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سياسة وأقتصاد

أسرتاليا تنفي نقل سفارتها 
يف إسرائيل إىل القدس  

نفــى »ســكوت موريســون« رئيــس وزراء أســتراليا، 
إدعــاءات نتنياهــو التــي أكــد فيهــا نيــة أســتراليا فتــح 
ســفارتها بالقــدس املحتلــة واالعتــراف بهــا عاصمــة 

للكيــان الصهيوني.
قال موريسون خالل مؤتمر صحفي في العاصمة 
اتخــاذ  يتــم  »لــم  أكتوبــر:  شــهر  خــالل  األســترالية 
قــرار بعــد فــي مســألة االعتــراف بالقــدس عاصمــة 

إلســرائيل أو نقــل الســفارة«.
كمــا أشــار رئيــس وزراء أســتراليا إلــى انفتــاح بــالده 
بالعاصمــة  االعتــراف  وأن  ذلــك،  علــى  عمومــا 

منفصلتــان. مســألتان  الســفارة  ونقــل 
فــي  وأضــاف: »حتــى اآلن، مــن غيــر املمكــن النظــر 
إلســرائيل  عاصمــة  بالقــدس  االعتــراف  مســألة 
واالســتمرار فــي الســعي لحــل الدولتيــن، مؤكــدا أن 

بــالده ال تــزال ملتزمــة بحــل الدولتيــن الــذي ال يســير 
علــى مــا يــرام ولــم يحــرز الكثيــر مــن التقــدم«.

نقــل الســفارة األســترالية إلــى القــدس كانــت محــور 
تصريحــات رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون 16 
عــن  كشــف  حيــث   . األول2018  أكتوبر/تشــرين 
انــه يــدرس األن وبجديــة، أن ينقــل ســفارة بــالده 

فــي إســرائيل مــن تــل أبيــب إلــى القــدس
إنــه  صحافــي،  مؤتمــر  خــالل  موريســون،  وقــال 
 
ً
رســميا لالعتــراف  مقترحــات  علــى  »منفتــح« 

 إلســرائيل ونقــل ســفارة بــالده 
ً
بالقــدس عاصمــة

اتبعتهــا  التــي  للسياســة  خــرق  فــي  وذلــك  إليهــا، 
مــدى  علــى  املتعاقبــة  األســترالية  الحكومــات 

. عقــود
بحــل  ملتزمــون  »نحــن  موريســون:  وأضــاف 
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 لــم تِســر األمــور علــى مــا 
ً
الدولتيــن. لكــن صراحــة

يــرام، ولــم يتحقــق الكثيــر مــن التقــّدم«. ووصــف 
ســفارة  ونقــل  بالقــدس  لالعتــراف  مقترحــات 
 
ً
أســتراليا إليهــا بأنهــا »معقولــة« و »مقنعــة« قائــال

ســتنظر الحكومــة  إن 
بنياميــن  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وأصــدر 
إنــه ناقــش إمكانيــة نقــل   قــال فيــه 

ً
نتنياهــو بيانــا

موريســون. مــع  الســفارة 
 

ــر فــي 
ّ

وكتــب نتنياهــو علــى تويتــر: »أبلغنــي بأنــه يفك
إلســرائيل   

ً
عاصمــة بالقــدس   

ً
رســميا االعتــراف 

ونقــل الســفارة األســترالية إلــى القــدس.. أنــا ممتــن 
 لــه علــى ذلــك«.

ً
جــدا

 وجــاء هــذا اإلعــالن غيــر املتوقــع، قبــل أيــام قليلــة 
مــن انتخابــات تشــريعية فرعيــة ســتجري فــي دائــرة  

انتخابيــة يهيمــن عليهــا اليهــود فــي ســيدني، وحيــث 
الحــزب  مرشــح  ــر 

ّ
تأخ التصويــت  نوايــا  أظهــرت 

موريســون. إليــه  ينتمــي  الــذي  الليبرالــي 
واتهمــت متحدثــة باســم حــزب العمــال املعــارض، 
موريســون بالقيــام بهــذا اإلعــالن بشــأن القــدس 

مــن أجــل اســتمالة مزيــد مــن الناخبيــن.
اعتــرف   ،2018 األول  ديســمبر/كانون   6 وفــي 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب بالقــدس عاصمــة 
 تحذيرات مختلف األطراف، 

ً
إلسرائيل، متجاهال

ل قطيعــة مــع سياســة أســالفه.
َّ
فيمــا شــك

وأثار هذا القرار غضب الفلســطينيين واســتنكار 
املجتمــع الدولــي. ومــذاك، يرفــض الفلســطينيون 
وقيامهــا  األميركيــة  اإلدارة  مــع  اتصــاالت  إجــراء 

بــدور الوســيط فــي عمليــة الســالم. 
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الحالــي  الشــهر  خــالل  طرابلــس  مدينــة  شــهدت 
وذلــك  الكبيــرة  مؤّسســاتها  مــن  العديــد  إغــالق 
خليــل«  بــو  ماركــت  »هيبــر  ومنهــا  إفالســها  بعــد 
ومســتودعات »مونوفــارم«، إضافــة إلــى عــدد مــن 
الحجم.وقــد  والصغيــرة  املتوســطة  املؤسســات 
أغلقــت »هيبــر ماركــت بــو خليــل« أبوابهــا وســّرحت 
فيهــا، بعــد ســنوات طويلــة فــي طرابلــس، أمــا 

ّ
موظ

مســتودعات »مونوفــارم« فقــد أعلنــت إفالســها 
تاركيــن  لبنــان  أصحابهــا  وغــادر  واحــد  يــوم  فــي 
علــى   

ً
وديونــا عمــل  دون  مــن  فيــن 

ّ
موظ وراءهــم 

الشــركة بمالييــن الــدوالرات. وقــد شــهدت أســواق 
لعــدد   

ً
إغالقــا طرابلــس  فــي  واألحذيــة  األلبســة 

وأوضــح  األضحــى.  عيــد  موســم  بعــد  املحــال  مــن 
إغالقهــا  تــّم  التــي  األلبســة  محــال  أحــد  صاحــب 
األوضــاع  بســبب  حصــل  املؤّسســة  »إغــالق   

ّ
أن

لبنــان  منهــا  يعانــي  التــي  الســيئة  االقتصاديــة 
القــدرة  تراجــع  بســبب   ،

ً
خصوصــا وطرابلــس 

الشــرائية للمواطنيــن وعــدم قدرتهــم علــى الشــراء 
األعيــاد«. فــي  ســوى 

أزمة يف طرابلس.. 
مؤسسات تغلق وموظفون يشردون
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انتخاب لبناني – عربي 
رئيسًا لـ »معهد الشرق األوسط« يف واشنطن

 Think« ومعاهــد  مراكــز  تاريــخ  فــي  األولــى  للمــّرة 
األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات  فــي   »Tanks
انتخــب مجلــس أمنــاء »معهــد الشــرق األوســط« 
 
ً
رئيســا ســالم  إيلــي  بــول  الدكتــور  واشــنطن  فــي 

بذلــك  ليكــون  الفائــت،  اإلثنيــن  يــوم  للمعهــد، 
املنصــب.   هــذا  يتبــّوأ  لبنانــي  رئيــس عربــي –  أّول 
ويخلف ســالم في هذا املنصب الرئيســة الســابقة 
فــي  تــّم انتخابــه  الســفيرة وينــدي شــامبرلين، وقــد 
بحضــور  األمنــاء  مجلــس  عقــده  إجتمــاع  خــالل 
رئيــس املجلــس ريتشــارد كالرك. وســبق للدكتــور 
ســالم أن شــغل منصــب نائــب رئيــس املعهــد ملــدة 

متتاليــة. ســنوات   5
 وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

لبنــان    الكــورة   قضــاء   – بطــرام  مواليــد  مــن 

الشــمالي(، والــده وزيــر خارجيــة لبنــان األســبقإيلي 
ســنة.  25 ملــّدة  البلمنــد  جامعــة  ورئيــس  ســالم، 

علــى  واألكاديميــة  الوطنيــة  إهتماماتــه  توّزعــت 
أبرزهــا: عــدة،  مراكــز 

الشــرق  فــي  »كارنيغــي«  معهــد  ومؤّســس  رئيــس  ـ   
األوســط.

ـ املدير العام لـ«مؤسسة عصام فارس«.
ـ الرئيس املؤسس لـ«املركز اللبناني للدراسات«.

لـ«الجمعيــة  ســابق  ورئيــس  مؤســس  -عضــو 
االنتخابــات«.  ديمقراطيــة  أجــل  مــن  اللبنانيــة 
- عضو مؤسس في حركة »بلدي بلدتي بلديتي«. 

إضافــة إلــى مراكــز عديــدة تعنــى بالقضايــا العامــة 
والحريــات والشــفافية ومحاربــة الفســاد.

»The Middle East Institute« – معهد الشرق األوسط 
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 The Middle« – تأســس معهــد الشــرق األوســط
أقــدم  مــن  وهــو   ،1946 عــام   »East Institute
املراكز في واشــنطن والواليات املتحدة، الخاصة 
األوســط.  الشــرق  حــول  والدراســات  باألبحــاث 
ــى الربــح، وغيــر مرتبــط بــأي 

ّ
وهــو مؤّسســة ال تتوخ

دولــة أو جهــة سياســية.
 من األقسام، منها:

ً
يضم املركز عددا

القسم التربوي – الثقافي:
كالعربيــة  املنطقــة،  شــعوب  لغــات  بتعليــم  يهتــم 
علــى  ويحتــوي  وغيرهــا.  والكرديــة  والفارســية 
واملراجــع  املخطوطــات  مــن  ضخمــة  مكتبــة 
بعــد  مكتبــة  أكبــر  ثانــي  تعــّد  التاريخيــة،  والكتــب 
مكتبــة الكونغــرس الشــهيرة فــي واشــنطن. ويصــدر 
 Middle Eastباســم املعروفــة  املجلــة  القســم 
محكمــة  جامعيــة  علميــة  مجلــة  وهــي   ،Journal

األوســط. الشــرق  وشــؤون  بقضايــا  تعنــى 
القسم الفني ـ الثقافي:

للفنانيــن  معــارض  إلقامــة  الفــرص  يتيــح 
مــا  األوســط،  الشــرق  ومــن  العــرب  التشــكيليين 

العالــم.  يجعــل 

يتعرف الى ثقافتهم ونتاجهم الفني. كما يســتقدم 
شــعرية  أمســيات  إلقامــة  ومثقفيــن  شــعراء 
فــي العاصمــة األميركيــة وغيرهــا  ونــدوات فكريــة، 

والواليــات. املــدن  مــن 
ص أهداف املعهد باآلتي: 

ّ
وتتلخ

ـ  العمــل علــى إنهــاء الحــروب األهليــة الدائــرة فــي 
املنطقــة، مــن اليمــن إلــى ســوريا وليبيــا، وتكريــس 

إســتقرار األوضــاع فــي العــراق.
مــن  يحــّد  مــا  اإلقليميــة،  الصراعــات  تهدئــة   -
مثــل  املحيطــة  الــدول  علــى  الســلبية  تأثيراتهــا 
صيغــة  إلــى   

ً
وصــوال وغيرهمــا،  والبحريــن  لبنــان 

مثــل  الفاعلــة  الــدول  بيــن  متــوازن  إقليمــي  نظــام 
وإيــران. وتركيــا  ومصــر  الســعودية 

بمشــاكل  صلــة 
ّ
املت الدوليــة  العالقــات  تصويــب 

الشــرق األوســط، واملقصــود بهــا القــوى الكبــرى 
بهــا  والدفــع  وأوروبــا،  والصيــن  وروســيا  كأميــركا 
 إلى تجنب تصدير صراعاتها وخالفاتها إلى 

ً
وصوال

دول املنطقــة، مــا يفيــد شــعوب الشــرق األوســط 
.
ً
وتنمويــا  

ً
إقتصاديــا و  

ً
أمنيــا

***
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حكاية االستيطان األبيض يف أسرتاليا 
بقلم د. نجمة خليل حبيب  

أن  فــي  البلــدان  مــن  كثيــر  عــن  اســتراليا  تتميــز 
اســمها ســبقها الــى الظهــور، فقــد تعــارف علمــاء 
Terra Aus- لقــب   اطــالق  علــى  افيــا   الجغر

املجهولــة  الجنــوب  أرض  أي   tralis Incognita
املجســم  اســفل  الحاصــل  الفــراغ  علــى  للداللــة 
الــذي تمثلــوه للكــرة االرضيــة. وقــد تأخــر االهتمــام 
اكتشــاف  بعــد  مــا  الــى  العالــم  مــن  الجــزء  بهــذا 
أميــركا وآســيا )الهنــد والصيــن( فــكأن الطامحيــن 
الطامعيــن باملجــد والثــروة من االوروبيين حفزهم 
مــا تحقــق مــن كشــوفات فوقفــوا متســائلين ومــاذا 
 مــن 

ً
بعــد، وقادهــم تســاؤلهم الــى مــا تبقــى مجهــوال

.
ً
جنوبــا توجههــم  فــكان  الكوكــب  هــذا 

 كان الهولنديــون اول الواصليــن الــى هــذه البــالد، 
هولنــدا  لقــب  عليهــا  وأطلقــوا  فاســتعمروها 

 قصيــر 
ً
الجديــدة، إال أن اســتعمارهم كان ســريعا

املــدى، فــكأن مــا وجــودوه فــي هــذه القــارة لــم يــف 
صــورة  عــن  كتاباتهــم  كشــفت  إذ  بطموحاتهــم 
مــا  جــل  وكان  لقاطنيهــا،  وذم  لــالرض  ســلبية 
توقفــت عنــده هــذه الكتابــات، حيــوان الكانغــارو 

ابتــه.  وغر

إال أن تلــك الصــورة علــى قتامتهــا أثــارت فضــول 
 William االنكليــز، فقــام الرحالــة »وليــم دامبيــر
رأى  االخــر  هــو  ولكنــه  اليهــا  برحلــة   »Dampier
باتعــس  فيهــا، مســكونة   تعســة ال خيــر 

ً
بــالدا فيهــا 

صحيــح  االرض.  وجــه  علــى  املخلوقــات  انــواع 
لــم  فهــو  الهولندييــن،  مــن   

ً
تشــاؤما أقــل  كان  انــه 

يصــف أهلهــا بالوحــوش، ولكنــه قــال فيهــم : إنهــم 



10 العدد الثالث أكتوبر 2018مجلة عرب أستراليا

فتــر  لــذا،   .»1« البشــر  مســتوى  دون  متخلفــون 
يعــاودوا  ولــم  االرض  هــذه  تجــاه  االنكليــز  حمــاس 
عندمــا  عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  إال  بهــا  التفكيــر 
الكابتــن  الــى  امــرا  البريطانيــة  الحكومــة  أوكلــت 
برحلتــه  بالقيــام   James Cook كــوك  »جايمــس 

االبيــض.  لالســتيطان  مهــدت   التــى 

 رافق »كوك« في رحلته هذه, عالم يدعى«جوزف 
بانكــسJoseph Banks  » فحطــت رحالهمــا بمــا 
 New  South عــرف فيمــا بعــد ب«نيوســاوث ويلــز
Wales«. وقــد جــاءت تقاريرهمــا اكثــر موضوعيــة 
وإيجابيــة مــن ســابقاتها وعكســت التســمية التــي 
)أطلــق  االيجابيــة.  هــذه  املكانيــن  علــى  اطلقاهــا 
املســتوطنة  علــى  بــالده  اســم  كــوك  جاميــس 
الجديــدة واطلــق بانكــس علــى املــكان الــذي أر�ســى 
بحارتــه فيــه ومنــه انطلقــوا فــي كشــوفاتهم العلميــة 
»بوتانــي بــاي Botany Bay«( ويقــول املؤرخــون؛ 
ودهشــة  الطبيعيــة  بالنمــاذج  املنطقــة  غنــى  إن 
بانكــس إزاء جماليــة املشــهد, إذ انــه كان قــد رأى 
كان  العالــم،  مينــاءات  اجمــل  الخليــج  ذاك  فــي 

الدافــع وراء هــذه التســمية »2«. 

