
العدد الرابع ديسمبر 2018 مجلة عرب أستراليا

فوز كاسح 
لحزب العمال 

باالنتخابات

والوزيرة مارلين كيروز من أصل 
لبناني تفوز في والية فكتوريا  

واقع اإلرهاب
فى أستراليا

 األسباب والمعالجات

األستاذ ريمي وهبي رئيس
 إتحاد كره القدم 

اللبناني االسترالي ...



في هذا العدد:

واقع اإلرهاب فى أستراليا27
 األسباب والمعالجات

أستراليا ستشدّد قانون تجريد 05
اإلرهابيين من الجنسية

كيف تعتني بنفسك41

20
األستاذ ريمي وهبي رئيس

 إتحاد كره القدم 
اللبناني االسترالي ...

خليل الفلسطيني : 30
OAM بقلم هاني الترك



مجلة عرب أستراليا
صاحبة األمتياز ورئيسة التحرير

عال  بياض ـ سيدني

 Bankstown, NSW 2200, Australia
يمكن ارسال مساهماتكم على البريد االلكتروني التالي:

yolakai@hotmail.com
حقوق النشر محفوظة إلى مجلة عرب أستراليا ـ سيدني

أسرة التحرير سيدني- بيروت



4 العدد الرابع ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا

سياسة وأقتصاد

حزب العمال يفوز يف األنتخابات 
الربملانية يف والية فكتوريا  

حــزب العمــال يحصــد 51 مقعــدا فــي االنتخابــات 
أغلبيــة  يمنحــه  مــا  فكتوريــا،  واليــة  فــي  البرملانيــة 
تمكــن  وقــد   .88 مــن  املؤلــف  البرملــان  فــي  قويــة 
الحزب من تحقيق فوز كبير في املناطق املعروفة 
بمواليتهــا لحــزب األحــرار فــي شــرق ملبــورن، وهــذا 
ســاعد حــزب العمــال علــى تحقيــق نصــر قــوي فــي 
لواليــة  ُينتخبــوا  لــم  والعمــال  محليــة  انتخابــات 
ثانيــة فحســب، وإنمــا وبحســب املحلــل السيا�ســي 
فــي قنــاة ABC أنتونــي غريــن فــإن حكومــة دانيــال 

أنــدروز عــادت مــع أغلبيــة متزايــدة.
 24 يــوم  إنتخابــات  فــي  العمــال  حــزب  اســتطاع 
 6 ب  مقعــدا   51 علــى  يحصــل  ان   2018 نوفمبــر 
مقاعــد أكثــر مــن حكمــه فــي الواليــة الســابقة مــن 
 ،

ً
45 مقعــدا. ويتألــف البرملــان مــن مــن 88 مقعــدا

أغلبيــة  يوفرلهــم   51 علــى  العمــال  فحصــول 
الثانيــة. واليتهــم  فــي  مريحــة 

اآلن  فحتــى  الوطنــي  الليبرالــي–  االئتــاف  ا  أمــا 
انــه  ويبــدو  مؤكــدا،  مقعــدا   16 علــى  حصــل 
يملكهــا  التــي  37مقعــد  بالـــ  لاحتفــاظ  ســيكافح 

البرملــان. فــي  اآلن 
فــي الواليــة جيــل هيني�ســي قــال إن  وزيــر الصحــة 
فــي  املقاعــد  بعــض  حصــد  مــن  تمكنــوا  العمــال 
فــي  وذلــك  جيــدا،  فيهــا  يــؤدون  ال  عــادة  مناطــق 
األمــر  »يبــدو  وأضــاف   .ABC الـــ  لقنــاة  حديــث 

دم«. كحّمــام 
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مــن  أســتراليا ستشــّدد قانــون تجريــد اإلرهابييــن 
الجنســية 

مجلــة عــرب أســتراليا ـ كانبيــرا: »الشــرق األوســط 
 22 يــوم  األســترالية   الحكومــة  أوناين«أعلنــت 
نوفمبــر 2018 مشــروعها لتجريــد الذيــن يدانــون 
باإلرهــاب مــن جنســيتهم األســترالية حتــى إن كانــوا 
مولوديــن فــي هــذه القــارة. وبعــد سلســلة هجمــات 
حبطــت، أكــد رئيــس 

ُ
قــام بهــا متشــددون وأخــرى أ

يجــب  أنــه  موريســون  ســكوت  األســترالي  الــوزراء 
الحاليــة،  القوانيــن  القوانيــن. وبموجــب  تشــديد 
يمكن للسلطات حرمان األشخاص الذين يحكم 
بســبب  ســنوات  ســت  مــن  أكثــر  بالســجن  عليهــم 
نشــاطات إرهابيــة مــن الجنســية لكــن فقــط إذا 
كانت لديهم جنسية أخرى. بيد أن الحكومة تريد 

اآلن أن تتمكــن مــن تجريــد مواطنيــن اســتراليين 
“منطقيــا”  ويمكنهــم  اســتراليا  فــي  مولوديــن 
الحصــول علــى جنســية بلــد آخــر بســبب أصولهــم، 
مــن جنســيتهم.وقال موريســون إن “النــاس الــذي 
يرتكبــون أعمــاال إرهابيــة رفضــوا باملطلــق كل مــا 
يمثله هذا البلد”.وأضاف: “هناك �ســيء ال يمكن 
قبولــه، الذيــن يقومــون بهــذا النــوع مــن النشــاط 
أنهــم  نــرى  أو  آخــر  بلــد  فــي  مواطنــة  حــق  ولديهــم 
يســتطيعون الحصــول عليــه، يمكنهــم الرحيــل”. 
قبــل  البرملــان  إلــى  وســتقدم الحكومــة مشــروعها 

نهايــة العــام.
“أوامــر  تفــرض  أن  أيضــا  الســلطات  وتريــد 
األجانــب  “املقاتليــن  علــى  املؤقــت”  باالســتبعاد 
العائديــن”، أي االســتراليين الذيــن ذهبــوا للقتــال 

أسرتاليا تتبنى مشروعا جديدا 
لنزع الجنسية من العناصر اإلرهابية
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فــي صفــوف جماعــات متشــددة فــي مناطــق نــزاع. وهــذا النــص املســتوحى مــن القانــون البريطانــي يســمح 
بمنع أي استرالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة 

عودتــه  عنــد 
 2014 العــام  منــذ  إرهابيــة  هجمــات  ســبع  شــهدت  أســتراليا  إن  داتــن،  بيتــر  الداخليــة  وزيــر  وقــال 
وأحبطــت األجهــزة األمنيــة فــي املقابــل 15 مؤامــرة. وأضــاف أن تســعة أشــخاص دينــوا باإلرهــاب جــردوا 
فــي الخــارج. وأوضــح أن “حوالــى  مــن جنســيتهم بموجــب القانــون الحالــي، معظمهــم لوقائــع حدثــت 
خمســين شــخصا مــن مزدوجــي الجنســية يمكــن أن يفقــدوا جنســيتهم بموجــب القانــون الحالــي، وعــدد 

أكبــر مــن هــؤالء بموجــب التعديــات”.
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استقالل بال حكومة

كــه، 
ّ
وكاالت ـ دارج »متازمــة« التعطيــل التــي تتمل

وحالــة »إدمــان« الفــراغ التــي تســتحوذ عليــه كلمــا 
هــّل هــال اســتحقاق دســتوري علــى البــاد، هــا 
يحــّل  لبنــان  الســتقال  الـــ75  املا�ســي  العيــد  هــو 
وإرادتــه،  هللا«  »حــزب  بمشــيئة  اللبنانييــن  علــى 
كل  مــن  التحّرريــة  املجيــدة  معانيــه  فــي   

ً
منقوصــا

قيــد، تحــت وطــأة قيــود عرقلــة التأليــف املكّبلــة 
واألصــول.  والنصــوص  والدســتور  للكيــان 
22 ت2 هــذا العــام ســيكون بمثابــة  والخاصــة، 
ذكــرى تــؤرخ لاحتفــال باالســتقال فــي بلــد مرتهــن 
لذهنيــة فريــق تتقــن فــّن التعطيــل وابتــداع جميــع 
أنــواع العقــد.. إال »عقــدة ذنــب« واحــدة نتيجــة 
مســؤوليته املوصوفــة »حتــى قيــام الســاعة« عــن 

منــع قيــام الدولــة فــي لبنــان.

وعشية »االستقال املا�سي«، برز في الكلمة التي 
وجههــا رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون للمناســبة 
 

ّ
 مــن أن

ً
تطرقــه إلــى أزمــة تشــكيل الحكومــة محــذرا

الــذي ال  اللبنانييــن »الوقــت  تخّســر  هــذه األزمــة 
رجعــة فيــه وتحــول دون إمكانــات اإلنتــاج ومتابعــة 
 
ً
وخصوصــا واملواطنيــن  البلــد  وشــؤون  مصالــح 

هــذا  فــي  وتوّجــه  االقتصــادي«،  الوضــع  معالجــة 
الحكومــة  والدة  بتأخيــر  املعنّييــن  إلــى  الســياق 
بالقــول: »إذا كنتــم تريــدون قيــام الدولــة، تذكــروا 

 إهــدار الوقــت«.
َ

 لبنــان لــم يعــد يملــك تــَرف
ّ

أن
لبنــان  بمصالــح  الضــارب  هللا«  »حــزب   

ّ
أن غيــر 

لــه  كانــت  الحائــط،  عــرض  واقتصــاده  وشــعبه 
تؤكــد  االســتقال  عشــية  متصلبــة  مواقــف 
اســتنزاف  لعبــة  فــي   

ً
قدمــا امل�ســي  علــى  تصميمــه 
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الوقــت ســواًء مــن خــال كام نائــب األميــن العــام 
 
ً
للحــزب الشــيخ نعيــم قاســم الــذي رســم »طريقــا

 8 نــواب  عبــر  تمــر  الحكومــة  لتأليــف   »
ً
حصريــا

كتلــة  تنظيــر  خــال  مــن  أو  الســتة،  ة 
ّ
الســن آذار 

»الوفــاء للمقاومــة« عــن »واقعيــة« تمثيــل هــؤالء 
تحــت  هللا«  بـ»حــزب  امللحقيــن  ة 

ّ
الســن النــواب 

طائــل املطالبــة بتفعيــل أعمــال حكومــة تصريــف 
مواكبــة  مصــادر  فيــه  رأت  مــا  وهــو  األعمــال، 
 صريحــة مــن 

ً
 يختــزن نيــة

ً
لعمليــة التأليــف مطلبــا

فــي تعطيــل والدة  إلــى االســتمرار  بالســعي  الحــزب 
»مرحلــة  فــي  البلــد  وإدخــال  العتيــدة  الحكومــة 
تصريــف أعمــال طويلــة األمــد، مــا يطــرح أســئلة 
عــن خلفيــات هــذا املطلــب، ومــا إذا كان موضــوع 

ة 8 آذار مــن األســاس مجــرد غطــاء ل�ســيء غيــر 
ّ
ســن

الخــارج؟«. مــن  مرئــي 

وإزاء ذلك، ختمت املصادر بالقول لـ»املستقبل« 
هللا«:  لـ»حــزب  األخيــرة  املواقــف  علــى   

ً
تعليقــا

بالحديقــة  العبــث  خــال  مــن  الحــزب  »يحــاول 
الخلفية للطائفة السنية في لبنان فرض شروط 
لكــّن  التأليــف،  عمليــة  علــى  معينــة«  سياســية 
 »حــزب 

ّ
املصــادر لفتــت االنتبــاه فــي املقابــل إلــى أن

هللا يــدور فــي حلقــة مفرغــة اســمها تعليــق تشــكيل 
الحكومــة وهــي حلقــة ال تــؤدي ولــن تــؤدي إلــى أي 

نتيجــة«.
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أسرتاليا.. اإلنتفاضة اإلنتخابية 
الخاسرون والرابحون

عباس علي مراد، إعالمي ومختص بالشأن األسرتالي سدني

إنعــدام  األســترالية  الفيدراليــة  الحكومــة  تعانــي 
الــوزن السيا�ســي، وفقــدان الجاذبيــة اإلنتخابيــة، 
منــذ شــهر أب املا�ســي، تاريــخ اإلطاحــة بمالكــوم 
بعــد  الــوزراء  رئاســة  فــي  منصبــه  مــن  تيرنبــول 
إلطاحتــه  األحــرار  حــزب  فــي  اليمــن  جنــاح  تآمــر 
يعارضهــم  أنــه  يعتقــدون  ألنهــم  منصبــه،  مــن 
، باإلضافــة الــى أنــه يقــف حجــر عثــرة 

ً
إيديولوجيــا

فــي تنفيــذ خططهــم وسياســتهم وطموحاتهــم، التــي 
بقضايــا  يتعلــق  مــا  فــي  اليميــن  أق�ســى  الــى  تتجــه 
الطاقــة  وأســعار  املناخيــة   التغييــرات  أهمهــا 
والهجــرة والتــي تحاكــي سياســات الرئيــس األميركــي 
الشــؤون  محــرر  يقــول  كمــا  ترامــب  دونالــد 
السياســية فــي جريــدة ذي ســدني مورننــغ هيرالــد 

هارتشــر.  بيتــر 
مقعــد  فــي  الفرعيــة  اإلنتخابــات  نتيجــة  جــاءت 
ونتــورث اآلمــن، والــذي كان يشــغله تيرنبــول لتزيــد 

أكثــر  يعتبــر  املقعــد  هــذا  كان  حيــث  بلــة،  الطيــن 
لحــزب األحــرار وبهامــش  أســتراليا  فــي  آمــن  مقعــد 
مرشــح  خســره  والــذي  األصــوات،  مــن   17.7%
الفرعيــة  االنتخابــات  فــي  شــارما  دايــف  الحــزب 
الــذي  املا�ســي، وكان شــارما  الســبت  التــي جــرت 
شــغل منصــب ســفير أســتراليا لــدى إســرائيل قــد 
أنــزل باملظلــة كمرشــح للحــزب، ضــد رغبــات رئيــس 
يرغــب  كان  الــذي  موريســون  ســكوت  الــوزراء 
باملقعــد.  الفــوز  علــى  للتنافــس  إمــرأة  بترشــيح 
 20% قرابــة  الحكومــة  ضــد  التأرجــح  بلــغ  وقــد 
كارن  املســتقلة  املرشــحة  لصالــح  األصــوات  مــن 
فيلبــس التــي فــازت باملقعــد ، وهــذه هــي املــرة األولى 
 70 منــذ  املقعــد  األحــرار  حــزب  فيهــا  يخســر  التــي 
 وقــد شــغله قبلهــم املحافظــون منــذ تأســيس 

