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سياسة وإقتصاد

مجلة عرب أسرتاليا ـ سيدني ـ   بقلم ، 
عال بياض ، رئيسة التحرير ـ سيدني ـ 

. الرتحيـل القـري،يف  . ليا . أسـرتا
والتطرف.  اإلرهـاب  مواجهـة 

العديـد  جانـب  اىل  أسـرتاليا  مازالـت 

من الـدول، تواجـه مشـكلة يف ترحيل 
أصـول  مـن  اسـرتاليني  او  الالجئـني 
عمليـات  يف  تورطهـم  بعـد  أجنبيـة، 
إرهابيـة، فالعالـم اليـوم يتجـه نحو 
تشـديد العقوبات يف مواجهة التطرف 
اجـراء  إعتمـاد  ومنهـا  واإلرهـاب 

قانونـي بنـزع الجنسـية.

الرتحيل القري ونزع الجنسيه

يتخـذه  قانونـي  إجـراء  الرتحيـل 
القضـاء يف دولة معنية بحق شـخص 
ويقـي  أشـخاص،  مجموعـة  أو 
إىل  املعنيـة  الدولـة  مـن  برتحيلهـم 

ذاتيـة لدوافـع  األصليـة  بلدانهـم 

أسرتاليا ... الرتحيل القسري
يف مواجهة اإلرهاب والتطرف
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عـدم  الجريمـة،  األمـن،  )تهديـد 
مطابقـة  الـروط الالزمـة لإلقامـة 
لطلـب  تلبيـة  أو  إلـخ...(  الرعيـة، 
البلـد األصـي أو بلد ثالـث يخضع فيه 
الشـخص املعنـي ملتابعـات قضائيـة، 
وأحيانـا يدخـل الرتحيل نطـاق القرار 
السـيادي، إذ تعترب سـلطات بلد معني 
فيـه  مرغـوب  غـر  بعينـه  شـخصا 
ألسـباب سياسـية أو فكرية أو خشية 

توتـر عالقاتهـا ببلـد آخر.

 القانون الدويل اإلنساني

اإلنسـاني  الـدويل  القانـون  شـدد  
اإلنسـان  لحقـوق  الـدويل  والقانـون 
عـى حرية التنقـل واإلقامة بالنسـبة 
الحـاالت  يتنـاول  كمـا  لألشـخاص، 
التـي يجـوز فيهـا الرتحيـل وإن كان 
مناوئـا لفكـرة الرتحيـل مـن الناحية 
املبدئيـة، بـل وينـص القانونـان عى 

مبـدأ عـدم الرتحيـل.

ويُحدد القانون الـدويل )اتفاقية  األمم 
وبروتوكولهـا   1951 لعـام  املتحـده 
رضورة  عـى   )1967 لعـام  املعـدل 
احـرتام جملـة مـن الـروط إلتمـام 
تكـون  أن  أبرزهـا  الرتحيـل  عمليـة 
بعـد  األخـر  الحـل  الرتحيـل  عمليـة 
والسـبل  اآلليـات  كافـة  اسـتنفاذ 
املمكنة، وأن تتوفر ضمانات ملموسـة 
أو  للتعذيـب  املرحـل  تعـرض  لعـدم 
اإلكـراه البدنـي أو املعاملـة التي تحط 

من الكرامـة، فضال عن عـدم تعرضه 
للقتـل.

االتفاقيـة  مـن   33 املـادة  وتنـص 
أنَّ الرتحيـل يجـب أال  املذكـورة عـى 
يتـم إال إن كان املرحـل يُشـكل خطرا 
البلـد  يف  االسـتقرار  عـى  حقيقيـا 
املسـتضيف أو ارتكب جرائم بشـعة يف 

البلـد الـذي يطلـب تسـليمه

متى يتم الغاء تأشره االجئني 

تخـول املـادة 501 من قانـون الهجرة 
األسـرتايل سـلطات الهجرة األسرتالية 
وترحيـل  أسـرتالية  تأشـرة  إلغـاء 
أشـخاص من البالد يف حـاالت معينة.

ويف اعقاب ذلـك، اتخذت وزارة الهجرة 
اجـراء  األسـرتالية  الحـدود  وحمايـة 
لالجئـني   تأشـرات  بالغـاء   جديـد 
ومنحـوا  بحـراً  اسـرتاليا  إىل  وصلـوا 
صفة الجـئ وحق االقامة يف اسـرتاليا 
، بعـد ان عـاد هؤالء لقضـاء عطلة يف 
بلدهـم األم الـذي زعمـوا أنهـم هربوا 

منـه خوفـاً عـى حياتهم.
ويف حديـث للمحاميـه جـودي حموي 
محاميـه هجره مع قتاه sbs  ناقشـت 
قانـون  مـن   501 املـادة  مفاعيـل 
صالحيـات  تعطـي  التـي  الهجـرة 
بإلغـاء  لـه  تسـمح  للوزيـر  خاصـة 
ترحيـل  وحتـى  أسـرتالية  تأشـرة 
شـخص معـني بعـد ارتـكاب أعمـال 

األسـرتالية. بالقوانـني  تخـل 
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 وتنبـه  املحاميه حموي اىل اهميه عدم 
العـوده اىل الوطـن االم  ملـن يتواجد يف 
أسـرتاليا بموجب تأشـرة لجـوء قبل 
الجنسـية األسـرتالية،  الحصول عـى 
وتلفـت حمـوي إىل أنـه ليـس هنـاك 
»إذن مـن الـوزارة« يحمـي الشـخص 
املعنـي مـن تبعات قـد تكون سـلبية 
عـى سـر معامـالت الحصـول عـى 
الجنسـية. وتعيـد ذلـك إىل أن تعريـف 
اللجـوء ينـص عـى أن هنـاك خـوف 
عى الالجـئ من املالحقـة واالضطهاد 
وتكـون  منـه،  هـرب  الـذي  البلـد  يف 
العـودة إىل البلـد األم بمثابـة اسـقاط 

الرط. هـذا 

اعالن نزع الجنسيه االسرتاليه

السـفر  جـوازات  قانـون  بموجـب 
األسـرتالية لعـام 2005 ، يحـق لوزير 
الخارجيـة رفـض أو إلغـاء أو تعليـق 
جـواز سـفر عـى عـدد من األسـباب 
بما يف ذلـك األمن القومـي أو املصلحة 
الوطنيـة. وأقـر  قانـون صـدر يف عام 
تجريـد  الحكومـه  يمكـن    ،  2015
الجنسـية األسـرتالية من األشـخاص 
مزدوجـه  جنسـية   يحملـون  الذيـن 
ويقاتلـون  يف الخـارج )الضالعـني يف 
اإلرهـاب(  او يشـنون هجمـات داخل 
اسـرتاليا. وكان عـدد الذيـن التحقـوا 
األسـرتالية  الجنسـية  حملـة  مـن 
الجماعـات  بصفـوف  بالقتـال 
املتطرفة يف سـوريا والعـراق انذاك قد 

بلغ )100( شـخص فقط ، يسـاندهم  
لتسـهيل  اسـرتاليا  داخـل  مـن   150
انتقالهـم  وتقديـم الدعم اللوجسـتي 
لهـم. ويف إطـار قوانـني امنيـه جديده  
لـردع الخطـر عـى االمـن القومـي يف 
اسـرتاليا ،عـني حينهـا  ابوت منسـقا 

جديـدا ملكافحـه اإلرهـاب.

 ويف هذا األطار، رصحت الربوفيسـورة  
القانون    kim Rubenstein يف جامعه 
مزدوجـي  ان  الوطنيـه   اسـرتاليا 
لخسـارة  عرضـة  فقـط  الجنسـية 
تسـحب  ال  اذ  األسـرتالية  جنسـيتهم 
اسـرتاليا الجنسـية مـن أشـخاص ال 
يحملـون جنسـية اخرى مـا يعني أنه 
واذا تم ادانة شـخصني بنفـس الجرم 
وكان احدهمـا حمـالً لجنسـيتني قـد 
يخـر الجنسـية األسـرتالية أّمـا من 
لـه جنسـية واحـدة فـال يواجـه هذا 

 . لخطر ا
 ومثـال عـل ذلـك قضيه  »بـراكاش«، 
وهـو مغـن راب سـابق مـن ملبورن، 
الخطـط  مـن  بالعديـد  وشـارك  
لتنفيذ عمليّات يف أسـرتاليا وتشـجيع 
الواليـات  ضـّد  منفـردة  هجمـات 
املتحـدة األمركيـة. وقد ظهـر يف عدة 
تنظيـم  بثهـا  مصـورة  فيديوهـات 
اعـرتف  قـد  بـراكاش  وكان  داعـش. 
بانتمائـه للتنظيـم املذكـور غـر أنـه 
نفـى عالقتـه بـأي أعمـال أو خطـط 

أسـرتاليا. يف  لداعـش 
القضبـان  ويواجـه  سـنوات خلـف   
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يف تركيـا بعـد ان اعتقلتـه السـلطات 
السـورية  الحـدود  قـرب  الرتكيـة 
عنـد محاولتـه دخـول تركيا بـأوراق 
ابـالغ  وتـم   .2016 عـام  مـزّورة 
الرجـل )27 عامـاً( بقـرار الحكومـة 
الجنسـية  مـن  تجريـده  األسـرتالية 
21 ديسـمرب2018  ليصبـح بذلـك  يف 
الشـخص الثانـي عـر مـن أصحاب 
تتـم  الذيـن  املزدوجـة  الجنسـيات 
سحب الجنسـية منهم بسبب صلتهم 

الخـارج. يف  إرهابيـة  بجماعـات 

 The Weekend صحيفـة    وأفـادت 
االن  أسـرتاليا   Australianتواجـه 
صعوبـة يف سـحب الجنسـية مـن »م 
نيـل بـراكاش«، األنـه عـى مـا يبـدو 
وتعتقـد  أخـرى.  جنسـية  يحمـل  ال 
كانبـرا أن بـراكاش يحمـل جنسـية 
فيجـي من والـده  إىل جانب الجنسـية 
األسـرتالية، ولكن مديـر هيئة الهجرة 
نفـى  فونيـواكا،  نيمانـي  فيجـي،  يف 
ذلـك، قائـال إن أصـول بـراكاش مـن 

فيجـي فعـال، ولكنه لـم يحصـل أبدا 
عـى جنسـيتها . ولـم تعلق أسـرتاليا 
يف  الهجـرة  مسـؤول  ترصيـح  عـى 
فيجـي، ولكنهـا قالـت إنهـا ملتزمـة 
بعدم ترك أي إنسـان دون جنسية. ويف 
اعقـاب هـذه التطـورات، أكـد رئيس 
سـكوت  الحـايل   األسـرتايل  الـوزراء 
)الحـرة(  لقنـاة  موريسـون - وفقـا 
األمريكية - رضورة تشـديد القوانني، 
ضـدد  األفـراد الذين يرتكبـون أعماال 
إرهابيـة رفضوا باملطلـق كل ما يمثله 

البلد هـذا 

إلغـاء  مـن  النهائيـه  والحصيلـه 
التأشـرات يف اسـرتاليا  800 شـخص 
خـالل العـام 2018 كان مـن بينهـم 
حوايل 100 شـخص مدان باالعتداءات 
بـني  ومـن  أطفـال.  عـى  الجنسـية 
املرحلـني 53 شـخصاً أدينـوا  بجرائم 
مجمـل  وصـل  كمـا   أرسي  عنـف 
التأشـرات امللغـاة منذ عـام 2014 إىل 

4150
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الخالصه

لم تعـد جغرافية محـددة اىل »اإلرهاب 
الجغـرايف  البعـد  فرغـم  والتطـرف«، 
وأسـرتاليا،  املنطقـة  دول  مابـني 
نجـد، هنـاك اعـداد مـن االسـرتاليني 
التحقـوا بالقتـال يف صفـوف داعش.  
أسـرتاليا  تتخذهـا  التـي  االجـراءات 
عديـد  اتخذتهـا  الجنسـية،  بنـزع 
رادع  اجـراء  األوروبيـة،  الـدول  مـن 
بحـق املتورطـني يف عمليـات التطرف 
الرتحيـل  تنفيـذ  أمـا  واإلرهـاب. 
القـري، فبـات رضوريـا، لتخليص 
املتطرفـة،  الجماعـات  أسـرتاليا مـن 
رغم مـا تعانيه أسـرتاليا مـن عقبات 
االوراق  توفـر  عـدم  منهـا  قانونيـة، 

السـفر  جـوازات  ومنهـا  الثبوتيـة 
والبعـض عدم وجـود اتفاقـات مابني 
للهجـرة.  املصـدرة  والـدول  اسـرتاليا 
وهـذا يعنـي ان ماتحتاجـه أسـرتاليا 
يف الوقـت الحـارض، ايجـاد اتفاقـات 
ثنائية مـع الدول املصدرة، ألسـتقبال 
دوائـر  عـى  والتاكيـد،  مواطنيهـا، 
تقديـم  بـرورة  واللجـوء  الهجـرة 
الشـخصية،  الثبوتيـة  املستمسـكات 
لتساعد السـلطات األسـرتالية بتنفيذ 
االرهـاب  محاربـة  يف  ساسـاتها 

والتطـرف.