The Abo- نكمــا ان كتابتهمــا حــول االبؤريجينييــ
فقــد  ســلبيتها،  فــي  متطرفــة  تكــن  لــم   rigines
فــي  طريقــة  لهــم  أن  صحيــح  بالقــول:   اكتفــت 
العيش وفلســفة تختلف عما هو معروف عندنا, 
ولكنهــم قــوم ســعداء راضــون بعيشــهم, زاهــدون 
بمــا لدينــا مــن تــرف ورفاهيــة، يعافــون مــا نتركــه 
لهــم مــن ثيــاب وحاجيــات وال يــرون فــي حضارتنــا مــا 
يبهــج ويثيــر«3«.  شــجعت هــذه التقاريــر الحكومــة 
البريطانيــة علــى اتخــاذ قــرار إنشــاء مســتعمرة  لهــا 

في »بوتاني باي« في الوالية التي تحمل اليوم اسم 
»نيوســاوث ويلز« املســتعمرة الســجن الحتواء ما 

تفيــض بــه ســجونها 

»آرثــر  بقيــادة    1788 عــام   االســتيطان  حــدث 
شــخص,  الــف  مــن  مؤلفــة  وبقافلــة  فيليــب« 
مــن  االخــر  والربــع  املســاجين  مــن  ارباعهــم  ثالثــة 
أملــت  لقــد  وعائالتهــم.  والبحريــة  املوظفيــن 
بريطانيــا مــن وراء إقامــة هــذه املســتعمرة أن تتيــح 
 
ً
لســجنائها فرصــة بــدء حيــاة جديــدة وأملــت أيضــا

أن يجــد علماؤهــا فــي طبيعــة البــالد مختبــرا غنيــا 
الناحيــة  مــن  أمــا  وبحوثهــم«4«.  تجاربهــم  الجــراء 
االقتصاديــة فقــد توقعــت الحكومــة البريطانيــة 
ان تتمكن املستعمرة من تحقيق اكتفائها الذاتي 
فــي غضــون ثــالث ســنوات مــن عمــر االســتيطان، 
إال ان فقــر التربــة وعــدم انتظــام هطــول االمطــار 
ادوات  مالءمــة  وعــدم  الفصــول  والاســتقرارية 
وكثــرة  التربــة  لطبيعــة  املســتحضرة  الفالحــة 
هــذا  حصــول  تأخــر  الــى  اّدت  القــوارض,  انتشــار 
االكتفــاء مــدة خمــس عشــرة ســنة عانــى خاللهــا 

 . املجاعــة  يشــبه  مــا  املســتوطنون 

بيــن  املواجهــة  الــى  االســتيطان  هــذا  أدى 
الحضــارة  وكانــت  واالوروبييــن,  االبؤريجينييــن 
التــي جلبهــا املســتوطن االوروبــي لهــوالء البدائييــن 
 عليهم، فهي الى جانب ما حملته من أمراض 

ً
وباال

وإبــادات قامــت أيضــا بتهجيــر القبائــل التــي كانــت 
تعيــش فــي املناطــق الخصبــة فدمــرت بذلــك بنيتهــم 
ثقافتهــم  فــي  يعــرف  مــا  االجتماعيــة وقضــت علــى 

Dreamtime  »« الحلــم   ب«زمــن 
بــورت جاكســون,  نمــت وازدهــرت مقاطعــة  وإذ   
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إزداد عــدد املهاجريــن االحــرار الــى الجزيــرة, فقــد 
واعتــق  املغامــرون  البريطانيــون  يقصدهــا  بــدأ 
عقوبتهــم  مــدة  النتهــاء  إمــا  الســجناء,  مــن  الكثيــر 
وإمــا  لحســن الســيرة والســلوك.  وهكــذا, وبحلــول 
عــام 1840 كانــت مســتعمرات اخــرى قــد انشــئت 
علــى امتــداد الســاحل واعلنــت القــارة كلهــا ملــك 
علــى  تكــن  لــم  أســتراليا  أن  إال  البريطانــي.  للتــاج 
نفــس القــدر مــن االهميــة كاملســتعمرات االخــرى, 
بالغنــى  الغــزاة  احــالم  تحقيــق  تســتطع  لــم  فهــي 
والثــروة كمــا كان االمــر فــي اميــركا والهنــد. حتــى فــي 
عهــد اكتشــاف الذهــب لــم تســتطع تحقيــق بنــاء 
مجتمــع متــرف غنــي، بــل اقتصــر االمــر علــى إقامــة 
حالفهــم  ممــن  عــدد  فيــه  بــرز  مزدهــر  اقتصــاد 

والنجــاح.  بالثــروة  الحــظ 

ويلــز  نيوســاوث  فــي  الذهــب  اكتشــاف  أن  إال 
اســتراليا  الــى  الهجــرة  ازديــاد  الــى  ادى  وفكتوريــا 
وتجديــد الثقــة بامــكان نشــوء الحلــم االســتعماري 
البريطانــي القا�ســي ببنــاء انكلتــرا جديــدة فــي هــذا 
املقلــب الجنوبــي مــن الكــرة االرضيــة. وفــي أقــل مــن 
واملكاتــب  واملتاحــف  الجامعــات  كانــت  قــرن  ربــع 
والكنائس والحدائق العامة قد أنشــئت واكتمل 

بناء كل ما يلزم النشاء مستعمرة حقيقية. إال أن 
املالحــظ أن هــذه النهضــة االقتصاديــة لــم تواكبها 
حركــة  نشــوء  تأخــر  فقــد  مماثلــة,  فكريــة  نهضــة 
ثقافيــة فاعلــة الــى مــا بعــد هــدوء حمــى الذهــب، 
وكان الركــود االقتصــادي الــذي ضــرب البالد عام 
1890 هــو الــذي حفزهــا وأدى الــى بلــورة الحــس 
الوطنــي اكثــر ممــا فعــل تدفــق الذهــب عــام 1850 

     
يــدور اقتصاديــا   

ً
بلــدا اليــوم  اســتراليا  كانــت  وان 

العالــم  قلــب  فــي  يعيــش  فــي عجلــة االمبرياليــة وال 
الخــام  باملــواد  يــزوده  هامشــه  علــى  بــل  التجــاري 
الرخيصــة التــي يحتاجهــا فــي تطــوره املتســارع, إال 
الحضــاري  بالركــب  للحــاق  مســرعة  تخطــو  أنهــا 
العالمــي, ولهــا فــي نظامهــا الديمقراطــي وعدالتهــا 
فضــل  افيــة,  الديموغر وتركيبتهــا  االجتماعيــة 
فــي  العريقــة  البلــدان  مــن  كثيــر  علــى  الســبق 
البشــرية  الطاقــات  مــن  لهــا  ان  كمــا  حضارتهــا. 
بلــدان  مختلــف  مــن  تســتقبلها  التــي  املتنوعــة 
العالــم وتصهرهــا فــي بوتقتهــا زادا غنيــا كفيــال بــان 
يجعــل منهــا فــي املســتقبل غيــر البعيــد دولــة قويــة 

املياديــن. شــتى  فــي  فاعلــة 

***
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املهاجرون الجدد 
ممنوعون من اإلقامة يف هذه املدن األسرتالية

أعلنــت اســتراليا  مطلــع شــهر أكتوبــر 2018، انهــا 
تعتــزم منــع بعــض املهاجريــن الجــدد مــن اإلقامــة 
األقــل. علــى  أعــوام  لبضعــة  مدنهــا  مــن  عــدد  فــي 

التحتيــة الحضريــة والســكان  البنيــة  وقــال وزيــر 
إنــه  ملبــورن  بمدينــة  ألقاهــا  كلمــة  فــي  بالبــالد 
يهــدف لتخفيــف ضغــط الســكان فــي كل مــن مــدن 
الثــالث  املــدن  وهــي  وبرزبيــن،  وملبــورن  ســيدني 

للواليــات  أســرع  نمــو  تحقيــق  أجــل  مــن  الكبــرى، 
واملناطــق األصغــر وتخفيــف التكــدس فــي املناطــق 

الحضريــة.
كمــا أضــاف املســؤول الحكومــي أنــه يمكــن أيضــا 
وضــع شــروط علــى تأشــيرات اإلقامــة فــي منطقــة 
مــن  قليلــة، غيــر مقــدم مزيــد  ولــو ألعــوام  معينــة 
التفاصيــل حــول كيفيــة تطبيــق هــذه السياســة.
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لبنان ـ ملتقى حوار وعطاء بال حدود 
يبحث مخاطر األزمة اللبنانية

إعــداد : املنســقة االعالميــة للملتقــى ســمر حيــدر 
حــوار  مللتقــى  ماليــة   - إقتصاديــة  نــدوة   : لينــان  ـ 
وعطــاء بــال حــدود لبحــث مخاطــر االزمــة اللبنانيــة 

املمكنــه والحلــول  الحاليــة 
عقــد ملتقــى حــوار و عطــاء بــال حــدود فــي دار النــدوة 
نــدوة   2018 أكتوبــر  شــهر  منتصــف    - الحمــرا   -
األزمــة  خطــر    : عنــوان  تحــت  ماليــة  إقتصاديــة- 
و فــرص اإلحاطــة، لبنــان إلــى أيــن ؟! حاضــر فيهــا 
الدكتــور  السيا�ســي  الباحــث  و  املصرفــي  الخبيــر 
حســن خليــل ، حضرهــا عــدد كبيــر مــن فعاليــات 
مصرفيــة   ، إقتصاديــة    ، عســكرية  سياســية، 
واملهتميــن  إجتماعيــة    ، أكاديميــة   ، إعالميــة   ،
بالشــأن املالــي و اإلقتصــادي فــي لبنــان يتقدمهــم 
وبشــارة  نعمــان   عصــام  الســابقان  الوزيــران 

والباحثيــن  األكاديمييــن  مــن  ونخبــة  مرهــج، 
االلقــاب. حفــظ  مــع  واإلعالمييــن 

،نصــري  بشــور  معــن   : الحضــور  الســادة  أبــرز   
الصايــغ، ســركيس أبــو زيــد، أميــن الديــب ، أميــن 
غســان  النقــاش،  ،أنيــس  عربيــد  وليــد  صالــح 
متقاعديــن  وعمــداء    ، قاســم  ذياب،محمــد  بــو 
مــارون خريــش، حســن بشــروش، حســين زعــروري 
والجمعيــات  املنتديــات  رؤســاء  مــن  والعديــد 
والناشــطين  واملاليــة  املصرفيــة  واملؤسســات 

. العــام  بالشــأن  واملهتميــن 
بــال  وعطــاء  حــوار  ملتقــى  منســق  النــدوة  إفتتــح 
حــدود  الدكتــور طــالل حمــود مرحبــا بالحضــور ،  
مشــيرا إلــى ان امللتقــى ولــد مــن رحــم جمعيــة عطــاء 
لتكــون   ٢٠٠٥ ســنة  انطلقــت  التــي  حــدود  بــال 
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إجتماعية-ثقافيــة- -صحيــة  إنســانية  جمعيــة 
تربويــة- بيئيــة .

