الوارفة الظالل، املعّمرة، الي تعيش 
يف املرتفعــات، والــي يتميــز نوعهــا املعــروف علميــًا باســم 
"ســدروس ليبانــي" واملهــّدد باالنقــراض، عــن ســواه، مل 
جير اختيارها رمزًا وعلمًا لدواعي "بيئية طبيعية" فقط، 
أو كرمز لـ"اخللود" بشكل "عام" وُمنّحى عن املضامني 

الدينيــة والالهوتية.
بالعكــس متامــًا. فاصطفــاء شــجرة األرز، وخصوصــًا 
"أرز الّرب" لتكون رمزًا عزيزًا على الكنيسة املارونية، 
قبــل قرنــني، مــن قيــام "دولــة لبنــان الكبــري" عــام 1920، 
ينطلق من خمّيلة دينية حيوية، ترتبط أساســًا مبا لألرزة 
مــن مقــام يف "الكتــاب املقــّدس"، وخصوصــًا مــع امللــك 

داود الذي يظهره العهد القديم، وقد مات متحّســرًا ألنه 
بنــى بيتــه مــن أرز لبنــان دون أن يبــي مثلــه لتابــوت العهد، 
وابنــه ســليمان الــذي بنــى هيكل الّرب "وأكمله وســقفه 
ــواح مــن األرز"، وكان يســتورده مــن حــريام  جبــذوع وأل
ملــك صــور الــذي كان يبعــث لــه "خبشــب األرز وخشــب 
الســرو حبســب مــا أراد"، ثــم بنــى بعــده "بيــت غابــة لبنــان" 

مســتخدمًا خشــب األرز أيضــًا.

هيكل سليمان و"قدسية" جبل لبنان

أتاح هذا الربط بني شجرة األرز وبني هيكل أورشليم، 
وبــني حــريام وبــني ســليمان، مســارًا "تقديســيًا" للمــكان: 
املناطق الي يقطنها املوارنة يف اجلبل مقّدسة، ما دامت 
حتــوي هــذا النــوع مــن الشــجر، الــذي اســتخدم لبنــاء 
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هيــكل ســليمان، ومــا دام عمــر بعــض هــذه األشــجار هو 
مــن زمــن حــريام وســليمان نفســه، إذ بإمكانهــا أن تعّمــر 

ألفــني وثالثــة آالف عــام.
واألرز مبحــث قائــم بذاتــه يف الديانتــني الكتابيتــني، 
اليهوديــة واملســيحية، لكثــرة اآليــات الــي يــرد فيهــا يف 
أســفار "العهــد القديــم". يبقــى أّن الرتاثــني، التفســريي 
والكالمــّي، يف هاتــني الديانتــني، جنــح عمومــًا للتعامــل 
مــع شــجرة األرز ومواضــع ذكرهــا املختلفــة يف الكتــاب 
املقّدس، على أّنها شجرة مبّجلة حينًا، ومدانة حينًا آخر. 
فتــارة تظهــر حبكــم املقّدســة، وتــارة حبكــم العاصيــة 

واملغــرورة الــي يعاقبهــا اهلل.

األرزة أم النخلة: من األفضل؟

التفســريّي والكالمــّي يف  الرتاثــان  اجُتــِذَب  وأكثــر، 
ــني شــجرتني،  ــة ب ــة كمــا يف املســيحية، باملقابل اليهودي
األرزة والنخلــة، بــل املفاضلــة بينهمــا، انطالقــًا ممــا ورد 
يف املزمــور 92 "الصّديــق كالنخلــة يزهــو، كاألرز يف 
لبنــان ينمــو". جــرت املقابلــة بــني اســتقامة شــجرة النخــل 
يف مقابــل قّلــة مجاهلــا، يف مقابــل عــدم اســتقامة شــجرة 
وظالهلــا  الزكيــة  ورائحتهــا  مجاهلــا  مقابــل  يف  األرز 
ــة  ــني النخل ــا أن تتســع جلماعــة، ب الوارفــة الــي ميكنه
الــي تعطــي مثــارًا، واألرزة الــي ال تعطــي، بــني النخلــة 
الــي يســتخدم خشــبها البابليــون، واألرزة الــي يســتخدم 
خشــبها الكنعانيــون والعربانيــون، والــي يبــدو امسها يف 
العربيــة تعريبــًا إلمسهــا يف العربيــة. يف التقاليد التفســريية 
اليهوديــة مثــاًل، غلبــت املقابلة بني املتتلمذ على علوم دينه 
الذي يتبع منوذج "األرزة" فيكتفي بالنهل من هذه العلوم 
لنفســه، وال ينفــع بهــا ســواه، وبــني املتتلمــذ األفضــل منــه 
منزلــة، والــذي يتبــع منوذج "النخلة"، فيحرص مبا يتعلمه 
علــى إفــادة اآلخريــن، وكالهمــا يعتــرب بــاّرًا، وصّديقــًا، 
سوى أّن اهلل يفّضل الثاني على األّول، النخلة على األرزة.