نر يف صحيفـة التلغراف األسـرتالية 
سيدني ـ 

***
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ثورة الشباب اللبناني نحو التغيري
الطبقة السياسية عاجزة عن حل أزماتها

بقلــم: الدكتــور وليــد عربيــد، أســتاذ 
الجامعــة  يف  الدوليــة  العالقــات 

اللبنانيــة، محــام باالســتئناف

حيــا   - أســرتاليا  عــرب  مجلــة 
رئيــس رابطــة الجامعيــني خريجــي 
الجامعــات الفرنســية الدكتــور وليــد 
ــي  ــباب اللبنان ــة الش ــد انتفاض عربي
املطالــب بالتغيــر، معتــربا انهــم 
ــني. ــي للبناني ــد املتبق ــل الوحي االم

ورأى يف بيـان اليـوم أن تفاقم األزمات 
الطبقة  املعيشـية وتراكمهـا، وعجـز 
النهـا  معالجتهـا،  عـن  السياسـية 
املسـبب الرئييس لها، لم يرتك لشـباب 
لبنـان اال خيـار الثـورة عـى األوضاع 

املزريـة للبلـد وعـى الحالـة املرتديـة 
التي اوصلـت حكومة ائتـالف 8 و 14 

آذار املواطنـني اليهـا.

ــقاط  ــة بإس ــد ان املطالب ــد عربي وأك
النظــام الطائفــي مروعــة تمامــا، 
ــم  ــة وتقاس ــام محاصص ــه نظ الن
جبنــة، وال يعــول عليــه بــأي شــكل 
حلــول  إليجــاد  األشــكال،  مــن 
ــم  ــر والتعلي ــة والفق ــات البطال ألزم

ــة.  والبيئ

ــة  ــذر حرك ــل أن تتج ــا نأم ــن هن وم
الشــباب يف ســاحات بــروت للتحــول 
اىل قــوة شــعبية قــادرة عــى فــرض 
التغيــر بإيجــاد عقــد اجتماعــي 
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جديــد، وإرســاء نظــام علمانــي 
نظــام  عــى  يقــوم  ديمقراطــي 
واعتــرب  الطائفــة.  ال  املواطنــة، 
عربيــد ان االداء العشــوائي الهــل 
ــن يف  ــة املتظاهري ــلطة يف مواجه الس
ســاحتي ريــاض الصلــح والشــهداء ، 
يبــني حجــم التخبــط الــذي تعيشــه 
الطبقــة السياســية . فتــارة يطلقون 

النــار عــى النــاس ، وطــورا يطلبــون 
ــم . ــوار معه الح

وآخــر مــا ابتدعــوه مــن أســاليب هو 
ــرك  ــويه التح ــني لتش ــال املندس ارس
ــة  ــي للحرك ــك ينبغ ــه لذل واجهاض
تســتمر  أن  الشــعبية  الشــبابية 
، واللبنانيــون  فاملســتقبل ملكهــا 

ــا . ــرة عليه ــون آمــاال كب يعلق
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مؤتمر “سيدر“ و املشاريع امللحة 
إلنماء شمال لبنان، مدينة طرابلس

بقلم رئيس التحرير: زياد علوش

مجلة عرب اسرتالياـ سيدني -  ونحن 
عـى أبـواب مؤتمـر سـيدر” وسـعي 
لجعـل  والشـمال  طرابلـس  غرفـة 
مدينة طرابلـس العاصمة االقتصادية 
بأبـرز  التذكـر  املفيـد  للبنان.مـن 
املشـاريع امللحـة إلنمـاء الشـمال مع 
التالية:للحصـول  بالقاعـدة  التذكـر 
عـى أفضـل مسـتوى معيـي ممكن 
يتطلـب ان يكـون لدينـا أفضـل نظام 

تعليمـي.
–  احيـاء مصفـاة طرابلـس وانجـاز 
عمليـة تجهيزهـا وتوسـيعها بحيـث 
يغطـي إنتاجهـا الحاجـات الداخليـة 
ويفسـح املجـال لتصديـر املشـتقات 
النفطيـة حيـث كانـت تسـد القسـم 

األكـرب مـن حاجـات اللبنانيـني مـن 
وقـد   1978 سـنة  حتـى  املحروقـات 
قامـت الدولـة بتأميـم املصفـاة عـام 
1973 عندمـا امم العـراق رشكة نفط 
العـراق ومنـذ ذلـك الوقـت لـم تطور 

املصفـاة!؟

بدعـم  طرابلـس  مرفـأ  تطويـر    –  
الخطـة الواعدة التـي انجزهـا مديره 
العـام املهنـدس احمـد تامـر بحيـث 
يصبح قـادراً عى اسـتقبال الحاويات 
وفرزهـا ومن ثـم اعادة توزيع نسـب 
منهـا اىل دول البحـر املتوسـط وخربة 
مرفـأ بـروت خر مثـال عـن النتائج 

املتوخاة.

رينـه  مطـار  تجهيـز  اسـتكمال    –
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بتجهيزات  معوض)القليعات(وتأهيله 
متخصصـاً  مطـاراً  منـه  تجعـل 
للشـحن الجوي وال حاجـة للتذكر أن 
الركـة اللبنانيـة املختصة بالشـحن 
املتوسـط”كانت  الجوي “طـران عرب 
العـام 1974 أول رشكـة تشـغل خطاً 
للشـحن الجـوي حول العالـم وقد بلغ 
حجـم عملها يف حينـه 52مليون دوالر 
سـنوياً وتجاوز عـدد موظفيها 1300 

. موظف

رشـيد  معـرض  يف  الحيـاة  بعـث   *
رشكات  واسـتقطاب  الـدويل  كرامـي 
مختصة لتشـغيله وتطويـره كما كان 
البحـث مع الصينيـني الذيـن انطلقوا 
للعمـل يف مناطق اخرى بعـد مواجهة 
يف  اإلداريـة  والتعقيـدات  الصعوبـات 

. ن لبنا

واىل  مـن  الطـرق  شـبكة  تطويـر    –
طرابلـس بصـورة خاصـة تلـك التـي 

السـورية بالحـدود  تربطنـا 
* تأمـني الغـاز املـرصي اىل معمل دير 
عمـار إلنتـاج الكهربـاء, وهـذا األمر 
يـؤدي اىل وفـر كبر عى صعيـد كلفة 
أسـعار املحروقات يتم تشـغيل املعمل 
حاليـاً عـى املـازوت األكثـر كلفة بني 
البانزيـن  بعـد  النفطيـة  املشـتقات 
اإلنتـاج  آالت  بأهـرتاء  ويتسـبب 
ورسيعـاً  متواصـالً  تغيـراً  ويتطلـب 
مـا  بسـبب  الغيـار  لقطـع  ومكلفـاً 
يحتويـه من ترسـبات ملـادة الكربيت.

عـكار  يف  لالنمـاء  مجلـس  إنشـاء   *
مدعـوم بموازنة سـنوية تقـدر بمائة 
مليـار لـرة كحـد أدنـى النمـاء عكار 
ولوضـع املشـاريع قيـد التنفيـذ مـن 
دون انتظار تعقيـدات الروتني اإلداري 

وأدراج ولجـان مجلـس النـواب”.

1 ـ تطبيق مرسـوم املحافظة )عكار( 
مفاعيله. بجميع 

ملدخـل  مخطـط  تنفيـذ  اعتمـاد  ـ   2
عـكار عنـد تقاطـع: العبـده- حلبا – 

السـهل – املنيـة – مخيـم البـارد.

الطـرق  خطـة  تنفيـذ  اعتمـاد  ـ   3
واالساسـية  الرئيسـية  واملحـوالت 
 – الجومـة  يف عـكار: طريـق حلبـا- 
العبـده – ببنـني  القموعـة – طريـق 
ببنـني  مفـرق  محـول   – القرقـف   –
– محـول مفـرق برقايـل – الطريـق 
الدريـب   – حلبـا  ملنطقـة  الدائـري 
– الطريـق الدائـري ملنطقـة حلبـا – 
الجومـة – تزفيـت الطـرق التي تصل 
ما بـني القـرى والطـرق الداخلية بني 
املنازل يف القـرى العكاريـة املحرومة.

4 ـ اعتمـاد خطـة طـوارىء لتأمـني 
التيـار الكهربائـي للمناطـق كافة: – 
تركيـب محـوالت جديـدة للتجمعـات 
السـكانية الجديـدة، صيانـة املحوالت 
وذلـك  الحاجـة،  حسـب  القديمـة 
 – السـكاني  التطـور  مـع  ليتناسـب 
وتطويـر  وصيانـة  شـبكات  انشـاء 
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الشـبكات القديمـة – توريـد وتركيب 
عـدادات كهربائيـة – توريـد وتركيب 

قواطـع للمنـاورة عـى الشـبكات .

لتأمـني  طـوارئ  خطـة  اعتمـاد  ـ   5
ميـاه الـرب يف عكار )عـرات االف 
بالشـبكات(  مشـمولة  غـر  املنـازل 
لتنفيـذ  طـوارئ  خطـة  اعتمـاد   –
شـبكات ومحطات الـرصف الصحي( 
خصوصـا يف مناطق اسـتجرار املياه(.

6 ـ اعتمـاد خطة لتأمني االستشـفاء 
ومعالجـة مشـكلة مستشـفى حلبـا 
مستشـفيني  وانشـاء  الحكومـي 
خالـد  وادي  منطقتـي  يف  حكوميـني 

والقيطـع.

يف  اإلقتصاديـة  الحركـة  تنشـيط  ان 

الشـمال ال يكتمل اال بإنجاز مشـاريع 
يف  القديمـة  األسـواق  ابنيـة  تطويـر 
طرابلـس وتحديثهـا وتبنـي مـروع 
املدينـة  وسـط  تجهيـزات  لتحديـث 
كما حـدث يف بـروت والعنايـة بقلعة 
ارثهـا  التاريخيـة ومجمـل  طرابلـس 
العاصمـة  فهـي  السـياحي  الرتاثـي 
اململوكـي  باألثـر  العالـم  يف  الثانيـة 
بعـد القاهـرة وبالتايل تصبـح محطة 
سـياحية وثقافية ذات اهميـة للبنان 
وللـزوار مـن مختلـف انحـاء العالـم.