 قدمــت الجمعيــة حتــى تاريــخ اليــوم عــددا كبيــرا 
والتربويــة  والصحيــة  اإلنســانية  الخدمــات  مــن 
كل  متجــاوزة  اللبنانيــة،  االرا�ســي  جميــع  علــى 
جــزء  حــاول  التــي  املصطنعــة  الحــدود  انــواع 
اشــكال  كل  متخطيــة  وضعهــا  اللبنانييــن  مــن  
واملناطقيــة  واملذهبيــة  الطائفيــة  الحــدود  هــذه 

الضيقــة.  والحزبيــة 
كان  حــدود  بــال  وعطــاء  حــوار  ملتقــى  إطــالق  ان 
إمتــدادا طبيعيــا ومنطقيــا وجــاء »كنقلــة »نوعيــة 
للجمعيــة حيــث هــدف إلــى زرع  القيــم الخاصــة 
علــى  واإلنفتــاح  والحــوار  املحبــة  قيــم  وهــي  بهــا 
اآلخــر وتقبلــه بغــض النظــر عــن إنتمائــه وعقيدتــه 

 . وحزبــه وفكــره  ومنطقتــه 
واشــار د. حمــود الــى ان امللتقــى الــذي انطلــق اوال 
نجاحــا  القــى  اإلجتماعــي  التواصــل  منصــات  عبــر 
عارمــا بيــن مختلــف النخــب الفكريــة واإلكاديميــة 
اللبنانيــة  والثقافيــة  واإلجتماعيــة  واإلعالميــة 
بحيــث أنــه بحــث خــالل فتــرة قصيــرة مــن تأسيســه 
اهــم املشــاكل التــي يعانــي منهــا املجتمــع اللبنانــي  

علــى كل املســتويات.
 و انتقــل عملــه مــن العالــم األفترا�ســي الــى عالــم 
اقعي ، وأضاف حمود ان الهيئة اإلستشارية  الو
التــي  املرحلــة  بخطــورة  منهــا  وشــعورا  للملتقــى  
 ، السياســية  الصعــد  كل  علــى  لبنــان  بهــا  يمــر 
اإلقتصاديــة ،املاليــة واملعيشــية ، البيئيــة إرتــأت 

: الشــهرية تحــت عنــوان  ان تطلــق حملتهــا 
تجييــش  ســبيل  فــي   . حكومــة  بدنــا  خلصونــا... 
السيا�ســي  اقــع  الو لإلنتفــاض علــى  العــام  الــرأي 
الــذي  الخطيــر   اإلقتصــادي  والوضــع  املــأزوم 

يمــر بــه لبنــان ال ســيما بعــد ســماع آراء الكثيريــن 
اللبنانييــن  واملالييــن  اإلقتصادييــن  الخبــراء  مــن 
واألوروبييــن الذيــن حــذروا مــن خطــورة الوضــع 
حــال  فــي  اللبنانــي  والنقــدي  واإلقتصــادي  املالــي 
واملماطلــة  واإلهمــال  اإلســترخاء  حــال  إســتمرار 
شــعورهم  وعــدم   ، اللبنانييــن  املســؤولين  لــدى 
بخطــورة املرحلــة وإســتمرارهم  بمعالجــة امللفــات 
الشــائكة لهــذا البلــد بــذات الطــرق املتبعــة منــذ 

اكثــر مــن ثالثيــن  ســنة.

وخاللهــا أشــار د. حمــود معرفــا عــن هــدف ملتقــى 
النــدوة  هــذه  إقامــة  فــي  حــدود  بــال  وعطــاء  حــوار 
الهــدر  مزاريــب  علــى  عاليــا  الصــوت  رفــع  وهــي 
والفســاد فــي كل مؤسســات هــذا الوطــن،  فــكان 
االزمــة  تطــورات  آخــر  علــى  الوقــوف  مــن  بــد  ال 
مــع  لبنــان  فــي  والنقديــة  واملاليــة  اإلقتصاديــة 
الخبيــر الدكتــور حســن خليــل الــذي كان مــن اول 
اإلقتصادييــن  والباحثيــن  املصرفييــن  الخبــراء 
الذيــن عارضــوا السياســات اإلقتصاديــة القائمــة 

ســنوات. عــدة  منــذ  لبنــان  فــي 

وفي أعقاب ذلك استعرض د.خليل ندوته بعرض 
تاريخــي للمراحــل املاليــة واإلقتصاديــة والنقديــة 
التــي مــر بهــا لبنــان ، حيــث اشــار الــى انــه لــم تكــن 
هنــاك سياســات ماليــة ثابتــة قائمــة علــى اســس 
واضحة والى ان اولياء األمر في تلك املراحل  كانوا 
دائمــا يغيــرون سياســاتهم بحســب مــا كانــت تمليــه 
عليــه مصالحهــم ، واشــار إلــى ان القا�ســي والدانــي 
املتعــددة  الهــدر   مزاريــب  يعــرف  اللبنانييــن  مــن 
 TVA واملســتحكمة  فــي الكهربــاء ، الجمــارك ، وال
، املرافــئ واإلدارات املترهلــة والتــي  يســتفحل فيهــا 
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الفســاد والهــدر واملحســوبيات ومعظمهــا منتفخــة 
العاطليــن  املوظفيــن  مــن  كبيــر  بعــدد  ومتخمــة  
السياســية  التوظيفــات  بســبب  العمــل  عــن 

واملحاصصــة.      واملحســوبيات 

واعتبر  د.حسن خليل أن األزمة بنيوية في النظام  
اللبناني  بدأ من السياسات اإلقتصادية واملالية 
وبينــة  قائمــة علــى أســس واضخــة  تكــن  لــم  التــي 

منــذ أمــد بعيــد.
بإنهيــار  تنــذر  املحدقــة  املاليــة  املخاطــر  وأن   
الوضــع  املعنيــون  يســتدرك  لــم  إن  وشــيك  مالــي 
البلــد  تنقــذ  جديــة  معالجــات  علــى  افقــون  ويتو
وتعيــد إليــه اإلعتبــار مــع الخــارج وتحيــي دوره مــن 

الــدول. مــن  أقرانــه  بيــن  جديــد 
 44 البالغــة  الودائــع  أن  خليــل  د.حســن  وأشــار  
للمصــارف  هــي  املركــزي  املصــرف  فــي  دوالر  مليــار 
وليســت ملــكا لــه، ولكــن يعتبرهــا اداة مــن أدوات 
التحصيــن املالــي ،  واعتبــر أن املدخــل الصحيــح 
هــو  األزمــة  مــن  والخــروج  الوضــع  معالجــة  إلــى 
هيكلــة  إعــادة  مــن  يبــدأ  الــذي  املالــي  اإلصــالح 
وعجــز  املوازنــة  عجــز  ومواجهــة  العــام  الديــن 
القــروض  مــن  واإلســتفادة  املدفوعــات  ميــزان 
أهــداف  لتحقيــق  ســيدر  ســيما  ال   ، الخارجيــة 
إحيــاء  فــي  تســاهم  مشــاريع  وتنفيــذ  إقتصاديــة 

الــدورة  وتنشــط  نقديــة  ســيولة  وتضــخ  التنميــة 
البطالــة   مــن  الحــد  فــي  وتســاهم   للبلــد  الدمويــة 
وتقليــص هوامــش الهــدر وترشــيد اإلنفــاق والحــد 
مــن التهــرب الضريبــي وتفعيــل الجبايــة ، واعتبــر 
أن حــل مشــكلة الكهربــاء تكمــن فــي بنــاء املعامــل 
التــي تضــع املشــكلة علــى ســكة املســار الصحيــح. 

حيــث  السيا�ســي   اإلصــالح  هــو  الثانــي  واألمــر 
البلــد  علــى  األساســيين  بالقيميــن  املفتــرض  مــن 
افــق علــى الحلــول وتوفيــر اإلرادة السياســية  التو
النهــوض  فــي  يســاهم  أن  يمكــن  مــا  كل  لتحقيــق 
فــي  والتنافســية  اإلســتثمار  وفــرص  اإلقتصــادي 

. الحيويــة  افــق  واملر القطاعــات 

ويعتبــر الدكتــور خليــل أن هــذا الطاقــم السيا�ســي 
هــو مــن أوصــل البــالد الــى مــا هــو عليــه مــع صعوبــة 
التخلــص منــه او اســتبداله ، حتــى لــو تــم التعايــش 

معــه  لــن يســتطيع النهــوض بالبــالد .

مداخــالت  عــدة  هنــاك  كان  النــدوة  نهايــة  وفــي 
مــع  التعــاون  فــي  ركــزت علــى دور املجتمــع األهلــي 
الدولــة والحــد مــن اإلقتــراض الخارجــي ،  والســعي 
للتحســين املســتمر فــي أداء الدولــة لتقــوم بخدمــة 

. املواطــن بشــكل أفضــل 

***
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الجالية العربية يف أسرتاليا 
تدفع ثمن جرائم بعض أبنائها

ــب 
ّ
يتجن مخايــل،    ســايد   – ـ   الحيــاة  صحيفــة 

عــدد كبيــر مــن األســتراليين املتحدريــن مــن أصــول 
عربيــة اإلجابــة عــن ســؤال: مــا هــي خلفيتــك ومــا 
هــو بلــدك األصلــي؟ يطرحــه مباشــرة األســتراليون 
أوســطية  الشــرق  مالمحهــم  رؤيــة  فــور  عليهــم 
مــن أصــول غيــر  أنهــم  إليهــم، ومعرفــة  والتحــّدث 

لكنتهــم. بســبب  إنكليزيــة 
 بالطبــع، إنمــا 

ً
ــب اإلجابــة ليــس خوفــا

ّ
وســبب تجن

لعــدم الدخــول فــي بحــث وجــدال عقيميــن حــول 
. ألن 

ً
 أو إيجابــا

ً
دور املغتربيــن فــي هــذه البــالد ســلبا

الكبيــر  الضــرر  حجــم  يدركــون  العــرب  املغتربيــن 
الــذي  األســترالي  اإلعــالم  بســبب  طاولهــم  الــذي 
يعمــم اتهامــه علــى الجميــع، كلمــا وقعــت جريمة أو 
حصلــت حادثــة كبيــرة، كان »أبطالهــا« مــن العــرب 

علــى  تقــوم  سياســة  أســتراليا  املهاجرين.تعتمــد 
بعــد  والثقافيــة،  الحضاريــة  التعدديــة  احتــرام 
وبــدأت  البيضــاء«  »أســتراليا  سياســة  أنهــت  أن 
الحكومــة تتســاهل بعــض ال�ســيء مــع الراغبيــن فــي 

الهجــرة إلــى أراضيهــا.
هارولــد  الــوزراء  رئيــس  وضــع   ،1966 عــام  وفــي 
بموجبــه  يخضــع  للهجــرة   

ً
جديــدا  

ً
قانونــا هولــت 

مــن  ذاتهــا  للفحوصــات  أســتراليا  إلــى  افــدون  الو
الخلفيــة  أو  البلــد  أســاس  علــى  بينهــم  تمييــز  دون 

الثقافيــة.
الهجــرة  قانــون  بتخفيــف  الحكومــة  واســتمرت 
 حتــى اســتبدل رئيــس الــوزراء غــوف ويتــالم 

ً
تدريجــا

 1973 عــام  القانــون  هــذا   Gough Whitlam
الثقافيــة. التعدديــة  بسياســة 
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مــن  إنمــا  بالنصــوص  تلغــى  ال  العنصريــة  ألن  آخــر،  �ســيء  اليومــي  والعيــش  �ســيء  القوانيــن  أن  إال 
أبشــع  ارتكبــوا  عربيــة  أصــول  مــن  متحدريــن  أســتراليين  أن  حقيقــة  يخفــي  ال  ذلــك  لكــن  النفــوس. 
 فرقــة خاصــة إلنهــاء املجرميــن 

ً
املعا�ســي والجرائــم وأشــنعها.وقد شــكلت الشــرطة فــي ســيدني أخيــرا

فــي األعــوام املنصرمــة. مــع عصابــات »البيكيــز«  أبنــاء الجاليــة و »تركيعهــم« كمــا فعلــت  مــن 
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مقاالت

السجائر يف اسرتاليا 
هي األغلى عل هذا الكوكب

بقلم ، عال بياض، رئيسة التحرير ـ سدني
 ،

ً
عامليــا األغــال  هــي  أســتراليا  فــي  الســجائر  تعــد 

رغــم الضريبــه الكبيــره عليهــا ، وحمــالت مكافحــه 
فالتقاريــر   . يدخــن  املدخــن  زال  مــا   ، التدخيــن 
الصحيــه فــي اســتراليا تؤكــد ان الوفيــات مــن جــراء 
التدخيــن هــي األكثــر ، بالنســبه للوفيــات الناجمــه 

 . الكحــول واملخــدرات  تعاطــي  عــن 
أجل  من  طائله  مبالغ  الدوله  يكلف  ما  وهذا 
وسترتفع   . املستشفايات  في  وخضوعهم  العالج 
 ./.12.  5 بنسبه  السجائر  على  الضريبه   

ً
مجددا

في اول ايلول 2018 ، ليصبح سعر العلبه املكونه 
من 30 سيجاره )$40( ، وهذا التزايد مستمر من 

قبل الحكومه كل عام حتى حلول عام 2020.