األرزة كـ"أحجية تلمودية"

لكــن حضــور األرزة يف العهــد القديــم مل يبــدأ بــداود 
ــل جنــده يف ســفر اخلــروج وباقــي األســفار  وســليمان، ب
األرض  باجتــاه  مصــر  مــن  واخلــروج  مبوســى  املتعلقــة 
الــّرب  يطلــب   )15  ،26( "ســفر اخلــروج"  املوعــودة. يف 

مــن العربانيــني بعــد أن غــادروا مصــر، أرض العبوديــة، 
ودخلــوا اىل ســيناء، أن يقيمــوا لــه مقامــًا متحــّركًا مــن 
خشــب "شــيتيم". ُاعتــرب خشــب "شــيتيم" يف التلمــود صنفــًا 
مــن أصنــاف األرز، يف حــني متّيــزه ترمجــات أخــرى بأنــه 
"مــن خشــب الّســنط". وملّــا أعترب خشــب شــيتيم مــن األرز، 
صارت األحجية التلمودية من أين يأتي العربانيون خبشب 
األرز، وكانــوا يف مصــر ألجيــال، وهــم اآلن يف صحــراء 
سيناء؟ النتيجة الي توّصل إليها أحد التقاليد التفسريية 
يف اليهوديــة الرّبيــة، أّن يعقــوب، جــد بــي اســرائيل، ملــا 
قــدم علــى مصــر، قبــل ذلك بقرنــني، لرؤية ابنه يوســف، 
ترك يف مصر شــتالت من األرز، يف موضع بعينه، جرى 
السهر عليها، وانتزعت حني ُوجبت مغادرة أرض العبودية 

باجتــاه ســيناء!

األرزة كخشب في خدمة الكهنوت

أمــا يف "ســفر الالويــني"، فيجــري التشــديد علــى الوظيفة 
التطهرييــة خلشــب األرز ودور الكهنــوت، ويف نطــاق 
"شــريعة األبــرص": "يأمــر الكاهــن أن يؤخــذ للمتطهــر 
عصفــوران حّيــان طاهــران، وخشــب أرز وقرمــز وزوفــا". 
ومبــا أّن الكنيســة املســيحية تنظــر إىل الكهانــة داخلهــا 
كاســتمرارية ملــا كانــت تقــوم بــه قبيلــة الالويني، يصري 
األرز مبثابــة رمــز للكهنــوت نفســه، ووظيفتــه التطهرييــة 

ملعاجلــة األبــدان والنفــوس علــى حــد ســواء.

األرزة املارونية

ــرتاث  ــا يف ال ــة احلــال، مل جيــر اســتيعاب كل م بطبيع
الديي اليهو-مسيحي حول شجرة األرز، حني احتلت هذه 
الشــجرة مكانة بارزة يف الوعي الكنســي ثم اجلماعي 
املارونــي، ثــم جــرى اعتمادهــا بعــد أيــام قليلــة مــن اعــالن 
اجلنرال غورو دولة لبنان الكبري رمزًا هلذا الكيان. بيد 
أّن ثنائيــة "النخلــة يف مقابــل األرزة" ظّلت حمورية بالنســبة 
للموارنــة، وليــس بقصــد تقديم منــوذج النخلة على منوذج 
األرزة كما مّر معنا ســابقًا، باالســتناد اىل املزمور 92، 
وامنا للرفع من شــأن األرزة، الي ُفّضلت على النخلة يف 
بنــاء املعابــد الكنعانيــة ثم اهليــكل العرباني، واعتبارها 
ــة  ــني طبيع ــان وب ــة لبن ــني طبيع ــالف ب ــز لالخت ــة رم مبثاب
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البلــدان الي ينتشــر فيهــا النخيل.

طنوس الشدياق: فينيقيا بالد النخل!

بــني ليلــة وضحاهــا. فطنــوس  لكــن ذلــك مل حيــدث 
الشــدياق عام 1859، ويف مســتهل تارخيه "أخبار األعيان 
يف جبــل لبنــان" يعــّرف لبنــان علــى أنه يعــي األبيض، وهو 
"جبل بني طرابلس وبعلبك"، ويقع يف "فينيقية من سوريا 
الثانية"، لكنه يفّسر أصل كلمة فينيقية فيقول "ومعنى 

فينيقية بالد النخل". يشّدد طنوس الشدياق على "قدمية 
األرز" وعلــى كــون لبنــان حبكم اجلبل املقدس بالنســبة 
للنصارى "ملا فيه من املشــاهد واألعالم"، لكنه يســتعيد 
مــا روي عــن ابــن عبــاس بــأّن "بيــت اهلل احلــرام بــي مــن 
مخســة جبــال مقدســة منهــا جبل لبنــان"، علمــًا أن ياقوت 
احلموي كان مّيز بني لبنان، اجلبل الواقع بعد محص، 
والــذي تكثــر فيــه "الفواكــه والــزرع مــن دون أن يزرعها 
أحــد"، وبــني "لبنــان" الــذي يقــال عــن "جبلــني قــرب مكــة 

يقــال هلمــا لنب األســفل ولــنب األعلى".

طرابلس عاصمة الشمال
قلعة طرابلس بقيت مقصد السواح

سياحة

دمــوع األمســرـ  يف زمننــا هــذا، بــات القليــل يعــرف ان 
قلعــة طرابلــس كانــت تعــرف بإســم قلعــة »ســان جيــل« أو 
»صنجيــل« نســبًة إىل الكونــت الصليــيب رميــون دي ســان 

جيل.

هــذه القلعــة الــي تأسســت فــوق تلــة تشــرف علــى مدينــة 
طرابلس القدمية، وتبعد عن البحر حوالي ميلني، تعترب 

مــن اهــم القــالع االثريــة يف لبنان.

لكــن هــذا املعلــم االثــري التارخيــي يعانــي مــن اهمــال مل 
يشــهد لــه موقــع اثري بهذا احلجم نتيجــة تقاعس وزارات 
الثقافة الي مل تول هذا املركز الســياحي االهمية الي 
جتعــل منــه مركــزا ســياحيا على غــرار املراكز االخرى 
ورغــم ذلــك بقــي مقصــدا للســواح االجانــب مــن املهتمــني 
بالقــالع وملــا حيتويــه مــن حتــف ونواويــس ومعــامل مــن 

احلضــارات الــي تعاقبــت علــى القلعــة.