هـذه املشـاريع ليسـت خياليـة إنهـا 
مطلقـة  بواقعيـة  للحيـاة  قابلـة 
والسـؤال ملـاذا هـذا اإلهمال؟علماً ان 
ممثـي الشـمال يف مجلـس النـواب ال 

الكـم!؟ ينقصهـم 
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بتحديات  يمر  اللبناني  الشمال  أن 
التنموي  العنرصان  أهمها  عديدة 
بمؤرشاتهما.  تربز  واإلقتصادي،والتي 
لذا من املهم خلق آليات وأدوات مشاريع 
التنموي  املوضوع  لربط  مشرتكة 
باملوضوع األقتصادي ليكون اإلنسان يف 
صلب العمل السيايس وتمكني املواطن 
املشاريع  صلب  يف  حاجاته  تلبية  من 
مفهوم  يف  النظر  اعادة  ان  العامة 
األنماء املتوازن يجب ان تمر من خالل 
عقد اجتماعي جديد يشارك فيه جميع 
منطقة  يف  العام  الشأن  يف  العاملني 
يف  كما  خاصة  وعكار  عامة  الشمال 
األوىل  ومؤسساتها,بالدرجة  الدولة 
والناشطون  املدني  واملجتمع  البلديات 
األجتماعيون واألقتصاديون فال تنمية 
دون نمو وال نمو دون مشاريع لخلق 
للفقر  محاربة  وال  جديدة  عمل  فرص 
املحدود  الدخل  لذوي  دون فرص عمل 

والخربة الضعيفة.

النهوض  عملية  استكمال  ثانياً: 
برنامج  يف  ورد  كما  االقتصادي 
االجتماعي,)40(%  الشق  )باريس(3 
من هذا الربنامج،ويهدف اىل إعادة النظر 
االجتماعية  والخدمات  التقديمات  يف 
الخدمة  وربط  املحتاجني  فئة  بتحديد 
مفهوم  باعتماد  التنمية،قىض  بعملية 
حديث للنمو االقتصادي بربط التمويل 
للنشاط  املايل  التمكني  يف  يساهم  الذي 
التحتية  البنى  بمشاريع  األقتصادي 
شاملة  اقتصادية  مناطقية  وبرؤية 
القروض  عى  فقط  ليس  والرتكيز 
انما ايضاً عى االستثمار؛ املدخل األول 
هو  الفقر  ومحاربة  التنمية  لعملية 
خلق فرص عمل جديدة وربط العاملني 
التي يمكن اطالقها  باملشاريع الكبرة 
بأنشاء  تقي  الشمال  محافظة  يف 
وضع  مهمتها  والتطوير  إلنماء  هيئة 
الشمال  ألنماء  موحدة  اسرتاتيجية 
الخاص  القطاع  هيئات  مع  والتنسيق 

والعام املحلية واالقليمية والدولية.

***
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جريدة »املستقبل« البريوتية توقف طبعتها الورقية 
يف األول من شباط وتتحول رقمية بفعل تراجع املداخيل

مجلـة عـرب أسـرتاليا     - بـروت - 
»الحيـاة« تنضـم جريدة »املسـتقبل« 
الناطقـة باسـم »تيـار املسـتقبل« إىل 
الصحف التي قـررت االحتجاب بوقف 
طبعتهـا الورقية آخر الشـهر الجاري 
واالسـتمرار لتتحـول إىل جريدة رقمية 
بسـبب تراجع املداخيل املالية.وأعلنت 
إدارة الجريـدة عـن خطوتها بعد ظهر 

أمس عـرب بيـان لها أكـد أنه

تشـهدها  التـي  التحـوالت  »أمـام 
الصناعة الصحافيـة يف لبنان والعالم، 
تشـهده  الـذي  املتواصـل  والرتاجـع 
السـوق املحلية يف املبيعـات واملداخيل 
جريـدة  إدارة  قـررت  اإلعالنيـة، 
النسـخة  اصـدار  وقـف  املسـتقبل 

 1 مـن  بـدءا  الجريـدة  مـن  الورقيـة 
جريـدة  إىل  والتحـول   ،2019 شـباط 

بالكامـل«. رقميـة 
تحويـل  »مهمـة  أن  البيـان  وذكـر 
وإدارة  رقميـة  منصـة  إىل  الجريـدة 
هذه املنصـة أوكلـت إىل الزميل جورج 

بكاسـيني«.

وأكـدت اإلدارة أن »جريـدة املسـتقبل 
التـي رافقـت قـراء نسـختها الورقية 
طـوال 20 عامـا، تعاهدهـم وتعاهـد 
مسـتخدمي منصتها الرقمية الحاليني 
واملسـتقبليني، مواصلـة العمل لتقديم 
أفضـل خدمـة إعالميـة لهـم، بـروح 
التـي  والعربيـة  الوطنيـة  الرسـالة 
حملتهـا منـذ تأسيسـها، وبمواكبـة 
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التطـورات العميقـة التـي تشـهدها الصناعـة اإلعالميـة يف العالـم«. وكانـت 
»املسـتقبل« انطلقـت كجريـدة يومية عـام 1999 بدعـم من الرئيس الشـهيد 
رفيـق الحريـري، واسـتقطبت عـددا كبرا مـن الكتـاب والصحافيـني وأخذت 
مسـاحة بني القـراء والجمهـور العريـض املوايل للحريـري األب واإلبـن ولتيار 
»املسـتقبل«، وشـكلت رافـدا إعالميـا للمعارك السياسـية التي خاضهـا التيار 

والحريـري األب واإلبـن وللمشـاريع االقتصاديـة التـي طرحاهـا.

***
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أسرتاليا ... وزارة الهجرة توفر نظامًا لتصحيح 
األخطاء على طلبات التأشريات

مجلـة عرب أسـرتالياـ  سـيدنيـ  أس 
بـي أس ـ تتضمن عمليـة تقديم طلب 
تقديـم معلومـات  الريـك  لتأشـرة 
الهجـرة  لـوزارة  ودقيقـة  صحيحـة 
اذ سـتقوم الـوزارة بالتأكـد مـن هذه 
أخفـاءك  أن  يعنـي  مـا  املعلومـات 
ألي معلومـة وان لـم تتعمـد ذلـك قد 
يعتـرب تزويـراً تخـر عى اثـره حقك 

بالحصـول عـى هـذه التأشـرة.

تعتمـد وزارة الهجـرة االسـرتالية عى 
public Interest Cri-  مـا يعرف بالــ

teria )PIC( 4020 عنـد تقييم الطلب 
جـودي  الهجـرة  محاميـة  بحسـب 
حمـوي. وبحسـب األسـتاذة جـودي 
أو  زائفـة  معلومـات  تقديـم  فـإّن 

خاطئـة أو مضللة للـوزارة أو ملحكمة 
االسـتئناف االداريـة يـؤدي إىل رفـض 
الـوزارة لطلب التأشـرة وحتـى منع 
املتقـدم من اعـادة املحاولـة ملدة تصل 

اعـوام. غى عـرة 

وبالرغـم من وجـود نظـام لتصحيح 
األخطـاء أو االجابـات غـر الدقيقـة 
Notification of In-  وهـو اسـتمارة

  )correct Answer)s
قـد ال تكـون هـذه االسـتمارة كافية 
اللغـاء األجوبـة التي قدمهـا صاحب 

البدابة. يف  الطلـب 
يف قضيـة John H.  رفضـت كل مـن 
وزارة الهجـرة ومحكمـة االسـتئناف 
الطلـب  مقدمـة  تصحيـح  االداريـة 
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االجوبـة  لتصحيـح  جـون(  )زوجـة 
التـي تم ارفاقها مع طلب التأشـرة اذ 
ذكـر يف الطلـب األول ان جـون لم يكن 
متزوجـاً يومـاً وليـس لديـه اطفـال 
الهجـرة  وزارة  تقـول  الـذي  األمـر 
أنهـا اكتشـفته بدورهـا بالرغـم مـن 
محاولـة جـون تصحيح هـذا الخطأ.

واملحكمـة  الهجـرة  وزارة  واعتـربت 
االداريـة أن جـون وزوجتـه )مقدمـة 
طلـب تأشـرة الريك( تعمـدا اخفاء 
اخفـاًء  يعتـرب  مـا  السـابق  زواجـه 
متعمـداً ملعلومـات أساسـية يف الطلب 
األمـر الذي يشـكك بمصداقيـة مقدم 

الطلـب وكفيلـه.

بامـكان محكمـة  انـه  ويشـار  هـذا 
االسـتئناف االداريـة فقـط التخي عن  
public Inte-  الحاجـة السـتيفاء الــ

حالتـني: يف   )rest Criteria )PIC

-     أن يكـون هنـاك عوامـل تؤثر عى 
مصلحة اسـرتاليا

-    أن يكـون هنـاك عوامـل مقنعـة 
املعايـر  هـذه  عـن  للتغـايض  تدعـو 
 Compassionate or compelling
اسـرتايل  مواطـن  مصلحـة  لخدمـة 

التأشـرة. هـذه  ملنـح  يحتـاج 
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أسرتاليا .. العثور على جثة شابة إسرائيلية 
يف محطة للقطارات بمدينة ملبورن

ـ   سـيدني  ـ  اسـرتاليا  عـرب  مجلـة 
RT وكاالتـ  العثـور عـى جثـة فتـاة 
عربيـة تحمل الجنسـية اإلرسائيلية يف 

محطـة للقطـار بأسـرتاليا

أعلنـت الخارجيـة اإلرسائيليـة أنه تم 
العثـور عى جثـة شـابة إرسائيلية يف 
محطـة للقطـارات بمدينـة ملبـورن 
األسرتالية، مشـرة إىل تعرض صاحبة 

للقتل. الجثـة 

وقالت الخارجية اإلرسائيلية إن الجثّة 
الحادي  يف  إرسائيلية  لشابة  تعود 
حاليا  ويتم  عمرها،  من  والعرين 
التحقق من أسباب وفاتها، الفتة إىل أن 
القنصلية اإلرسائيلية تعمل عى تنظيم 

نقل الجثة إىل البالد.

اإلرسائيـي"  البـث  "هيئـة  وذكـرت 
أن الفتـاة املقتولـة، هـي آيـة سـعيد 
مصـاروة مـن مدينـة باقـة الغربية، 
وكانـت تعيـش يف الصـني مـع والدها 
إىل  ووصلـت  أعمـال،  رجـل  وهـو 
ملبـورن بعـد حصولهـا عـى منحـة 
دراسـية يف إحـدى جامعات أسـرتاليا.

يف  املحـرر  آران  شـمعون  وقـال 
هيئـة البـث اإلرسائيليـة إن الرطـة 
األسـرتالية عثـرت عـى جثـة الفتـاة 
آيـة شـمايل ملبـورن، وأنـه "عـى ما 
محطـة  يف  للقتـل  تعرضـت  يبـدو، 
مجهـول  طاردهـا  حيـث  للقطـار 

عليهـا". واعتـدى 
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قمة بريوت ... 
يف ظل غياب شبه جماعي للقادة العرب!

ـ   سـيدني  ـ  اسـرتاليا  عـرب  مجلـة 
م.أ.م/أ.ح )رويـرتز(  ـ يف ظـل غيـاب 
شـبه جماعي للقادة العـرب، اختتمت 
القمـة العربيـة االقتصاديـة يف بروت 
أعمالهـا. لبنان ناشـد، املجتمع الدويل 
الالجئـني  عـودة  يف  املسـاعدة  عـى 
السـوريني إىل بالدهـم، ودون ربط ذلك 
بالحـل السـيايس وهو ما حـذرت منه 

املتحدة. األمـم 

ناشـد وزير الخارجيـة اللبناني جربان 
باسـيل يف ختـام القمـة االقتصاديـة 
العربيـة التـي انعقـدت اليـوم األحـد 
)20 كانـون الثانـي/ ينايـر 2019( يف 
إىل تشـجيع  الـدويل  املجتمـع  بـروت 
النازحـني والالجئـني السـوريني عـى 

العـودة إىل ديارهـم.

وقال باسـيل يف بيان "إزاء اسـتفحال 
أزمة النـزوح واللجوء السـوري عالوة 
عـى اسـتمرار وتفاقم أزمـة الالجئني 
ندعـو  املزمنـة...  الفلسـطينيني 
املجتمع الـدويل إىل تحمل مسـؤولياته 
للحـد مـن مأسـاة النـزوح واللجـوء 
ووضـع كل اإلمكانيـات املتاحة إليجاد 

الحلـول الجذريـة والناجعـة".