إزاء  اســتراليا  فــي  الصارمــه  املتبعــه  القوانيــن 
واألقتــراب   ، العامــه  باألماكــن  خاصــه  املدخنيــن 
التجاريــه  واملحــالت   ، الحكوميــه  املداخــل  مــن 
امتــار  اربعــه  االقــل  علــى  واملطاعــم   ، واملقاهــي   ،
التجاريــه  املحــالت  فــي  الســجائر  علــب  .وإبعــاد 
عــن انظــار االطفــال وعــدم بيعــه ملــا دون الثامنــه 
إنخفــاض  علــى  تــدل  الرســميه  واألرقــام   . عشــره 

 . البــالد  فــي  املدخنيــن  نســبه 
يمنــع  الخــارج  مــن  القادميــن  املســافرين  وكذلــك 
عليهــم اصطحــاب اكثــر مــن ) 25 ( ســيجاره معهــم 
الــى داخــل األرا�ســي األســتراليه . وقالــت صحيفــه 
)ديل ميل ( أن استراليا لديها أغال انواع السجاير 
علــى هــذا الكوكــب ، اكثــر بكثيــر ممــا عليــه فــي لنــدن 
ونيويــورك واوروبــا . وارتفــاع ضريبــه التبــغ بنســبه 
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 على مدى اربع عقود املقبله بحسب 
ً
12,5 سنويا

موقــع ارم ، وجــد مســح اســتقصائي للعــام 2015 
اجــراه بنــك دوتشــيه ان عليــه الســجائير مالبــورو 
فــي مالبــورن اســتراليا وصــل ســعرها 12,70 جنيــه 
اســترليني ، مقارنــه بمــا فــي باريــس 5,24 . واســعار 
والصيــن  بكيــن  مثــل  الــدول  بعــض  فــي  الســجائر 
الــى 2,24جنيــه اســترليني وجاكارتــا  العلبــه  تصــل 

واندونيســيا . 
لألفــراد  املســاعده  دائمــه  االســتراليه  الحكومــه 
اللذيــن قــرروا التوقــف عــن التدخيــن ، مــن خــالل 
إطــالق مراكــز صحيــه متخصصــه لهــذا الغــرض 
عــدم  علــى  املدخــن  يســاعد  الــذي  والــدواء   ،
cham- تناولــه  عنــد  التدخيــن  بلــذه  )األحســاس 

ارتفــاع  رغــم  كهديــه   
ً
مجانــا يقــدم  الــذي   )  pix

ســعره ، وكذلك العاملين على مســاعده األفراد ، 
 
ً
باألتصــال بهــم والتحــدث معهــم لدعمهــم معنويــا

، ألن األقــالع عــن التدخيــن أمــر صعــب للغايــه . 
وتفيــد الدراســاتات أن تــرك التدخيــن فــي أي عمــر 
لــو كان  ، وخاصــه  يمثــل فائــده كبيــره للصحــه   ،

 .
ً
45 عامــا التوقــف عنــه قبــل ســن 

حــق  مــن  وهــل  ؟  شــخصيه  حريــه  التدخيــن  هــل 
الدولــه إجبــار املدخنيــن علــى اإلقــالع ، بوضع هذه 

الضريبه الكبيره املضافه على سعره ؟ فالحريات 
العامــه تق�ســي ان ال نتدخــل باملدخنيــن ، وعــدم 
البــارده عليهــم إلجبارهــم علــى  شــن هــذه الحــرب 
تركــه . »تنتهــي حريتــي عندنــا تبــدأ حريــه غيــري« . 
ففقــدان حالــه االســتقرار النف�ســي بســبب الغــالء 
بهــذه  التنفيــس  عنهــا  ينتــج  النواحــي  جميــع  علــى 
علــى  الجنونيــه  والضريبــه   ، الســيئه  الظاهــره 
الدولــه  خزينــه  مــن  تزيــد  فهــي  الســجائر  علــب 
ولكــن تكــون علــى حســاب املواطــن، امليســور وغير 
التكلفــه  هــذه  يحتمــل  يعــد  لــم  الــذي  امليســور 

 . الباهظــه 
التدخيــن يحمــل نــوع مــن األدمــان ، وانــا ارى انهــا 
 بالنســبه ملدمنيــن الكحــول ومتعاطــي 

ً
اقــل خطــرا

املخــدرات ، فهــي ال تلغــي حالــه العقــل و اإلدراك 
والوعــي ، وتفصــل االنســان عــن عاملــه وال تشــكل 
 بتصرفاتــه مــع مجتمعــه . وعــرف االنســان 

ً
خطــرا

 انــه ضعيــف النفــس وكثيــر الخطــأ ، لذلــك 
ً
عمومــا

ســيق بأســلوب الترغيــب وليــس بفنــون الترهيــب ، 
فاملبالغــه تقلــب املوازيــن ، )وكل مــا يزيــد الشــيئ 
ينقلــب ضــده( واالنســان متمــرد بطبعــه ، وهــذه 

طبيعــه بشــريه يجــب علينــا ان نقــف عندهــا.
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منــذ عــدة ســنوات كانــت تتصــل بــي بحكــم طبيعــة 
وخفيفــة  الصــوت  عذبــة  اســترالية  امــرأة  عملــي 
الظــل.. تكــّرر حديثنــا علــى التلفــون مــرات كثيــرة.. 
 علــى ســماع صوتهــا ولــم افكــر 

ً
واصبحــت متعــودا

لقــاء. اي   
ً
ابــدا منــي  تتطلــب  لــم  وهــي  لقائهــا..  فــي 

وفــي يــوم تقابلنــا بحكــم العمــل قدمــت لهــا نف�ســي 
 عــن قضايــا 

ً
وذهبنــا لتنــاول الغــداء .. تكلمنــا كثيــرا

 
ً
وفكــرا ثقافــة  ممتلئــة  انســانة  رأيتهــا  مختلفــة.. 

ناضجــة. الشــخصية  ومســتقلة 

اصبحنــا نترقــب لقاءنــا كل مــدة فــي موعــد الغــداء 
املنتظــر .. وكأنــه بمثابــة احتفــال بربــاط الصداقــة 
اصبحــت  متزوجــة.  انهــا  رغــم  يربطنــا..  الــذي 

النفســية  قيودهــا  تفــك  لــي..  وترتــاح  لهــا  ارتــاح 
واالجتماعيــة امامــي والقــي عليهــا بهمــوم الحيــاة.. 
نطلــق  بــل  والشــكليات..  بالــكالم  نتحفــظ  فــال 

ســجيتها.. علــى  انفســنا 

بمفهومهــا  الصداقــة  بيننــا..  الصداقــة  تعمقــت 
االنساني بين رجل وامرأة التي ال يتخللها الجنس.. 
ــة النقيــة 

ّ
م ان الصداقــة الحق

ّ
هــذا رغــم اننــا نســل

بيــن املــرأة والرجــل هــي مســألة شــائكة وصعبــة فــي 
ــا يحافــظ علــى صداقتــه 

ّ
بعــض االحيــان.. كٌل من

كل  عائلته.فالخطــأ  ونحــو  اآلخــر  نحــو  بهــا  ويعتــز 
املــرأة االســترالية  اذا عقــدت  بأنــه  الظــن  الخطــأ 
رغباتهــا  وراء  تنجــرف  فإنهــا  الرجــل  مــع  صداقــة 

مفهوم الصداقة بني رجل وامرأة
   OAM بقلم هاني الرتك
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تعــرف  املــرأة  هــذه  ان  األصــح  ولكــن  ونزواتهــا.. 
كيــف تمــارس حريتهــا املســؤولة.. ومــاذا تريــد مــن 

عالقتهــا .. ومــا هــي حدودهــا .

فالحريــة التــي تتمتــع بهــا املــرأة االســترالية تمنحهــا 
الصالحية باختيار الصديق .. لذا توجد عالقات 
املجتمــع  فــي  والرجــل  املــرأة  بيــن  كثيــرة  صداقــة 
فــي  كنــت  املقولــة.  هــذه  صحــة  تثبــت  االســترالي 
ــة 

ّ
املا�ســي ايــام الشــباب امــزج بيــن الصداقــة الحق

مــع  التجــارب  ان  اال  انثــى..  بكونهــا  املــرأة  مــع 
الزميالت والصديقات االســتراليات علمتني رؤية 
 .. بيــن الجنســين  التــي تفصــل  الحــدود الفاصلــة 
فــي  صعــب  الفصــل  بــأن  التســليم  يجــب  انــه  مــع 

االحيــان. بعــض 

صداقــة  إقامــة  املمكــن  مــن  هــل  هنــا  والســؤال 
املجتمــع  فــي  واملــرأة  الرجــل  بيــن  صادقــة  نقيــة 
املجتمــع  فــي  ذلــك  حــدوث  يمكــن  مثلمــا  العربــي 
ألن  ال..  األغلــب  فــي   : عنــدي  االجابــة  االســترالي؟ 
القامــة  الحاجــز  بمثابــة  تقــف  العربيــة  تقاليدنــا 
علــى  يعــود  رأيــي  فــي  واللــوم  العالقــة..  هــذه  مثــل 
انهــا  علــى  املــرأة  الــى  ينظــر  الــذي  العربــي  الرجــل 

املشــتعلة.  اللــذة  الشــباع  جن�ســي  هــدف 
 وعاطفــة ورقــة أعمــق 

ً
مــع ان فــي عقــل املــرأة جمــاال

 مــن مجــّرد العالقــة الجســدية 
ً
 واكثــر وقعــا

ً
تأثيــرا

 –  
ً
عمومــا  – العربــي  الرجــل  يــدرك  فــال  البحثــة. 

انــه حتــى الجنــس عنــد املــرأة هــو جــزء مــن تكوينهــا 
بحيــث  والعاطفــي،  العقلــي  النف�ســي  وتركيبهــا 
دقائــق  بضــع  هــي  ليســت  الجنســية  العمليــة  ان 
الرجــل  فــي داخــل  الجن�ســي  الحيــوان  فيهــا  يعربــد 
فحســب.. ال .. ان العالقــة الصحيحــة هــي ابعــد 

والتفاهــم  العقلــي  اللقــاء  فهــي  بكثيــر،  ذلــك  مــن 
لتنضــج   

ً
طويــال  

ً
وقتــا يســتغرق  الــذي  الفعلــي 

فيهــا. الطرفيــن  ذاتيــة  وتتحقــق  العالقــة 

ام  كانــت  وحيــدة  عربيــة،  امــرأة  اختــارت  فــاذا 
الصداقــة  فــي  حقهــا  لتمــارس   

ً
صديقــا متزوجــة، 

هــدف  انهــا  علــى  اليهــا  العيــون  تنظــر  الحقيقيــة، 
العربــي  الرجــل  فــان  لالفتــراس.  ســهل  جن�ســي 
 علــى املــرأة ســواء كانــت 

ً
 وصيــا

ً
يعّيــن نفســه حارســا

زوجتــه او اختــه، يخــاف عليهــا خشــية االنحــراف 
اقــب خطواتهــا الــى حــد الشــك بحكــم التقليــد.  وير
العربــي  الرجــل  ضعــف  يكمــن  اقــع  الو فــي  وهنــا 
بفــرض ســلطانه التعســفي علــى املــرأة فــي الوقــت 
النضــوج  بعــدم  العربيــة  املــرأة  فيــه  تهــم 

ُ
ت الــذي 

وعــدم التمتــع بالشــخصية املســتقلة مثــل املــرأة 
االســترالية.

اقــع وهــو ان   لهــذا الو
ً
 هامــا

ً
كمــا ان هنــاك ســببا

 –  
ً
عمومــا  – اهتماماتهــا  تحصــر  العربيــة  املــرأة 

مجــال  وتتــرك  املنــزل  فــي  العمليــة  النشــاطات  فــي 
القضايا العامة املجردة للرجل. لذلك على املرأة 
العربيــة ان تنــزع حريتهــا بالعقــل والعلــم، ألن املرأة 
 
ً
 محترمــا

ً
املتعلمــة املثقفــة تســتطيع ان تبنــي مركــزا

االقتصــادي،  اســتقاللها  الــى  يــؤدي  املجتمــع  فــي 
الــذي هــو حجــر االســاس نحــو تحررهــا الشــخ�سي 

واالجتماعــي.
 املتزوجة، 

ً
لــذا نجــد ان املــرأة العربيــة، وخصوصا

بثقــة وأمــان وال  بكامــل حريتهــا لتســلك  تتمتــع  ال 
يمكنهــا ان تعقــد صداقــة باملفهــوم االنســاني مــع 
رجــل فــي عالقــة ال يدنســها الجســد، عالقــة يرتفــع 
بــال  الــى املســتوى الروحــي العقلــي  فيهــا كل منهمــا 
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مصلحــة ذاتيــة وال منفعــة.
ان حريــة االختــالط بيــن الرجــل واملــرأة فــي عاداتنــا 
 
ً
املثــال غالبــا للســلوك، وعلــى ســبيل  هــي مقيــدة 

مــع  ويتحــدث  الرجــل  يرقــص  حفالتنــا  فــي  نــرى 
 ما نراه يرقص مع امرأة اخرى غير 

ً
زوجته، ونادرا

زوجتــه. بــل واألدهــي مــن ذلــك نــرى فــي اللقــاءات 
االجتماعيــة عــادة ان الرجــل يجتمــع مــع الرجــل 
فــي  وتجالــس املــرأة املــرأة، اي ان التغييــر مفقــود 
ان  مــع  الجنســين  بيــن  االجتماعيــة  العالقــات 
املثيــرة  العالقــات  لــدوام  ضــروري  هــو  التجديــد 
بيــن الزوجيــن. واالجابــة علــى الســؤال مــن خــالل 

الذاتيــة. تجربتــي 
بيــن  صادقــة  نقّيــة  صداقــة  اقامــة  يمكــن  انــه 
هــو  مثلمــا  العربيــة  الجاليــة  فــي  واملــرأة  الرجــل 
اقــع فــي املجتمــع االســترالي.. بشــرط ان يعــرف  الو
الرجــل العربــي كيفيــة احتــرام الصداقــة البريئــة 
مــع املــرأة العربيــة. وانــا نف�ســي لــي ثــالث صديقــات 
متزوجــات مثقفــات فــي الجاليــة العربيــة تربطنــي 
معهــن صداقــة قويــة.. نــروي مــن خاللهــا شــبقنا 
 
ً
الثقافــي واالجتماعــي واالدبــي بطريقــة مــا.. وطبقــا

لثقافة وطبيعة عمل لكل واحدة منهن وعملي  في 
 عن الغرائز 

ً
عالقة احترام وتقدير متبادل بعيدا

الفانيــة.. هكــذا علمنــي املجتمــع االســترالي الــذي 

امضيــت فيــه معظــم ســنوات عمــري.
بالــذات  منهــن  صديقــة  علــى  التركيــز  هنــا  واود 
ألنهــا مســلمة الديانــة وانــا مســيحي.. فهــي امــرأة 
الجمــال..  فاتنــة  انهــا  رغــم   .. محافظــة  متدينــة 
لهــا حضــور ثقافــي فّعــال وخفيــف الظــل.. وكأنهــا 
واســعة..  شــعبية  فيــه  لهــا  الفايســبوك..  وردة 
والتــراث  االصيلــة  العربيــة  الثقافــة  تنشــر 
وتمنحهــم  ويقّدرونهــا  الجميــع  يحبهــا  االســالمي.. 
الحــب  مــن  متدفقــة  باقــات  محبتهــا  بســتان  مــن 
الرقيــق..  االنســاني  والعطــف  الدافــئ..  األخــوي 
تكتــب مرفوعــة الــرأس مليئــة بالكبريــاء.. متألقــة 
متحدّيــة  عصرهــا  ســابقة  الخصيــب  الفكــر  فــي 
التقاليــد الباليــة التــي تحــّرم اقامــة صداقــة نقيــة 
بــل  تثبــت للرجــل العربــي  بيــن رجــل ومــرأة.. فهــي 
وتعلمــه ان املــرأة العربيــة هــي شــجرة فكــر وثقافــة 

وغــزل.. حــب  قصيــدة  مجــّرد  وليــس  وعلــم.. 
 مــن الصفــات اإليجابيــة مــن 