تقــع قلعــة طرابلــس شــرق مدينــة طرابلــس مــن مدخلهــا 
اجلنوبــي وغربــا مــن مدخلهــا الشــمالي، وتطــل علــى نهــر 

أبــو علــي واســواق طرابلــس االثرية وحييــط بها احياء باب 
احلديــد والســويقة وضهــر املغــر واملهاتــرة وابــي مســراء، 
وتتميز مبوقعها االسرتاتيجي الذي يشكل حصنا منيعا 
خلوض احلروب، لكن الالفت يف هذه القلعة انها حتتفظ 
باثــار معظــم احلقبــات التارخييــة بــدءا من العهــد الفنيقي 
الذ اكتشف حني انقلب حجر منها خالل احلرب نتيجة 
القصف فتبني ان عليه نقوشا ارامية ومنهم من قال انه مت 
اعــادة بناؤهــا يف العهــد االســالمي ثــم يف العهــد الصليــيب 
وصوال اىل العهد العثماني اما اليوم فالقلعة باتت شاهدة 

علــى االهمــال الالحق بها.

شــكلت هــذه القلعــة كمــا ذكــر املؤرخــون مركــزا 
مهما لشــن احلمالت العســكرية واســتطاعت صد كل 
املهامجــني، لكــن املماليك اســتطاعوا خرقهــا والوصول 
اليهــا عــام 1289 فعمــدوا علــى احراقهــا ثــم اعيــد بناؤهــا 
بــني عامــي 1307 و1308 وذلــك يف عهــد األمــري أســندمري 
كورجــي كمــا رممــت عــام 1521 يف عهــد الّســلطان 
ســليمان القانونــي. ثــم حتولــت اواخــر العهــد العثمانــي إىل 

ســجن الحتوائهــا علــى مــا يســمى بســجن الــدم.
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ــي 70 مــرتا،  ــغ طــول القلعــة 136 مــرتا وعرضهــا حوال يبل
وتتألف من مبنيني داخلي وخارجي، وحيوي عدة خنادق 
كل خندق له وجهة ســري ختتلف عن االخرى وأحد هذه 
ــادق يصــل اىل شــاطئ البحــر قــرب املرفــأ، لكــن  اخلن
بســبب االهمــال وتراكــم النفايــات واحلشــرات الزاحفــة 
بــات مــن الصعوبــة عبــور هذه اخلنادق، ويوجــد يف القلعة 
عــدة ابــراج وتتزيــن قاعاتهــا بالقناطر. كمــا يضم خندقا 
داخليــا منقــوش بالصخــر، طولــه ســبعني مــرتا، وعرضــه 
مبعــدل مخســة أمتــار، وعمقه يرتاوح بــني املرتين والثالثة 

أمتار.

القلعــة  حجــارة  اهميــة  عــن  املؤرخــون  حتــدث  كمــا 
معتربيــن انهــا مــن الرمــل الناعــم وانهــا تشــبه معظــم ابنيــة 
البحــر املتوســط يف القــدم. وتنقســم هــذه احلجــارة، مــن 
حيــث احلجــم، إىل نوعــني: األّول بطول 90 ســنتم وارتفاع 
40 ســنتم، والثاني بطول 25 ســنتم وارتفاع 18 ســنتم. أّما 
العالمات املنقوشــة على احلجارة الضخمة فهي عالمات 

ذات خصائــص صليبّيــة.
بالعودة اىل سلسلة األبراج واحلجب فقد ذكر املؤرخون 
انها تتألف من مخسة وعشرين برجا وحاجبا. كما يوجد 
ــلطان  ــال ان الّس ــار، يق ــى ارتفــاع مخســة امت برجــني عل
سليمان القانوني جددهما عام 1521، وهلما أربع فتحات 
وعــدد مــن املزاغــل واملكاحــل وبعــض الشــرفات الــي 

كانــت خمصصــة للحــرس. ايضــا يوجــد بعــض األعمــدة 
القدمية الي تتميز بأشكال هندسية نادرة. كما يوجد 
يف اعلــى القلعــة فتحــات خصصــت للمدافــع و10 فتحــات 

صغرية.

يصل الزائرون اىل القلعة من عدة اجتاهات، القبة، باب 
احلديد، ابي مسراء وادراج السوق القدمية، عند املدخل 
يشاهد الزائر بابا كبريا اضافة إىل بابني صغريين لكن 
شــكلهما ليــس ظاهــرا بــل خمفيــا: االول يف أســفل الــربج 
الثانــي عشــر، والثانــي يف قاعدة الربج الثاني والعشــرون. 
وُيقــال إّن هنــاك جمموعــة مــن الســراديب ســّرية واألقبيــة 
احملصنــة ميكــن ملــن ان جيتازها ان يصبح خارج القلعة.

وحبسب املؤرخني فان عدد فتحات املدافع يف هذه القلعة 
يتجــاوز العشــرين، وعــدد مزاغلهــا ومكاحلهــا يتجــاوز 
الّســبعني. وحبســب مذكــرات فــؤاد ذوق أنــه وجــد ســنة 
1910 مــا يزيــد علــى الـ 400 مدفع من النحاس أرِســَلت إىل 
أملانيــا للصــب، لكــن مل يعرف عنها شــيء حتى اللحظة.