ً
عامــا

.1901 عــام  الفيدرالــي  األتحــاد 
تعرضــت فيلبــس لحملــة قــذرة، لتشــويه ســمعتها، 
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الناخبيــن  الــى  الكترونيــة  رســالة  إرســال  بعــد 
تقــول أن فيلبــس مصابــة بمــرض فقــدان املناعــة 
مــن  اإلنســحاب  وقــّررت  )أأليــدز(  املكتســبة 
تلــك  مــن  املــراد  وكأن  باملقعــد،  للفــوز  الســباق 
مثليــة  فيلبــس  بــأن  للناخبيــن  القــول  الرســالة 
الجنــس، وقــد نفــى مرشــح األحــرار أي عاقــة لــه 

بالحقــارة. وصفــه  الــذي  باملوضــوع 
ــر الحكومــة أي جهــد مــن أجــل التأثيــر علــى 

ّ
لــم تدخ

فــي   
ً
بعيــدا الــوزراء  رئيــس  ذهــب  وقــد  الناخبيــن، 

مغازلــة الصــوت اليهــودي فــي املنطقــة، التــي يشــكل 
اليهود  فيها نسبة %12 من عدد الناخبين، فقال 
أنــه علــى إســتعداد لنقــل الســفارة األســترالية مــن 
أجهــزة  تحذيــرات  رغــم  القــدس،  إلــى  أبيــب  تــل 
هكــذا  علــى  اإلقــدام  خطــورة  مــن  اإلســتخبارات 
خطــوة، والتــي قــد تتعــارض مــع مصالــح أســتراليا 
أندونيســيا  جارتهــا  مــع  وعاقاتهــا  اإلقتصاديــة 
حضررئيــس 

ُ
والــدول العربيــة واإلســامية. وقــد أ

فــي محاولــة للتأثيــر  الــوزراء األســبق جــان هــاورد 
علــى  الغاضبيــن  االحــرار  الناخبيــن  علــى   

ً
عاطفيــا

تيرنبــول  بمالكــوم  اإلطاحــة  بســبب  قيادتهــم، 
املنطقــة،  تلــك  فــي  كبيــرة  شــعبية  يملــك  الــذي 
واضحــة  سياســة  وجــود  عــدم  الــى  باألضافــة 
للحكومــة فــي قضايــا كثيــرة زد علــى ذلــك معاملــة 
 األطفــال، يشــار ألــى أن هــاورد 

ً
الاجئيــن خصوصــا

فــي  مقعــده  يخســر  وزراء  رئيــس  ثانــي  كان  نفســه 
اإلنتخابــات فــي تاريــخ أســتراليا وذلــك فــي إنتخابــات 

.2007 العــام 
مــا هــي العوامــل التــي أثــرت فــي النتيجــة وأدت الــى 
هــذه الخســارة التاريخيــة وهــذا التأرجــح الكبيــر؟ 

-1 اإلطاحة بمالكوم تيرنبول
-2 كسر كلمة رئيس الوزراء ورفض ترشيح إمرأة 

دايــف  وإنــزال  باملقعــد،  الفــوز  علــى   للتنافــس 
شــارما باملظلــة بســبب ضغــط األجنحــة واللوبــي 

املؤيــد إلســرائيل فــي الحــزب .
املكلفــة  رادوك  لجنــة  تقريــر  عــن  اإلفــراج   3-
بالبحــث بقضيــة الحريــات الدينيــة، والتــي أوصــت 
قبــول  وعــدم  الحريــة  الدينيــة  املــدارس  بإعطــاء 

املثلييــن. واملعلميــن  الطــاب 
لــدى الحكومــة ملحاربــة  -4 عــدم وجــود مشــروع 
التغييــرات  مــن  والحــد  الحــراري،  االنبعــاث 
املناخيــة، وعــدم وجــود خطــة لتخفيــض أســعار 
لتأميــن  الوطنيــة  الخطــة  الغــاء  بعــد  الطاقــة 
فــي  الناخبــون  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  الطاقــة، 
انهــم  اال   

ً
إقتصاديــا محافظــون  ونتــورث  منطقــة 

الخصــوص. بهــذا  تقدميــة  بافــكار  يحتفظــون 
اللجــوء  لطالبــي  اإلنســانية  غيــر  املعاملــة   5-
ونــاوروو،  مانــوس  جــزر  فــي  املوجــودون 
حكومــة  تصــر  حيــث  األطفــال   

ً
خصوصــا

الــى  إحضارهــم  عــدم  علــى  موريســن 
الطبيــة. املعالجــة  أجــل  مــن  وحتــى  أســتراليا 

أجنحــة  بيــن  السيا�ســي  األشــتباك  إســتمرار   6-
وجــه  عندمــا  ذلــك  بــدى  وقــد  وقاداتــه،  الحــزب 
إنتقــادات  أبــوت  طونــي  االســبق  الــوزراء  رئيــس 
الــى مالكــوم تيرنبــول لعــدم مشــاركته فــي الحملــة 

اإلنتخابيــة.
الشــريك  الوطنــي  الحــزب  فــي  القياديــة  -7 األزمــة 
بارنبــي  تصريحــات  بعــد  الحكومــة  فــي  االصغــر 
جويــس الرئيــس الســابق للحــزب برغبتــه العــودة 

األمــر. عــرض عليــه  مــا  إذا  الحــزب  رئاســة  الــى 
مــن  األخــرى  السياســية  القــوى  كل  تحالــف   8-
أجــل إســقاط مرشــح األحــرار ) العمــال، الخضــر، 

املدنــي(. املجتمــع  وباقــي منظمــات  املســتقلون 
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علــى  هانســون  بوليــن  مــع  الحكومــة  تصويــت   9-
شــعارات  يحاـكـي  عنصــري  قانــون  مشــروع  
الحكومــة  عــادت  وقــد  أوروبــا،  فــي   العنصرييــن 
وصوتــت ضــده فــي القــراءة الثانيــة علــى أرضيــة أن 
الــى ســوء الفهــم!     واملشــروع يقــول   خطــأ أدى 

) ما هو الخطأ بأن تكون أبيض( . 
)It is ok to be white (

نقــل  نيتــه  عــن  موريســن  ســكوت  إعــان   10-
القــدس،  الــى  أبيــب  تــل  مــن  األســترالية  الســفارة 
والتي يؤيدها مرشح األحرار دايف شارما والجناح 
املؤيــد إلســرائيل فــي الحــزب الذيــن يشــتغلون علــى 
 وعانيــة منــذ زمــن بعيــد وقــد 

ً
هــذا املوضــوع ســرا

يكــون توقيــت االخــراج جــاء فــي التوقيــت الخطــأ.
اول  الرابحــون؟  والخاســرون   هــم  مــن  يبقــى 
ســكوت  الصدفــة  وزراء  رئيــس  الخاســرين 
العامــة  اإلنتخابــات  عتبــة  علــى  وهــو  موريســون 

املوجعــة. اإلنتخابيــة  الصفعــة  هــذه  وتلقــى 
مفتــرق  أمــام  أصبــح  الــذي  األحــرار  حــزب   2-
تاريخــي، ولــم ولــن يتعافــى مــن أمراضــه السياســية 
والعقائديــة والشــخصية فــي املســتقبل القريــب، 
ومــا  ونتــورث  فــي  النتيجــة  هــذه  الــى  أدت  والتــي 
تظهــره إســتطاعات الــرأي التــي تجــاوزت الثاثيــن 
املعارضــة  تــزال  مــا  حيــث  يعــد  زال  مــا  والعــداد 
تتقــدم علــى الحكومــة منــذ إنتخابــات عــام 2016.

-3 الطبقــة السياســية األســترالية التقليديــة مــن 
يســار الوســط ويمين الوســط والتي انتفض عليها 

الناخبــون فــي ونتــورث.
-4 الجنــاح املؤيــد ألســرائيل فــي حــزب األحــرار ألنــه 

ضغــط لترشــيح شــارما.
فــي مقدمتهــم وزيــر الخزينــة  أمــا الرابحــون فيأتــي 
حــزب  لقيــادة  يتموضــع  الــذي  فرايدنبــرغ  جــوش 

األحــرار بعــد خســارة الحــزب اإلنتخابــات القادمــة.
-2 املواطــن األســترالي الــذي مــا زال يتحكــم بقــراره 
بهــا  يتحكــم  التــي  اإلعاميــة  األلــة  ضغــط  رغــم 

املحافظــون. اإلعاميــون 
التــي  الرســالة  أبعــاد  أذا أدرك  العمــال  -3 حــزب 

ونتــورث. منطقــة  ناخبــو  وجههــا 
يبقــى الســؤال مــن هنــا الــى أيــن، بعــد اإلنتفاضــة 

املدويــة؟ اإلنتخابيــة 
مبكــرة،  عامــة  نيابيــة  إنتخابــات  سنشــهد  هــل 
مــن  وحزبــه  موريســن  ســكوت  ســيتمكن  وكيــف 
الحكم بدون أكثرية رغم إستعداد 5 من أصل 6 ) 
أندرو ويلكي يعارض التصويت مع الحكومة( من 
النــواب املســتقلين لتقديــم الدعــم للحكومــة فــي 
حال طرح الثقة بها، ولكن هؤالء النواب انفسهم 
لهــم رأي آخــر فــي مــا يتعلــق بمشــاريع القوانيــن التــي 
 ان نفــس الحكومــة 

ً
قــد تطــرح علــى البرملان.علمــا

لــم تســتطيع الحكــم عندمــا كانــت تملــك األكثريــة 
واحــد. بصــوت  ولــو  حتــى  النــواب  مجلــس  فــي 

 
ً
، يبقــى الســؤال مــن هنــا الــى أيــن؟ خصوصــا

ً
أخيــرا

األزمــة  مــن  وتعانــي  تعيــش  زالــت  مــا  البــاد  ان 
السياسية منذ أكثر من عشر سنوات، وال تبدو في 
األفــق بــوادر حلحلــة علــى األقــل قبــل اإلنتخابــات 
 فــي أيــار مــن العــام القادم.

ً
القادمــة املقــررة مبدئيــا

االعالمي والكاتب : عباس علي مراد



12 العدد الرابع ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا

أسرتاليا : إحباط عملية إرهابية
مجلة عرب أسرتاليا

الشرطة االسرتالية تعتقل ثالثة رجال خططوا لشن هجوم جماعي

االســترالية  الشــرطة  قالــت   – )رويتــرز(  ســيدني 
ثاثــة  اعتقلــت  إنهــا   2018 نوفمبــر   20 اليــوم 
رجــال يشــتبه فــي أنهــم كانــوا يعــدون لشــن هجــوم 
مــن  أقــل  بعــد  ملبــورن  فــي  الجمهــور  يســتهدف 
أســبوعين علــى قيــام رجــل بقتــل شــخص فــي ثانــي 
كبــرى مــدن اســتراليا فــي هجــوم وصفتــه الشــرطة 

إرهابــي. عمــل  بأنــه 
الواليــة  وشــرطة  االتحاديــة  الشــرطة  ونفــذت   
ووكاالت  االســترالية  األمنيــة  واملخابــرات 
اإلرهــاب  ملكافحــة  مشــتركا  فريقــا  تشــكل  أخــرى 

.2018 نوفمبــر   20 يــوم  صبــاح   االعتقــاالت 
وقالت الشرطة إن الرجال الثاثة وأعمارهم 30 
و26 و21 عامــا اعتقلــوا بعــد االشــتباه فــي ســعيهم 
الهجــوم.  لتنفيــذ  آليــة  بنــادق  علــى  للحصــول 

وجميعهــم مواطنــون اســتراليون ألغيــت جــوازات 
ســفرهم فــي وقــت ســابق هــذا العــام.

فيكتوريــا  شــرطة  رئيــس  آشــتون  جراهــام  وقــال 
للصحفيين ”لدينا اآلن أدلة كافية للتحرك فيما 
يتصــل بمنــع هجــوم إرهابي“.وقالــت الشــرطة إن 
املشــتبه بهــم لــم يتخــذوا قــرارا بشــأن املوقــع الــذي 
أن  يعتقــدون  لكنهــم  مهاجمتــه  يعتزمــون  كانــوا 

الهجــوم كان وشــيكا.
وقــال آشــتون ”مــن املؤكــد أنهــم كانــوا يتطلعــون 
إلــى مــكان للتجمــع حيــث ســتكون فيــه حشــود“.

وتابــع قائــا ”كانــوا يحاولــون التركيــز علــى محاولــة 
أن يكــون مكانــا يمكنهــم أن يقتلــوا فيــه أكبــر عــدد 
ممكــن مــن الناس“.وقالــت الشــرطة إنهــا تعتقــد 
أن االعتقــاالت أبطلــت أي تهديــد مــن املجموعــة.
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إلــى أفغانســتان والعــراق،  قــوات  املتحــدة وأرســلت  للواليــات  قــوي  ورفعــت اســتراليا، وهــي حليــف 
منــذ عــام 2014 حالــة التأهــب مــن هجــوم يشــنه متشــددون محليــون عائــدون مــن القتــال فــي الشــرق 
األوســط أو مــن قبــل مؤيديــن لهم.وقالــت الشــرطة إن الرجــال الثاثــة كانــوا معروفيــن للســلطات 
وألغيــت جــوازات الســفر الخاصــة بهــم بســبب مخــاوف مــن أنهــم سيســافرون إلــى منطقــة للصــراع فــي 

الخــارج.
محملــة  صغيــرة  شــاحنة  فــي  النــار  رجــل  إشــعال  مــن  أســبوعين  مــن  أقــل  بعــد  االعتقــاالت  وجــاءت 
بإســطوانات الغــاز فــي وســط ملبــورن وطعــن ثاثــة أشــخاص ليقتــل أحدهــم قبــل أن تطلــق الشــرطة 
النــار عليه.وقالــت الشــرطة يــوم الثاثــاء إن الرجــال الثاثــة يســتلهمون فكــر تنظيــم الدولــة اإلســامية 

ولــم يتلقــوا توجيهــات مــن الجماعــة املتشــددة.
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الناشط  الدكتور جمال ريفي يحضر االجتماع رغم 
مقاطعة أبرز قادة الجالية

أعــرب الدكتــور جمــال ريفــي، أحــد قــادة الجاليــة 
قــادة  لبيــان  رفضــه  عــن  املســتقلين،  اإلســامية 
فــي أســتراليا الــذي أعلــن عــن  املجتمــع اإلســامي 
ســكوت  الــوزراء  رئيــس  مــع  اجتمــاع  مقاطعــه 
موريســون االجتمــاع الــذي يتــم اليــوم فــي ٢٢مــن 
فــي الواحــدة ظهــرا مــن املقــرر أن يتنــاول  نوفمبــر 
فــي  طــرق مواجهــة التشــدد بعــد الهجــوم املميــت 

فــي ملبــورن. بــورك  شــارع 

جمــال ريفــي، الناشــط اللبنانــي املســلم، قــال إنهــا 
تفاجــأ ببيــان املقاطعــة الــذي صــدر يــوم الثاثــاء 
املا�ســي ووصــف القــرار أنــه »خاطئ مائة باملائة.«

وقــال ريفــي عندمــا يدعونــا رئيس الوزراء الجتماع 
لوجــه  وجهــا  للتحــدث  معــه  نجلــس  أن  يجــب 

ومناقشــة املواضيــع التــي نتفــق أو نختلــف عليها«. 