ً
هكــذا تعلمنــا ســويا

املجتمــع االســترالي املتحّضــر.. الــذي يمنــح املــرأة 
الحرية واالســتقاللية .. وتنعم فيه بعض النســاء 
بالحريــة املســؤولة بإقامــة عالقــة صداقــة نقيــة 

مــع  الرجــل



23 العدد الثالث أكتوبر 2018مجلة عرب أستراليا

اثيــة  الور الهندســة  علــم  فــي  جديــدة  اقــات  اختر
متقدمــة  بحــوث  فــي  اثــة  الور علمــاء  حققهــا 
البشــري  الجنــس  تعزيــز  إلــى  تهــدف  وصادمــة 
وقــت  فــي  البشــر  يصبــح  أن  خاللهــا  مــن  ويمكــن 

األمــراض. مــن  خالييــن  قريــب 
مــن  علمــاء  بهــا  يقــوم  التــي  والبحــوث  الجهــود 
جامعــة لنــدن تتمحــور حــول إنهــاء عصــر األمراض 
اثــي. والخالصــة األهــم  الور التعديــل  مــن خــالل 
نهايــة  قــدرات ال  أن هنــاك  هــي  اســتنتجوها  التــي 
الجينــات.  بتحريــر  األمــر  يتعلــق  عندمــا  لهــا 
إحــدى طــرق تحريــر الجينــات ستســتخدم تقنيــة 
»كريســبر« أو »كريســبر- كاس 9« )تقنيــة لتعديــل 
الجينــات، وذلــك باســتخدام إنزيــم القطــع كاس 9 
للحمض النووي CRISPR–Cas9 والذي تصدره 

الحمــض  مــن  املعيــن  بالجــزء  ليقتــرن  البكتريــا 
النــووي للفيــروس ويعرقــل نســخه، وبالتالــي يمنــع 
للعلمــاء  ستســمح  التــي  التكاثــر(  مــن  الفيــروس 
بتحريــر جــزء معيــن مــن الجينــوم عــن طريــق تغييــر 

النــووي. الحمــض 

يمكــن، وفــق العلمــاء، اســتخدام طريقــة تحريــر 
علــى  القضــاء  فــي  املســاعدة  أجــل  مــن  الجينــات 
داء  مثــل  املركــزي  العصبــي  الجهــاز  أمــراض 
 
ً
اثي يشبه تدهورا هنتنغتون )وهو مرض عقلي ور

 للحالــة العقليــة(، الخــّرف، وباركنســون. 
ً
مرحليــا

أن  مــا  يــوم  فــي  للعلمــاء  يمكــن  بذلــك،  وللقيــام 
يتمكنــوا مــن إخــراج الجيــن مــن الجســم، والعثــور 
الجســم. إلــى  وإعادتهــا  وإصالحهــا  الطفــرة،  علــى 

اخرتاقات جديدة يف الهندسة الوراثية: 
اإلنسان سيصبح بال أمراض

بقلم سامي خليفة  
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الجديــدة،  البحــوث  عــن  شــرحها  معــرض  وفــي 
فــي  املشــاركة  الجزيئيــة  اثــة  الور عاملــة  تشــرح 
كيــف  لنــدن  مــن جامعــة  أونيــل  هيليــن  البحــوث 
: »يمكننــا 

ً
فــي اإلنســان، قائلــة ســيحدث التحــول 

نقــوم  وبعدهــا  بــك،  الخاصــة  الــدم  خاليــا  أخــذ 
بإصالحهــا وإعــادة إدخالهــا. مــع ذلــك، قــد ال تكــون 
هنــاك حاجــة للقيــام بذلــك فــي املســتقبل إذ يمكــن 
تعتقــد  للحيــاة«.  مثاليــة  بدايــة  األطفــال  اعطــاء 

 
ً
اثــة الجزيئيــة أن العلمــاء قريبــون جــدا عاملــة الور

مــن إنشــاء خريطــة كاملــة للجينــوم البشــري. وهــو 
 
ً
 أننــا حاليــا

ً
 للغايــة، خصوصــا

ً
 معقــدا

ً
مــا ُيعــد أمــرا

ممــا  والذبــاب  الخنازيــر  أصــول  عــن  أكثــر  نعــرف 
هــذه  العلمــاء  ُينهــي  البشــر. وعندمــا  عــن  نعرفــه 
الخريطــة ســُيعالج األطفــال منــذ الــوالدة للقضــاء 

علــى أي مــرض.
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بوابة السينما ، نسمات هولييود يف السينما االسرتالية
غودزيالاند كينك هل هيه البداية الجديدة ؟

بقلم املخرج السينمائي عمار بركات   
مــد  بيــن  وهــي  االســترالية  الســينما  بدايــة  منــذ 
هوليــود  العامليــة  الســينما  عاصمــة  مــع  وجــزر 
.فــي عــام 1896 بــدات حركــة الســينما االســترالية 
 1906 عــام  الــى  بــه  العمــل  اســتمر  وبفيلــم  تــدور 
فــي اســتراليا وكان الحجــر االســاس  حيــث عــرض 
فيلــم  هــو  .ذلــك  الســينما االســترالية  فــي صناعــة 
Salvation Army Soldiers of the Cross  وهو 
 . سيســتر  وماريــوس  وفريــس  بارنيــت  بطولــة  مــن 

اخــرى   محــاوالت  هنــاك  كانــت  بســنوات  وبعدهــا 
كانــت بعضهــا خجولــة وبعــض منهــا متميــز جــدا.

مشــاكل  تعــرض  االســترالية  الســينما  اخــذت 
حيــاة  عــن  تتحــدث  واكثرهــا  االســترالي  املجتمــع 
تكــن  ولــم  اســتراليا  داخــل  الــى  وطرحهــا  االســرة 
االنتــاج  ذلــك  تصديــر  فــي  تســاعد   مواضيعهــا 
فــي افــالم كانــت مهيئــة للمشــاركه  الــى الخــارج اال 

العامليــة  باملهرجانــات 
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واالهم واالبرز في الســينما االســترالية هي امتالك 
اهــم  تســتقطب  مميــزه  تصويــر  اقــع  ملو اســتراليا 
والعالــم. هوليــوود  فــي  العامليــة  االنتــاج  شــركات 

لذلــك كانــت هنــا افــالم لهويــوود  يتــم تصويرهــا 
Crocodile Dun-  فــي اســتراليا ومــن ابرزهــا فيلــم

dee  وهــذا الفيلــم صــور مناصفــة بيــن اســتراليا 
بــازره  اســترالية  افــالم  هنــاك  .ايضــا   ونيويــورك 
 1991 عــام  وينســون  لســايمون    Uigly منهــا 
  the man from snowey River فيلــم  وايضــا 
النجــم العالمــي كيــرك دوكالس  مــن بطولــة  وهــو 

 .1992 عــام 
االســترالية  الســينما  فــي  االهــم  التحــول  لكــن 
تمكــن فــي وجــود مخرجيــن احتلــو مكانــة مرموقــه 
فــي هوليــوود والعالــم مــن خــالل اعمــال اشــار اليهــا 
النقــاد وحققــت اربــاح عاليــه فــي شــباك التذاكــر 
ومــن ابــرز هــؤالء املخرجيــن هــو جيمــس وان الــذي 
حقــق فــي فيلــم فيوريــس 7 ارباحــا تقــدر ب ملياريــن 
فــي  ايــراد  اعلــى  رابــع  ويعــد  دوالر  املليــار  ونصــف 
تاريــخ الســينما العامليــه وهــذا الفيلــم مــن انتــاج 

.2015 عــام 
 وســبق لنفــس املخــرج ان حقــق نجاحــا فــي فيلــم 
انســيدباس  عــام 2011 محققــا 97 مليــون دوالر 
علــى  االســترالية  الســينما  تقتصــر  .ولــم  امريـكـي 
اقــع البارزيــن  تميزهــا بطاقــات فنيــة كمــدراء املو

فــي الســنوات االخيــرة مثــل دونــكان جونســن الــذي 
اجنبــي  فيلــم   12 مــن  اكثــر  اقــع  ادراة مو فــي  تالــق 
املاضيــة  الســبع  الســنوات  فــي  اســتراليا  داخــل 
.كذلــك ال نن�ســى اهــم نجــوم الســينما العامليــه هــم 
اســتراليي الجنســية ومــن ابرزهــم كيــت بالشــيت.
ELI- فيلــم  وايضــا    OLEUMA افالمهــا واشــهر    

   LORD OF THE RANG وفيلــم    ZABETH
 MUL HAL وايضــا املمثلــة ناؤمــي واتــس بطلــة 
LAND DRIVE  وايضا ال نن�ســى جاك تومبســون  
واخيــرا النجمــه العامليــة نيكــول كيدمــان  بافالمهــا 
  the hoursو  days of the thunder الرائعــه 
وبعــد هــذه الجولــة فــي عالــم الســينما االســترالية 
هنــاك بدايــة جديــدة فــي عــام 2018 وتعــد االبــرز 
فــي تاريــخ الســينما االســترالية .فقــد بــداء العمــل 
GODZIL-  فــي الفيلــم العالمــي غودزيــال انــد كينــك

LA VS KKONG   الــذي مــن املقــرر عرضــه عــام 
2020  وســيتم تصويــر الفيلــم فــي مدينــة الكولــد 
كوســت فــي واليــة كوينزالنــد االســترالية.ويعد هــذا 
الفيلــم االبــرز مــن حيــث اختيــار اماكــن التصويــر 
وايضــا لرفــد الطاقــات االســترالية بالخبــرة  مــن 
خالل التنسيق من شركات هولييود السينمائية 
بنكهــة  عامليــة  اعمــال  املســتقبل  فــي  ونترقــب 

اســترالية.
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هل نحن جاهزون..؟!
بقلم : )عبداهلل خياط( 

العالم قبل 2030 كيف سيكون.!؟
نحــن  هــل  ولكــن   .. كبيــرة  تغييــرات  أمــام  نحــن 

؟ ! . ن هــزو جا
علمــوا اوالدكــم لزمــن غيــر زمنكــم.!! تغييــرات مرعبة 

ســتحدث في الســنوات القادمة..!!
كثيــر مــن الشــركات ســيكون مصيرهــا مصيــر شــركة 

كــوداك
مقال مترجم:

ألــف   170 ــف 
ّ
توظ كانــت  1988كــوداك  عــام  فــي 

فــي  الورقيــة  الصــور  مــن   85% وتبيــع  موظــف 
العالــم..!! 

بعدها بسنوات قليلة الشركة أفلست و«البيزنس 
موديل« الذي كانوا شغالين عليه إختفى..!!

القطاعات  لكثير من  ما حدث لكوداك سيحدث 
في السنوات العشر القادمة والكثير لم يستوعب 

حجم التغيرات التي تتالحق.
لها  يتوقع  لم  بطريقة  تبدأ  تكنولوجيا  هناك   
وتدّمر  لتسيطر  تتحول  فجأة  ولكن  النجاح 
بالذكاء  وسنراها   »Disruptive« تحتها  ما  كل 

سائق،  بدون  السيارات  الصحة،  اإلصطناعي، 
الجيل  انه  التعليم  الزراعة،  دي،  الثري  طباعة 

الرابع من الثورة الصناعية..!!
مــن  الكثيــر  وير«ســتّدمر  »الســوفت  البرامــج 
القادمــة..!! العشــر  الســنوات  فــي  القطاعــات 

: 
ً
بعض األمثلة املوجودة حاليا

العالــم  فــي  تك�ســي  أكبــر شــركة  هــو  اوبــر(  )تطبيــق   
ســيارة أي  يملكــون  ال  وهــم 

فــي  فندقــة  شــركة  أكبــر  هــو  »بوكينــق«(  )تطبيــق   
العالــم وهــم ال يملكــون أي شــقة او غرفــة فندقيــة.

إنتليجانــس«  »أرتيفيشــال  اإلصطناعــي  الــذكاء 
والكثيــر الكثيــر  ســيغير 

الذي   IBM WATSON بي إم« لديها   شركة »أي 
جعل الكثير من اإلستشارات القانونية تتم بثواني 
افية. • إذا أنت  وبدرجة عالية من الدقة واالحتر

تدرس قانون ستكون في خبر كان قريبا.!!
سيقل عدد املحامين بشكل كبير ويبقى املختصون 

فقط .
 الــذكاء اإلصطناعــي ســيعطي املمرضيــن تشــخيص 
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األمــراض بصــورة أدق مــن أي عنصــر بشــري.
 
ً
 وفي عام 2030 الكمبيوترات ستصبح اكثر ذكاءا

من اإلنســان.
فــي عــام 2018 أول ســيارة مــن غيــر ســائق ســتدخل 

األســواق .
مّدمــرة  تكنولوجيــا  ســتصبح   2020 عــام  وفــي 
وعندهــا لــن تحتــاج ان تمتلــك ســيارة مــن جديــد 
ســتتصل مــن هاتفــك لتصلــك الســيارة إلــى مكانــك 
وتذهــب بــك للمــكان اآلخــر لــن تحتــاج إلــى موقــف 
املقطوعــة  املســافة  اجــرة  وســتدفع  ســيارات 

. ســائق  بــدون  بالســيارة 
أطفالنــا لــن يحتاجــوا رخــص قيــادة ســيارات ولــن 

يحتاجــوا شــراء ســيارة أصــال.
ســتتغير املدن وســنحول املســاحات الواســعة من 

الكراجــات إلــى حدائق..!!
ســتقل عــدد الوفيــات مــن مليــون و200 ألــف إلــى 

200 ألــف فقــط .
ألن الســيارات بدون ســائق ســتقلل الحوادث من 
حــادث كل 100ألــف كــم إلــى حــادث كل 10 مليــون 

كم.
ستصبح سياراتنا من »تيسال، جوجل، أبل..« .