امــا اســوار القلعــة فيبلــغ طوهلا ما بــني 5 و19 مرًتا، وتعترب 
حجــارة القلعــة متينــة مرصوصــة فــوق بعضهــا بطريقــة 
هندسية، ومرصوصٌة بعضها فوق بعض، ومجيع جدرانها 

مشــبعة بالطني.
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كما وجد يف الربج الســابع صهريج كبري واثنان اخران 
يف جــوار الــربج الكبــري، وناعــورة كانــت تســَتعمل لرفــع 

نصيــب القلعــة مــن مــاء النهر الذي ميــر إىل جانبها.

كما يوجد داخل القلعة ثالثة مســاجد، أحدها فاطمي 
مثمــن األضــالع وبقايــا املئذنــة. واملســجد الثانــي هو جامع 
القلعــة الكبــري، بنــاه »مصطفى آغا ابن اســكندر باشــا 
ــي  ــي طرابلــس يف عهــد الســلطان العثمان ــي وال اخلنجرل
»ســليم األول« عام 1518. واملســجد الثالث بناه »مصطفى 

آغــا بربــر« والــي طرابلــس، بناه عــام 1802.
ــا  ــي تعاقــب عليه ــرب مــن اهــم القــالع ال ــة تعت هــذه القلع
حــكام وقــادة كانــوا يعمــدوا علــى تدمريهــا ثــم يعيــدون 

ترميمهــا مــن جديــد وتتحــول اىل مقــر حصــني.

حتــى يف احملنــة اللبنانيــة حتولــت اىل مركــز عســكري 
ممــا عرضهــا للقصــف واصيبــت ببعــض االضــرار.

حيتاج زائر القلعة اىل ســاعات للتجوال يف ارجائها حيث 
يقف املرء مشدوها امام عظمة البناء واهلندسة املعمارية 
املتنوعة الي بقيت شــاهدة على احلقبات الي عاصرتها 

القلعة وصمدت رغم السنني الطوال.
ولعل من االهمية مبكان ان تولي وزارة السياحة الرعاية 
هلــذه القلعــة بــدءا بتحويــل حميطهــا اىل مركــز ســياحي 
يســتقطب الســواح العــرب واالجانــب ويعيــد هلــذه القلعــة 
ألقهــا يف مدينــة ال تــزال تعانــي مــن االهمــال واحلرمان يف 

غيــاب املشــاريع االمنائيــة.
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ملبورن هل مازالت األكثر 
ماءمة للمعيشة في العالم ؟

سياحة

انتزعــت عاصمــة النمســا فيينــا لقــب »أكثــر مــدن العامل 
مالئمــة للمعيشــة« مــن مدينــة ميليــورن األســرتالية، وذلك 
جتريــه  الــذي  الدولــي  املســح  تاريــخ  يف  األوىل  للمــرة 
جملموعــة  التابعــة  االقتصاديــة  االســتخبارات  وحــدة 

اإليكونوميســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصــدر جــدول التنصيــف العاملــي 140 مدينــة على أســاس 
عــدد مــن العوامــل الــي تتضمــن االســتقرار السياســي 

واالقتصــادي، معــدل 
اجلرمية، والتعليم، وتوفر خدمات الرعاية الصحية. 

ويف املســح نفســه، أحــرزت مدينــة مانشســرت الربيطانيــة 
تقدمــا ملحوظــا بواقــع 16 مركــزا، وهــو التقدم الذي مل 
حتققــه أي مدينــة أوروبيــة أخــرى، لتحتل املركز رقم 35 

بــني أكثــر مــدن العامل مالئمة للمعيشــة.
ووضــع التقــدم املشــار إليــه مانشســرت قبــل لنــدن بواقــع 13 
مركــزا، مــا يشــري إىل أوســع فجــوة بــني املدينتــني منــذ 

إدراجهمــا يف القائمــة منــذ حوالــي 20 ســنة.
وقالت اإليكونوميست إن القفزة الي حققتها مانشسرت 

ترجع إىل حتسن يف أوضاعها األمنية.
واجــه املســح الدولــي لإليكونوميســت انتقــادات خلفــض 
تصنيف مانشسرت العام املاضي عقب هجوم راح ضحيته 

22 شخصا.
وقالت روكسانا سالفيشيفا، معدة املسح، إن مانشسرت 
»أظهرت قدرة على التعايف من اهلجوم اإلرهابي العنيف، 

الذي ضرب استقرارها فيما مضى.«
وأضافت أن »األوضاع األمنية حتسنت يف العديد من 
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ــى رأس أفضــل  ــا عل ــة«، مؤكــدة أن فيين املــدن األوروبي
مــدن أوروبــا مــن حيــث األوضــاع األمنيــة«، مــا يعكــس 

عــودة نســبية لالســتقرار يف أغلــب أحنــاء أوروبــا.
وأشــارت نتيجــة املســح إىل أن نصــف الــدول املدرجــة يف 
القائمــة حتســنت مــن حيــث »املالءمــة للعيــش« فيهــا العــام 

املاضي.
وتراجعــت مدينــة ميلبــورن األســرتالية إىل املركــز الثانــي 
بــني املــدن األكثــر مالءمــة للمعيشــة حــول العــامل بعــد أن 

احتلــت املركــز األول لســبعة أعــوام علــى التوالــي.
وحتتــوي القائمــة أيضــا علــى مدينتــني اســرتاليتني بــني 

املراكــز العشــرة األوىل همــا ســيدني وأدياليــد.
وجاءت العاصمة الســورية دمشــق، الي مزقتها احلرب، 
يف ذيل قائمة الدول األكثر مالءمة للمعيشة تلتها مدينة 