الجاليــة  قــادة  كبــار  مــن  عشــرة  البيــان  ووقــع 
اإلســامية بينهــم فضيلــة املفتــي الدكتــور إبراهيــم 
ابــو محمــد ورئيــس االتحــاد األســترالي للمجالــس 
راتــب  الدكتــور   AFIC بـــ  املعــروف  اإلســامية 
فــي  الفدرالــي  األئمــة  مجلــس  ســر  وأميــن  ُجنيــد، 

الســراقبي. مصطفــى  الشــيخ  فكتوريــا 
ريفــي قــال » األخــوة الذيــن اتخــذوا هــذا القــرار مــن 
قيــادات الجاليــة مهمتهــم أن يجتمعــوا مــع رئيــس 

الــوزراء، ال أتفهــم أســباب مقاطعتهــم.«
أعقــاب  فــي  موريســون  بيهــا  أدلــى  الــذي  البيــان  
الهجوم والتي رات القيادات املقاطعة أنه يحمل 
اإلجراميــة.  األعمــال  تلــك  مســئولية  املســلمين 
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لكــن ريفــي ال يــرى خطــأ فــي مــا قالــه موريســون » 
رئيــس الــوزراء تحــدث عــن التعصــب والراديكاليــة 
علــى  خطــرا  يشــكلون  الذيــن  املســلمين  عنــد 
أنــا معــه مائــة باملائــة.« وتســائل  أســتراليا، ونعــم 
ريفــي » الخطــر الــذي يأتــي علــى أســتراليا، يأتــي مــن 
املتعصبيــن الراديكالييــن اإلســاميين. مــا املشــكلة 

بذلــك؟«
إثــارة  األكثــر  موريســون  تصريــح  علــى  وتعليقــا 
االمــور  سيســمي  إنــه  فيــه  قــال  والــذي  للجــدل 
بمســمياتها وحمــل مــا أســماه »اإلســام الراديكالــي 
املتطرف العنيف« املسئولية، قال ريفي » بدون 
أيــن  مــن  العنيــف  الراديكالــي  املتطــرف  اإلســام 
ســيأتينا الخطــر؟ مضيفــا »مــاذا تســمي القاعــدة 
املتطــرف  اإلســام  هــؤالء  أليــس  وداعــش؟ 

العنيــف؟« الراديكالــي 

أعمــال  جــدول  إن  املقاطعــون  القــادة  وقــال 
»الطاولة املستديرة« التي اقترحها رئيس الوزراء 
إن  قــال  ريفــي  الدكتــور  لكــن  بالثقــة.  يوحــي  ال 
لديــه نقــاط خمســة يــود أن يوصلهــا فــي االجتمــاع 
»سأشكره أوال على الدعوة واالجتماع، وسأقول 
ونحمــل  الجاليــة  يهــم  أســتراليا  وســام  أمــن  إن 

مســئوليته.
الحمــات  عــن  أيضــا  »ســأتحدث  وأضــاف 
والفتيــات  الشــباب  تســتهدف  التــي  اإلعاميــة 

التــي  الدمــاغ  غســيل  وعمليــات  الجاليــة  مــن 
يتعرضــون لهــا علــى األنترنــت. كمــا سأشــير إلــى أن 
أحــد أكثــر الفئــات املعرضــة للخطــر هــم الشــباب 
الذين ال يشعرون باالنتماء ملجتمعهم، ويملكون 
إحساســا باالغتــراب عــن املجتمــع األوســع. وأخيــرا 
الجهــود  مــن  املزيــد  بــذل  أهميــة  علــى  ســأؤكد 
ومتعاطــي  نفســية  مشــاكل  لديهــم  مــن  ملســاعدة 
املخــدرات حتــى ال يقعــوا فريســة لتلــك الحمــات 

الدعائيــة«.
رئيــس  بيانهــا  فــي  اإلســامية  القيــادات  وطالبــت   
الــوزراء بتحديــد موعــد آخــر للحــوار ووضع جدول 
أعمــال مقبــول مــن الجميــع. لكــن موريســون قــرر 
الجاليــة  قــادة  واتهــم  باالجتمــاع  قدمــا  امل�ســي 

باإلنــكار وخــذالن جاليتهــم.  املســلمة 

الناشط الدكتور جمال ريفي



16 العدد الرابع ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا

شركة »توتال« مصدومة برفض لبنان تلزيم 
العشر آبار عنده النه سيكون اغنى دولة يف املنطقة

»توتــال«  لشــركة  العــام  املديــر  مســاعد  صــّرح 
الفرنســية ان لــدى لبنــان 10 آبــار نفطيــة وغــاز تــم 
كشــفها وتحديدهــا، ولــم يعــد ينقــص اال الحفــر 
الــذي يأخــذ شــهرين ويبــدأ لبنــان بإنتــاج النفــط 

4 أشــهر.  والغــاز بعــد خــال 
 وقــال »انــا اســتغرب ملــاذا لبنــان اســتخدم بلوكيــن 
ولــدى شــركة  بهــا  يبــدأ  ولــم  آبــار   8 فقــط واهمــل 
توتــال قــدرة علــى انتــاج ماييــن البراميــل بســهولة 

مــن آبــار لبنــان  ..
ثــم قــال » انــا حزيــن الن لبنــان عقــد اتفاقــا ملــدة 
انــه  العلــم  مــع  النفــط  يســتخرج  ـكـي  ســنوات   8
فــي  البــّر  مــن  النفــط  اســتخراج  يمكــن  ســنة  بعــد 
لبنــان والغــاز مــن البحــر والبــر أيضــا، وان لبنــان 
قــادر علــى الحصــول شــهريا علــى 4 مليــارات دوالر 

شــيئا   نفهــم  ال  لكــن  »توتــال« جاهــزة،  وشــركة   ،
ملــاذا الدولــة ستســتعمل قطعتيــن مــن اصــل 8 مــع 
العلم ان شــركة »توتال« جاهزة لحفر 8 آبار غاز 
باقيــة خــال فتــرة 4 اشــهر الــى ســتة اشــهر، وتبيــع 
الغــاز املســيل وتبنــي مرفــأ اصطناعــي فــي البحــر. 

اذا قــررت الحكومــة اللبنانيــة القبــول بــه يمكــن لـــ 
»توتــال« اعمــاره خــال 3 اشــهر ونحتــاج الــى هــذا 
الوقــت للحفــر ملــدة شــهرين وعندهــا بعــد 6 اشــهر 
يكــون النفــط والغــاز قــد تدفقــوا الــى الخــروج مــن 
ابــار النفــط والغــاز الــى لبنــان، ليدخــل الــى موازنــة 
ان  قــال  لكنــه  دوالر،  مليــارات   4 شــهريا  لبنــان 
املســؤولين  فهــم  السياســية وعــدم  االنقســامات 
فــي  والنفــط  الغــاز  اقتصــاد  ألهميــة  اللبنانييــن 

لبنــان هــو الــذي يؤخــر املوضــوع.
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الشــعب  يعرفهــا  ان  يجــب  »هــذه حقائــق  وقــال   
وان  ضخمــة  ثــروة  لديــه  ان  ويعــرف  اللبنانــي 
هنالــك بئــر هــو البئــر الســادس اذا ظهــرت حقيقــة 
فانــه  حجمــه  عــن  االصطناعيــة  األقمــار  صــور 
احــد اكبــر آبــار النفــط فــي كامــل الشــرق األوســط 
والخليــج و لبنــان ســيملك هــذا البئــر مــن النفــط 
لتنفيــذ  جاهــزة  توتــال  وشــركة  ة  لوحــده  الكبيــر 

وقــال  املشــروع   هــذا 
»هذه املشكلة هي عند رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب والوزيــر جبــران 

باســيل .
 وانهــى حديثــة مســاعد مديــر عــام شــركة »توتــال« 

فــي  العالــم  فــي  شــركة  اكبــر  ثالــث  وهــي  الفرنســية 
لبنــان  ملــاذا  مليــار دوالر  ألــف   24 وتملــك  النفــط 
يرفــض اســتخراج هــذا النفــط ومــن يمنعهــم مــن 

ذلــك؟
لبنــان  ان  »توتــال«  شــركة  فــي  املســؤول  وأشــار 
يكــون قــادر علــى ايفــاء الديــن العــام خــال ســنتين 
50 مليــار دوالر لبنــاء ســدود وجســور  مــع فائــض 
علــى  مرافــئ  وفتــح  لبنــان  طرقــات  كامــل  وتوســيع 
الدولــة  موظفــي  رواتــب  ورفــع  ســياحية  البحــر 
والجميــع  والجيــش  املوظفيــن  وكل  واملعلميــن 
الســنة  فــي  مليــار   12 يكلــف  وهــذا   70% بنســبة 

. دوالر  مليــار   65 ســيكون  لبنــان  وفائــض 
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ماذا ترك األسرتاليون يف ليبيا؟
بقلم: دينا سليم حَـنـحن

ربمــا  أماكــن  إلــى  املتعــددة  قراءاتنــا  بنــا   تذهــب 
املنهمــك  الجيــل  لهــذا  بالنســبة  منســية  تعتبــر 
بأمــور ترفيهيــة أكثــر، أمــا الجيــل الســابق فأعتقــد 
بالبحــث والتق�ســي، ســوف   يــزال منهمــكا  مــا  أنــه 
أتوقــف عنــد بعــض املواقــف التــي تخــص الجيــش 

الحلفــاء. جانــب  إلــى  حــارب  الــذي  األســترالي 
لنذهــب إلــى الــوراء قليــا وتحديــدا إلــى ســنة 1942 
الحرب العاملية الثانية، وتحديدا منطقة طبرق، 
وهــي  مدينــة ســاحلية ليبيــة تبعــد عــن العاصمــة 
طرابلــس بمســافة تقــدر ب 1300 كيلــو متــر شــرقا.

طبــرق  رومــل  إرفيــن  األملانــي  القائــد  احتــل  لقــد 
إلــى رتبــة مارشــال، وأعتبــرت املعركــة  ترقــى  ومنهــا 
الضاريــة التــي جــرت هنــاك حدثــا وطنيــا  وقوميــا 
املبيــت  فــي  يحلمــون  األملــان  الضبــاط  بــدأ  حيــث 
يدخلــوا  لــم  لكنهــم  الفخمــة،  القاهــرة  فنــادق  فــي 

مصــر. فــي طبــرق مقبــرة حربيــة )كومنولــث( وتضــم 
مــن  وأغلبهــم  الحلفــاء  مــن  جنديــا   2479 رفــات 
)نايــت  الحربيــة  عكرمــة  ومقبــرة  األســتراليين... 
 3649 بريــدج( أو جســر الفرســان، وتضــم رفــات 
اإلنجليــز  مــن  معظمهــم  الحلفــاء  مــن  جنديــا 
ومستشــفى  ونيوزيلنــدا...  أفريقيــا  وجنــوب 
كرموســة اقويدر األســترالي، ال ندع أفكارنا تذهب 
بعيــدا، فهــو عبــارة عــن جــذع شــجرة تيــن معمــرة  
بإســعاف  قــام  ميدانــي  كمستشــفى  واســتخدم 
ومتحــف  األســتراليين...  الحــرب  جرحــى  وعــاج 
طبــرق الحربــي الــذي يضــم بعــض القطــع القديمــة 
آثــار وصــور وأســماء  مــن مخلفــات الحــرب ومنهــا 

أســتراليين. لجنــود 
لنعد إلى القائد الكبير  رومل الذي هزم في معركة 
طبــرق ممــا أدى بــه االنســحاب  إلــى طرابلــس حتــى 
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وصــل منطقــة تســمى )العلميــن(  وتقــع علــى بعــد 
90 كم غرب مدينة اإلسكندرية، حيث انسحبت 
القــوات األملانيــة واإليطاليــة مــن  شــمال أفريقيــا، 
وهنــاك توجــد محطــة قطــار تحمــل ذات االســم. 

فــي معركــة العلميــن الشــهيرة   
الفرقــة  1942شــنت  أكتوبــر    30-31 ليلــة  وفــي 
 نجــح فــي عــزل فرقــة 

ً
األســترالية التاســعة هجومــا

األملانيــة.  164 املشــاة 
الفرقــة  تلــك  تحريــر  بغــرض  بقواتــه  رومــل  دفــع   
ونجــح فــي ذلــك ولكــن بخســائر كبيــرة راح ضحيتهــا 
نصــف الجيــش األملانــي ممــا أدى بالقائــد رومــل 
ارســال رســالة إلــى هتلــر  يطلــب فيهــا انهــاء الحــرب، 
رســالة   فــي  ووبخــه  بــل  ذلــك  هتلــر  رفــض  لكــن 
عندمــا  رومــل  حــول  الشــبهات  وحامــت  قاســية، 
خطط املعارضون الغتيال هتلر وذلك في التفجير 
الشــرقية،  بروســيا  فــي  مقــره  فــي  حصــل  الــذي 
ســقطت العبــوة بيــن قدمــي هتلــر لكنــه لــم يصــب 
بــأذى وأدى الحــادث إلــى جــرح الطاقــم الــذي كان 
معــه. وفــي األثنــاء ســيطرت قــوات الحلفــاء الجويــة 
علــى منطقــة النورمانــدي وقطعــت الطريــق علــى 
رومــل وهــو فــي طريقــه إلــى فرنســا، أصيبــت مركبتــه 
املشــفى  إلــى ذات  ونقــل  داخلهــا  وهــو  يالرصــاص 
بصحبــة  كان  الــذي  الطاقــم  إليــه  نقــل  الــذي 
هتلــر، وجــاء األخيــر  ليــزور  الجرحــى ومــّر علــى رومــل 
املحتمــة.  لنهايتــه  التخطيــط  بــدأ  وهنــا  أيضــا، 
أرســل رومــل أو ذئــب الصحــراء كمــا لقــب، رســالة 
قــرأ، ولـكـي 

ُ
إلــى زوجتــه، وكان متأكــدا أنهــا ســوف ت

يحمــي عائلتــه مــن بطــش الديكتاتــور،  كتــب فيهــا 
)صدمتنــي محاولــة قتــل الفهلــور بشــكل خــاص، 

الحمــد هلل أنهــا انتهــت بشــكل جيــد(.
تــردد هتلــر كثيــرا فــي كيفيــة التخلــص مــن رومــل، 

وذلــك  عامليــا  بطــا  أصبــح  األخيــر  وأن  خاصــة 
عندمــا اســتطاع تخليــص فيلقــا كامــا مــن جنــوده 
 2300 بالفيلــق مســافة  تونــس، ســار   إلــى  وهربــه 
كــم مخترقــا الصحــراء فــي جــو عاصــف، بمــا معنــاه 
أنــه بــدأ يعلــم أنــه يجــب تخليــص العالــم مــن أيــدي 
العظمــة،  بجنــون  املصــاب  املعتــوه  الرجــل  هــذا 
هتلــر، لذلــك وبعــد محاكمــة قصيــرة  أتهــم رومــل 
بالتخطيــط لعمليــة التفجيــر، وفــي 14/10/1949 
اقتحــم وفــد حكومــي أملانــي بيــت رومــل ووضعــوه 
أمــام  ويشــنق  نفســه  يســلم  أن  خياريــن،  بيــن 
وتســحق،  عائلتــه  تتشــتت  وهكــذا  الشــعب، 
مشــهد  بتمثيــل  يقــوم  أن  هــو   الثانــي  والخيــار 
االنتحــار، فاختــار رومــل الخيــار الثانــي حيــث أجبر  
علــى شــرب مــادة الســيانيد الســامة التــي وضعــت 
فــي أنبــوب وعلــى مــرأى مــن زوجتــه و ابنــه املراهــق.