الــذي  التغييــر  مــن  مرتعبيــن  الســيارات  شــركات 
سيجعل العجل مربوط بكمبيوتر وهذا ماتفعله 

أبــل وجوجــل
ال  الحــوادث  باملشــمش  راحــوا  التأميــن  شــركات 
تأميــن التعويــض وســيصبح تأميــن الســيارة أقــل 
العــادي  الســيارات  تأميــن  وحتــى  100ضعــف  ب 

. ســيختفي
وال  إزعــاج  ال  ستســيطر  الكهربائيــة  الســيارت 

. تلــوث

العقار سيتغير .
لتعمــل  هــادىء  بعيــد  مــكان  إلــى  ســتحتاج  انــت 

بعــد. عــن  أعمالــك  كل  ســتنجز  ألنــك 
الطبيــة  األجهــزة  ســتصبح  الصحــة  عالــم  فــي 
 Tricode x خــالل  ومــن  بهاتفــك  مربوطــة 
ســتحصل على صور أشــعة، فحص دم وســتحلل 

الجســم. أمــراض  كل 
خــالل ســنوات ســتصبح معظــم التحاليــل الطبيــة 

مجانية.
تطبــع  ســتصبح  دي،  الثــري  الطباعــة  علــى  أمــا 
أحذيــة وقطــع طائــرات وقريبا ســتصبح موبايالتنا 
ثــري دي« وبذلــك  لهــا خاصيــة »املســح الضوئــي 
تعمــل »Scan« لرجلــك وتطبــع حذائــك الخــاص 

بــك.؟!
فــي الصيــن بــدأوا بطباعــة أول مبنــى مــن 6 طوابــق 
حولنــا  مــا  كل  مــن   10% حوالــي   2027 عــام  وفــي 

ســيكون مطبــوع ثالثــي األبعــاد .
ســنة   20 خــالل  ســتختفي  الوظائــف  مــن   70%

. ستســتحدث  جديــده  وظائــف  وهنــاك 
ذكيــة  هواتــف  وجــود  مــع  ســيتغير  التعليــم  أمــا 
كل  ســتصبح  10دوالرات.nk.عندهــا  بســعر 
البشــرية تملــك جهــاز ذكــي فــكل شــخص لــه القدرة 

. املتوفــرة  التعليــم  وســائل  يســتخدم  ان 
إذا لديــك أي فكــرة مســتقبلية للعمــل وهــي غيــر 

. املوضــوع  إن�ســى  الذـكـي  بالهاتــف  مربوطــة 
فمصيرهــا  املا�ســي  بالقــرن  نجحــت  فكــرة  أي 

. القادمــة  الســنوات  فــي  الفشــل 
نحن أمام تغييرات كبيرة ولكن

هل نحن جاهزون.!؟
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منوعات

تجمــع  أثارتها صــورة  التــي  الضجــة  بعــد 
عكــر  ســلوى   »Miss earth« ممثلة لبنان فــي 
رافعيــن  الفيليبيــن،  فــي  اســرائيل  جمــال  وملكــة 
»شــرطة  حســاب  ونشــرها  النصــر،  عالمــة  فيهــا 

عكــر. مــن  اللقــب  ســحب  املشــاهير«، تم 
فيــه  تؤكــد   

ً
بيانــا »السوســن«  مؤسســة  ونشــرت 

أنهــا »ترفــض رفضــا قاطعــا العالقــة مــع أســرائيل 
وأنهــا ال تؤيــد التطبيــع ال مــن قريــب وال مــن بعيــد«، 
معركــة  إســرائيل  مــع  »معركتنــا  ان  معربــة 
عســكرية  ال  وفنيــة  وإعالميــة  وأكاديميــة  ثقافيــة 

إقتصاديــة فقــط«.  و

التــي  األولــى  املــرة  هــي  »هــذه  أن  علــى  وشــددت 
تقــع فيهــا ملكــة مــن مؤسســتنا، التــي قــد أرســلت 
فــي  قــدوة  وكــن  العالــم  الــى  امللــكات  عشــرات 
املؤسســة  إدارة  قــررت  لــذا  بالخطــأ،  التمثيــل، 

عكــر«. ســلوى  مــن  اللقــب  ســحب 
 يشار الى ان القانون اللبناني يحظر »كل شخص 
طبيعــي أو معنــوي أن يعقــد بالــذات أو بالواســطة 
فــي  مقيميــن  أشــخاص  أو  هيئــات  مــع   

ً
اتفاقــا

إســرائيل أو منتميــن إليهــا بجنســيتهم أو يعملــون 
لحسابها..«. 

بعد الضجة التي أثارتها صورة مللكة جمال 
لبنانية ونظريتها االسرائيلية.. اللقب »بحّ« 
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الجالية العربية من بني أكثر 
الجاليات تدخينًا يف أسرتاليا! 

  Advance Diversity services تنظــم مؤسســة
 يســتهدف املدخنيــن مــن أبنــاء الجاليــات 

ً
مشــروعا

فــي  وذلــك  العربيــة  بينهــا  ومــن  املتعــددة  االثنيــة 
منطقــة ســانت جــورج فــي مدينــة ســيدني.

 The وأطلقــت املؤسســة علــى هــذا املشــروع اســم
عــدة  مــن  يتكــون  والــذي   Butt Out project
مراحــل ويســعى إلــى خفــض نســبة املدخنيــن مــن 
 
ً
أبنــاء الجاليــة العربيــة فــي تلــك املنطقــة تحديــدا

والتــي تصــل إلــى حوالــي ٤١٪
اســتضاف  املشــروع  هــذا  عــن  اكثــر  وللحديــث 
فــي  االجتماعيــة  املوظفــة  بيتــك  البيــت  برنامــج 
املؤسسة السيدة هناء وهبة سرور والتي تحدثت 
عــن خطــوات عمــل هــذا البرنامــج والــذي يعتمــد 
الجاليــة  ابنــاء  مــن  متطوعيــن   10 تدريــب  علــى 
العربيــة لتقديــم الدعــم ملــن يحــاول االقــالع عــن 

التدخيــن.

تمنــع  التــي  االجتماعيــة  االســباب  عــن  وتحدثــت 
أبنــاء الجاليــة العربيــة عــن اإلقــالع عــن التدخيــن 
علــى الرغــم مــن القوانيــن املشــددة فــي مــا يتعلــق 
الدخــان  وســعر  العامــة  باألماكــن  بالتدخيــن 

املرتفــع
الــدول  مــن  تعــد  أســتراليا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الرائــدة فــي مجــال ضبــط والســيطرة علــى انتشــار 
التبــغ إال أن بعــض الجاليــات واالثنيــات ال تــزال 
بحاجــة للمزيــد مــن التوعيــة بمخاطــر التدخيــن.

العالــم  دول  بيــن   
ً
جيــدا  

ً
مركــزا أســتراليا  وتحتــل 

مــن ناحيــة التحذيــر مــن مخاطــر التدخيــن ووضــع 
منــع  مثــل  الظاهــرة  هــذه  مــن  للحــد  سياســات 
االعالنــات املروجــة للدخــان الــى جانــب اســتخدام 
طــرق التغليــف غيــر املحفــزة للشــراء وغيرهــا مــن 

الوســائل.
بالنســبة   

ً
كافيــا ليــس  األمــر  هــذا  أن  يبــدو  ولكــن 
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لبعــض الجاليــات، فيقــول مديــر مكتــب مجلــس 
Da-مكافحــة الســرطان فــي واليــة نيوســاوث ويلــز 

الســكان  بيــن  التدخيــن  نســب  إن   vid Currow
علــى  أعالهــا  مــن  تعــد  أســتراليا  فــي  االصلييــن 

العالــم مســتوى 
غيــر  االســتراليين  مــن   13% أن  حيــن  ففــي 
املقابــل  فــي  فإنــه   

ً
يوميــا يدخنــون  االبروجينييــن 

يوجــد حوالــي %37 مــن أبنــاء الســكان االصلييــن 
الســكان  علــى  االمــر  يقتصــر  وال  املدخنيــن.  مــن 
فــي  االثنيــة  الجاليــات  بعــض  وإنمــا  االصلييــن 
مثــل  التدخيــن  معــدالت  فيهــا  ترتفــع  أســتراليا 

يقــول  مــا  بحســب  والصينيــة  العربيــة  الجاليــة 
  Currow الســيد 

بالنســبة للســكان االصلييــن فيــرى مديــر مؤسســة 
التعــاون الوطنــي للحــد مــن التدخيــن بيــن الســكان 
مــن  املزيــد  هنــاك  إن  كاملــا  تــوم  الســد  االصلييــن 

االمــور الواجــب فعلهــا للحــد مــن هــذه االفــة
بالنســبة للجاليــة الصينيــة، فيعــزو مديــر مجلــس 
ســبب   Ernest Yung الســيد  الصينيــة  الجاليــة 
فــي  الصينيــن  لــدى  التدخيــن  معــدالت  ارتفــاع 
لعــادات  املهاجريــن  هــؤالء  لحمــل  اســتراليا 

أســتراليا إلــى  األم  بلدهــم  مــن  التدخيــن 
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شعر الحسناء
أنا اذا ما تواريت عن ناظري

اعود لذكراك
هناك مقيما بذهني  فقلبي

يالمسك وعيني على البين تراك
و يسحرني منك بريق املعاني

وحرف سما لسناك
و العج شوق يظل  يناجي العمر

دروب خطاك
ورعشة  تربكني ان  طالعتني 

فجاة عيناك
و لسعة وجد ضنين أصابتني

حين دللتني يداك
فماذا دهاني بعشقك يا سيدي 

وماذا تراه دهاك؟
بعد وقرب فقرب فبعاد على القرب

تاهلل غريبان نحن بهذا النعيم الهالك

ماذا دهاني وماذا دهاك ؟؟!!! 
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ألنوثة طاغية .. 
ارفعي هرمون اإلسرتوجني لديك بهذه الخطوات

الجنس  هرمون  هو  اإلستروجين  هرمون 
الصفات  عن  املسؤول  الرئي�سي  والهرمون 
الخصائص  هذه  وتشمل  األنثوية.  الجنسية 
الوركين  وحجم  الثديين،  حجم  لكبر  النساء  في 
ومدى تراكم الدهون في الجسم. وهو الهرمون  
األكثر  والجلد  الشعر  كمية من  عنه  ينتج  الذي 
على  لتحافظي  الخطوات  هذه  اتبعي   . سالسة 
بأنوثة  لتتمتعي  و  اإلستروجين  هرمون  مستوى  

طاغية وجسد مثير 
 : اإلستروجين  مستوي  لتحديد  الطبيب  زيارة   *
هرمون  نسبة  حول  الطبيب  إستشارة  يفضل 
األستروجين في الجسم . ألنه إذا ثبت أن هناك 
إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  الهرموني  في  نفص  
مجموعة من املشاكل. و قد تم ربط وجود الكثير 
من هرمون األستروجين ، إلي حدوث اضطرابات 

الطمث ، تكيسات املبيض ، سرطان الثدي .

 : صحي  غذائي  نظام  تناول  علي  املحافظة   *
تجنب األطعمة الغنية بالسكريات و النشويات 
الغنية  األطعمة  تناول  زيادة  إلي  باإلضافة   .
عالية  و  الدهون  قليلة  األطعمة  و  بالبروتين 
األلياف، ألنها يمكن أن تزيد من مستوى هرمون 
ألنها  البقوليات  تناول  يمكنك  األستروجين. 
نوع  هي  و   isoflavonoids مادة  على  تحتوي 
و  الفواكه  تحتوي  و  النباتي.  اإلستروجين  من 
البقوليات علي مادة لجنين و هي  الخضروات و 
نوع أخر من اإلستروجين النباتي . ومع ذلك يجب 
أن تكوني حذرة، ألن االستهالك املفرط لألطعمة 
الالوتي  للنساء  أمنه  غير  باإلستروجين  الغنية 

سبق وأن عانوا من مرض سرطان الثدي .
مع  ولكن   : الرياضية  التمارين  ممارسة   *
املفرطة  املمارسة  ربط  تم  ألنه  اإلفراط،  عدم 
بانخفاض مستويات اإلستروجين و لكن ينصح 
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خطر  من  تقلل  لكي  الصحية  باملمارسة  هناك 
اإلصابة بسرطان الثدي .

النظام الغذائي :
بذور  تحتوي  الكتان:  بذور  من  املزيد  تناول   *
أوميغا  أحماض  من  عالية  نسبة  على  الكتان 
اإلصابة  خطر  من  تقلل  أن  يمكن  و  الدهنية   3
بأمراض القلب والسرطان و السكات الدماغية 
إلى ذلك فإن بذور  . باإلضافة  و مرض السكري 
لجنين  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  الكتان 
هرمون  عمل  يحاكي  نباتي  إستروجين  هو  و 

األستروجين .
أن  ثبت  لقد   : الصويا  الصويا و حليب  تناول   *
تعمل  التوفو،   

ً
خصوصا و  الصويا  منتجات 

ألنها  اإلستروجين  هرمون  مستويات  زيادة  على 
 isoflavonoids تحتوي على كميات كبيرة من

و هو إستروجين نباتي . يعمل الفول الصويا على 
تحقيق توازن في مستويات الهرمونات .

املركب  ب  فيتامين   ، الكاروتين   ، ج  فيتامين   *
زيادة  في  مفيدة  تكون  قد  الكاملة  الحبوب  و   ،
النساء.  لدي  األستروجين  هرمون  مستويات 
الكيوي،  ج،  بفيتامين  الغنية  األطعمة  من  و 
الحمضيات،  البرتقال،  الشمام،  الطماطم، 
الجزر،  الهليون،  الخرشوف،  املوز،  الخوخ، 

القرنبيط، الفاصوليا . 