دكا يف بنغالديش، ومدينة الغوس يف نيجرييا.
وقــال مســح اإليكونوميســت إن االضطرابــات األهليــة، 

واإلرهــاب، واحلــرب كانــت أهــم العوامــل الــي لعبــت 
»دورا هامــا« يف حتديــد تصنيــف الــدول صاحبــة املراكز 

العشــرة األخــرية.
أفضل 10 مدن مالئمة للعيش يف العامل:

فيينا، النمسا 	.1
ملبورن، اسرتاليا 	.2
أوساكا، اليابان 	.3
كالغاري، كندا 	.4
سيدني، اسرتاليا 	.5

فانكوفر، كندا 	.6
تورنتو، كندا 	.7

طوكيو، اليابان 	.8
كوبنهاغن، الدمنارك 	.9

أدليد، اسرتاليا 	.10
أما املدن الي جاءت يف أسفل القائمة فهي:

دمشق، سوريا 	.1
دكا، بنغالديش 	.2
الغوس، نيجرييا 	.3

كراتشي، باكستان 	.4
بورت مورسيب، بابوا غينيا اجلديدة 	.5

هاراري، زميبابوي 	.6
طرابلس، ليبيا 	.7

دواال، الكامريون 	.8
مدينة اجلزائر، اجلزائر 	.9

داكار، السنغال 	.10
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مؤشرات النجاح

تنمية بشرية

حنــن كبشــر قــد نشــعر باليــأس يف بعــض األوقــات 
مما جيعلنا نشــعر بالفشــل من حني آلخر. يف حني أن 
هــذا يبــدو طبيعًيــا البــد أن جتــد طريقــة لتبــدو ناجًحا 
مــن وجهــة نظــر أخــرى ففــي بعــض األحيــان قــد نهمــل 
بعــض األشــياء الصغــرية. فلســت فاشــل جملــرد أنــك 
لســت مليونــري أو ألنــك ال تركــب ســيارة مــن أحــدث 
وأغلى املوديالت فهذا ال يعي الفشل يف احلياة وهنا  
ســنذكر لــك 20 عالمــة تــدل على جناحــك يف احلياة 

ولــو بشــكل جزئي  

عالقاتك أقل درامية :

إذا ظهرت الدراما يف عالقتك فهي ليست دليل على 
النضج. كلما كرب سن اإلنسان كلما زاد تفكريه 
من حيث احلكمة والنضج لذلك إن ختطيت مرحلة 
الدرامــا يف عالقاتــك فهــذا يــدل علــى قدرتــك علــى 

التحكــم بعقلــك وعواطفــك مما يعــي أن هذا جناح

 ال تخاف من طلب املساعدة أو الدعم:

طلب املســاعدة ال يعي اضعف يف احلقيقة هو نقطة 
قــوة فــال يوجــد إنســان يســتطيع النجــاح وحــده أو أن 
يأمل النجاح وهو منعزل عن الناس فالنجاح احلقيقي 
هــو يف كيفيــة التعامل وســط أعضــاء الفريق الواحد 

لتحقيــق هدف يشــرتكون فيه مجيًعا

عندما ترتفع بمبادئك:

عندما ال تسمح لنفسك بالقيام بالسلوك السئ حتى 
وإن كان الناس كلها تقوم به حيث أنك ختاف اهلل 
أواًل وآخــًرا وال تضــع أفعــال النــاس مقياًســا ألفعالــك 

هذا شــئ البد لك أن تفخر به
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 تبتعد عما يسبب لك اإلحساس ال�سئ:

هــذه ليســت نرجســية ولكــن إذا إســتطعت أن حتــب 
نفسك وتعلو بها وتتفاهم معها فهذا يعد جناح كبري. 
حــب نفســك حبيــث تســتطيع أن تبتعد عــن كل ما ال 

جيعلك ســعيًدا فأنت تســتحق أكثر

إذا أحببت ما تراه في املرآة:

الوضــع املثالــي أنــك تعجــب مبــا تراه يف املرآة لنفســك 
كل مــرة. ولكــن حتــى وإن مل حيــدث ومل يكــن 
مظهــر كمــا جيــب ولكنــك تقبلتــه كمــا هــو فهــذا 

يعــد جناح

إذا تعلمت أن الفشل جزء من طريق النجاح:

ال يوجــد مــن يقضــي %100 مــن وقتــه لتحقيــق النجــاح 
فاحليــاة فيهــا املكســب وفيهــا اخلســارة لذا جيب أن 
تنظر إىل حلظات فشلك أو تراجعك على أنها خطوة 
حنــو شــئ أفضــل فالفشــل عــادة ما يعلمــك أكثر من 

النجاح

تمتلك أصدقاء قادرين على دعمك:

إذا إســتطعت أن تكتشــف مــن األشــخاص حولــك 
من هم يتسطيعون دعم ظهرك أنت بالتأكيد ناجح. 
جيــب أن حتيــط نفســك بأنــاس تثــق فيهــم ألن اخليانة 

إحســاس صعب

ال تشتكي كثيًرا:

ال يوجد ما ال تشتكي منه يف هذا العامل. بالتأكيد 
قد تكون مررت بأوقات صعبة خسرت فيها أشياء مل 
تكن تتوقع أنك ستخســرها يوًما ولكن األشــخاص 
الناجحــني يعرفــون ذلــك ولكنهم يصربون ويشــعرون 

باإلمتنان فيما بعد

عندما تفرح بنجاح اآلخرين:

ليــس معنــى أن األشــخاص مــن حولــك ناجحــني أنــك 
ــرح وتشــيد بنجــاح  ــك جيــب أن تف إنســان فاشــل لذل
اآلخرين بل وتشجعهم على املزيد من التقدم فكلما 
زادت الطاقــة اإلجيابيــة حولــك كلمــا زاد هــذا يف 

صاحلــك

لديك الشغف من أجل املثابرة:

البــد أال جتعــل حياتــك راكــدة البد أن هناك شــئ ما 
جيــب أن تشــارك بــه فأنــت متلــك مواهــب وعطايا منا 

اهلل ليســت لــدى غــريك فأنــت مميــز يف العامل

لديك هدف تتطلع إليه:

إن مل يكــن لديــك هــدف تتطلــع إليــه وتتوقــع حدوثــه 
بفــارغ الصــرب إذن أنــت متــوت مــن الداخــل ببــطء 
فاألشــخاص الناجحــني دائًمــا ما يكون لديهم هدف 
حيرك شــغفهم جتاه املســتقبل حبيث يعيشــون احلياة 

الــي يريــدون

لديك أهداف وتحققت:

بالرغــم مــن الفشــل الــذي مــر به ظل يثابــر حتى وصل 
إىل أهدافه الي بدأت تؤتي مثارها وبدأ يرى النصر 

أمام عينيه

 إظهار التعاطف مع اآلخرين:

شــخص بــدون عواطــف هــو شــخص ميــت ال حمالــة. 
فالعاطفة تشمل احلب والطاقة اإلجيابية الي جتعلك 
ســعيًدا وتســعد العــامل مــن حولــك أيًضا. واألشــخاص 
الناجحــون يعرفــون ذلــك لذا جتدهــم يضمون اجلميع 

حوهلم وحيبونهم كعائالتهم

حب الجميع يدفعهم لحبك:
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احلــب يعــد خطــورة كمــا أنــه خميــف بالنســبة لبعض 
دائًمــا  الــذي نســعى ألجلــه  الشــئ  النــاس ولكنــه 
كمــا أنــه حيتــوي علــى اخلــوف مــن الرفــض ولكنك 
إســتطعت أن تتجــاوز هــذا اخلــوف وتفتح قلبك لكي 
حتب وحيبك اآلخرون فها يف حد ذاته شجاعة تؤدي 

بــك إىل النجــاح
ترفض أن تكون ضحية:

تعــرف أن احليــاة ليســت دائًما لصاحلك ولكن كل 
مــرة ختفــق فيهــا تعتــرب إضافــة إىل خرباتــك وهــذا مــا 
يعرفــه األشــخاص الناجحــون لذلــك فهــم ال ينهــارون 
مبجرد الفشل بل يقفون بسرعة ويكملون مسريتهم 

فهــم ال حيبــون أن يلبعــوا دور الضحيــة

ال تهتم بما يفكر به اآلخرون:

رضــا النــاس غايــة ال تــدرك ورضــا اهلل غايــة ال تــرتك 
هــذه أحــد احلكــم القدميــة الــي جيــب أن تضعهــا 
نصب عينيك لذلك جيب أن حتافظ على عمل الشئ 

الصحيــح مهمــا كان رأي النــاس يف ذلــك

أبحث عن الجانب املشرق

احليــاة قــد تكــون مليئــة باإلخفاقــات ولكــن إن 
إستطهت أن تنظر إليها على أساس مزيد من اخلربة 

فهــذا جنــاح يف حــد ذاتــه

تتقبل ما ال يمكن تغييره:

يف احلياة هناك بعض األشياء الي ال تتغري وكل ما 
ميكنــك فعلــه حياهلا أن تنظر إليها بشــكل خمتلف 
للك إن إستطعت أن تغري النظرة السلبية جتاه موقف 

معني هذا جزء من النجاح

تغير ما تستطيع:

كمــا بعــض األشــياء الــي ال تتغــري هنــاك ماليــني 
األشــياء ميكــن أن تتغــري وإن أردت أن تنجــح جيــب 
أن تهب لتغيري كل ما تستطيع تغيريه من حولك فها 

يكســر الطاقــة الســلبية بداخلــك

أن تكون سعيًدا:

ــة والرضــا  إذا إســتطعت أن تشــعر بالســعادة احلقيق
ــة  ــه عالق ــس ل ــة النجــاح وهــذا لي ــذا قم ــك فه بداخل
باملنزل الذي تســكن فيه أو حبســابك يف البنك هذا 

يتعلــق بقلبــك ومــا بداخلــه فقــط
وأخــرًيا بعــد أن إنتهينــا إحبــث عــن جناحــك داخــل 

النقــاط العشــرين وأخربنــا عمــا أنــت عليــه اآلن
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ما الفرق بين الحب والتعلق ؟

تنمية بشرية

إعــداد: اينــاس اهللســةاحلّب والتعّلــق خيتلــط مفهــوم 
التعّلــق  مصطلحــات  مــع  الكثرييــن  عنــد  احلــّب 
واإلعجاب والعشــق وغريها، فنرى الكثريين عندما 
يتعّلقــون بشــخص مــا أو يعجبــون بــه يصفــون هــذا 
الشــعور باحلــب، ولكــن يف حقيقــة األمر هناك فرق 
كبــري بــني احلــّب والتعّلــق واإلعجــاب، وســوف نبــني 
يف هــذا املقــال مفهــوم كل منهــم، وكذلــك توضيــح 

الفــرق بينهــم، واألســباب الــي تــؤدي اىل التعّلــق. 