كمـا دعـا البيـان املجتمـع الـدويل إىل 
الدولية الجماعية  "مضاعفة الجهـود 
لعـودة  املواتيـة  الظـروف  لتعزيـز 
النازحـني والالجئـني إىل أوطانهـم بما 
ينسـجم مـع الرعيـة الدوليـة ذات 
الصلـة ويكفل احـرتام سـيادة الدولة 

النافـذة". املضيفـة وقوانينهـا 
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وكان الرئيـس اللبنانـي ميشـال عون 
قـد حـث يف كلمتـه يف افتتـاح القمـة 
املجتمع الـدويل عى "بـذل كل الجهود 
املمكنـة" مـن أجـل عـودة الالجئـني 
السـوريني لوطنهم، "مـن دون أن يتم 

ربـط ذلـك بالحل السـيايس".

بيـد أن عدة منظمـات حقوقية عاملية 
حذرت من العودة القرية إىل سـوريا 
السـلمية  التسـوية  تـزال  ال  حيـث 
بعيـدة املنـال فيمـا يقـول الالجئـون 
التجنيـد  مـن  يخشـون  إنهـم  عـادة 
اإلجبـاري يف الجيـش عنـد عودتهـم. 
كمـا تقـول األمم املتحـدة إنـه ال يزال 
مـن السـابق ألوانـه تحقيـق العـودة 

اآلمنـة للسـوريني.

ومنـذ انـدالع الـرصاع يف سـوريا عام 
2011 فـر أكثـر مـن مليون شـخص 
عـرب الحـدود إىل لبنـان حيـث تقـول 

يعيشـون  أغلبهـم  إن  إغاثـة  وكالـة 
املفوضيـة  وقالـت  مدقـع.  فقـر  يف 
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
الالجئني الشـهر املـايض إن زهاء 5.6 
مليـون نـازح مـا زالـوا موجوديـن يف 
ولبنـان  تركيـا  وهـي  مجـاورة  دول 

والعـراق. ومـرص  واألردن 

الـدول  بـني  االنقسـامات  وتسـببت 
والخالفـات  سـوريا  بشـأن  العربيـة 
الداخليـة يف لبنـان يف إضعـاف القمـة 
قبـل بدئهـا مع غيـاب شـبه جماعي 
للقـادة العـرب، إذ لم يشـارك يف القمة 
وأمـر  املوريتانـي  الرئيـس  سـوى 
قطـر. إذ تركزت، قبيل انعقـاد القمة، 
نقطـة الخـالف الرئيسـية يف املنطقة 
الجامعـة  إىل  سـوريا  عـودة  عـى 
العربيـة بعـد أكثر من سـبع سـنوات 

عـى تعليـق عضويتهـا.

***
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 Volt مصرف فولت
يصبح أول مصرف أسرتالي رقمي!

ـ   SBS ـ  سيدني  ـ  أسرتاليا  عرب  مجلة 
اسرتايل  رقمي  مرصف  اول  ترخيص 

لينافس االربعة الكبار عى زبائنهم

اول   Volt فولـت  مـرصف  أصبـح 
مـرصف اسـرتايل رقمـي يحصـل عى 
رخصـة كاملـة وغر مقيـدة للعمل يف 
اسـرتاليا.وتأتي خطـوة ترخيـص هذا 
املـرصف الجديـد اىل زيادة التنافسـية 
ممـا  االسـرتالية  الصرفـة  سـوق  يف 
يزيـد الضغـوط عى املصـارف االربعة 

. لكربى ا

برتخيـص  املختصـة  هيئـة  وقالـت 
 Australian االسـرتالية   املصـارف 
Prudential Regulation Autho-

rity بنهـا منحـت الرخصـة ملـرصف 

فولـت للعمل ملؤسسـة ماليـة مخولة 
اي  دون  املاليـة  االيداعـات  باسـتالم 

قيـود.
خدماتـه  بتقديـم  املـرصف  وسـيبدأ 
املاليـة خـالل هـذا العـام ومـن بينها 
وتقديـم  والتوفـر  االيـداع  خدمـات 
الفروض الشـخصية وقروض املنازل.

ويهـدف املـرصف اىل االسـتفادة مـن 
حالـة عـدم الثقـة التـي يشـعر بهـا 
االربعـة  املصـارف  تجـاه  الزبائـن 
سـتيف  يقـول  مـا  بحسـب  الكـربى 
املـرصف  مؤسـيس  احـد  ويسـتون 

الجديـد.
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2019 .. مخاطر تنذر 
بـ”عام اقتصادي أسود”! 

مجله عرب اسرتاليا -سدني - سكاي 
املحللني  توقعات  تشر  ـ  نييوز 
االقتصاديني إىل أن العام الجاري الحايل 
واملخاطر  بالتحديات  حافال  سيكون 
العالم،  باقتصادات  ستعصف  التي 
بيئة  تمثل  التي  املواتية  للظروف  نظرا 
خصبة ألزمة مالية جديدة شبيهة بتلك 

التي حدثت سنة 2008.

ومن بـني املخاطر التي تهـدد بـ"عام 
اقتصادي أسـود"، تنامـي فرص ركود 
االقتصـاد الصينـي، وارتفـاع أسـعار 
الفائـدة طويلـة األجـل عامليـا، فضال 
عـن تصاعـد السياسـات االقتصادية 
"الشـعبوية" التـي تقـوض مصداقية 
ويرفـع  املركزيـة،  البنـوك  اسـتقالل 
مـن الفائدة عـى السـندات الحكومية 

صحيفـة  نقلـت  وفقمـا  اآلمنـة، 
"غارديـان" الربيطانيـة عـن كينيـث 
روغوف، أسـتاذ االقتصاد والسياسات 
العامـة يف جامعة هارفـارد األمركية.

وهـزت الحـرب التجاريـة بـني بكـني 
وواشـنطن الثقـة يف االقتصاد الصيني 
الـذي كان قائمـا عـى التصديـر، مع 
توقعـات بـأن يرتاجـع النمـو يف ظـل 
التناقـض القائم بني النظام السـيايس 
املركـزي والحاجـة لنظـام اقتصـادي 

االسـتهالك. المركـزي يقوده 

الصيني  العقارات  قطاع  يعاني  كذلك 
املواطنني لجزء من  مع صعوبة توفر 
املضمار،  هذا  يف  لالستثمار  أموالهم 
اإليجابية  التوقعات  يجعل  الذي  األمر 

بشأن هذه السوق غر واقعية.
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السـلبية  املـؤرشات  هـذه  كل  ورغـم 
فـإن  الصينـي،  باالقتصـاد  املتعلقـة 
"املـارد" يبدو يف وضـع أفضل مقارنة 
باالقتصاديـات الغربيـة التـي يتميـز 
قطاعها املـرصيف "بالهشاشـة"، كما 
أن تداعيـات أي انكمـاش محتمـل يف 
يكـون "مؤملـا  قـد  املسـاكن  أسـعار 
تبعـات  تحمـل  يمكـن  وال  للغايـة"، 

نتائجـه.

ومن شأن أي انكماش يف النمو بالصني 
ككل،  الصفراء"  "القارة  عى  يؤثر  أن 
باإلضافة إىل االقتصادات الناشئة وتلك 
لن  فيما  األساسية،  للسلع  املصدرة 
تنجو أوروبا من ذلك ال سيما أملانيا، كما 
أن الواليات املتحدة ستتأثر هي األخرى 
والصادرات  املالية  األسواق  لتعرض 

بشكل أو بآخر إىل ما يجري يف بكني،
ترجـح  التـي  العوامـل  أبـرز  ومـن 
الفائـدة،  أسـعار  يف  ارتفـاع  حـدوث 
الطفـرة يف اإلنتاجية، إذ بـدأت "الثورة 
الصناعيـة الرابعة" تؤثر عـى اإلنتاج 
بشـكل أرسع بكثر ممـا كان متوقعا، 

وهـو أمـر جيـد لالقتصـاد العاملي.

لكنه قد يجهـد االقتصاديات الضعيفة 
ويتسـبب بتأخـر يف الفوائـض املالية، 
ويقودهـا إىل العجـز يف نهاية املطاف.

ويبقـى "انفجار الشـعبوية"، الخطر 
االقتصـاد  لـرب  ترجيحـا  األكثـر 
العاملي، وبقدر ما ينجح الشـعبيون يف 
قلب السياسـات االقتصادية لألسواق، 

سـتكون النتائـج أخطر، وسـتنطوي 
أعى،وانتشـار  فائـدة  معـدالت  عـى 
يف  اليقـني  وعـدم  الشـك  مـن  حالـة 
قـدرة الـدول عـى تحصـني ديونهـا، 

مـع ارتفـاع عجـز امليزانيـات.

وسـيجعل ارتفـاع مسـتويات الديون 
بالنسـبة  بمـكان  الصعوبـة  مـن 
للحكومـات، االسـتجابة ألي »هـزات 
اقتصادية« أو حـروب تجارية أو حتى 
هجمات إلكرتونية، مما سـيزيد خطر 
الركـود، وهـو مـا تؤكـده الدراسـات 
األكاديميـة التي تربط بني مسـتويات 

النمو. املرتفعـة بتباطـؤ  الديـن 

مخاطـر  فهنـاك  الحـال،  وبطبيعـة 
أخـرى تؤثـر عـى النمـو العاملـي بما 
فيهـا السياسـات الداخليـة األمركية 
وقضية "الربيكسـت"، وترنـح البنوك 
اإليطاليـة، والتوتـرات الجيوسياسـية 

املتزايدة.

وقد تكون جميع هذه املخاطر، بحسب 
روغوف، مجرد توقعات قد تخيب، إذ ال 
يزال االقتصاد األمركي متماسكا، كما 
أن نمو أوروبا قد يكون جيدا ويواصل 
تعافيه من أزمة الديون والتي عصفت 
بالقارة منذ بداية العقد، فيما قد يثبت 
من  أكثر  فعل  كما  الصيني،  االقتصاد 

مرة، أن املشككني به كانوا مخطئني.
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بشرى للبنانيني: 
عودة القروض االسكانية

مجله عرب اسرتاليا -سدني - أدرجت 
القروض  موضوع  املصارف  جمعية 
اللقاء  اعمال  جدول  عى  االسكانية 
الشهري للوقوف عى توجهات مرصف 

لبنان بشأنه.

 وأعلـن حاكم مـرصف لبنـان رياض 
املجلـس  ان  اللقـاء  خـالل  سـالمة 
املركـزي وافق عى مـروع للقروض 
االسـكانية والقروض االنتاجية، حيث 
ستحظى القروض االسـكانية بحزمة 
200 مليـون دوالر، مـع حـد  قدرهـا 
أقـى 450 مليـون ل.ل، اما القروض 
االنتاجيـة فسـتحظى بحزمـة قدرها 
500 مليـون دوالر، كاشـفا عـن انـه 
تـم توسـيع القـروض للمغرتبني بحد 

أقـى قـدره 600 مليـون دوالر.

 أمـا بالنسـبة للفوائد، فلفت سـالمة 
 5.9% بنسـبة  سـتكون  أنهـا  اىل 
للمقرتضـني، مؤكدا أن مـرصف لبنان 

سـيدعم فـارق معـدالت الفوائـد.

 ويف اطار سياسـة االسـتقرار النقدي، 
أشـار سـالمة اىل انـه سـتكون هناك 
ببيـع  تقـي  الدعـم  لتنفيـذ  آليـة 
عـى  للحصـول  دوالرات  املـرصف 
يحتاجهـا  التـي  اللبنانيـة  اللـرات 
للقروض االسـكانية عـى أن تكون يف 

مسـتقل. حسـاب 
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اللبنانيون يف تسمانيا ... 
وجود على خارطة منسية

بقلم - آسيا املوسوي-هوبارت
مجله عرب اسرتاليا - سدني - أهرب 
من حر مدينة "سيدني" و اركب سيارة 
مع  املكاملة  أنهي  مرعة,  التاكيس 
ليسألني  عربية,  كلمات  ببضع  زوجي 
باإليجاب,  أومأ  لبنانية؟"   " السائق 
ليسألني أين أسكن فأجيبه" هوبارت".