العثور  يمكنك   : تشاستيبيري  مكمالت  تناول   *
في  توجد  أقراص  شكل  في  العشبة  هذه  على 
املخازن الصحية . و يتم وصفها للنساء للزيادة 
هرمون  مستويات  زيادة  خالل  من  الخصوبة 

اإلستروجين.
ولزيادة معدل الهرمون بالجسم عليك تجنب ما 

يلي:
* التدخين : وذلك ألن التدخين له تأثيرات سلبية 
علي الغدد الصماء، مما يحد من قدرة الجسم 
ربط  تم  قد  و  اإلستروجين،  هرمون  إنتاج  على 
وقت  في  الطمث  بانقطاع  اإلستروجين  هرمون 

مبكر و ضعف الحيض و العقم .
أكثر  يشربون  الذين  النساء   : القهوة  تناول   *
زيادة  إلى  يؤدي  قد   

ً
يوميا القهوة  من  كوبين  من 

مع  باملقارنة  اإلستروجين  هرمون  مستويات 
أولئك النساء الذين ال يشربون القهوة . و لكن 
يجب االنتباه إلى أن زيادة مستويات اإلستروجين 
أكثر  النساء  تجعل  الطبيعية  املعدالت  عن 
يجب  و   . الثدي  و  الرحم  بطانة  إللتهاب  عرضة 
من  أكثر  استخدام  عدم  الحوامل  النساء  علي 
كانت  سواء   ،

ً
يوميا الكافين  من  ملجرام   200

أكثر  يجعلهم  ألنه  الطاقة  مشروبات  أو  القهوة 
عرضة لخطر اإلجهاض و الوالدة املبكرة .
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تنمية البشرية

نجالء الشوني 
اخصاءيــه العــالج بالطاقــة الحيويــة وخــط الزمــن 
بنقابــه   وعضــوه  عصبيــة  لغويــه  وماســتربرمجه 

املعالجيــن بأســتراليا .

حوالي2مليــون مواطــن بأســتراليا يعيــش الخــوف 
بمعــدل  ي 

َ
ا حياتهــم.  دوره  خــالل  واالضطــراب 

5 رجــال. 3نســاء و1مــن  ١مــن 
ماهو الخوف واالضطراب:

هــو اكثــر مــن الشــعور بالقلــق والتوتــر ،حيــث ان 
اســتجابه  بأنــه  شــائع  والقلــق  بالتوتــر  الشــعور 
وبينمــا  معيــن  ضغــط  عــن  ناتــج  لشــعورمعين 
التوتر والخوف من املســتقبل هو شــعور مســتمر 
انــه  مســبب.  او  ســبب  بــدون  ويحــدث  يذهــب   ال 
سلســله ظــروف  متراكمــة وراء بعضهــا البعــض 
الصعــب    مــن  كان  انــه  حيــث  يحــدث    جعلتــه 

. اليوميــه  بالحيــاه  التأقلــم 
مــن  والخــوف  بالتوتــر  شــعر  فينــا  واحــد  كل 

يعيشــون  األشــخاص  بعــض  ولكــن  املســنقبل 
التوتــر والخــوف الحــاد ومــن الصعــب الســيطره 

مختصيــن.  مســاعده  دون  عليــه 
 Anxiety

هناك عده انواع من التوتر 
والخوف من املستقبل:

انواع التوتر والخوف من املستقبل او املجهول:
اضطــراب عــام مــن التوتــر والقلــق : وهــذا النــوع 
يشــعر الشــخص باالضطــراب والتوتــر كل اليــوم 
ملــده ســته  لعــده أشــياء كثيــره ومختلفــه  والقلــق 

أشــهر او اكثــر 
الخــوف االجتماعــي: يكــون لــدى الشــخص خــوف 
كبيــر ومكثــف بــان يتعــرض للنقــد ،يخجــل. يشــعر 
بالعــار او الــذل حتــى بــكل حــاالت يومــه كأن يتكلــم 
يكــون  او  عامــه  بأماكــن  يــأكل  او  العامــة  امــام 
ويتكلــم  يغلــط  ال  وان  اآلخريــن  يتجنــب  بالعمــل 

قلبــال جــدا . 
الشــخص  يشــعر  هنــا  خــاص:   نــوع  مــن  خــوف 

القلق واالضطراب
والخوف من

Anxiety املستقبل 



36 العدد الثالث أكتوبر 2018مجلة عرب أستراليا

معينــه  حالــه  او  معيــن  شــيئ  نحــو  كبيــر  بخــوف 
تجعلــه يمــدد ويماطــل ليتجنــب فعــل هــذا ال�ســيء 
،علــى ســبيل املثــال: ان يضــرب حقنــه او يســافر 
بالطــاءره او يتجنــب األماكــن املغلقــة حيــث يوجــد 

 Phobia الخــوف.  هــذا   مــن  مختلفــه  انــواع 
OCD (obsessive com- الهوو�ســي  )الخــوف 

pulsive disorder   هنــا الشــخص يبقــى عنــده 
أفكار ومخاوف وسواس مستمر يسبب له التوتر 
والقلــق فممكــن ان يأخــذوا ســلوك معيــن نتيجــه 
محاولتهــم لتخفيــف التوتــر والقلــق فعلــى ســبيل 
ونتائجــه  البكتريــا  الجراثيــم  مــن  الخــوف  املثــال 
يغســل  الن  الشــخص  يضطــر  الوســواس  لهــذا 

باســتمرار.. ومالبســه  يديــه 
 Post traumatic stress disorder  ⦁

)) p t s d
الصدمة:وهــذا  بعــد  يحــدث  الــذي  االضطــراب 
بعــد  شــهر  وبعــد  وقــت  بــاي  يحــدث  ان  ممكــن 
كحــدوث  معيــن  حــدث  او  صدمــه  ألي  التعــرض 
اليــم  حــادث  او  حــرب  او  الطبيعيــة  الكــوارث 
صعوبــه  تكــون  منــه  األعــراض  طائــره.  او  ســياره 
باالســترخاء والراحــه و منامــات مزعجــه او تكــرار 
أعــاده شــريط الذكريــات بالذاكــرة لحــدث معيــن 
ي �ســي بــه صلــه باملوقــف او الحــدث او 

َ
او تجنــب ا

الصدمــة.  
رعــب  هجمــه  هــو  النــوع  :وهــذا  الفزعــي  ضــراب 
التحكــم  علــى  قــادر  وغيــر  مكثفــه  تكــون  وخــوف 
يختلــط   النــوع  فبهــذا  الســيطره  خــارج  فهــي  بهــا 
جســديه  أعــراض  مــع  والتوتــر  الشــعوربالخوف 
أيضــا مثــال عندمــا يشــعر الشــخص ينوبــه الرعــب 
قصــور  مــع  ذلــك  افــق  يتر قــد  املر�ســي  والخــوف 
بالصــدر،  وألــم  قصيــر  يكــون  والنفــس  بالتنفــس 

دوخه،ومشــاكل بالتنفــس لدرجــه احيانــا النــاس 
عندمــا يشــعروا ينوبــه خــوف يحســبوا انهــا نوبــه 

ســيموت.   وانــه  قلبيــه 
العديد من الناس الذين يعانون التوتر والخوف 
والقلــق قــد  يشــعرون  بعــده انــواع منــه وبنفــس 

الوقــت يشــعرون ب. االكــتءاب أيضــا 
واملســاعده  العــالج  عــن  البحــث  املهــم  مــن  لكنــه 
ال  والخــوف  التوتــر  األحيــان  .ومعظــم  املبكــره 
يذهــب  اذا لــم يتعالــج بطريقــه صحيحــه  وبالتالــي 
يذهــب  ال  وباختصــار  املشــكلة  وتتفاقــم  يتزايــد 

مختصيــن  مســاعده  بــدون  والخــوف  التوتــر 
كيف تعرف اذا كنت تعاني من التوتر والخوف؟

معظــم األوقــات األعــراض غيــر واضحــه وتتطــور 
مــن  يعانــي  الشــخص  ان  علــى  لتــدل  ببــطء 
أعــراض  هنــاك  ولكــن  والخــوف  االضطــراب 

: ئعة شــا
هبات بارده وساحته 

تسارع بنبضات القلب 
عصه بالصدر 

قلق وخوف قوي 
افكار وسواسيه  تصرفات  ال تقاوم و

 Anxiety األعراض الشائعة للتوتر والخوف
التصرفات:

االنســحاب او التجنــب او الخــوف مــن موضــوع مــا 
او حالــه قــد تســبب التوتــر والخــوف 

العــادات  او  الطقــوس  بعــض  إلجــراء  إلحــاح 
او  كالســيكاره  والخــوف  التوتــر  مــن  لتخفــف 

ل  لكحــو ا
كونه غير متأكد فالينظر للعين مباشره 

صعوبه أخذ القرارات 
يصبح متلعثم بالكالم بسهوله. 
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املشاعر:
ملبك
خوف

قلق
توهم بانه �سيء �سّيء سيحصل 

متوتر ومضطرب  ومعصب بشكل مستمر 
خارج عن السيطره  او نوبه تلبك .

األفكار:
انا صاير مجنون 

غير قادر على التحكم بذاتي 
 رح اموت 

الناس ينتقدوني
يسترجع األحالم املزعجه  او املنامات 

جسديا:
تسارع بنبضات القلب

صعوبه بالتنفس 
ضيق نفس 

أقياء او دوخه 
الم ظهر او فك أر الم وشد بالعضالت 

شعور باالنفصال عن جسده او باملحيطين به 
صعوبه بالنوم او عدم الراحه 

التعرق. االهتزاز 
الدوخه   او اإلغماء او الرأس خفيف 

تنميل اوتيبيس
هبات بارده واخرى ساخنه.

صعوبه بالتركيز 
. تذكــر انــه يوجــد العديــد مــن املختصيــن فــال 

ً
اخيــرا

غــدا.  قبــل  واآلن  اليــوم  أملســاعده  بطلــب  تتــردد 
النــك تســتطيع مســاعده نفســك مــن خــالل دعــم 

اآلخريــن لــك فليكــن االن    ســاعد نفســك……
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التنمية البشرية.. طريقك السريع للفشل!

هــل تعانــي مــن أزمــة عاطفيــة، أو تجــد عثــرات فــي 
طريــق الثــروة الطائلــة؟ أو ربمــا تتمثــل أزمتــك فــي 
وظيفــة ال تجدهــا فــي وطــن تعصــف بــه البطالــة؟ 
ــة أنيقــة 

ّ
ال بــأس إذن؛ ألن شــخًصا مــا، يرتــدي ِحل

ويحمــل فــي ســيرته الذاتيــة عــدًدا غيــر منطقــي مــن 
الشــهادات، ســيقرر أن كل تلــك األمــور بســيطة 

وســهلة الحــل.
 فأزمتــك العاطفيــة ســتزول خــالل محاضــرة -أو 
ــدّرِب العالمــي، وكــذا 

ُ
دورة- يلقيهــا عليــك هــذا امل

فــإن أزمــة العمــل لديــك ســتنتهي بعــد عــدد مــن 
ــا أن أي فشــل ســيتبعه 

ً
الســاعات، فتخــرج موقن

ــل هــذا الفشــل، وأن كل 
ّ
لــم تحل لــو  نجــاح، حتــى 

نفســك  تقنــع  دمــت  مــا  ممكــن  الحيــاة  فــي  �ســيء 
لتكــون  املحاضــرة  مــن  تخــرج  ربمــا  أو  بذلــك. 
ًبــا يســتقبل األمــوال مــن جيــوب  -أنــت اآلخــر- ُمدّرِ
الراغبيــن فــي محاربــة أزمــة عاطفيــة أو البحــث عــن 

بــه البطالــة. فــي وطــن تعصــف  وظيفــة 
ــا 

ً
ــز تصميًمــا أنيق جّهِ

ُ
 كل مــا عليــك فقــط هــو أن ت

يحمــل صورتــك بــرداٍء رســمي، موضوعــة بجانبهــا 
مــن جامعــات  الشــهادات األكاديميــة  مــن  قائمــة 
لعنــوان  البقيــة  واتــرك  تقريًبــا،  أجمــع  العالــم 
ســيصنعها  التــي  والهالــة  اب 

ّ
الجــذ محاضرتــك 

يذكرهــا  وغيرهــا  األمــور  هــذه  مــون.  ِ
ّ
املنظ لــك 

الظاهــرة،  هــذه  لنقــد  تعرضــوا  ممــن  الكثيــرون 
رأى  الــذي  الســويدان«  »طــارق  الدكتــور  ومنهــم 
أن هــذه الشــكليات واملظاهــر هــي مــا تصنــع رونــق 

الشــباب. إليهــا  وتجــذب  املحاضــرات  هــذه 
 حيث يقول إن هذه الدورات التي يلقيها مدّربون 
عديمــو الخبــرة واألهليــة تفتقــد لإلفادة الحقيقية 
خــالل  مــن  يعمــد  حاِضــر 

ُ
امل أن  إذ  واملوضوعيــة؛ 

إلــى  الحركيــة  واأللعــاب  والهتــاف  الصيحــات 
يصّدرهــا  وبدهيــات  مات 

ّ
بُمســل الحضــور  إقنــاع 
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قــد  »الســويدان«-  -أي  وأنــه  العلــوم،  مظهــر  فــي 
تتبــع بنفســه شــهادات أحــد هــؤالء املحاضريــن؛ 
ليجدهــا مــن جامعــة غيــر معتــرف بهــا، وأن ثالثــة 
آالف مــن الــدوالرات كافيــة للحصــول علــى شــهادة 

مماثلــة خــالل شــهر واحــد
وال  بالحمــام  العــالج  عــن  يتكلمــون  »ال  فهــم 
تصويــر  فــي  علــم،  عــن  يتكلمــون  هــم  األعشــاب، 
أفخمهــا لشــباب العصــر  ألرقــى أشــكال النصــب و
بــأن  املحــروم مــن كل �ســيء، والــذي تعــده فجــأة 
يســيطر علــى عقــول اآلخريــن ويؤثــر فيهــم ويأخــذ 

ممكــن« �ســيء  أفضــل  منهــم 
اقــع املهتمــة بالتنميــة البشــرية    فحســب أحــد املو
فــإن الســيولة الحادثــة فــي هــذا األمــر، والتــي أدت 

ملــا يشــبه »مــدرب تنميــة بشــرية لــكل مواطــن« قــد 
أسهمت في صنع منافسة غير صحية بين املدّربين 
ومراكز التنمية البشــرية؛ لتظهر فئة جديدة من 
املدربيــن اختزلــت التنافــس والبحــث عــن الجديــد 
بعــض شــرائح »البوربوينــت«، وزيــادة  تغييــر  فــي 
بعــض التماريــن التافهــة، والدخــول إلــى العــرض 

بصــورة ســينمائية فارغــة.
مظهــر  فــي  هــؤالء  يقدمــه  مــا  قبــول  يمكــن   فهــل 
لقبــول  مجــال  ثمــة  هــل  باألحــرى:  أو  العلــم؟ 
ثــوب  فــي  املبتــدأ  حيــث  مــن  البشــرية  التنميــة 
أم  اإلنســانية؟  املعــارف  أو  املوضوعيــة،  العلــوم 
خــرى ُيخرجهــا مــن هــذه املســاحة 

ُ
أن لألمــر أبعــاد أ
األســاس؟ مــن 

التنمية البشرية تمتلئ بعدد 
من الخدع النفسية والعاطفية

بتونــي  إيمانــي  فقــدت  »ملــاذا  بعنــوان  مقــال  فــي 
كونيــل«  »جاســون  الكاتــب  يســرد  روبينــز؟«، 
تجربتــه مــع التنميــة البشــرية، والتــي مــّر عليهــا مــن 

املحــدودة« غيــر  »القــوة  كتــاب  خــالل 
املذكــور،  روبينــز  لتونــي   )Unlimited Power(  

مــن  بعــدد  تمتلــئ  البشــرية  التنميــة  إن  فيقــول 
الخــدع النفســية والعاطفيــة الحادثــة علــى عــدة 
ــا 

ً
مســتويات، تتبايــن مــن املؤهــالت املزيفــة أحيان

لــدى بعــض املدربيــن، وبيــن الديباجات املحفوظة 
.