 6 فــي  املتحــدة  الواليــات  وقامــت  الحــرب  انتهــت   
بإلقــاء   1945 عــام  مــن  أغســطس  أغســطس و9 
قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي،  تجاوز 
عــدد ضحايــا الحــرب فــي العالــم مــن العســكريين 
واملدنييــن 62 مليــون نســمة أي مــا يعــادل %2 مــن 
ســكان العالــم وكان نصفهــم مــن املدنييــن، هــرب 
هتلر  أو انتحر كما قيل، ولم يعثروا حتى اآلن على 
أي أثر له، وفقدت أستراليا 39,000 من جنودها 

الكاتبة دينا سليم
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األستاذ ريمي وهبي رئيس إتحاد كرة 
القدم اللبناني االسرتالي

حفل العشاء يف السمرلند

اقــام االســتاذ ريمــي وهبــي رئيــس اتحــاد كــره القــدم 
  ، الســمرلند  فــي   كبيــر   اللبنانــي االســترالي  حفــل 
لوصولــه  القــدم  لكــره  اللبنانــي  بالفريــق  ترحيبــا 
الــى ســدني، الــذي  خــاض مبــارات وديــه مــع الفريــق 
االســترالي  ، كجزء من مباراه كأس أســيا  ،تمهيدا 
الجــراء املبارايــات الرســميه  فــي  اإلمــارات العربيــه 
مــن  كبيــره  نخبــه  الحفــل  ضــم  وقــد   . املتحــده 
العربيــه  والجاليــه  واالســترالي  اللبنانــي  املجتمــع 
الدائــره  نائــب  بــورك  طونــي  االســتاذ  بحضــور 
االســترالي  الهجــره  وزيــر   ، وطســون  االنتخابيــه 
شــوكت  والســناتور   ، رادوك  فيلــب  الســابق 
رعــد،  ميــاد  لبنــان  ســفير  ،وســعاده  مســلماني 
ووزيــر الظــل للتعليــم االســتاذ جهــاد ديــب ،  ورئــس 
قــزي   التلغــراف  األســتاذ أنطــوان  تحريــر جريــده 

فــي الشــؤون االســتراليه  والصحفــي  املتخصــص 
  2me   األستاذ هاني الترك ، وتواجد فريق اذاعه
العــوادي    الغــد ،والدكتــور عــاء  واذاعــه صــوت 
sawaki group    وعــدد كبيــر مــن الجاليــه  رفيــع 

املســتوى 
رئيس التحرير  عا بياض



21 العدد الرابع ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا



22 العدد الرابع ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا

نحن جالية متحضّرة
بقلم هاني الرتك وعال بياض

اهدتني اذاعة اس بي اس بطاقتين لحضور 
 .. واســتراليا  لبنــان  بيــن  الوديــة  املبــاراة 
 للمباريــات الرســمية التــي ســتجرى 

ً
تمهيــدا

فــي االمــارات العربيــة املتحــدة العــام املقبــل 
عــن كأس آســيا.

الجاليــة  ابنــاء  مــن  كبيــر  عــدد  حضــر  فقــد 
عــدد  وبلــغ   .. املبــاراة  والعربيــة  اللبنانيــة 

مشــاهد. الــف   34 حوالــي  املشــجعين 
لقــد كانــت مبــاراة غيــر متكافئــة مــن حيــث 
 
ً
عاليــا  

ً
تدريبــا املــدّرب  االســترالي  املنتخــب 

الــذي كان   .. اللبنانــي  مــن املنتخــب  اقــوى 
 فــي الجــزء األكبــر مــن املبــاراة.. وكان 

ً
مدافعــا

املنتخــب االســترالي يلعــب كفريــق متناســق 
فــي  الفــرص  اضــاع  اللبنانــي  واملنتخــب 
تســديد حتــى ولــو هــدف فــي مرمــى املنتخــب 
العبيــن  يوجــد  يكــن  لــم  حيــث  االســترالي.. 
امــام  اللبنانــي  املنتخــب  فــي  كافيــة  بصــورة 
ولــو  لتســديد  االســترالي  املنتخــب  مرمــى 

هــدف.
ابنــاء  التفــاف  ان  االشــارة  يجــب  املهــم 
لتشــجيعهم  والعربيــة  اللبنانيــة  الجاليــة 
ورفــع  الطبــول  بقــرع  اللبنانــي  املنتخــب 
والهتافــات  واملوســيقى  والرقــص  االعــام 
الواقــع  فــي  وهــم  متحّضــر..  راٍق  بأســلوب 
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فيهــا  الحيــاة  ودّبــوا  املبــاراة  احيــوا  الذيــن 
ان  اال  اللبنانــي  املنتخــب  هزيمــة  فرغــم   ..
الرياضيــة  بالــروح  التزمــوا  املشــجعين 

الخســارة. او  بالفــوز  ســواء  العاليــة 
 ان الجاليــة علــى مســتوى كبيــر 

َ
ثُبــت فقــد 

دخــل  عندمــا  انــه  اذ  والرقــي  التحّضــر  مــن 
الاعب االســترالي الكبير تيم كاهيل امللعب 
فــي ظهــور وداعــي كاعــب بطــل مــع الفريــق 
يصفقــون  الجاليــة  ابنــاء  هــّب  االســترالي 
ويهتفــون ويشــّجعون ويودعــون تيــم كاهيــل 

. الطبــول والرقــص واملوســيقى  بقــرع 
الحضــور  مــن  تأثــري  شــّدة  مــن  والواقــع 
مــن ابنــاء الجاليــة فقــد انتقلــت مــن املوقــع 
االســتراتيجي لجلو�ســي فــي املبــاراة مــع زميلتــي 

فــي التلغــراف عــا بّيــاض انتقلنــا الــى القســم 
الــذي فيــه ابنــاء  

الجاليــة  ابنــاء  ان  ثبــت  فقــد  الجاليــة.. 
الــروح  مــن  عاليــة  بدرجــة  يتمتعــون 

والتحّضــر. والرقــي  الرياضيــة 

OAM الكاتب : األستاذ هاني الترك
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ماذا تريد أسرتاليا ؟ 
بقلم  الدكتور هيثم أبو عيد

التــي  الشــعوب  لــدى   
ً
هاجســا الهجــرة 

عوامــل  لعــّدة  وموطنهــا  بادهــا  تركــت 
تشــمل   ، عليهــا  إثنــان  يختلــف  ال  وأســباب 
والهجــرة  والسيا�ســي  اإلقتصــادي  الوضــع 
القســرية كالحــروب ومفاعيلهــا ، قــد يكــون 
الطموح أحد أهم األســباب ، وهذا ما دفع 
بأجدادنا العرب على الهجرة الى أوســتراليا 
فــي بدايــات القــرن املا�ســي ، قــد ال تختلــف 
 عــن بقية الثقافات 

ً
ثقافتنــا الشــرقية كثيــرا

وأميــركا  أوروبــا  فــي  إنتشــرت  التــي  العامليــة 
وأوســتراليا محاولــة قــدر اإلمــكان التقوقــع 
ضمــن تجمّعــات ســكانية هدفهــا الحفــاظ 

علــى املــوروث الدينــي والثقافــي واإلجتماعــي 
فــي  اإلنجــراف  مــن  أوالدهــم  علــى  والخــوف 

املضيفــة   الــدول  ثقافــات 
حاضــرة  العوملــة  تكــن  لــم  يومهــا   
والثقافيــة  الفكريــة  إرهاصاتهــا  ولكــن 
اإلعامــي  الترويــج  عبــر  موجــودة  كانــت 
والپروپاغانــدا السياســية املتمثلــة بقطبــي 
الصــراع فــي العالــم ، ولكــن وجــود مجمعات 
الصينــي  والحــي  الاتينــي  الحــي  مثــل 
واألحيــاء العربيــة وحتــى بعــض دول أوروبــا 
تاقــي  بيــن  وفجــوة  هــّوة  أنتــج  الشــرقية 
ــم عــن 

ّ
الحضــارات ، ونحــن هنــا عندمــا نتكل
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الذوبــان  يعنــي  ال  فهــذا  الحضــارات  تاقــي 
البعــض  يحــاول  كمــا  الثقافــي  واإلندمــاج 
مــا هــو تبــادل الثقافــات والعلــوم 

َّ
تفســيره إن

والخبــرات والتعريــف بالعــادات والتقاليــد 
املــّس  دون  املتبــادل  اإلحتــرام  قاعــدة  علــى 
يحــدث  ال  لـكـي  األطــراف  لــدى  بالثوابــت 
يــؤدي  الخلــل  هــذا   

ّ
إن  ، املجتمــع  فــي  خلــل 

الــى تصــادم الحضــارات وبالتالــي الــى إعــادة 
فــي  إنتــاج نظــام عالمــي جديــد كمــا أســهب 
ذلــك صموئيــل هنتغتــون فــي كتابــه صــدام 
الحضــارات والــذي إعتبــر أن الصــدام بيــن 
مــا  مرحلــة  فــي  ثقافــي  صــدام  هــو  الشــعوب 

البــاردة. الحــرب  بعــد 
فــي  تكمــن  بالــذات  العــرب  عنــد  املشــكلة 
والغــرب  أوروبــا   

ّ
وأن  ، املؤامــرة  نظريــة 

يخططــون ملؤامــرة تعمــل علــى إلغــاء العــرب 
وشــطبهم مــن التاريــخ ويســتدلون بشــواهد 
الشــرق  علــى  الفرنجــة  كحــروب  تاريخّيــة 
، متناســين  أميــركا علــى منطقتنــا  وحــروب 
تتأثــر  ال  والواعيــة  املتنــوّرة  الشــعوب   

ّ
أن

هــل   . اإلختــزال  بسياســة  وال  باملؤامــرات 
وجذورهــم  تاريخهــم  مــن  العــرب  ــِطب 

ُ
ش

إّبــان ســيطرة املغــول والفرنجــة والرومــان 
أميــركا  ســكان  ــطبوا 

ُ
ش هــل   ، لبادهــم 

دام  إحتــال  بعــد  موطنهــم  مــن  الاتينيــة 
والبرتغالييــن. اإلســبان  قبــل  مــن  قــرون 

 وأن ال 
ً
الخوف يكمن هو أن تبقى متقوقعا

تقــوم بنشــر ثقافتــك ومبادئــك وحضارتــك ، 
 لحضارتــك 

ً
الخــوف هــو أن ال تكــون ســفيرا

 
ً
 داعيــا

ً
فــي بــاد اإلغتــراب ، وأن تكــون رســوال

التــي  والحضاريــة  التاريخيــة  قيمــك  الــى 
تعــود ملئــات وآالف الســنين .

ــا أســتراليا ، ليــس فقــط نحــن 
ّ
 مــاذا تريــد من

مــاذا نريــد منهــا ؟
والثقافــات  األعــراق  املتعــدد  البلــد  فهــذا 
املاليــة  مــوارده  كل  ســخّر  والديانــات 
الجــدد  املهاجريــن  لخدمــة  واإلقتصاديــة 
وجامعــات  ومعاهــد  مــدارس  مــن   ،
 قوانينــه 

ّ
ومراكــز بحــوث علميــة ، كمــا وأن

السياســية ســمحت بالدخــول فــي األحــزاب 
وإســتجوابات  ماحقــات  دون  السياســية 
ــل 

ّ
تكت أو  جمعيــة  تشــكيل  حّريــة  حتــى   ،

محفوظــة. سيا�ســي 
نكون  وأن  نتفاعل  أن  ا 

ّ
من تريد  أستراليا 

إيجابيين في الحياة العامة وأن نكون بناة 
عندما  أجدادنا  فعل  كما  البلد  هذا  في 
بدون  متدينّين  نكون  أن   ، إليها  هاجروا 
اإلختاف  حق  لدينا  يكون  وأن   ، تعّصب 
فو�سى  بدون  نعترض  أن   ، قتال  دون 
هي  بها  تنعم  والتي  لك  املعطاة  ،الحرية 
ومعتقداتهم  ثقافتهم  أطفالك  تعليم  حق 
أحد  منك  يريد  ال  ه 

ّ
أن دليل  وهذا  ولغتهم 

أن تنسلخ عن تاريخك. ففي نهاية األمر لم 
تعد توجد في العالم فتوحات بحّد السيف 
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من  خوف  يوجد  ال  تفتيش  محاكم  وال 
عالم  به  ر 

ّ
بش كما  واإلنسان  التاريخ  نهاية 

أن  وأعتبر  فوكوياما  االميركي  اإلجتماع 
البشرية كلها ستكون ضمن عوملة ليبرالية 
التي  الديموقراطية   

ً
طبعا  ، ديموقراطية 

األميركية  الساسة  وصقور  هو  يراها 
ففوكوياما يناقض نفسه في كتابه عندما 
ف 

ّ
توق تعني  ال  التاريخ  نهاية   

ّ
أن يقول 

األحداث أو العالم عن الوجود.
على  والشاهد  الحي  املثال  ماليزيا  هي  ها 
والتكنولوجية  اإلقتصادية  النهضة   

ّ
أن

من  وال  ثقافتهم  من  املاليزيين  تجّرد  لم 
بالعكس   ، ال  بالطبع  ؟  وأخاقهم  دينهم 
املتطورة  الدول  مصاف  في  جعلتهم  لقد 
في  مهم  وإستثماري  إقتصادي  والعب 
 الكثير 

ّ
 عندما نقرأ أن

ً
العالم ، وليس غريبا

من املشاريع في أوستراليا خاصة في مجال 

واإللكترونية  الكهربائية  الطاقة  توليد 
في  حتى   ، ويابانية  ماليزية  شركات  بإسم 
والجسور  العماقة  األبنية  بناء  مجال 
ا أوستراليا فهل نحن على 

ّ
.هذا ما تريده من

الشرق  مشاكلنا  سننقل  أم  التحّدي  قدر 
أوسطية الى أحيائنا وبيوتنا ومعابدنا. !