املدينة  تقع  اين  يعرف  لم  كمن  يبدو 
تقع  أين  السؤال,"  يعاود  و  بالتحديد 
؟"  سيدني  داخل  تحديداً؟  هوبارت 
عاصمة  هي  هوبارت  ان  له  أرشح 
الثمان  الواليات  احدى   , تاسمانيا 
ألسرتاليا, و ال تمت لسيدني بأي صلة, 
يضحك ضحكة طويلة و يختم حديثه 

ب" ال يزال الناس يعيشون هناك؟؟".

نعـم, ال يزال النـاس يعيشـون هناك, 
يف الجزيـرة املنسـية يف أذهان سـكان 
املـدن الكـربى, يعيشـون يعملـون و 
يخـرج أهم السياسـيني و املحاميني و 
العلمـاء منها, حتـى ان التطور غزاها 
لتنافس اكـرب املدن العامليـة, هوبارت 
يف خيـال من لـم يزورها يومـا جزيرة 
مـن جـزر ديزنـي الخرافيـة , حيـث 
النـاس ال يزالون يسـتعملون القوارب 
الخشـبية للوصول اىل اليابسـة و املدن 
األساسـية و يرتـدي سـكانها اللباس 
أكيـاس  مـن  املصنـوع  التقليـدي 
الخيش و االزهار, و أناسـها يتكلمون 
لغـة خاصـة بجزيرتهـم و يتواصلون 
بالرسـائل مـع الحمـام الزاجل..نعـم 
تبـدو هوبـارت ملن لـم يزرها منسـية 
و لـم تطأها بعد الحضـارة و التطور.



24 العدد السادس فبراير 2019مجلة عرب أستراليا

األفضل  املدينة  تبدو  كيف  سألتني  اذا 
عى  املذيع  صوت  بحسب  العالم  يف 
فيها,  سكن  من  كل  بحسب  و   101,9
فهي شوارع فاتنة مزيج بني الحضارة 
املحافظة  القديمة  املباني  و  التطور  و 
عى طابعها القديم, نعم ال يوجد أبراج 
و ناطحات سحاب و لكن هناك ما هو 
منعوا  اللذين  هوبارت  سكان  افضل, 
عى  للمحافظة  األبراج  هذه  تشييد 
طابع املدينة األثري, الوجوه البشوشة 
نظرا  التوتر  من  الخالية  املبتسمة  و 
ال  التي  الطرقات  املريح,  املدينة  ملناخ 
الخانق,  املروري  االزدحام  من  تعاني 
الشواطئ  مكان,  كل  يف  املنتر  الورد 
الخيالية التي تماثل شواطئ الباهامس 
و املالديف, و الشعور الدائم أنك تسكن 
عى  دائمة  بإجازة  فيه  أنت  مكان  يف 

مدار السنة.

بالحيوية نموذًجا  النابضة  املدينة  تعد 
التاسع  القرن  بني  ما  للمزج  فريًدا 
نظًرا  والعرين  الحادي  والقرن  عر 
ملوقعها عى الساحل الجنوبي الرقي 
ألسرتاليا، غزاها التطور و التكنولوجيا 
منذ زمن بعيد بعكس ما يتخيل البعض, 
كافية  املدينة  شوارع  يف  واحدة  جولة 
تطور  مدى  عن  وافية  فكرة  لتعطيك 
يمكن  ال  التي  و  املدينة,  هذه  سحر  و 
مساحة  أن  اذا  صغرة,  عنها  القول 
والية تسمانيا هي تسع مرات مساحة 

لبنان.

و بالحديث عن لبنان و اللبنانيني , يبدو 
خارطة  عن  مغيبني  تسمانيا  لبنانيو 
ان  من  بالرغم  و  الرسمي,  التمثيل 
اعدادهم ليست كبرة و لكن غياب أي 
لبنان  اذ ستثنينا قنصل  تمثيل رسمي 
الفخري يف تسمانيا و الذي ال يملك أي 
عالمات  و  صعوبات  يطرح  صالحيات 
تساؤل كبرة, كي تجدد جواز سفر او 
تصدر أي ورقة رسمية يجب التواصل 
او زيارة القنصلية اللبنانية يف سيدني 
و  تسمانيا  أن  املؤكد  ملبورن..و  أو 
من  ليسوا  فيها  القاطنني  اللبنانني 

اهتمامات الدولة اللبنانية.

املجتمعي,  الوجود  يخص  ما  يف  أما 
شتات  لَم  اللبنانيني  و  العرب  يحاول 
بعضهم البعض يف بعض املناسبات مثل 
الرسمية  العطل  يف  أو  الدينية  األعياد 
للجزيرة و لكن نادراً ما ينجحون, تبدو 
أعدادهم املتناثرة يف أرجاء الجزيرة التي 
ضئيلة  العالم  يف  الجزر  أكرب  من  تعد 

مقارنًة بمواطنيهم يف املدن األخرى.

و مع غياب أي تمثيل رسمي, أو قنصلية 
للنشاطات  اجتماعي  مركز  حتى  أو 
الجاليات  تنشأه  الذي  و  التجمعات  و 
ليستطيعوا  يتواجدون  حيثما  كافة 
التواصل و االحتفال بأعيادهم, أي أمل 
للبنانيني يف أن يجمعوا شتات بعضهم 

يف مكان واحد هو رضب من االحالم.
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املحامية جودي حموي، تفاصيل الحصول عى تاشرة اىل أسرتاليا

تأشرات وهجرة، املحامية جودي حموي ـ سيدني
مع  االسرتالية   SBS اس"  بي  "اس  محطة  ...لقاء  فديو  رشيط  ادناه   الرابط 
تأشرات  عى  الحصول  حول  واجابات  تفاصيل  فيه  حموي،  جودي  املحامية 

السفر اىل أسرتاليا.
https://goo.gl/WTfhj6
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عمر حرفوش جهود إستثنائية مع الفرنسيني 
لحل أزمة النفايات يف طرابلس

 - سـدني   - اسـرتاليا  عـرب  مجلـه 
برعايـة رئيس الحكومة املكّلف سـعد 
الحريـري نظمـت نقابـة املهندسـني 
يف الشـمال ورشـة عمـل عـن واقـع 
والشـمال  طرابلـس  يف  النفايـات 
 3 رشكـة  مـن  املقرتحـة  والحلـول 
Waystes الفرنسـية بحضـور عضـو 
مجلس الشـيوخ الفرنيس ناتايل غوليه 
والشـمال  طرابلـس  ونـواب  ووزراء 
الفيحـاء  بلديـات  اتحـاد  ورئيـس 
واقتصاديـة  سياسـية  وفاعليـات 
بيئيـني وناشـطني  ونقابيـة وخـرباء 

اجتماعيـني.

عمـر  املبـادرة  صاحـب  قـدم  بدايـة 
زيـارة  اهـداف  عـن  ملحـة  حرفـوش 
الوفـد الفرنيس والتـي تتلخص بايجاد 

حل ملشـكلة النفايـات بالتشـاور مع 
مجتمـع املدينة مشـرا اىل ان املروع 
املقـرتح ممول مـن الخـارج باعتباره 

االبـرز عـى الصعيـد البيئـي دوليا.
وأكـد نقيـب املهندسـني بسـام زيادة 
كل  اسـتضافة  يف  النقابـة  دور  عـى 
مدينـة  وتفيـد  تهـم  التـي  األحـداث 
طرابلس وكل الشـمال، واعدا ان تبقى 
ابـواب النقابة مرعة امـام كل اآلراء 
والنشـاطات التي تعـود بالفائدة عى 

الشـمايل. املجتمع 

كمـا اكـدت ممثلـة الحريـري النائب 
ديمـا جمـايل  يف كلمتهـا عـى اهميـة 
الرئيـس  ودعـم  املقـرتح  املـروع 
املدينـة  مشـاريع  لـكل  الحريـري 

لهـا.  الدقيقـة  ومتابعتـه 
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هـذا  ان  اىل  غوليـه  أشـارت  حـني  يف 
ارشاف  تحـت  سـيكون  املـروع 
اىل  لالطمئنـان  مبـارشة  الفرنسـيني 
الواقـع  ارض  عـى  تنفيـذه  حسـن 
ليكـون حال جذريـا ملشـكلة النفايات 
التـي تعانـي منهـا مدينـة طرابلـس 

واهلهـا.
ثـم جـرى عـرض فيلـم قصـر عـن 
رشح  و  تنفيـذه  املقـرتح  املعمـل 
 Fabien Charreyre صاحب االخـرتاع

عملـه. طريقـة 

ويف الختـام فتـح بـاب النقـاش امام 
مختلـف  مـن  اتـوا  الذيـن  الحضـور 
والنقابيـة  السياسـية  التوجهـات 
وطرحـوا  عرضـوا  حيـث  واملدنيـة 
املتعلقة  وهواجسـهم  استفسـاراتهم 
السـعر  لجهـة  وتحديـدا  باملـروع 
وحمايـة البيئـة واملـدة الزمنيـة لبدء 

واالنتهـاء منـه. املعمـل  بنـاء 
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هل عاد االعتذار واحدًا من 3 خيارات للحريري إذا 
بقيت الحكومة أسرية “الحلقة املفرغة” هذا األسبوع؟

مجلة عرب اسرتاليا ـ سيدني ـ الحياة 
تأليف  املكلف  الرئيس  أعلن  أن  ما  ـ 
لقائه  إثر  الحريري  سعد  الحكومة 
رئيس “الحزب التقدمي وليد جنبالط، 
“سأحسم  أنه   2019 يناير   27 يوم 
قراري األسبوع املقبل”، حتى أخذ بعض 
الحكومة،  بتأليف  املعنيني  الفرقاء 
وحلفاؤه  الله”  “حزب  أوساط  ومنهم 
السنة  للنواب  التشاوري”  “اللقاء  يف 
“مماطلة  إىل  التأخر  يردون  الستة، 
يف  الوضوح  وإىل عدم  املكلف”  الرئيس 
نية تشكيلها وإىل عدم إقدام الحريري.

القوي”  لبنان  “تكتل  نواب  أن  كما 
أنه  عن  يتحدثون  أخذوا  بدورهم 
عون  ميشال  العماد  للرئيس  سيكون 
املحاولة  تنجح  لم  حال  يف  موقف 

األخرة التي يبذلها الحريري، سواء من 
خالل االتصاالت التي أجراها يف بروت 
يومني  قبل  باريس  يف  أجراها  التي  أو 
من أعالن هذا الخرب مع رئيس “التيار 
باسيل،  جربان  الوزير  الحر”  الوطني 
ثم مع رئيس “حزب القوات اللبنانية” 
الثقافة  وزير  بحضور  جعجع  سمر 
اجتماع  أعقبه  والذي  خوري،  غطاس 

ثان بني الحريري وباسيل.

التي  االجتماعات  هذه  واكب  وإذ 
العاصمة  يف  الحريري  يعقدها 
والوزير  خوري،  الوزير  الفرنسية 
السابق الياس بو صعب، اللذين التقيا 
عقدها  التي  اللقاءات  نتائج  لغربلة 
عى  املطلعة  املصادر  فإن  الحريري، 
الحريري  أن يعود  االجتماعات توقعت 
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أجل  من   ، عاجل  بشكل  بروت  إىل 
بلقاء  يتوجها  أن  متابعة جهوده، عى 
التي  املعطيات  لتقويم  عون  الرئيس 
تجمعت لديه واتخاذ القرار املناسب يف 

شأن الحكومة.

ويف انتظـار تبيـان ما حملتـه لقاءات 
متابعـة  مصـادر  قالـت  باريـس، 
لالجتماعـات التي عقدهـا الحريري يف 
بروت، واجتماعه األول مع باسـيل يف 
العاصمـة الفرنسـية ل”الحيـاة” إنها 
“لـم تسـفر عن جديـد، بل هـي تدور 
يف حلقـة مفرغة تطرح فيهـا األفكار 
القديمة التي كان طرحها باسـيل، أي 
األفـكار الخمسـة التي سـبق أن أعلن 

أنـه اقرتحها عـى الرئيـس املكلف.