ً
والبدهيــة التــي ال تضيــف للمــرء شــيًئا مجهــوال
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السياحة

ملاذا عليك التوجه إىل مدينة داروين -أسرتاليا

مشــعة  و  جوهــا  دافــئ  وجهــة  هــو  حرفيــا  دارويــن 
. اإلشــراق  و  بالحيويــة 

فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه األجــزاء الجنوبيــة مــن 
أســتراليا كلهــا مــن شــدة البــرودة فــي الشــتاء.

حتــي قــد تجــد النــاس يفــرون إلــي بيوتهــم ال يريــدون 
مــن  بطانيــة  تحــت  األريكــة  علــي  املكــوث  ســوي 

الصــوف و النعيــم ببعــض الدفــئ
يشــعلون  دارويــن”   ” مدينــة  ســكان  تجــد  ســوف 
األجواء فرحا و بهجة و ينعمون بشمس “داروين” 

املشــرقة دائمــا .
إن “مدبنــة “دارويــن تعــد املهــرب املثالــي فــي فصــل 

الشــتاء.
تبعــد مدنيــة ةاوريــن عــن ســيدني مايقــارب أربــع 

بالطائــرة ونصــف  ســاعات 
أبعــد  إلــي  الحيــاة  و  بالبهجــة  تمتلــئ  املدينــة  تلــك 

حــد يمكنــك تصــوره ,كمــا انهــا متعــددة الثقافــات 
،

ً
وفريــدة مــن نوعهــا حقــا

الطبيعيــة  الرمــوز  إلــى  بوابــة  لــك  تقــدم  فهــي 
، بأســتراليا  والثقافيــة 

 ،  ”Tiwi Islands “تيــوي””  جــزر  ذلــك  فــي  بمــا 
حدائــق “ليتشــفيلد” و “كاكادو” الوطنيــة ، نهــر” 
ومنطقــة   ” النــد  “أرنيــم  مــاري”،  نهــر”  أدياليــد”، 

“كاثريــن”.
أنشطة يمكن ممارستها في داروين

كنــت  ,ســواء  تريــد  مــا  فعــل  يمكنــك  دارويــن،  فــي 
تفضــل نمــط الحيــاة الســريع أو كنــت تحــب أخــذ 

األمــور بتــروي ,
املراعــي  مــن  يناســبك  مــا  فســتجد علــي كل حــال 
املالحــة  املائيــة  املناطــق  إلــى   

ً
وصــوال واألســواق 

. الشــهيرة  األســترالية  بالتماســيح  املليئــة  
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يرجــع األمــر لــك علــي كل حــال فــي لإلختيــار مــن بيــن 
االســتوائية  املدينــة  بتلــك  املتعــددة  األنشــطة 

. العصريــة 
إنعش رئتيك ببعض النسيم البحري

عليــك القيــام برحلــة عبــر امليــاه الهادئــة املترقرقــة 
,تنصــت خاللهــا إلــي همســات النســيم االســتوائية 
,فهــذا أمــر عليــك تجربتــه -بــال تردد-بعــد كل زيــارة ,

شــمس”داروين”  بغــروب  فالجلوس والتمتــع 
الحمــراء الدافئــة أثنــاء اإلبحــار �ســئ مثالــي لفعلــه 

. الجميلــة  املدينــة  تلــك  فــي 
يأتــي الســياح من جميــع أنحــاء العالــم ملشــاهدة 
تتواجــد  ,حيــث  الشــهيرة  األســترالية  التماســيح 
أدياليد،الــذي  بنهــر  العمالقــة  التماســيح  تبــك 
يبعد مســافة 70 كم بالســيارة من وســط املدينة،

و يعتبر موطن مثالي لتماسيح املياه املالحة.
ـكـي تتمكــن مــن رؤيــة أحــد هــذه التماســيح -التــي 
مــن  بالقفــز  عليــك   

ً
متــرا  4,5 حوالــي  طولهــا  يبلــغ 

القــارب الخــاص بــك إلــي املــاء مباشــرة فــي منطقــة 
 Crocosaurus Cove  ”كروكوســوروس كــوف ”
بمنطقــة  البيولوجــي  التنــوع  التفاقيــة  التابعــة   ”

دارويــن.
املدينــة  مــن  البقعــة  بتلــك  الســباحة  تســمي  لــذا 

. خطورتهــا  لشــدة  املــوت”  “قفــص 
 الصيد  في نهر “ماري” أو”كوروبوري، بيالبونغ”- 

Mary River or Corroboree Billabong
تســتطيع تحقيــق كل أحالمــك فــي مدينــة “دارويــن 
اقعــي مــن أرض األحــالم  “فهــي تعتبــر الجانــب الو

لــكل عاشــق لهوايــة صيــد األســماك  .
عليــك  بالصيد,فمــا  املهووســين  أحــد  كنــت  إذا 
ســوي إســتئجار قاربك الخاص قبالة الشــاطئ أو 

مــن علــي رصيــف املينــاء.

و أبدأ أحد أكثر الجوالت البحرية إثارة و متعة
ســتجد كل مــا تحــب مــن املنحوتــات و األنســجة 
للبيــع.  أو  معروضــة  واللوحــات  واملطبوعــات 
حيــث يقــام عــرض وبيــع األعمــال الفنيــة األصليــة 
 The  ” “ديدجيريــدو  بكهــف  األصلييــن  للســكان 

.“  ,Didgeridoo Hut
يمكنــك زيــارة صــاالت العــرض بمتحــف ومعــرض 
 Museum and Art الفنــون فــي اإلقليــم الشــمالي
Gallery of the NT  لرؤيــة هــذا البلــد مــن خــالل 

عيــون الســكان األصلييــن.
آثار الحرب

كلمــا بحثــت فــي التاريــخ  األســترالي ســتجد الكثيــر 
عــن حملــة الدردنيل”)هــي حملــة عســكرية شــنتها 
قــوات بريطانيــة وفرنســية مشــتركة خــالل الحــرب 

العامليــة األولــى( ،
حيــث أن فــي 19 فبرايــر ســنة 1942بالتحديــد، تــم 
اليابانــي،  “بالقصــف  مقاطعة” دارويــن  تدميــر 
أثنــاء  اليابــان  شــنتها  غــارة   58 مــن  الرغــم  وعلــى 

تلــك الحملــة ،
و  التحــدي،  مســتوى  رفعــت  قــد  دارويــن  أن  إال 
قامــت بتكويــن قاعــدة جيــش كبيــرة لشــن حملــة 

الهــادئ. املحيــط  أتجــاه  فــي  مضــادة 
بوينــت..  إيســت  فــي  العســكري  دارويــن  متحــف 
 Darwin Military Museum at East Point

الثريــة بالتفاصيــل  كاملــة  القصــة  يحـكـي 
تقــع حديقــة ليتشــفيلد الوطنيــة علــى بعــد ســاعة 

بالســيارة مــن املدينــة.
املشــرقة،  وآشــعة  الشــمس  النقيــة  الشــالالت 
الرباعــي  الدفــع  ســيارات  الســباحة،  بقــاع 

املتنوعــة بالشــواطئ  املبهجــة  والســهول 
هــي مجــرد نبــذة مختصــرة عمــا يمكــن القيــام بــه 
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حديقــة”  زيــارة  تقــرر  عندمــا  فقــط  مشــاهدته   و 
الوطنيــة. ليتشــفيلد” 

the Waterfront -الواجهة البحرية
مدينــة  قلــب  فــي  املناطــق  أحــدث  مــن  واحــدة 
دارويــن هــي منطقــة الواجهــة البحريــة، املدينــة.

وبحيــرة  املتتابعــة  املوجــات  ذو  باملســبح  يحيــط 

الســباحة العديد من املقاهي والحانات واملتاجر 
. الفاخــرة  واملطاعــم 

للحصول على نزهة، و  مشروب منعش ما عليك 
ســوي اإلختيــار بيــن  العديــد مــن مطاعــم منطقــة 
التــي تعنــي “الواجهــة البحريــة ”  ووتــر فرونــت -و 

-ىالجذابــة



43 العدد الثالث أكتوبر 2018مجلة عرب أستراليا

أزياء

اعتدنــا علــى رؤيــة فســاتين الخطوبــة املنفوشــة ولكــن مــع موضــة 2017، يمكنــك ارتــداء املطــرز 
بالخــرز فــى خطوبتــك، حيــث تتميــز هــذه الفســاتين بالتصاميــم البســيطة املميــزة واأللــوان الرائعــة 
وتمنــح العــروس املزيــد مــن الجمــال والنعومــة، لكــي تتألــق فــى ليلــة خطبتهــا بإطاللــة ملفتــة وأنيقــة.

فساتني خطوبة 
مطرزة 

بالخرز من بيوت 
األزياء العاملية
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 ،
ً

اعتمــدت هــذه املجموعــة درجــات اللــون األزرق مــع الشــك اليــدوي الــذي يزيــن الفســتان كامــال
والحــزام امللتــف علــى الخصــر الــذي يتميــز باللــون الف�ســي مــع ألــوان التطريــز أو الحــزام الجلــد 

الــذي يتمتــع بنفــس لــون الفســتان.
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اعتمــدت هــذه املجموعــة علــى بســاطة التصميــم ورقــة التطريــز واأللــوان، وكان مــن أبــرز هــذه 
لــدى العرائــس. املجموعــة فســتان “حوريــة البحــر” و فســتان “A Line” وهــو املفضــل 
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طبخ

املكّونات
فاصوليا خضراء مغسولة و مقطعة • 
بندورة مهروسه • 
بصلة متوسطة • 
ثوم مهروس • 
قليل من الكزبرة الخضراء • 
علبة صغيرة معجون طماطم • 
صلصة لحم • 

 الخطوات
تقلى البصلة مع اللحم قليال ثم نضيف الفاصولياء الخضراء وتستمر بالتحريك• 
نضيف ماء دافئ ونضيف الثوم والكزبرة ومعجون الطماطم وطماطم مهروسه - اختياري -• 
نتركها على الغاز ملدة ساعه• 
نقدمها مع األرز الساخن• 

فاصوليا خضراء باللحم املفروم 
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طبخ

املكّونات
مقادير الحشوة : • 
800 غ لحم مفروم • 
بصلتين كبار مفرومين ناعم • 
معلقة صغيرة فلفل اسود • 
بهار مشكل • 
ملح حسب الرغبة • 
رشة قرفة مطحونة • 
رشة جوزة الطيب • 
زيت زيتون • 
لوز محمص الكمية حسب الرغبة • 
مقادير عجينة البرغل: • 
4 كاسات برغل ناعم • 
معلقتين كبار طحين • 
معلقة كبيرة كمون • 
معلقة كبيرة قرفة • 
معلقة كبيرة ملح • 

معلقتين كبار ماء فاترة • 
معلقة كبيرة بهار مشكل • 
0.25 معلقة قرنفل مطحون • 
0.25 معلقة زنجبيل مطحون • 
0.25 معلقة فلفل اسود • 

 الخطوات
بنضيــف •  وبعدهــا  بالزيــت  البصــل  بندبــل 

دقائــق   5 وبنتركهــا  كلهــا  والبهــارات  اللحمــة 
عليهــا  وبنضيــف  النــار  وبطفــي  تســتوي  لحتــى 
بعــض مــع  وبنخلطهــم  محمــص  شــرائح  لــوز 

كبيــرة •  بطنجــرة  بوضعــه  البرغــل  بنغســل 
وبنضيــف املــاء عليــه ليغمــره وبنعصــرو فــورا 
مــن املــاء وبنحطــو علــى صينيــة ناشــفة وبنكــرر 
عمليــة الغســل مرتيــن واهــم �ســي ينعصــر منيــح 

مــن املــاء
زكرناهــا •  الــى  عليــه  البهــارات  بنضيــف  بعدهــا 

وبنحــرك وبعدهــا بنضيــف 3 كــوب مــاء ســاخن 

الكبة املقلية بدون ماكينة وبدون هربة 
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علــى البرغــل وبنغطيــه بكيــس نايلــون وبنتركــه 
منقــوع ســاعة ونصــف بحــرارة الغرفــة وبعدها 

بنبلــش شــغل فيــه
بنضــل نعجــن فيــه ملــدة ربــع ســاعة لحتــى نقــدر • 

نشــكل قــرص كبــة ومــا يتشــقق معانــا
وبنتركهــا نــص ســاعة بالفريــزر بعديــن بنقليهــا • 

بزيت غزير وبكون على نار عالية اول دقيقتين 

بعديــن بنهــدي النــار علــى الوســط لحتــى يصيــر 
لونهــم اشــقر دهبــي وبنصفيهــم مــن الزيــت علــى 

ورق محــارم وصحــة وهنــا
وبندخــل •  كــرة  شــكل  علــى  البرغــل  بنكــور 

نرقــق  وبنضــل  فتحــة  وبنعمــل  فيهــا  اصبعتنــا 
وبنحشــيها  رقيقــة  كبــة  عنــا  ليصيــر  بالكــرة 

وبنســكرها بالحشــوة 
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