مفهوم احلب احلّب يف البداية فطرة من اهلل سبحانه 
وتعاىل فطر اإلنسان عليها، ونستطيع القول أن احلّب 
شعور باإلجنذاب جتاه شخص ما ميتلك صفات مييل 
هلا قلب احمُلب، كما أّنه إجنذاب لكيمياء املشاعر 
بــني شــخصني، ويتضمــن الشــهوة وامليــل للشــخص 

اآلخــر، والرغبــة يف التملــك، ومــن ناحيــة أخــرى يعــد 
أحاسيس ومشاعر يدق هلا القلب، وقبل احلّب هناك 
االحرتام حبيث يسقط كل شيء إذا مل يكن هناك 
احرتام، واحلّب ثقة متابدلة بني احملبني، فبدون ثقة 
يتولــد الشــك، والشــك يولــد املشــاكل، الــي رمبا ال 

حل هلا ســوى الفراق. 

احلــّب تفاهــم متبــادل بــني الشــخصني، وهــو احتــواء 
قبل أن يكون أي شيئًا آخر، فيجب على احملبني أن 
حيتــووا بعضهــم البعــض، كما أّنــه تضحية، فعندما 
حتــّب جيــدر بــك التضحيــة بــكل شــيء، إن كان 

الــذي حتبه يســتحقها. 

مفهــوم التعّلــق التعّلــق متامــًا كاحلــّب فطــرة خلقهــا 
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اهلل ســبحانه وتعاىل يف اإلنســان، فهناك الكثري من 
مظاهــره، مثــل تعّلــق الشــاب بالفتــاة والعكــس، أو 
تعّلــق طالــب مبعلمتــه يف املدرســة، أو تعّلــق األصدقاء 

ببعضهــم البعــض. 

وللبيئــة احمليطــة والظــروف الــي ميــر بهــا الشــخص 
دورًا هامــًا يف تعّلقــه بشــخص مــا أو بــأي شــيء آخــر 
ســواء كان إنســانًا أو حيوانــًا أو مجــادًا، وهنــاك 
الكثري من األســباب الي تســاهم يف تعّلق الشــخص 
بشــخص آخــر، مــن أهّمهــا اجلفــاف العاطفــّي لــدى 
اآلباء وعدم حصول الشــخص على احلّب واألمان يف 
بيتــه، فيضطــر إىل البحــث عنــه خــارج املنــزل أو أي 
مــكان آخــر، وأيضــًا هنــاك عالقــة الّتســاع القنــوات 
الفضائيــة واألغانــي العاطفيــة الــي تســتثري مشــاعر 

األشــخاص.

الفــرق بــني احلــّب والتعّلــق ممــا ذكرتــه ســابقًا عــن 
مفهــوم احلــّب والتعّلــق، نتوصــل إىل الفــرق بينهمــا، 
فاحلــّب أمــر فطــري وكذلــك التعّلــق، ولكــن احلّب 
بــني النــاس يــرتاوح مــا بني تفريــط وإفــراط واعتدال، 
وفيه نستطيع التخلي عن من حنّب يف ظروف معينة، 
ولــو كان هنــاك فــراق فنســتطيع التحّمــل، وســوف 

نعتــاد الغيــاب، وبعــد ذلــك ميكننــا النســيان. 

أمــا التعّلــق فهــو درجــة زائــدة عــن املعقــول مــن احلب، 
وميكــن أن توصــل صاحبهــا إىل املرض فال يســتطيع 
التخلــي عــن الشــخص الــذي يتعّلــق بــه أيــًا كانــت 
الظــروف احمليطــة، وإذا وصــل إىل درجة مرضية فلن 
يستطيع التأقلم ولن يعتاد غياب الشخص الذي تعّلق 
به، ولو أنه فقده ألي سبب كان فإّنه من احملتمل أن 

ينهــار نفســيًا، وتنهار قــوى حتمله. 

حّتى ال خنسر أنفسنا أو من حنب، جيب علينا توزيع 
احملبــة وأن تكــون معتدلــة، ال تفريــط وال إفــراط، 
حتــى تكــون ظاهــرة نفســية صحيــة، ومــن أمجــل 
وأمسى املشاعر الي نشعر بها هي حّب اهلل سبحانه 

وتعــاىل والتعّلــق به. 
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شاهدي مجموعة 
إيلي صعب 2019

أزياء

 Elie Saab 2019 بــريوت - ســيدتي نــت ـ دعــوك جمموعــة
Resort  اىل عطلة ساحرة على الريفيريا الفرنسية، تضج 
بأناقــة علــى طريقــة برجييــت بــاردو وجنمــات الســتينات 

والســبعينات.
إنهــا مشــس ســان تروبيــه بربيقهــا الســاحر، تســتقطب 
املشاهري ونساء الطبقة املخملية بأسلوب أناقتهن اخلاص 

ّ ومشــاويرهنّ  الصباحيــة وحفالتهــن الليليــة الصاخبــة.
 فســاتني فضفاضــة وســراويل واســعة عنــد القدمــني، 
وســرتات جلديــة مطــرزة وإطــالالت شــبابية رشــيقة تتزيــن 
بالتطريــزات وتعكــس الــروح احلــرة الــي متيــزت بهــا 
النساء يف منتصف القرن املاضي. األلوان األحادية تطغى 
علــى بــذالت اجلامبســوت والتصاميــم الطويلــة، وترتافــق 
األزهــار مــع األمنــاط املخططــة أو املطبعــة باملربعــات. 
وتتألق السهرات بالربق الالمع املنثور فوق التوبات وتنانري 