والتي باتت األجوبة عليها معروفة ولم 
تلق تجاوباً حني طرحت قبل هذا الوقت  
 –  32 إىل  الوزراء  عدد  رفع  تشمل   ”(
التشاوري  للقاء  املمثل  الوزير  تسمية 
أن  عى  الجمهورية  رئيس  حصة  من 
تسمية   – الوزارية  كتلته  من  يكون 
هذا الوزير من حصة الرئيس الحريري 
الذي  السني  املقعد  اسرتجاعه  بعد 
بحيث  عون  للرئيس  عنه  تنازل  كان 
الذي  املسيحي  الوزير  األخر  يسرتد 
عى  للحصول  الحريري  به  بادل  كان 
وزير سني، ويعينه من حصته وإجراء 
تبديل يف الحقائب بموازاة تعيني وزير 
الرئيس  حصة  من  ل”التشاوري” 

عون..(

ال خرق

الحديث  يمكن  “ال  املصادر:  وأضافت 
عن حصول خرق يف جدار األزمة حتى 
تاريخ اعالن الخرب طاملا تطرح مجددا 
انتظار  أفكار قديمة لم تنجح. ويجب 

عودة الحريري”.

التريبات  ل”الحياة”  املصادر  ونفت 
عن أن الحريري أعاد طرح مسألة تبديل 
الحقائب خالل لقائيه مع كل من رئيس 
الربملان نبيه بري وجنبالط، وأكدت أن 
الرئيس الحريري يعرف أجوبتهما عى 
بتغير  املتعلقة  القديمة  األفكار  هذه 
باسيل  مطلب  بتحقيق  أي  الحقائب، 
إىل  اآليلة  البيئة،  حقيبة  عى  الحصول 
كتلة بري، واستبدالها بالصناعة اآليلة 
إىل جنبالط، وبإعطاء اإلعالم ل”القوات 
اللبنانية” أو “االشرتاكي” مقابل تخي 
التي اتفق عى  أي منهما عن الحقيبة 
املصادر  أن تكون من حصته. وذكرت 

إياها ل”الحياة”.

هذا  يف  التريبات  نفيها  معرض  يف 
يف  ليس  الحريري  الرئيس  أن  الشأن، 
وارد التسبب بخالف بني بري وجنبالط، 
وهو يدرك جيدا أن جنبالط ليس يف وارد 
الصناعة، ال سيما  التنازل عن حقيبة 
يتعرض  التي  بالذات  الظروف  هذه  يف 
لهجوم عليه وعى حزبه وعى طائفته. 
يخرج  وهو  الحريري  إشارة  تكن  ولم 
قال  حني  عبث  عن  جنبالط  منزل  من 
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أن “هناك تهجما علينا وعى وليد بك، 
ما  يف  الصفوف  نعمل عى رص  ونحن 
سيايس  “أي  املصادر:  وتابعت  بيننا”. 
يكون يف موقع جنبالط يصعب الطلب 
من  يكفي  ما  قدم  ألنه  التنازل  منه 

تنازالت”.

الحريري  أن  عى  املصادر  وشددت 
بدوره ليس يف وارد أي تنازالت جديدة 
تطلب منه، وسألت عماذا يتنازل بعدما 
قدم تضحيات كثرة؟ واعتربت أن “أي 
لم  أنه  يعني  الحريري  قبل  من  تنازل 

يعد رئيسا للحكومة”.

خيارات يملكها صاحبها

وحرصت املصادر الجهود التي يقوم بها 
أفكارا  إنه “ال يطرح  بالقول  الحريري 
التريبات،  تتناوله  الذي  النوع  من 
السياسية  القوى  مع  يتشاور  هو  بل 
تأليف  تريع  وجوب  حول  الرئيسة 
والدتها   حسم  ورضورة  الحكومة 
عما  البحث  يجب  وإال  عاجل  بشكل 
تأليفها. عدم  حال  يف  به  القيام  يجب 

التصاالت  املتابعة  املصادر  تعطي  وال 
توجهات  عن  صورة  املكلف  الرئيس 
به  الذي وعد  الحسم  قرار  الحريري يف 
حول  “الخيارات  أن  بالقول  وتكتفي   ،
الحكومي  الوضع  مع  التعاطي  كيفية 
األفق، يملكها صاحبها  انسداد  يف ظل 

فقط”.
ما هي خيارات الحريري املحتملة التي 

تشدد املصادر املتابعة عى أنه يملكها 
وحده؟

مصادر سياسية مراقبة ألزمة تعطيل 
باتت  الخيارات  أن  تعترب  التأليف 
وضع  الحريري  أن  طاملا  معروفة، 
القوى  مع  للتشاور  مهلة  لنفسه 
الرئيسة املعنية بالتأليف، لكن الحسم 
املشاورات  بنتيجة  مرهون  منها  بأي 

التي يجريها.

الخيارات  هذه  املتابعون  ويعرض 
إحداث  يف  الفشل  حال  يف  املطروحة 
اخاراق يسمح بوالدة الحكومة كاآلتي:

ترصيف  حكومة  تفعيل  إىل  اللجوء  ـ 
بري،  الرئيس  يؤيدها  التي  األعمال 
والتي سبق أن طالب الحريري باللجوء 
موازنة  إقرار  أجل  من  األقل  عى  إليها 
عام 2019 . لكن هذا الخيار يستبعده 
الرئيس عون الذي يعرب أن إقرار املوازنة 
يجب أن يتم من قبل الحكومة الجديدة، 
وبالتايل استعجال تأليفها. أما الحريري 
هذا  من  موقف  اتخاذ  يف  يرتيث  فإنه 
أن  املراقبني  اعتقاد  وسط  الخيار، 
أوساط الرئيس املكلف كانت علقت عى 
هذا االقرتاح بالقول أن رئيس حكومة 
الحكومة  يدعو  لن  األعمال  ترصيف 
إال  الرورة  عنوان  تحت  اجتماع  ألي 
إذا كان رئيس الجمهورية موافقا عى 

ذلك. وبالتايل هو كان استبعده
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انتظار  يف  الحايل  الوضع  عى  البقاء  ـ 
بأن  قناعة  إىل  استناداً  العقد  حلحلة 
بتطورات  مرهون  الحكومة  تعطيل 
بحسابات  األقل  عى  أو  إقليمية، 
الفرقاء الداخليني للتطورات اإلقليمية. 
هذا  مع  يتعاطون  الذين  واملراقبون 
الله”  “حزب  أن  يعتربون  الخيار 
حني  السنة  حلفائه  تمثيل  باشرتاطه 
إن ال حكومة من دون توزير من  قال 
يعتربه  ما  تكريس  إىل  يطمح  يمثلهم، 
يف  السوري   – اإليراني  املحور  انتصار 
اللبنانية  التوازنات  يف  تغيرا  سورية 
وجد  لو  حتى  وأنه  بالتدرج،  الداخلية 
املحور  هذا  فإن  املطلب  لهذا  مخرج 
وجه  يف  ورقة  وحكومته  لبنان  يرهن 
الضغوط األمركية عى إيران يف سورية، 
وبالتايل ال بد من االنتظار حتى يستنفد 
الحزب استخدامه ورقة التعطيل بعدما 
الوزارية  الحقيبة  عى  حصوله  ضمن 
تتشكل  حتى  الصحة،  أي  يريد،  التي 

الحكومة.

قد  عون  الرئيس  أن  املراقبون  ويرى 
إذا  الخيار،  هذا  إىل  أقرب  نفسه  يجد 
خفض  إىل  يسعى  من  هناك  أن  وجد 
من  وزارية  كتلة  امتالك  عى  قدرته 
وثمة  اإلصالحي.  مروعه  تنفيذ  أجل 
من يعتقد يف هذا اإلطار أن االنتظار قد 
االعتكاف  الحريري  إىل  بالنسبة  يعني 

احتجاجا عى عرقلة مهمته.

ـ ال يسـتبعد هـؤالء املراقبني أن يكون 

عـدم  عـن  الحريـري  اعتـذار  خيـار 
تأليـف الحكومة لرفضه االسـتمرار يف 
املراوحـة، بـات واردا خالفـا للمرحلة 
هـذا  يسـتثني  كان  التـي  السـابقة 
التوجـه مـن االحتمـاالت كمـا قال يف 
بعـض ترصيحاتـه قبـل أشـهر، حني 
كان يأمـل بـأن صـربه سـينجم عنـه 
نتيجـة إيجابيـة بعدمـا سـاندته دول 
وربطـت االسـتقرار يف البلـد بوجـوده 
لـدى  وسـعت  الحكومـة  رأس  عـى 
إيـران، مثـل  أطـراف إقليميـة منهـا 
قيـام  لتسـهيل  الروسـية،  القيـادة 

الحكومـة.

فشل  أن  السياسيني  املراقبني  رأي  ويف 
كل هذه املحاوالت سيدفع به إىل التفكر 
بخطوة االعتذار إذا لم ير أفقا للخروج 
من نفق التعطيل. ويذّكر بعض هؤالء 
وقياديني  لنواب  بترصيحات  املراقبني 
من “تيار املستقبل” يف معرض نفيهم 
لتفكر الحريري باالعتذار، أنه إذا فعل 
ويقول  بالتكليف.  ليقبل  يعود  لن  ذلك 
هؤالء إنه إذا لجأ الحريري إىل االعتذار 
يف  قوله  مع  انسجم  قد  يكون  فإنه 
تعطيل  جرى  حني  أعلنه  الذي  موقفه 
نوفمرب  الثاني  ترين  نهاية  التأأليف 
املايض أنه لم يعد مقتنعا بأن عليه لعب 
عى  الحرص  باب  من  الصبي  أم  دور 
االقتصادي  الوضع  عى  وقلقه  البلد، 
مؤتمر  قرارات  تطبيق  إىل  والحاجة 
يزيد من  التعطيل  تمديد  “سيدر”، ألن 

تآكل دوره وشعبيته أكثر فأكثر.
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مجلة عرب أسرتاليا ـ سيدني ـ 
كبرا  جدال  تعيش  أسرتاليا  مازالت 
حول االحتفال بعيدها الوطني يوم 26 
أسرتاليا  تعتربه  الذي  الوقت  يف  يناير، 
عيدا، فإن السكان االصليني يف أسرتاليا 
غزو.  يوم  يعتربونه   « األبورجينز   «
علم  األسرتالية،  السلطات  ورفعت 
السكان االصليني يوم 28 يونيو 2017، 
أقدم  عى  الوطني  علمها  جانب  إىل 
تحقيق  إىل  مسعى  يف  حكومي،  مبنى 
أعالم  رفع  وجرى  معهم.  املصالحة 
حاكم  منزل  عى  األصليني  السكان 
وعاصمة  أسرتاليا  مدن  أكرب  سيدني، 
الكثافة  ذات  ويلز  ساوث  نيو  والية 

السكانية األكرب يف البالد، حيث تأسست 
املستعمرة الناشئة التي شكلت امتدادا 
 .  1788 عام  الربيطانية  لإلمرباطورية 
املئة  يف   2.8 األصليون  السكان  ويمثل 
 24.5 البالغ  أسرتاليا،  سكان  عدد  من 

مليون نسمة.

بعد حوايل قرنني ونصف القرن من قدوم 
وسيطرتهم  أسرتاليا  إىل  الربيطانيني 
السكان  أحد  ويات  كني  نجح  عليها، 
األصليني أخرا يف الحصول عى منصب 
ليصبح  االتحادية  الحكومة  يف  وزاري 
أول وزير من أبناء السكان األصليني يف 

البالد خالل عام 2017 .