الدكتور هيثم أبو عيد
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مقاالت

واقع اإلرهاب فى أسرتاليا
 األسباب واملعالجات

بقلم عا بياض ـ رئيسة التحرير ـ سدني 
مــن  األســترالية  االســتخباراتية  األجهــزة  حــذرت 
وقــوع هجمــات إرهابيــة علــى أراضيهــا ، وأحبطــت 
الهجمــات  مــن  العديــد  األســترالية  الشــرطة 
التهديــدات  تلــك  مخاطــر  تنامــى  ومــع  اإلرهابيــة، 

الســلطات األســترالية  أقــرت  اإلرهابيــة املحتملــة 
اإلرهابيــة  الهجمــات  مــن  للحمايــة  اســتراتيجية 
بدعــم  تســمح  قوانيــن  علــى  تعديــات  وإجــراء   ،
الجيــش األســترالي للشــرطة الفيدراليــة ، وزيــادة 
الدعــم ألجهــزة االســتخباراتية ، وتكثيــف التعــاون 

الجــوار. دول  مــع  املعلومــات  وتبــادل  املشــترك 
واقع اإلرهاب فى أستراليا

األســترالية  اإلرهــاب  مكافحــة  شــرطة  أفــادت 
إرهابيــا  هجومــا  تتوقــع  أنهــا   2017 ســبتمبر  فــى 
كبيــرا علــى أراضيهــا »ال يمكــن تفاديــه«، وأشــارت 
فــي  )13(هجومــا  أحبطــت  أنهــا  إلــى  الســلطات 
الســنوات املاضيــة بينهــا مخطــط فــي يوليــو 2017 
كان يهــدف بحســب املعلومــات إلــى إســقاط طائــرة 
 ، الصنــع  يدويــة  قنبلــة  أو  ســام  غــاز  باســتخدام 
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ويتواجــد أشــخاصا أو مجموعــات ال يــزال لديهــا 
فــي  إرهابــي  هجــوم  تنفيــذ  علــى  والقــدرة  النيــة 
أســتراليا، ومــن أحــدى املخاطــر الرئيســية هىعــدم 
لــدى  املراقبــة  الئحــة  علــى  املهاجميــن  وجــود 
أنــه  اســتخباراتية  تقاريــر  وأعلنــت   ، الســلطات 
التحقوابالجماعــات  اســتراليا   )90( عــن  يقــل  ال 
الجهاديــة فــى العــراق وســوريا ، كمــا أوضحــت أن 
املعــروف  مــن  هــؤالء  مــن  مقاتــا   )30( مــن  أكثــر 
أنهــم عــادوا إلــى اســتراليا ، وأن )140(  فــردا علــى 
فــى الدولــة يقدمــون الدعــم  األقــل مــن املقيميــن 
لجماعــات مســلحة أجنبيــة ، ويعتقــد انــه هنــاك 
 يعيشــون مــع 

ً
حوالــي 70 طفــا )قاصــرا( أســتراليا

والعــراق. ســوريا  فــي  بداعــش  امللتحقيــن  أهلهــم 
جهود أستراليا في مكافحة االرهاب 

منــذ  األطفــال  اعتقــال  حــق  الشــرطة  منحــت 
شــهر أكتوبــر 2017، دون ســن العاشــرة ملــدة 14 
، دون توجيــه اتهامــات، وذلــك حــال االشــتباه 

ً
يومــا

فــي قضايــا مرتبطــة باإلرهــاب ، كذلــك  بتورطهــم 
الحصــول الفــوري علــى صــور مــن رخــص القيــادة 
كانــت  أن  بعــد  والتأشــيرات،  الســفر  وجــوازات 
مقتصــرة  املعلومــات  هــذه  علــى  االطــاع  عمليــة 

األمنيــة. األجهــزة  بعــض  علــى 
قــدم »مالكــوم تيرنبــول« رئيــس الــوزراء االســترالي 
الســابق فــى ســبتمبر 2017  خطــة جديــدة للحمايــة 
املزدحمــة،  األماكــن  فــي  اإلرهابيــة  الهجمــات  مــن 
»االســتراتيجية  تســمى  والتــي  الخطــة  وتركــز 
مــن  املزدحمــة  االماكــن  لحمايــة  االســترالية 
االرهــاب« علــى التعــاون بيــن الشــرطة واملجالــس 
املحليــة وســلطات الدولــة لتنظيــم أمــن االماكــن 
العامة ، وتم إعدادها كدليل وارشــادات لكيفية 
ذلــك  فــي  بمــا  املزدحمــة،  األماكــن  فــي  التصــرف 

املاعب والنقل العام ومراكز التسوق والحانات 
ومناطــق  الصــاة،  وأماكــن  والفنــادق  والنــوادي 
والحدائــق  الســينما  ودور  الســياحي  الجــذب 
وغيرهــا  املشــاة  ومناطــق  واملهرجانــات  العامــة 
لهجمــات  تتعــرض  أن  يمكــن  التــي  األماكــن  مــن 
أيضــا توصيــات  الوثيقــة  تتضمــن  كمــا  إرهابيــة، 
بشــأن الهجمــات الكيماويــة والهجمــات املســلحة.

 2017 يوليــو  فــى  األســترالية  الحكومــة  اقترحــت 
تعديــات علــى قوانيــن ستســمح للجيــش األســترالي 
»لألحــداث  اســتجابة  أكبــر  بســرعة  ينتشــر  بــأن 
إن  الحكومــة  الباد،وأكــدت  داخــل  اإلرهابيــة« 
االســتجابة  فــي  األفضــل  تبقــى  الشــرطة  قــوات 
األوليــة ملثــل تلــك األحــداث، لكــن الجيــش بإمكانــه 
وأكــدت  قدراتهــا،  لتعزيــز  إضافــي  دعــم  عــرض 
الــذي  الرئي�ســي  »ال�ســيء  أن  علــى  العــدل  وزارة 
نحتاجــه الترتيبــات األكثــر مرونــة ممكنــة... تغيــرت 
وبموجــب  للغايــة«،  كبيــر  بشــكل  التهديــدات 
ســتكون  املقترحــة  القانونيــة  التعديــات 
الحكومــة، والحكومــات علــى مســتوى الواليــات، 
قبــل  الجيــش  مســاعدة  اســتدعاء  علــى  قــادرة 
قــوات  قــدرات  يتجــاوز  لحــادث  االســتجابة 
وكاالت  تضــم  وزارة  تأســيس  كذلــك  الشــرطة، 
البــاد األمنيــة، بمــا فيهــا خدمــة املراقبــة املحليــة 

الوطنيــة والشــرطة  الحــدود  حمايــة  وقــوة 
أعلنــت الســلطات األســترالية فــى مايــو 2017 عــن 
علــى  مليــون دوالر   )321( املرتقبــة  امليزانيــة  ضــخ 
مــدار أربــع ســنوات فــي ســلك الشــرطة الفيدراليــة، 
مــا يفتــح البــاب أمــام توظيــف أكثــر )300( عنصــر 
جنائــي  وخبيــر  حقائــق  وتق�ّســي  اســتخبارات 
اضافييــن بهــدف تدعيــم جهــود مكافحــة اإلرهــاب، 
ديســمبر  فــى  األســترالية  الســلطات  وافقــت  كمــا 
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اإلرهــاب،  ملكافحــة  صارمــة  قوانيــن  علــى   2016
إبقــاء  طلــب  العــام  للمدعــي  الســماح  شــأنها  مــن 
انتهــاء  بعــد  فــي الســجن حتــى  اإلرهابييــن املدانيــن 
فتــرة حكمهــم ، ويتيــح التشــريح للمدعــي العــام أن 
 مــن انقضــاء 

ً
يطلــب مــن املحكمــة قبــل 12 شــهرا

تتعلــق  بتهــم  مــدان  ســجين  إبقــاء  الحكــم،  مــدة 
القوانيــن  تشــديد  ،ويأتــي  الســجن  فــي  باإلرهــاب 
الخاصــة بالســجن فــي الوقــت الــذي تــم فيــه تعزيــز 
اإلجــراءات األمنيــة فــي البرملــان فــي »كانبــرا« وجميــع 

األســترالية. املطــارات 
جهود أستراليا في التحالف الدولي

شــن   2014 أكتوبــر  فــى  االســترالي  البرملــان  أقــر 
الجيــش غــارات جويــة ضــد تنظيــم »داعــش« فــي 
الــذي  الدولــي  بالتحالــف  وااللتحــاق  العــراق، 
أبــوت«   تونــي   « ،وأكــد  املتحــدة  الواليــات  تقــوده 
رئيــس وزراء اســتراليا الســابق بــإن املوافقــة علــى 
الحكومــة  تســتهن  لــم  »قــرار  العســكرية  القــوة 
يتــرك  أن  يجــب  ال  »العــراق  أن  غيــر  باتخــاذه« 
املتطرفيــن  املســلحين  ضــد  قتالــه  فــي  وحيــدا« 
حكومتــه  أن  االســترالي  الــوزراء  رئيــس  ،وأضــاف 
ملســاعدة  خاصــة  قــوات  بنشــر  أيضــا  صرحــت 
الجيــش العراقــي وتقديــم املشــورة لــه ، وتــم إرســال 
فى سبتمبر 2014 )600 ( عنصر »400 عنصر من 
ســاح الجو وحوالى 200 عســكري« لانضمام الى 
التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة 

داعــش. تنظيــم  ملواجهــة 
أعلنت وزارة الدفاع األسترالية إن أستراليا تعيد 
طائراتها من طراز »سوبر هورنت« بعد مشاركتها 
الــذي  الدولــي،  التحالــف  فــي  ســنوات  ثــاث  ملــدة 
األوســط،  الشــرق  فــي  املتحــدة  الواليــات  تقــوده 
العــراق  إعــان  بعــد  اتخــذ  القــرار  أن  وأوضحــت 

النصــر علــى »داعــش«، وإن عمليــات أســتراليا فــي 
املنطقــة ستســتمر، وإن )80( فــردا يشــاركون فــي 
مجموعــة العمليــات الخاصــة بالعــراق، ويشــمل 
ذلــك قــوات خاصــة أســترالية ســتواصل مهمتهــا.
جهود أستراليا في مكافحة االرهاب مع إندونيسيا

وقعت استراليا فى مارس 2018، اتفاقية مع دول 
جنوب شــرق آســيا، ومن بينها إندونيســيا وماليزيا 
وبرونــاى والفلبيــن، لتبــادل معلومــات املخابــرات 
معلومــات  تبــادل   ، اإلرهــاب  مكافحــة  بهــدف 
القوانيــن  ســن  بشــأن  والتعــاون  املخابــرات 
التواصــل  وســائل  علــى  التطــرف  ومكافحــة 
فــى  وأســتراليا  إندونيســيا  دعــت  ،كمــا  االجتماعــى 
يوليــو 2017 الــى تعــاون أقــوى فــي مجــال مكافحــة 
االرهــاب مــع تزايــد القلــق فــي منطقــة جنــوب شــرق 
آســيا مــن خطــر عــودة املقاتليــن األجانــب الذيــن 
يقاتلــون فــي الشــرق األوســط ، وتــم االتفــاق  علــى 
اجل مشاركة املعلومات وتأسيس قاعدة بيانات 

تعقــب تحركاتهــم. تســاعد علــى  املقاتليــن  عــن 
التوصيات 

تنتهجهــا  التــي  األمنيــة  األجــراءات  مراجعــة 
والســلطات  الواليــات  وســلطات  الشــرطة 
قاعــدة  بيانــات  نطــاق  توســيع   ، االتحاديــة 
أجهــزة  بيــن  التنســيق  و   ، الوطنيــة  املعلومــات 
وحمايــة  العــام  األمــن  عــن  املســؤولة  الحكومــة 
أجهــزة  معلومــات  تقييــم  مــن  وينبغــى   ، الحــدود 
مــن إجــراء إصاحــات علــى  االســتخبارات، والبــد 
 ، الرقابيــة  وتعزيزقدرتهــا  االســتخبارات  األجهــزة 
تبــادل معلومــات املخابــرات والتعــاون بشــأن ســن 
القوانيــن ومكافحــة التطــرف ، واعتمــاد مجموعــة 
مــن التدابيــر الوقائيــة ملكافحــة الخطاباتالدعائية  

املختلفــة. اإلنترنــت  مواقــع  علــى  املتطرفــة 
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خليل الفلسطيني
بقلم هاني الرتك OAM وسمريه سالمه ـ سدني

مقالتــي  كتبــت   
ً
عامــا عشــر  خمســة  حوالــي  منــذ 

هــذه واعيــد نشــرها بســبب االعتــداء االســرائيلي 
: املتخبــط  العربــي  والعالــم  غــزه  علــى  املتكــرر 

ارض  خليــل  الفلســطيني  الاجــئ  قدمــا  وطــأت 
 مــن 

ً
الســام اســتراليا منــذ ثــاث ســنوات مطــرودا

 على 
ً
بلده فلسطين كاجئ سيا�سي.. وتراه منغلقا

نصــف  الفكــر  شــارد  العينيــن  تائــه   
ً
ســائرا نفســه 

نائــم ونصــف ميــت.. يحمــل فــي قلبــه طعنــات غــدر 
منــذ  الزمــان..  تعــب  وجهــه  علــى  ويبــدو  االنســان 
باألمــان..  االرض  هــذه  علــى  شــعر  االولــى  الوهلــة 
وأّمــن  املصانــع  فــي  وعمــل  مــأوى  علــى  وحصــل 
بذلــك قوتــه اليومــي وكأنــه ُولــد مــن جديــد.. اال انــه 
 
ً
 مثخنــا

ً
بــل كان مهمومــا ــة.. 