التــول الطويلــة.
األزرق  الدنيــم  إيلــي صعــب  دار  تقــّدم  األوىل،  وللمــرة 
ــا جرعــة مــن اجلــرأة  ــة إليه ــا مضيف ــدا راقي ــا بع وتعطيه

والتجــّدد تواكــب املــرأة الشــابة.
وتكتمل اإلطالالت بشيء من األناقة اليوهيمية املرحة 

مع القبعات وأوشحة الرأس والنظارات الشمسية امللونة.
أما األحذية الي لبست الكعوب الشفافة، فقد تنوعت 

بني اجلزمات والصنادل من اجللد أو الساتان بألوان 
ــني األزرقّ  البحــري واألصفــر  ــرتاوح ب ــي ت  اجملموعــة ال

املشــع واألمحــر النابــض.
كذلــك تزينــت باملســامري الضخمــة لتتماشــى وتصاميــم 

احلقائــب اجللديــة الفاخــرة واألكسســوارات.
جمموعة إيلي صعب هي وصف دقيق ألناقة الكراوزيري 

املظللة بأشع الشمس الساطعة فوق األزرق الواسع.
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ألكسندر زواري لـ«النهار«: محظوظ بالعمل 
مع النساء الشرقيات

أزياء

صحيفــة النهــار ـ هــو مزّيــن الشــعر املبــدع والعاملــي الــذي 
تعشــق النســاء مقّصــه وتســرحياته املبدعــة وال ســّيما يف 
منطقة الشرق األوسط حيث افتتح صالون لتزيني الشعر 
ومعهــد SPA يف جــّدة - الســعودّية، ودبــي. ومــن املعــروف 
ــل  ــة مث ــرؤوس امللكّي ــن ال أّن Alexandre Zouari هــو مزّي
امللكة نور احلسني وامللكة رانيا والسّيدة نازك احلريري 
باالضافــة اىل ملــكات أوروبــا والنجمــات الفرنســيات 
واألمريكيــات مثــل كارال برونــي، ايزابيــل أدجانــي، 

أورنيــال موتــي...
منــذ صغــره أحــّب هــذا املبــدع النســاء واختــار مهنــة تزيــني 
الشــعر ليقــدم هلــّن اجلديــد واحلديــث. ولد يف تونس ســنة 
1985 ثــّم انتقلــت عائلتــه اىل باريــس ويقــال إّنــه مــن أصــول 
تركّية. افتتح أّول صالون له ســنة 1975 يف باريس، حاز 

شــهرة عامليــة، وتعــاون علــى منصــات األزيــاء مــع شــانيل 
ــه يف  ــار« حاورت ــس... إخل. »النه ــو وهرمي وشــريير وفالتين
باريــس يف صالونــه حيــث جتتمــع نســاء اجملتمــع املخملــي 
حبثــًا عــن طّلــة جديــدة ورائعــة مــن خــالل مقّصــه الذهــيب.

 
كيف تصف لنا أسلوبك؟ ومن أين تستوحي إبداعاتك؟ 

 
إنــه أســلوب هندســي يرتكــز علــى أساســات مبنّيــة علــى 
قواعــد معّينــة. أمــا اإلحياءات فتأتي من خالل الســفر إىل 
أماكــن عــدة يف العــامل ومــن املعــارض الفنّيــة واملتاحــف 
وقــد اســتوحي أيضــًا مــن الشــارع أو املــرتو أو مــن األفــالم 
القدميــة حيــث كانــت التســرحيات ملوكّيــة وأنا أعشــق 

هــذا األســلوب . 

إعداد
 فاديا خزام الصليبي
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محشي كوسا وباذنجان 

مطبخ

المكوّنات
1. كيلو كوسا 
2. كيلو باتنجان 

3. كاستني رز قصري 
4. 200 غ حلمة ناعمة 

5. ملعقة مسنة 
6. فلفل 

7. بهارات مشكلة 
8. عصفر 

9. ملح 
10. كيلو و نص بندورة 
11. ملعقة رب البندورة 

12. فليفلة 
13. بصلة 

الخطوات
1. نغسل الكوسا و الباتنجان جيدا

2. نقوم باستخالص اللب منهم
3. نقــوم بغســل الــرز جيــدا و اضافــة اللحمــة و امللــح و 
البهارات املشكلة و الفلفل و العصفر و السمنة معا اىل 

ان تصبــح متجانســة
ــة  4. نقــوم حبشــي نصــف الكوســاية و نصــف الباتنجان

باخلليــط الســابق
5. نقــوم بتقطيــع قرصــني بنــدورة ملربعــات صغــرية لســد 
فتحــة الكوســا و الباتنجــان كــي ال خيــرج الــرز منهــا

6. نقــوم بتقشــري بقيــة البنــدورة و تقطيعها و اضافة املاء و 
مية البندورة و الفليفلة املمروسة و خلطون على اخلالط

 7. نضــع املزيــج فــوق الطبخــة بشــكل تغمــر الكميــة و 
نضيــف البصلــة املقطعــة

8. نــرتك الطبخــة تغلــي ملــدة نــص ســاعة فقــط و الغطــاء 
نصــف تســكرية ثــم تــرتك علــى نــار هادئــة ثــالث اربــاع 

الســاعة بشــكل ال يتعــدى زمــن الطهــي ســاعة و ربــع
9. بعدين بنفصل املرقة عن الكوسا و الباتنجان منشان 
ما يفزر و بس بدنا نسخنون بنسخن بقلب املرقة الكمية 

يلي بدنا ناكلها
10. و صحتني و هنا
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