ملاذا العيد الوطني يف أسرتاليا يختلف عن باقي 
األعياد ؟ بقلم رئيسة التحرير عال بياض

مقاالت
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اليوم السادس والعرون من شهر 
يناير

يحتفل األسرتاليون السادس والعرون 
من  الثاني   كانون   - يناير  شهر  من 
ي  ألسرتاليا،  الوطني  باليوم  عام   كل 
بحري   أسطول  أول  وصول  يوم   وهو 
 11 من  يتكون  كان  والذي   ، بريطاني 
باخرة. يوم 26 يناير رفع فيه الكابتن » 
أرثر فيلب« علم  بريطانيا  عام 1788.  
لتكون اسرتاليا، جزء من االمرباطورية 
جاسكون«  »بورت  يف  الربيطانية 

املعروفة االن بأسم سيدني كوف. 
                            

عام  مالبورن  يف  أسرتاليا  علم  رفرف 
1901،  واتخذ شكله الحايل  عام 1934 
، واعتمد رسميا وقانونيا ىف عام 1954 
وما   . الوطني  أسرتاليا  علم  باعتباره 
أو  تغير  حول  طروحات  هناك  زالت 
تعديل شكله يف يومنا هذا .فيما رفعت  
 ،  ٢٠١٣ عام  األسرتالية،  السلطات 
أعالم السكان األصليني إىل جانب علمها 

الوطني عى أقدم مبنى حكومي.
كل  يف  اليوم  هذا  يف  االحتقاالت  تقام 
الجنسيه  فيه  وتمنح  اسرتاليا،  ارجاء 
 ،  1818 عام  كان  مهرجان  وأول   .
للسكان  غصه  تبقى  الفرحه  ولكن 
من   تكبدوه  ملا  األصليني   االسرتاليني 
يوم   اليوم،  هذا  يعتربون  حيث  مآيس 
الربيطانني  من  واغتصاب   نكسه 
الغزو  .  بيوم  لهم ويفضلون تسميته 
االحتفال يف يوم 26 يناير بالذات أصبح 

من  عدد  أن  و  خاصة  انتقاد،  موضع 
النشطاء  و وبنسبة 90 %  من سكان 
ثان  بيوم  اسرتاليا  يطالبون   اسرتاليا 

يجمع به  السكان األصليني .
الفيدراليـه عـى  الحكومـه  اعرتضـت 
تغـر يـوم » 26 يناير«،كمـا  أعلنـت  
بعـض مجالـس البلديـات عـن عـدم 
تقديم الجنسـيه االسرتاليه للمهاجرين 
الجـدد يف العيد الوطنـي . وهذا ما ينادي 
بـه الحـزب الخـر النهـم يعتربونـه 
يـوم غـزو .ممـا دفـع رئيـس الـوزراء 
بيـل  املعارضـه  وزغيـم  موريسـون 
شـورتن إرصارهم  ان 26 اليوم الوطني 

ويجـب االحتفـال بـه .

 أسرتاليا تحتل مراتب متقدمة

احتل نظام الرعاية الصحية يف أسرتاليا  
املرتبة الثانية عامليا ، وأعلنت الحكومة 
عن   2019 يناير  شهر  يف  الفدرالية  
مضافه   الجديده  العالجات  اىل  دعمها 
تقديم  و  الرطان   من  أنواع  لعالج  
الدعم لهذه األدوية   تقدر ب)  250$ ( 
مليون دوالر. ونجح نظام التعليم العايل 
يف   2018 املايض  العام  خالل  االسرتايل 
دول  يف  العايل  التعليم  أنظمة  منافسة 
وفرنسا  وكندا  أملانيا   : مثل  مختلفة  
الثالثة  املرتبة  ليحتل  وتقدم  وهولندا، 
واململكة  املتحدة  الواليات  بعد  عامليا 

املتحدة

األسوق   من   أسرتاليا  تعد   إقتصاديا  
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املزدهره ، ووفقا لتقرير من مجموعة 
تحاليل اقتصادية تابعة ملركز االقتصاد 
واألعمال ومقره يف لندن،  يقول انالنمو 
ذوي  بمهاجرين  املصحوب  السكاني 
دفع  بمساعدة  ساهم  عاليه  كفاءات 
أكرب  الـ11  باملرتبة  لتكون  أسرتاليا 

اقتصاد العالم.

تسعى الحكومة االسرتالية بشكل حثيث 
نحو تحقيق ازدهار يف كافة قطاعاتها، 
ولتحقيق هذا الهدف أظهر تقرير جديد 
أن أسرتاليا يف املرتبة التاسعة عاملياً من 

حيث الدول األكثر ثراء.

الوطن واملواطنه 

كشفت تقارير التنمية البرية  الصادرة 
العمل  ومنظمة  العربية  الجامعة  من 
العربية واالمم املتحدة اىل ان املجتمعات 
العربية اصبحت بيئة طاردة للكفاءات 
العلمية اىل الخارج والتي شكلت هجرة 
اصحاب  شعور  اىل  أدى  مما  االدمغة  
الخربات بالغربة يف اوطانهم واضطراهم 
ظروف  وراء  سعياً  الغرب   اىل  للهجرة 

اكثر حرية واكثر استقراراً ورفاهيه .

لـم تعـد املواطنـة محصـورة يف الوالء 
الـوالء  تجـاوز  بـل   ، املنشـأ  لوطـن 
لرتبـط بالوطـن الثانـي وهـو  البلـد 
الحاضـن . املواطنـة تعنـي االخـالص 
والتعـاون واملشـاركة يف األمور العامة 
بـني املواطنـني والتقييـد بالقوانـني ، 

والتسـامح واحـرتام ثقافـات وتقاليد 
اآلخريـن والتعايـش مـع كل مكونات 
املجتمع يف أمـن وأمان  وتعزيز االنتماء 
رضورة  وأصبـح  وإنسـانيا.  ثقافيـا 
حضاريـة تفـرض نفسـها يف مختلف 

التكوينـات االجتماعيـة.

سكان  الننىس  ان  علينا  اليوم  هذا  ويف 
اسرتاليا االصليني، واجد انه من االجدر 
ان تكون هناك مصالحة مابني الحكومة 
الدعم  وتقديم  االصليني  والسكان 
املعنوي والرعاية الصحية واالجتماعية، 

ليكتمل االحتفال بهذا اليوم.

الوطن  له مكانة عالية، وشأن عظيم يف 
حياة الناس ملا لها من فضل كبر عي 
اإلنسان يف تربيته وتنشئته، وملا لها من 
آثار عليه يف جميع مراحل حياته، فمهما 

ابتعدنا عنه يبقى يف قلوبنا دائماً.

فالوطن هو بمثابة األّم ،  وأسرتاليا هي  
الثاني، ولكل مواطن حقوق و  الوطن 
الله ان يحفظ هذا  واجبات. ندعو من 

البلد ويحميه.

نـر يف صحيفـة التلغـراف عربيـة ـ 
سـيدني
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هؤالء صنعوا اسرتاليا 
OAM بقلم هاني الرتك

بقلـم : هانـي الـرتك OAM ، جريـدة 
التليغـراف   

ـ  سـيدني  ـ  أسـرتاليا  عـرب  مجلـة 
يصادف يـوم  26/1/2019 مناسـبة 
اسـتيطان  عـى  عامـاً   231 مـرور 
تاريـخ 26/1/1788  اسـرتاليا وهـو 
االول  الربيطانـي  االسـطول  وصـول 
شـاطئ  عـى  بالسـجناء  املحّمـل 
سـيدني كـوف بقيـادة الكابتـن آرتر 
فيليب واسـتيطان القارة االسـرتالية.

اسـتيطان  عـى   2031 مـرور  فبعـد 
اسـرتاليا. فقد تقدمـت وتطورت حتى 
اصبحـت افضـل دولـة يف العالـم بكل 
معيـار ومقيـاس. وبهذه املناسـبة لنا 
وقفـة نذكـر فيهـا اهم الشـخصيات 
التاريخيـة التـي لعبـت دوراً كبـراً يف 

وتطويرها. بنائهـا 

 الحاكم الكالن ماكواري

ويلـز  سـاوث  نيـو  يف  حاكـم  اهـم 
واسـرتاليا هو الحاكـم الخامس الذي 
 .. 1810 و1821  االعـوام  حكـم بـني 
وقـد عـنّي حاكمـاً لنيـو سـاوث ويلز 
كانـون  ديسـمرب  مـن  االول  بتاريـخ 

.1809 عـام  االول 

كانـت مهمته كـر سـيطرة الجيش 
الربيطانـي عـى حكـم املسـتوطنة .. 
وكانـت اول مهامـه احقـاق العدالـة 
مـع  ومسـاواتهم  للسـجناء   Fair go
منـح  فقـد   .. االحـرار  األشـخاص 
السـجناء الذيـن امضـوا خدمتهـم يف 
السـجن حـق التمّلك .. اضافـة اىل ذلك 
فهـو الـذي احـر العملـة النقديـة 
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 ..  Rum مـروب  مـكان  االسـرتالية 
لذلـك اطلـق اسـم ماكواري عـى اكرب 
مـرصف اسـتثماري يف اسـرتاليا وهو 
ماكـواري  كان   ..  Macquarie Bank
هدفـاً ألعدائه حتـى يف انكلـرتا واتهم 
باملعاملة القاسـية ضد االبوروجينيني 
.. رغـم انـه أّسـس مدارسـاً خاصـة 
املشـاريع  اقـام  الـذي  فهـو  بهـم.. 
العمرانيـة مثـل الطرق يف املسـتوطنة 

وغرهـا مـن املشـاريع الهامـة.

 سر هنري باركس

التاريخيـة  االسـرتالية  الشـخصية 
الثانيـة سـر هنـري باركس الـذي لم 
يتلق سـوى تعليماً محدوداً يف املدارس 
.. ولكنـه كان يتمتـع بـذكاء كبـر.. 
وكان عمـره ثمانـي سـنوات حينمـا 
اعلنت عائلته افالسـها بسـبب الديون 
التـي تراكمت عليها .. فاشـتغل عامالً 
يف الطرقـات وهاجـر اىل اسـرتاليا مع 

زوجتـه بتاريـخ 27/3/1839 .
ثّقـف نفسـه وعمـل بعـدة مهـن يف 
ونـادى   .. الصحافـة  منهـا  اسـرتاليا 
بإيقاف شـحن السـجناء اىل اسرتاليا.. 
املسـتوطنات  بـني  الحـرة  والتجـارة 

ولـم تكـن يف ذلـك الزمـن واليـات.
منصـب  وتقّلـد  السياسـة  امتهـن 
ويلـز  سـاوث  نيـو  حكومـة  رئيـس 
يف  األعظـم  وتراثـه   .. مـرات  خمـس 
ذلـك هـو مناداتـه باإلتحـاد الفيدرايل 
سـكان  تعـداد  وكان  االسـرتايل.. 

اسـرتاليا يف ذلـك الزمـن ثالثـة ماليني 
ونصـف مليون نسـمة.. نقـل الوحدة 
االمركيـة يف معظم اجزائها اىل االتحاد 
الفيـدرايل االسـرتايل .. اضافـة اىل جزء 
بحكومـة  الربيطانـي  النظـام  مـن 
مركزيـة والتمثيـل النيابـي .. وبذلـك 
جمـع يف االتحـاد الفيـدرايل االسـرتايل 
بـني النظامـني السياسـني األمركـي 

والربيطانـي.
عمـل جاهـداً من اجـل االتحـاد ولكن 
شـهر  يف  قلبيـة  نوبـة  بسـبب  تـويف 
ان  قبـل   1896 عـام  ابريـل  نيسـان 
سـنوات  بأربـع  االتحـاد  نـور  يـرى 
عـام 1901.وهـو بالفعل ابـو االتحاد 
الفيـدرايل وبدونـه ملا حققت اسـرتاليا 

الفيـدرايل. االتحـاد 

 الشاعر بانجو باترسون

وهو مـن منطقة اورانج مـن مهاجر 
بويغـل  انـدرو  اسـمه  اسـكتلندي 
املولـد  االسـرتالية  وامـه  باترسـون 
ايزابيـال بارتـن وهـي احـدى اقـارب 
ادمونـد  اسـرتاليا  وزراء  رئيـس  اول 
الشـعرية  اعمالـه  وكانـت  بارتـن.. 
تُنـر يف مجلـة Bulletin املشـهورة.. 
 The Man from ومـن ضمـن اعمالـه
a Snowy River الرجـل مـن سـنوي 
يف  قياسـياً  رقمـاً  ورضبـت  ريفـر.. 