ّ
 البت

ً
لــم يكــن ســعيدا

ســقيمة  مريضــة  نفســه  وباألحــرى   .. بالجــراح 

ولكــن يــدري مــا الــذي يعانــي منــه.
 الذهاب 

ً
امام هذه الحالة املؤملة قّرر خليل فورا

ليخــرج  يســاعده  ــه 
ّ
لعل النف�ســي  الطبيــب  الــى 

تحجــب  التــي  الســوداء  النفســية  الدّوامــة  مــن 
 

ّ
الضــوء امــام صفــاء نفســه.. وادرك الطبيــب ان

نمــت  وقــد  خليــل..  داخــل  تتصارعــا  شــخصيتين 
هاتــان الشــخصيتان غيــر املتناســقتين فــي اعمــاق 
بــاده  فيهــا  ابتلــت  التــي  الحــروب  بســبب  نفســه 
هنــاك.. حــروب مجنونــة ال يعــرف فيهــا احــد َمــن 
يحارب َمن .. وَمن ينتمي الى َمن .. فتارة صديقك 
معــك واخــرى عليــك .. فــأالرض اغتصبهــا االعــداء 
خانــوا  الطائفيــون  االصدقــاء..  شــعبها  وطعــن 
اســتقالوا  والعــرب  استســلموا  والقوميــون 
وال  بأحــد  يثــق  ال  خليــل  وبــات  آياديهــم  وغّســلوا 
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املنكوبــة. نفســه  فــي  حتــى 
الثقــة  عــدم  حــد  الــى  الشــكوك  بــه  لقــد وصلــت   
بعدالــة هللا.. ان هــول العــذاب الــذي مــّر بــه خليــل 
وحّولــه  اعصابــه  علــى  ضغــط  فقــد  ُيحتمــل..  ال 
النــاس  معاشــرة  ــب 

ّ
يتجن مرتجــف  انســان  الــى 

االولــى  الشــخصية  كانــت  تلــك  بهــم..  واالحتــكاك 
الشــخصية  علــى  خليــل  داخــل  علــى  املســيطرة 
الثانية.. التي هي االنسان الصغير املؤمن باملحبة 
والســام والــذي يتمّســك بدعــوات الحــق والديــن 
ويتطلــع الــى الســعادة وتلفــه عاطفــة دافئــة.. اال 
ان هــذه الشــخصية الثانيــة مقهــورة فــي حاجــة الــى 
مــّد يــد املســاعدة لديهــا حتــى تنضــج وتتمــّرد علــى 
دهــا.. وصوتهــا هــو صــوت الحــق غيــر املســموع 

ّ
جا

فــي االعمــاق. واملكبــوت 

خــال  مــن  خليــل  عــاج  يعــرف  الطبيــب  كان 
 ان يقــوده الــى الجلســة 

ً
الجلســات املعتــادة جاهــدا

الكبــرى التــي ُيفــرغ فيــه عواطفــه املكبوتــة وُيطلــق 
وحــدث  ســنوات..  منــذ  املقموعــة  دموعــه  فيهــا 
خليــل  قــال  االخيــرة..  الجلســة  فــي  حــدث  مــا 
 
ً
بشــعا  

ً
حلمــا امــس  ليلــة  حلمــت  للطبيب»لقــد 

بيــن  نف�ســي  اضطربــت   .. املــوت  حتــى  افزعنــي 
اليقظة والنوم.. اني اتســاءل َمن أنا؟ ماذا حدث 
لــي؟ مــا الــذي ضــاع منــي وابحــث عنــه؟ انــه نف�ســي 

وار�ســي.« شــعبي  الــى  وانتمائــي 

هنــا ادرك الطبيــب ان تســاؤل خليــل هــو اخطــر 
 فــي 

ً
حقيقــة فــي حياتــه وشــجعه علــى امل�ســي قدمــا

الحديــث .. لــم يتمالــك نفســه وســرت فــي جســده 
مخيلتــه  امــام  الصــور  وارتعبــت  شــديدة  رعشــة 
 .. الخــارج  الــى  ــق 

ّ
تتدف املجنونــة  افــكاره  واخــذت 

حياتــه..  ما�ســي   
ً
متذكــرا  

ً
مــّرا بــكاًء  يبـكـي  واخــذ 

املــوت  :»انــي ارى وجــه  فانتعشــت ذاكرتــه وقــال 
التــي  والســلب  والنهــب  القســوة  واعمــال  امامــي 
اتذكــر  البشــرية..  نفــوس  هولهــا  مــن  ترتعــب 
ودمــاء  املتناثــرة  الجثــث  واشــاء  والقتــل  الذبــح 
املقهوريــن الســائلة.. انهــا الجريمــة الشــنعاء ضــد 
ودخلــت   

ً
صغيــرا وكنــت  هــذا  حــدث  البشــرية.. 

 ..
ً
 وعشــت حياتــي القاســية معتقــا

ً
املعتقــل شــابا

.. وكنــت فــي كل 
ً
وارادنــي الجــادون ان ابقــى مكبــا

االوقــات انتقــل مــن عــذاب الــى عــذاب.. وحياتــي 
 
ً
 علــى مفتــرق طــرق.. كنــت مــع اهلــي مســلوبا

ً
دائمــا

اينمــا ذهبــت..  يتعقبنــي  املدافــع   ودوي 
ً
محاصــرا

صــوب..  كل  مــن  حولــي  املســفوك  الــدم  ورائحــة 

دي.. 
ّ
انــا الفلســطيني املتعــب.. احتــرت َمــن هــو جــا

وبَمــن  صديقــي..  ام  حليفــي  ام  عــدوي  هــو  هــل 
استنجد .. هل استغيث باهلل .. بالعربي.. بالدنيا.. 
ضــدي..  تكاتفــوا  حولــي  الجميــع  ان  اشــعر  فإنــي 
انهــا الخيانــة الكبــرى ضــد شــعبي.. احتملــت النــار 
في قلبي وشــاهدت مناظر ســفك دماء ابناء شــعبي 
 عــن وطنــه 

ً
الــذي يحــارب دفاعــا .. شــعبي  واهلــي 

وعرضــه وكرامتــه وشــرف العروبــة.. ولكــن ال.. ال 
اســتطيع ان ان�ســى الــدم املهــدور حولــي واأليــادي 
يزلــزل  الحــزن  ان  بالجريمــة..  املجرمــة املخضبــة 
االبريــاء  االحيــاء  عشــرات  ان�ســى  فلــن  اعماقــي.. 
تزهــق ارواحهــم كل يــوم .. ال تقــل ان الدنيــا تحمــل 
علــى عاتقهــا ظلــم النــاس .. ال تقلهــا.. ان االنســان 

هــو الخالــق االول لــكل الدنيــا.

خليــل  اعمــاق  مــن  الحقيقــي  الصــوت  انطلــق 
 فــي الباطــن وتكلــم بلغــة الواثــق 

ً
الــذي كان مدفونــا
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 .. فأخــذ يبكــي وتــرك 
ً
صاحــب املبــدأ واالنســان اوال

عيــادة الطبيــب ولــم يعــد.

رأي الزميلة سميرة سامه:
الواضــح انهــا قصــة معانــاة حقيقيــة لهــذا الشــاب 
ــي 

ّ
متنــي الحيــاة وقســوتها أن

ّ
الفلســطيني .. فقــد عل

ولــو  حتــى   ..  
ً
فلســطينيا ســأظل  الفلســطيني  انــا 

 
ً
ذهبت الى ما وراء الشمس.. وأود ان اصرخ دائما

علــى املــأل.. انقــذوا الفلســطيني مــن انيــاب الغــدر 
الفلســطينيون  ســيظل  متــى  فإلــى  والطغيــان.. 
 .. والعالمــي  العربــي  الضميــر  تجــاوز  مــن  يعانــون 
 مــن اجــل 

ً
ســأناطح الســحاب فــي عنــادي مكافحــا

والســام  الحــب  بلــدي  الــى  يعــود  حتــى  ار�ســي 
. الشــهداء  نبــوءة  وتتحقــق 

ان تعلقــي بفلســطينيتي هــو ال�ســيء الوحيــد الــذي 
ال هــوادة فيــه ألنــه يمثــل شــخصيتي الحقيقيــة .. 
مثــل شــخصية خليــل.. ولــو حســبوا فلســطينيتي 

حتــى  بهــا  ومتمســكة  بهــا  ســعيدة  فأنــا   
ً
جنونــا

املــوت.. هــذا هــو خيــاري. لــوكان حبــي لفلســطين 
ــي مجرمــة.

ّ
أن التاريــخ  فليشــهد  جريمــة 

انطــوان  التلغــراف  تحريــر  رئيــس  قــال  وكمــا 
القــزي فــي مقــال »تقاســيم التوتــر« »فــي فلســطين 
»حمــاس«  تدعــم  قطــر  الفــزور:  هــذه  اســمعوا 
باملــال مــن وراء ظهــر الســلطة« ومصــر عــدوة قطــر 
اللــدودة تتوســط لـــ »حمــاس« مــع اســرائيل.. وابــو 
عباس يتفّرج من بعيد على دوالرات الشــيخ تميم 

فــي اليــد حيلــة«. ووســاطات السي�ســي »ومــا 

ــت نكســة بأبنــاء شــعبي انظــر بعينــّي عبــر 
ّ

وكلمــا أمل
وانطــق   .. البعيــد  االوســط  الشــرق  الــى  البحــار 
بكلماتــي الشــاعر بيــرم التون�ســي: »يــا شــرق فيــك 
خســارة  ا  حــرارة  وفيــك  ظــام  والفكــر  منــّور  جــو 

األجســام وبــرود 
فيك سبع مئة مليون زمله لكن اغنام

ال باملسيح عرفوا مقامهم وال باالسام.

OAM الكاتب : األستاذ هاني الترك الكاتبة سميرة سالمه
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الـعـربـي  الـعـالـم  فـي  الـوطـن  و  الـحـكـومـة  مـفـهـوم 
في  الصحفيين  أشهر  أحد  فـيـسـك  روبـرت 
في  عاش   ،

ً
دا جِيّ يعرفوننا  الذين  وأحد  العالم، 

 .. بيروت  في  يسكن  زال  وما   
ً
عاما ثاثين  بادنا 

الشرق  في  البريطانية  األندبندنت  مراسل  هو 
الغربيين  الصحفيين  من  وهو  األوسط 
أمريكا  لسياسة   

ً
مناهضا ُيعتبر  إذ  القائل، 

 : فـيـسـك  روبـرت  يقول  بادنا  في  بريطانيا  وبلده 
ظافة، 

َّ
الن غاية  في  العرب  بيوت  ملاذا  أتعلمون 

السبُب  ذلك  من  قيض 
َّ
الن على  شوارعهم  بينما 

هم يملكون بيوتهم، لكنهم ال  أنَّ العرب يشعرون أنَّ
 شوارعنا 

ً
هم يملكون أوطانهم هل فعا يشعرون أنَّ

أوطاننا  نملُك  ال  نا 
َّ
أن نشعر  نا 

َّ
ألن وعفنة  وسخة 

 ما السبب هذا يرجع إلى سببين :
ً
إذا

ل :   األوَّ
ومفهــوم  الوطــن  مفهــوم  بيــن   

ُ
نخلــط نــا 

َّ
أن  

مصيبــة  وهــذه   ،
ً
واحــدا فنعتبرهمــا  الحكومــة، 

لفتــرة  سياســية  إدارة  هــي  الحكومــة  ذاتهــا  بحــِدّ 
قصيــرة مــن عمــر الوطــن، وال حكومــة تبقــى لألبــد 
.. بينمــا الوطــن هــو التاريــخ والجغرافيــا، والتــراب 
الــذي ضــمَّ عظــام األجــداد، والشــجر الــذي شــرب 
عرقهــم، هــو الفكــر والكتــب، والعــادات والتقاليــد 
الحكومــة  يكــره  أن  إنســان  كل  حــِقّ  مــن  لهــذا 
ــه أن يكــره الوطــن واملصيبــة 

ّ
ولكــن ليــس مــن حِق

هــو  والوطــن  الحكومــة  بيــن  الخلــط  مــن  األكبــر 
أتلفنــا  إذا  الحكومــة  مــن  ننتقــم  نــا 

َّ
أن نعتقــد  أن 

ال تـخـلـط بني الـحـكـومـة و الـوطـن
للكاتب الربيطانى:  ) روبـرت فـيـسـك ( 
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الوطــن ..!!.. وكأنَّ الوطــن للحكومــة وليــس لنــا مــا 
أنــا  فيــه  الــذي أم�ســي  بالشــارع  عاقــة الحكومــة 
، وبالجامعــة التــي يتعلــم فيهــا إبنــي وإبنــَك، 

َ
وأنــت

وباملستشــفى التــي تتعالــج فيهــا زوجتــي وزوجتــَك، 
مــا ِملــك َمــن 

َّ
األشــياء ليســت ِملــك َمــن يديرهــا وإن

مها  يســتخد
نحــن فــي الحقيقــة ننتقــُم مــن الوطــن وليــس مــن 
خــرى لــو 

ُ
عاقــُب بطريقــة أ

ُ
الحكومــة، الحكومــات ت

 ‼.. 
ً
ــا نحــبُّ الوطــن فعــا

َّ
كن

اني : 
َّ
الث

ــة العاًمــة معدومــة عندنــا، حتــى  أنَّ ثقافــة امللكيَّ
 مــا .. فالــذي يحافــظ 

ً
نــا نعانــي إنفصامــا

َّ
لنبــدو أن

ــخ  علــى نظافــة مرحــاض بيتــه هــو نفســه الــذي يوِسّ
املرحــاض العــام .. والــذي يحافــظ علــى الطاولــة 
علــى  إســمه  يحفــر  الــذي  نفســه  هــو  البيــت  فــي 
مقعد املدرســة والجامعة .. واألبُّ الذي يريد من 
ظــام فــي البيــت هــو نفســه 

ّ
إبنــه أن يحافــظ علــى الِن

الــذي يرفــض أن يقــف فــي الطابــور بإنتظــار دوره 
ت إبنتهــا محاضــرة  فــِوّ

ُ
مُّ التــي ال تر�ســى أن ت

ُ
.. واأل

واحــدة هــي نفســها التــي تهــرُب مــن الــدوام ..
شــئنا  الوطــن  ليســت  الحكومــة  القــول  خاصــة 
هــا 

ُّ
أَبينــا، ومشــاكلنا مــع الحكومــة ال يحل م 

َ
أ هــذا 

مــن  ينتقــم  الــذي  الشــعب  إنَّ   .. الوطــن  تخريــب 

حكومــة  يســتحقُّ  ال  ســيئة  حكومتــه  ألنَّ  وطنــه 
مــا 

َّ
وإن بيتنــا  حديقــة  بنظافــة  ُيقــاس  ال  نــا  وُرقِيّ

ــة بعــد جلوســنا فيهــا لــو  بنظافــة الحديقــة العامَّ
ــه ال 

َّ
نــا أعــداء أنفســنا، وأن

َّ
لنــا حالنــا لوجدنــا أن تأمَّ

مــا نفعــل نحــن  بقــدر  ي�ســيء ألوطاننــا  أحــد 
شــوارع  إلــى  يحتــاج  ال  اإلنســان  القائــل   وصــدق 
تحتــاج  الشــوارع  ولكــن   ،

ً
محترمــا ليكــون  نظيفــة 

نظيفــة. لتكــون  محترميــن  نــاٍس 
ُ
أ إلــى 

روبـرت فـيـسـك   
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منوعات

 
ً
تأثيــرا النســاء  أكثــر  بلقــب  كونينغهــام  ستي�ســي 

�ســي  بــي  بــي  موســم  ضمــن  العالــم  حــول   
ً
وإلهامــا

»100 امــرأة« الــذي تطلقــه كل عــام الختيــار 100 
املجتمــع. علــى   

ً
قويــا  

ً
تأثيــرا تركــت 

مايو/أيــار  فــي  نيويــورك  بورصــة  شــهدت  حيــث 
تأسيســها،  منــذ   

ً
فريــدا  

ً
تاريخيــا  

ً
حدثــا  ،2018

والتــي تــم فيهــا تعييــن كونينغهــام رئيســة لبورصــة 
نيويورك لتحل محل توم فارلي. وهي املرأة األولى 
التــي تتولــى هــذا املنصــب منــذ نحــو 226 عامــا منــذ 
إيجابيــة  الخطــوة  هــذه  وتعــد  البورصــة.  إنشــاء 
التــي تحــارب مــن أجــل  ومحفــزة بالنســبة للمــرأة 

مــع الرجــل. املســاواة 
الفتــاة   « بـــ  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  وصفتهــا 
انهائهــا  بعــد  بداياتهــا  فــي  عملــت  فقــد  الجريئــة«، 
لدراستها الجامعية كمتدربة في القطاع املصرفي 
الــذي كان ومــا زال يســيطر عليــه الذكــور إلــى حــٍد 
املناصــب  فــي  الســيدات  نســبة  تبلــغ  حيــث  كبيــر. 

القياديــة فــي القطــاع املالــي 5 فــي املئــة فقــط.
من هي؟

عاًمــا   43 العمــر  مــن  البالغــة  كونينغهــام  عملــت 
طــوال  ومحــدودة  حــذرة  بطريقــة  البورصــة  فــي 
كليــة  مــن  تخرجــت  أن  فبعــد  املهنيــة.  مســيرتها 

ستيسي كونينغهام
 أول امرأة تقود أكرب بورصة يف العالم 
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الهندسة الصناعية في جامعة ليهاي األمريكية، ساعدها والدها الذي كان يعمل في شركة سمسرة 
القطــاع. نفــس  فــي  فــي الحصــول علــى وظيفــة 

 
اكتسبت خبرة وافرة منذ انطاقتها في عام 1994 ولم تتوقف عن تولي مهام ومناصب جديدة في كل 
املؤسســات املاليــة التــي التحقــت بهــا، وكانــت فــي بداياتهــا واحــدة مــن بيــن 30 امــرأة فــي مجموعــة تضــم 
. وفــي عــام 2015 أصبحــت الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي بورصــة ناســداك األمريكيــة 

ً
1300 رجــا

. 
ً
املنافســة لبورصــة نيويــورك حاليــا
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املرأة تتحدّى املجتمع 
وتتأّلق يف سن الـ40!

هنادي الديري
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كان ال بّد للمرأة من أن تنتفض ذات يوم تاريخي، 
فــي لحظــة انخطــاف نأمــل أال تكــون عابــرة، علــى 
 

ّ
بــأن عنهــا   

ً
نيابــة قــّرر  الــذي  )الجليــل(  املجتمــع 

التقــّدم فــي العمــر هــو بدايــة النهايــة.
عتقــدات 

ُ
امل علــى  تثــور  أن  مــن  لهــا  بــد  ال  وكان 

القاســية التــي تحكــم عليهــا بأشــد العقوبــات مــا 
إن تصــل إلــى ســن الـــ40، وتطلــب منهــا أن تتحــّرك 
تزحــف!(  ال  ِلــَم  )أو  بتثاقــل   

ً
فصاعــدا اآلن  مــن 

بمســتقبل  يعــد  تراجيــدّي  بســلوك  ُمســتعينة 
ُمثيــر للريبــة، »تهبــط« علــى ممــّره الهثــة، يلحقهــا 
شــعرها بخصاتــه التــي يصعــب ترويضهــا )ـكـي ال 

املنكــوش.( شــعرها  نقــول 
جتمــع الــذي َيصعــب إرضــاؤه 

ُ
وكان ال بــد لهــذا امل

خطيــرة  )ديكتاتورّيــة؟(  بجدّيــة  ُيبلغهــا  أن  مــن 
صبــح فــي الـــ40، 

ُ
مــا إن تــدق الســاعة املصيرّيــة وت

الهيــاكل  أو  بالقواعــد   
ً
كليــا تلتــزم  أن  عليهــا   

ّ
بــأن

التقليديــة – املتواضعــة وغيــر املّدعيــة بــكل تأكيــد 
فــي  اآلن  أصبــح  مكانهــا   

ّ
بــأن لنفســها  وتعتــرف   –

مــا كان!(. يــا  الــكان  )أو   Has Beenالـــ خانــة 
عيــب وقالــت 

ُ
انتفضــت املــرأة علــى هــذا الواقــع امل

بصــوت »هــّدار«: »ال! يــا عينــي، أنــا مــا خلصــت«، 
فــي الغــرب )علــى أمــل أن  وبــدأت مرحلــة جديــدة 
 Is  40 مقولــة  علــى  تســتريح  طرطوشــة(،  تلحقنــا 
The New 30 )أو مــا ُيعــادل: بنــت الـــ40 متــل بنــت 

 30 الـ
وهــا هــي املــرأة تولــد مــن جديــد فــي ســن الـــ40، وتقــع 
مهنتهــا  فــي  وتنجــح  وتنجــب،  وتتــزّوج،  الحــّب،  فــي 
تتغا�ســى  أن  دون  مــن  األرضيــة  الكــرة  وتجــول 
لبعــض  الكبيــر  والشــكر  تنســاه.  أو  الرجــل  عــن 
 الحيــاة رحلــة 

ّ
»االقتحاميــات« اللواتــي أثبتــن بــأن

ال ينهيهــا ســوى املــوت. نذكــر منهــن كيــت وينســليت 

- تزّوجــت للمــرة الثالثــة فــي الـــ40، إيفــا لونغوريــا - 
أنجبــت فــي الـــ47، غوينيــث بالتــرو - تزّوجــت للمــرة 
الثانيــة فــي 45 وهــي تديــر موقــع »غــوب« العالمــي 
 Well Beingالــذي تحــّول امبراطورّيــة فــي عالــم الـــ
وقيمتــه 250 مليــون دوالر أميركــي. ريــز ويذرســبون 
-  ال تكتفــي ابنــة الـــ45 بالتمثيــل، بــل تنتــج أضخــم 
املسلســات واألفــام وتقــدم العديــد مــن الفــرص 
الفيلــم  علــى  وتتقا�ســى  في#هوليــوود  للنســاء 

20 مليــون دوالر. الواحــد 
 املــرأة ال تســتحق لقــب املــرأة 

ّ
والبحــوث تفيــد بــأن

املقولــة  عاشــت  قــد  تكــون  عندمــا  الـــ40  فــي  إال 
الشــهيرة: »وحــاالت الزمــان عليــك شــتى، وحالــك 
فهمــت  قــد  تكــون  وبعدمــا  حــال«،  كل  فــي  واحــد 
اآلالم  وتحّملــت  واملجتمــع،  والرجــل  نفســها 
ضنيــة وأصابــع االتهــام املوّجهــة صوبهــا مــن كل 

ُ
امل

اهــا لتقــف شــامخة 
ّ
مــكان، وتمكنــت مــن أن تتخط

علــى رجليهــا مــن دون خــوف مــن األحــكام املســبقة 
الرخيصــة«! »بإيجاراتهــا 

is the new 30 40! وهــل مــن دليــل أفضــل مــن 
غــاف  علــى  ظهــرت  التــي  لوبيــز  جينيفــر  الرائعــة 
مجلــة »إن ســتايل« شــبه عاريــة مــن أعلــى درجــة 
مــن ســنها الـــ49، ُمرتديــة تجاربهــا وثقتهــا فــي نفســها 

شــككين؟
ُ
امل تتحــّدى  »خارقــة«  ونظــرة 
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تيتانيــك... الســفينة األشــهر عامليــا والتــي غرقــت 
فــي أولــى رحاتهــا نتيجــة ارتطامهــا بجبــل جليــدي و 
تــم االعــان عــن تمويــل بنــاء نســخة مــن الســفينة 
االصليــة تايتنــك فــي الذكــرى املئويــة لهــا ، حيــث 
عــن  باملــر  كايــف  االســترالي  املليارديــر  اعلــن 
لتنطلــق   ،  2012 عــام  املشــروع  لهــذا  التمويــل 
الســفينة الجديــدة ،والعمــل علــى بنائهــا بعــد أن 
كان قد توقف بســبب مشــاكل مالية بين مصنعي 
الســفينة والحكومــة الصينيــه وبحســب صحيفــة 
فــي  الراغبيــن  بإمــكان  فإنــه  البريطانيــة  ميــل  ديلــي 
تيتانيــك  الســفينة  ظهــر  علــى  رحلــة  فــي  االنطــاق 
مــن  والتــي   2022 عــام  بحلــول  رغبتهــم  تحقيــق 
إم  »آر  الســفينة  مــن  نســخة  تكــون  أن  املنتظــر 

إس تيتانيــك« التــي غرقــت فــي املحيــط األطلنطــي 
.1912 عــام  الشــمالي 

 2 تيتانيــك  ســفينة  تتجهــز  أن  املنتظــر  ومــن 
ســتعتمد  كمــا  النجــاة،  قــوارب  مــن  كبيــر  بعــدد 
علــى معــدات ماحــة ورادارات حديثــة مدعومــة 
الســفينة  أن  حيــن  فــي  حديثــة،  بتكنولوجيــا 
ســتنطلق فــي الرحلــة التــي انطلقــت فيهــا الســفينة 
األصليــة مــن ســاوثامبتون إلــى نيويــورك مــع حلول 

.2022
وبحســب شــركة بلــو ســتار اليــن، تتكــون تيتانيــك 
2 مــن 9 طبقــات تحتــوي 835 مقصــورة، بســعة 
2400 راكــب، وطاقــم مكــون مــن 900 فــرد، كمــا 

التيتانيك تعود إىل الحياة 
ورحلتها األوىل يف 2022!
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ســتتوفر درجــات األولــى، والثانيــة، والثالثــة، كمــا كان الحــال فــي نســخة الســفينة األصليــة.
وعمــد مصممــو الســفينة الجديــدة إلــى تجهيــز الســفينة مــن الداخــل بشــكل مشــابه تمامــا لتصميــم 
ســفينة تيتانيــك الداخلــي األصلــي، بمــا فــي ذلــك الــدرج الكبيــر الــذي بــرز فــي الفيلــم الشــهير الــذي يحمــل 

اســم الســفينة.
ومن التوقع ان تكون وجهة السفينه تايتنك 2  إلى دبي
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كيف تعتنني
 بنفسك

بقلم ـ نجالء الشوني

تنمية البشرية

اخصاءيه العاج بالطاقة الحيوية وخط الزمن 
وماستربرمجه لغويه عصبية وعضوه بنقابه  

املعالجين بأستراليا .
تعاني كل النساء على اختاف ثقافاتهن من 

مشاكل في بعض األحيان ويحتجن للقليل من 
أملساعده. 

ومن املمكن ان تشعر النساء أنهن تحت ضغط 
كبيروقد يوءدي الضغط الى الشعور بالتوتر 

والقلق. 
ما الذي يوءدي الى الشعور بالضغط؟

•  العنايه باألطفال 
•  املشاكل العاءليه بما في ذلك املشاكل بين 

املرأه والزوج   
•  الهجره الى بلد اخر. 

•  االنتظار للحصول على قبول طلب تأشيره
•  االنفصال عن الشريك او الزوج. 

•  الشوق للوطن األم والعاءله. 
•  املشاكل املاديه. 

ماهو الشكل الذي تظهر من خاله عامات 
الشعور بالضغط؟؟
1. تعب مزمن وداءم 

2. عدم الشعور بالجوع او اإلفراط باألكل 
3. عدم القدرة على النوم 

4. شعور بألم في الجسم 
5. الصداع. 

6. ارتفاع ضغط الدم 
7. األم في البطن. 
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االكتئاب:
يعتبر االكتءاب من اخطر املشاعر السلبيه • 

وهو اخطر من الشعور بالضغط بل انه 
شعور عميق بالحزن واليأس وانعدام 
الرغبه في الحياه وهو شعور يمكن ان 

يستمر لفتره معينه.
وهو يمكن ان:

تشعر بعدم الرغبه في الخروج مطلقا • 
تشعر باملرض واإلرهاق • 
تفضل البقاء بعيدا عن العاءله واألصدقاء• 
تشغر بصداع واألم في العضات. • 
شعور بالتعب طوال الوقت• 
شعور بالخزن والرغبة بالبكاء. • 
عدم القدرة على الشكر • 
عدم أنجاد ما يجب انجازه. • 
صعوبه بالنوم• 
شعور بعدم الرغبه باألكل او العكس األكل • 

املفرط. 
آالم بالبطن.  • 

قد تراودك افكار مثل:
انه خطءي. • 
انا الوحيدة الذي أعاني من هذه املشاكل• 
لست اما صالحه  وجيده. • 
لست شخصا جيدا. • 
ال تحدث أمور جيده لي على االطاق • 
الحياه صعبه جدا. • 
ال مفر • 
لن تتغير األمور ابدا. • 

 ما الذي يمكنك القيام به؟؟
االكتئاب هو حاله خطره تتطلب تدخل مختص 

ووضع خطه برنامج غنائه صحيه نفسيه.
كيف تعتنين بنفسك؟؟

• تحدثي مع شخص تثقين به 
• خذي قسط من الراحه وإذا استطعت ان 

توكلي بأمر العنايه بأطفالك من صديق او 
قريب او مركز العنايه باألطفال.  

• تناولي طعاما صحيا. 
• احصلي على قدر كافي من النوم.  

• حاولي عدم اجهاد نفسك.  
• ال تفوتي وجبتك الغذائية.  

• ال تسهري لوقت متأخر.  
• مار�سي رياضة امل�سي اليوميه. 

• تعلمي كل يوم �سيء جديد ليكون عندك دافع 
ليوم جديد ومعلومه جديده.  

كيف تعرفي ان طفلك يعاني الضغط؟
عاده ال يظهر األطفال شعورهم بالضغط 

او باألصح ال يتحدثون عن شعورهم لذا قد 
تاحظين عزيزتي األم تغيرا في سلوكهم.  تظهر 
عامات الشعور بالضغط عند األطفال من 

خال :
-مازمه الصمت الشديد. 

-التبول بالسرير.  
-نشاط شديد وعدم االنسان لآلخرين.  

-عدم الرغبه في النوم اوالرغبة في النوم بسرير 
الوالدين.  

-الرغبه بتناول الوجبات السريعة.  
-عدم زيادة الوزن.  

-عدم الرغبه باكل طعام صحي. 
-الشجار مع اإلخوه واألخوات   

-نتائج ضعيفه باملدرسة.  
مالذي يمكنك فعله؟؟؟
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* اسأليهم عن مشاعرهم 
* معانقتهم كثيرا وإعطاءهم الحب.  

* توفير طعام جيد لهم. 
* إلغاء املأكوالت الغنيه بالسكر.  

* التنزه معهم كل يوم.  
* اخبارهم بان األوضاع ستتحسن   

* تذكيرهم بمدى حبك لهم.  
* اسألي طبيبك ان كان من الجيد عرضهم عا 

مختص يساعدهم.  
من املهم التذكر ان كل إنسان يمر بمرحله ما 
بحياته بضعف او ضغط او مرض وانه يوجد 

العديد من أساليب أملساعده فا تترددوا بطلب 
املساعده.  

بقلم :نجاء الشوني 
أخصائية العاج بالطاقة الحيوية وخط الزمن. 

نجالء الشوني
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مجال عالج امراض القلب بالطرق التدخلية

علــى  الفتــة  تطــورات  االخيــرة  الســنوات  شــهدت 
مختلــف الصعــد وخاصــة فــي مجــال عــاج امــراض 
القلب بالطرق التدخلية كان اهمها الروسورات 
البيولوجيــة او املتأكلــة حيويا,الروســورات التــي 
الروســورات  مــن  الذاتيــة وغيرهــا  بقدرتهــا  تفتــح 
تغييــر  الذكية,عمليــات  املتخصصة,البالونــات 
فــي  وأخيــرا  التمييــل  بواســطة  االبهــر  الصمــام 

االصطناعــي. القلــب  مجــال 
اواملتآكلــة  البيولوجيــة  الروســورات  تطويــر   -  1

 :)Bioresorbable Stent(  
ً
حيويــا

فــي  املعــادن  اســتعمال  أن  القلــب  أطبــاء  الحــظ 
والثانــي  االول  الجيــل  مــن  الروســورات  تركيبــة 
كان الســبب فــي حــدوث بعــض املشــاكل الجانبيــة 
يســمى  مــا  حــدوث  امكانيــة  بســبب  الاحقــة 
الــذي  الشــريان  فــي  املتاخــر  املفاجــئ  باالنســداد 
يوجــد فيــه هــذا النــوع مــن الروســورات املعدنيــة 

وذلك بعد مرور سنتين أو ثاثة على تركيبه داخل 
املعــدن  يكــون  ألن  امكانيــة  هنــاك  وأن  الشــريان 
وأنــه  شــريانية  جداريــة  بخايــا   

ً
كليــا مغطــى  غيــر 

األماكــن  بعــض  فــي  االلتهابــات  بــؤر  بعــض  توجــد 
يعــرض  ممــا  الروســورات  هــذه  فيهــا  توجــد  التــي 

الحقــة.  أخــرى  ثانويــة  ملشــاكل   
ً
أيضــا املريــض 

 
الــذي  الشــريان  وظيفــة  أن  الــى  باالضافــة  هــذا 
طبيعيــة  تكــون  ال  معدنــي  روســور  فيــه  يوجــد 
مــن ناحيــة تأثــره بعوامــل االرتخــاء او االنقبــاض 
لذلــك عمــد اطبــاء القلــب والخبــراء العامليــن فــي 
مــن  وجديــد  ثــوري  نــوع  تطويــر  الــى  املجــال  هــذا 
وظيفــة  تــؤدي  التــي  البيولوجيــة  الروســورات 
تدعيمهــا  حيــث  مــن  املعدنــي  العــادي  الروســور 
لجدار الشريان الذي قد يتمزق في بعض االحيان 
بعــد عمليــات البالــون و لكــن هــذه الروســورات 

ألدكتور طالل حمود
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تتــآكل  بيولوجيــة  مــواد  مــن  املكونــة  الحيويــة 
 بعــد تركيبهــا ابتــداء مــن 4 ال 6 

ً
وتــذوب تدريجيــا

الــى ان تختفــي كليــا  اشــهر مــن تاريــخ اســتعمالها 
العمليــة بحيــث ال  مــن اجــراء  مــرور ســنتين  بعــد 
قــد  فــي داخــل الشــريان وتكــون  أثــر  لهــا أي  يبقــى 
أنجــزت مــا أطلــق عليــه حاليــا مصطلــح التقنيــات 

Vascular re-  الترميميــة والتصليحيــة للشــرايين
  ))parative therapy

وقــد اســتحق هــذا االنجــاز أن يطلــق عليــه اســم 
يقــوم بعملــه  الروســور  هــذا  الرابعــة ألن  الثــورة 
يســمح  ممــا  الشــريان  جــدار  مــن  كليــا  ويختفــي 
للمريــض أن يتــم عاجــه بــكل التقنيــات املتوفــرة 
فــي الوقــت الحاضــر بمــا فيهــا الجراحــة فيمــا بعــد 
الطبيعيــة حيــث  الــى حالتــه  الشــريان  يعــود  وأن 
يعــود ليتأثــر كمــا فــي الســابق بعوامــل االنقبــاض 
واالرتخــاء وأخيــرا يســمح هــذا االنجــاز باســتعمال 
كل تقنيــات التصويــر الطبقــي املحــوري والرنيــن 
املغناطي�ســي دون أي عائــق عنــد املريــض وأخيــرا 
يمكــن القــول انــه نظريــا,ال يعــرض هــذا النــوع مــن 
الروســورات املريــض لحــاالت االنســداد املفاجــئ 
املتأخــر التــي قــد نراهــا مــع الروســورات املعدنيــة 

فــي  القريــب  باملســتقبل  يســمح  قــد  مــا  وهــذا 
تخفيــف العاجــات وخاصــا تقصيــر فتــرة العــاج 

للتخثــر. املضــادة  باالدويــة 
 

وقــد تــم حتــى تاريــخ اليــوم تطويــر اكثــر مــن 9 أنــواع 
البيولوجيــة  الروســورات  هــذه  مــن  مختلفــة 

التــي أدخــل فــي تركيبتهــا مــواد بيولوجيــة مختلفــة 
Poly-L- Lactic Acid, Magnesium, Poly-Ty-(

 rosine, Polymer Salicylate, Adipic Acid +
فعالــة  بادويــة  مطليــة  انــواع  ومنهــا   )Salicylate
Eve- مــادة  مثــل  االنســداد  معــاودة  محاربــة  )فــي 

الحيــوان  عنــد  جميعهــا  اختبــرت  rolimus(وقــد 
جــرى  حيــث  االنســان  عنــد  بعضهــا  واســتعمل 
املاضيــة  الثــاث ســنوات  تطويــر فعاليتهــا خــال 
Ab- يدعــى  منهــا  لنــوع  العالمــي  التســويق  )وتــم 

sorb stent ( من قبل شــركة Abbott(( في شــهر 
أيلول 2012 وقد استعمل منه عند املر�سى اكثر 
مــن250000 قطعــة فــي مختلــف انحــاء العالم منها 
عــدد كبيــر فــي لبنــان فــي لبنــان حتــى تاريــخ اليــوم . 

لكــن الشــركة إضطــرت منــذ ســنة ونصــف تقريبــا 
مــن ســحب هــذه الدعامــات الذكيــة البيولوجيــة 
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اإلنســدادات  مــن  متكــررة  حــاالت  بســبب 
وقــت  مــرور  بعــد  تحــدث  كانــت  التــي  املفاجئــة 
كان  ممــا   , الدعامــات  هــذه  تركيــب  علــى  طويــل 
مميتــة  قلبيــة  ذبحــات  حــاالت  بحصــول  يتســبب 
او  سنتســن  مــرور  بعــد  خطيــرة  احــرى  واحــداث 
تحــاول  ســوف  الشــركة  لكــن  تكريبهــا  مــن  ثاثــة 
تعديــات  بعــد  الدعامــات  هــذه  تســويق  عــادة  إ 
كبيــرة فــي تصنيعهــا وتخفيــف ســماكة املــادة التــي 
ســرعة  علــى  وتعديــات  تركيبهــا  فــي  تدخــل  كانــت 
ذوبــان هــذه املــادة ألن تأخــر ذوبــان هــذه املــادة كان 
الشــرايين  جــدار  فــي  اإللتهابــات  بــؤر  بعــض  يبقــي 
فــي  مميــت  مفاجــئ  إنســداد  بحصــول  ويتســبب 
منــذ  قامــت  أخــرى  شــركات  وهنــاك  الشــريان. 
فتــرة بتســويق أنــواع أخــرى مــن هــذه الدعامــات 
التــي وصلــت مؤخــرا إلــى لبنــان ويجــري تســويقها 
لتكــون هــي الحــل فــي بعــض الحــاالت ومنهــا دعامــة 
قيــد  وهــي   .Magnesium ال  مــادة  تســتعمل 
انحــاء  مختلــف  فــي  معينــة  بشــروط  اإلســتعمال 

العالــم وفــي لبنــان وتمتــاز بســرعة ذوبــان املعدن في 
فتــرة ال تتعــدى الســنة وقوتــه ومقاومتــه للضغــط 
وهــذا مــا يبشــر بمســتقبل باهــر لهــذه الدعامــات 
وقــد بــدء إســتعمالها علــى نطــاق واســع فــي بعــض 
الــدول ومحــدود فــي لبنــان وتتحــت مراقبة مشــددة 
لتجنــب مــا وقعنــا بــه فــي املا�ســي مــع هــذا النــوع من 

الدعامــات.

الدكتور طالل حمود
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السياحة

  )Gold Coast( غولد كوست
  )Gold Coast( غولد كوست

مدينة ساحلية تقع في جنوب شرقنتتن كوينزالند 
بشرق أستراليا في املحيط الهادي.

ســكانها  عــدد  بريزبــان.  مدينــة  جنــوب  وتقــع 
554628 نسمة )عام 2005(، وهي ثاني أكبر مدن 
الوالية بعد بريزبان، وســادس أكبر مدن أســتراليا 
مــن حيــث عــدد الســكان. تعــرف املدينــة بمناخهــا 
املائيــة  واملجــاري  والشــواطئ،  االســتوائي،  شــبه 
النشــطة،  الليليــة  والحيــاة  القنــوات،  وأنظمــة 
تمتــد  للســياح.  الجاذبــة  األمــور  مــن  والعديــد 
حدودهــا مــن الجنــوب إلــى كوالنغاتــا علــى حــدود 
نيوســاوث ويلــز، ومــن الغــرب إلــى جبــل تامباريــن، 

إلىبينــاي. الشــمال  ومــن 

تعتبــر مدينــة الغولــد كوســت املدينــة الســياحية 

األولــى علــى مســتوى أســتراليا، ويقــدر ســكانهابأكثر 
من نصف مليون نسمه أما في املواسم السياحة 

فيصلــون الكثــر مــن مليــون نســمه.]1[

منطقــة الســيرفس بــراداس هــي املنطقة الســياحة 
حيــث تواجــد أكثــر الفنــادق والشــقق الســياحية 
. تتميــز 

ً
ويعتــر شــاطئها مــن أكثــر الشــواطئ أزدحمــا

الغولــد كوســت باملــدن الترفيهيــة ومــن أبرزهــا : -1 
موفــي ورلــد. -2 دريــم  

ورلــد. -3 وتيــن وايــد. -4 وايــت وتــر وورلــد. 5 �ســي 
ورلــد. كمــا تحتــوي علــى الكثيــر مــن مراكــز التســوق 
يعتبــر  حيــث  فيــر  الباســفك  هــو  أهمهــا  ولكــن 
التنقــل  يفضــل  حيــث  الباصــات،  جميــع  مركــز 

االجــرة.  ســيارات  غــاء  بســبب  بالباصــات 
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750 ومــن البســفك  رقــم البــاص الــذي يوصــل بيــن منطقــة الســيرفس بــراداس إلــى الباســيفك فيــر 
فيــر يســطيع الشــخص االنطــاق إلــى أي وجهــه. بالنســبة للمــدن الترفيهيــة مــن رقــم 1 - 4 فــأن البــاص 

املوصــل إليهــا هــوTX2 أمــا ال�ســي وورد فهــو البــاص رقــم 750.
كمــا تحتــوي املدينــة علــى مجموعــة مــن الجامعــات واملعاهــد مــن اهماهــا : -1 جامعــة بونــد. -2 جامعــة 

قريفث.
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أزياء

يختلــط  حيــث  واملتميــزن  املبدعيــن  املصمميــن  مــن  يعــوب  طونــي  يعقــوب,  طونــي  اللبنانــي  أزيــاء 
أســلوبه فــي التصميــم بيــن النعومــة والجــرأة, فلقــد أهتــم بإظهــار جمــال املــرأة وأنوثتهــا فــي تصميــم 
فســاتين ناعمــة ومجســمة مصممــة مــن القمــاش القطيفــة الــذي يبــرز جمــال وأنوثــة املــرأة, كمــا 
إنــه يتميــز بالجــرأة فــي اختيــار األقمشــة املســتخدمة فــي تصميــم الفســاتين, وهنــا ســوف نعــرض لكــم 

مجموعــة متميــزة مــن تصاميــم املصمــم طونــي يعقــوب.

املصمم اللبناني  
طوني يعقوب 
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تميــز طونــي يعقــوب بيــن النعومــة والبســاطة والجــرأة كمــا إنــه ابــدع فــي اســتخدام التطريــز لتزيــن 
فســاتينه وإضافــة ملســة خاصــة بــه تختلــف عــن األخريــن, فهــو قــد تعلــم علــى أيــدى العديــد مــن 
املصمميــن املشــهورين ولكنــه اتخــذ مســار مختلــف عنهــم فــي عالــم التصميــم والفاشــون يعبــر عنــه 

وعــن أفــكاره وأبداعــه فــي التصميــم.
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املصمم اللبناني  
طوني يعقوب 
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وألبــراز أنوثــه املــرأة وجمالهــا قــام بتصميــم فســتان أحمــر نــاري مــن القطيفــة بكــم ويتداخــل فيــة 
الشــيفون بشــكل ممــوج وإلضافــة ملســة مميــزة قــام بتطريــز جانــب الفســتان بخــرز ملــون.
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طبخ

املقادير
- الدجاج : دجاجة )كاملة / منظفة( • 
- لبن زبادي : 4 ماعق كبيرة • 
- باربكيو صوص : 4 ماعق كبيرة • 
- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة • 
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة • 
- ملح : ملعقة صغيرة • 
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة • 
- الثوم : فص )مهروس( • 
- البطاطس : 4 حبات • 
- البصل : 4 حبات )صغير الحجم( • 
- البروكولي : رأس )مقطع لزهرات( • 
- الفطر : كوب • 
- الجزر : 4 حبات• 

دجاج بالفرن مع الخضرة
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