التوزيـع.

وقـد كتبـت عنـه بالتفصيـل باللغـة 
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العربيـة الدكتورة نجمـة خليل حبيب 
يف كتابهـا : »من اسـرتاليا وجوه ادبيه 
معـارصة« الـذي نُر عـام 2006 عن 
الـدار العربية للعلـوم - نارشون -.وال 
بد مـن التعـّرض اىل شـاعر اسـرتاليا 
الشـعبي باترسـون الذي دخل نسـيج 
اسـرتاليا بالكلمـات والنشـيد الوطني 
املغنـاه  يف  اي   Waltzing Matilda
 The Ballad االسـرتالية  الشـعبية 
الصـوت  بالفعـل  عمـا  تعـرب  والتـي 

االسرتايل.

بارتـن  انـدرو  الحقيقـي  واسـمه 
بانجـو باترسـون الـذي الهـب الروح 
واالغانـي  الشـعر  مـن  االسـرتالية 
العامليـة  االفـالم  يف  وحتـى  والكتـب 
وطبـع اعمالـه يف عقول االسـرتاليني.

David Unaipon املكتشف العلمي 
ان ديفيـد آنايبـن املعـروف بليوناردو 
دافنـي االسـرتايل الذي ترك املدرسـة 
واحـداً  واصبـح  عامـاً   13 وعمـره 
االسـرتاليني  املخرتعـني  اهـم  مـن 
األغنـام«  صـوف  »جـز  وتكنولوجيـا 
الهليوكبـرت  بالطائـرة  فّكـر  والـذي 
بعريـن عاماً قبـل ان تصبح حقيقة 
بعـد ان الهمتـه الــ الكيـد املرتـد اي 

األبوروجينيـة.  Boomerang

اي  يحقـق  لـم  انـه  مـن  وبالرغـم 
صورتـه  ان  اال  اعمالـه  مـن  ربـح 
واسـمه موجود عـى الورقـة النقدية 
االسـرتالية فئة الخمسني دوالراً. وكان 

مخرتعـاً ومؤلفـاً وواعظـاً وسياسـياً 
تبنـى القضايـا االبوروجينيـة وعملية 
االبوروجينيـني  بـني  املصالحـة 
واالسـرتاليني قبـل ان تصبـح قضيـة 
يتناولهـا املجتمـع االسـرتايل يف وقتنا 

الحـايل.

جنـوب  يف   1872 عـام  مولـود  وهـو 
اسـرتاليا اذ كان مبهـوراً بالعلـوم منذ 
نعومة اظافره.. وعمل كخادم يف سـن 
13 عامـاًَ ومهتمـاً باآلداب والفلسـفة 
واملوسـيقى واالكتشـافات امليكانيكية 
فقـد   .. اجلهـا  مـن  حياتـه  وكـّرس 
حصـل عى بـراءة 19 اكتشـافاً علمياً 
خـالل حياتـه التـي بلغـت 95 عامـاً 
اذ تـويف بتاريـخ السـابع مـن شـباط 
فربايـر عـام 1967.هـذا وقـد نرت 
Google عـام 2012 تصميماتـه عـى 
االنرتنيـت بمناسـبة مـرور 140 عاماً 

والدته. عـى 

Germain Greer املفكرة الرائدة 

ملبـورن  يف  مولـودة  جريـر  املفكـرة 
هـذا  عامـاً  ثمانـني  تبلـغ  والتـي 
العامليـة  املفكـرة  وهـي  االسـبوع 
الرائـدة يف تحريـر املـرأة حيـث غّرت 
العالـم.  نسـاء  مـن  املاليـني  حيـاة 
هـي واحـدة مـن اكثـر النسـاء تأثراً 
عـى حيـاة املـرأة يف العالـم يف القـرن 
املـرأة يف  اثبتـت دور  التـي  العريـن 
كتـاب  اول  يف  وخصوصـاً   .. الفكـر 
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 Female رائـد لها الـذي يحمل عنـوان
Eunuch أنثـى الخـي . كانـت جرير 
سـيدة منـزل ولكنها قـررت االنطالق 
اىل مجـال التعليـم حيـث حصلت عى 
منحـة دراسـية للدكتـوراه يف جامعة 
كامربيـدج .. ونـادت يف كتبهـا تحدي 
سـلطة الرجـل والفكـر الحـر للمـرأة 
ذلـك  ففـي  لهـا..  املـايل  واالسـتقالل 
الزمـن كان الرجـل هو املسـيطر عى 

جميـع مظاهـر الحيـاة يف العالـم .
فخـالل خمسـني عامـاً مـن الحيـاة 
العامـة تمكنـت مـن تحـدي الرجـل 
وتحقيـق حقوق املـرأة يف عدة مجاالت 
عريـن  مـن  اكثـر  اصـدرت  حيـث 
كتابـاً واصبحت رائـدة يف تحرير املرأة 
وحثهـا عـى العمل مـا يحلـو لها من 

العالم. اجـل تغيـر 

 Dame Nellie Melba املغنية 

يف مجال الغناء واملوسيقى تعترب الدام 
ان  تعنيه  ملا  مثالية  امرأة  ملبا  نيي 
تعلمت  فقد  االسرتالية..  املرأة  تكون 
 ..  1886 عام  باريس  يف  املوسيقى 
وطافت العالم الغربي اذ غنّت يف معظم 
ونيويورك  بلجيكا  مثل  الغربية  البالد 
ولندن واصبحت مغنية مشهورة عاملياً 
واسست  اسرتاليا  اىل  عادت  حيث   ..

معهد ملبا للموسيقى.

اشتهرت يف اسرتاليا كمطربة وتجاوزت 
شهرتها مجال الفن واملوسيقى والغناء 

اىل االعمال الخرية الوطنية .. واصبحت 
رمزاً للمرأة االسرتالية وحقوقها وقيمها 
وماذا يعني ان تكون املرأة امرأة منذ مئة 
سنة حتى زمننا الحايل.ففي ذلك الزمن 
جميع  عى  املسيطر  هو  الرجل  كان 
مظاهر الحياة .. والدام ملبا هي فتّحت 
عيون البر يف اسرتاليا والعالم الغربي 
عن مكانة املرأة يف املجتمع وكيفية ادارة 

شؤونها الشخصية الخاصة بها.

خالل  الخرية  حفالتها  اقامت  وقد 
 30 فجمعت  االوىل  العاملية  الحرب 
واملحتاجني  للفقراء  دوالر  مليون 
مشهورة  فنية  شخصية  اول  وهي 
الوطنية..فقد  الخرية  باالعمال  تقوم 
القرن  اوائل  الجماهر يف  كانت مغنية 
العالم خارج  ان  .بالرغم من  العرين 
مخلصة  بقيت  يحبها  كان  اسرتاليا 
الدام  لقب  منحت  لذلك  السرتاليا 
وصورتها مطبوعة عى العملة النقدية 
ملبا  دوالر.كانت  املئة  فئة  االسرتالية 
يف  السرتاليا  حقيقية  سفرة  بالحق 
ما  يف  ورائدة  الفن  خالل  من  العالم 

كانت تعني مكانة املرأة االسرتاليه.

OAM الكاتب األستاذ هاني الرتك
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عصري الكتب: قراءه يف كتاب 
”قراءات نقديه يف الشعر والروايه ” د.نجمه خليل حبيب

 AOM  بقلم هاني الرتك

مجلة  ـ  التحرير  رئيسة  بياض،  عال  
عن  صدر  ـ  سيدني   ـ   اسرتاليا   عرب 
 : للعلوم كتاب يحمل عنوان  العربيه  دار 
قراءات نقديه  يف الشعر والروايه ،للمؤلفه 
يف  دراسه  وهو  حبيب..  نجمه  الدكتوره 
األدب  وخصوصا  العربي  األدب  مجاالت 
الفلسطيني ،تستعرض فيه مختارات من 
أعمال الشعر والروايه والفكر واملجتمع. 
كتاب"  ألفت  قد  حبيب  الدكتوره  وكانت 

وجوه أدبيه معارصه يف اسرتاليا" .

الدكتوره  واعتمدته  انتهجته  الذي  النقد 
الشعر  يف  نقديه  قراءات  كتاب  يف  حبيب 
والروايه ،هو تقييم موضوعي القائم عى 
االدبيه  واألصول  األكاديميه  الدراسات 

من  عميق  بحر  من  املستمده  واملهنيه 
العربي  االدب  يف  املعرفه  واسعه  االطالع، 
يف  املتخصصه  األسرتايل.وهي  واألدب 
ماجستر  عى  والحاصله  األدب  مجاالت 
يف اآلداب من الجامعه اللبنانيه يف بروت 
جامعه  من  األدب  يف  الدكتوراه  ،وعى 

سدني.

تقييـم  منهـا  كتـب  لهـا عـدة  وصـدر 
غسـان  الراحـل  الفلسـطيني  لألديـب 
كنفانـي، ولألديبه سـمره عـزام وخليل 
حاوي.وقـد أدخلـت قصـص الدكتـوره 
منتهـج  يف  األنكليزيـه  باللغـه  حبيـب 
التعليم للدراسـات العربيه واألسالميه يف 

جامعـه غـرب سـدني .

ان ثقافه األديبه مزيج من األدب العربي 
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 .. األسرتايل  واألدب  بالذات  والفلسطيني 
الجمع  يف  الفريده  موهبتها  تكمن  وهنا 

بني أدب الثقافتني العربيه واألسرتاليه .

تقيمي لكتابها قائم عى ملكتي الشخصيه 
تخصص  عى  وليس  األدبي  التذوق  يف 
استمتعت   فقد   .. اآلاب  ونقد  تقييم  يف 
الساحه  عن  غائب  انني  إذ  جدا  بقراءته 
األدبيه العربيه بحكم هجرتي اىل اسرتاليا 

منذ خمسني عاما.

بجذورها  هائمه  حبيبي  فالباحثه 
حيفا  رأسها  ومسقط  الفلسطينيه 
األدبيه  لألعمال  جمعها  يف  بها  وتتغنى 
والعربيه والفلسطينيه . ففي الشعر تذكر 
األسرتايل  اللبناني  للشاعر  النثر  قصيده 
شوقي مسلماني بعنوان "ضوء آخر "..اذ 
املألوفه ويقيم عالقه  املعاير  يخرج عن 
من  أحد  يسبقه  لم  األلفاظ  بني  جديده 
قبله . وتنتقل اىل الشعر الفلسطيني الذي 
الشعريه  التجربه  هو جزء ال يتجزء من 
العربيه وفيه هاجس العوده اىل فلسطني 

يف شعر محمود درويش .

ويف فصل الروايه تذكر روايه غسان كنفاني 
يف روايته" ام سعد" .. اذ ان قضايا العرب 
يف  متجذره  والعروبه  كالوحده  الرئيسيه 
الفلسطينني  فإن   .. الفلسطيني  األدب 
والتشبث  عروبتهم  بقوة  متمسكون 
من  خوفا  العربي  وإنتمائهم  بهويتهم 
.. وكان همه يف روايته  التاليش واالندثار 
" يحرض عى  الشمس  األويل  "رجال يف 
رفض الشتات والتوجه اىل فلسطني .. فإن 
الفلسطينني  العوده قائم يف وجدان  حلم 

كبديهة ال تناقش  .. وهي العامود الفقري 
"باب  روايه  ..مثل  الفلسطينيه  للقضيه 
الشمس "للياس خوري .. و"عوده الطائر 

اىل البحر " لحليم بركات .

كتابـات  مـن  العربيـه  القصـه  ويف 
يف  ابرهيـم  لحنـا  الداخـل  فلسـطيني 
قصته "متسـللون " ويف كتابـات املنفى 
العـوده  هاجـس  يبقـى  إذ  بـدر  لليانـا 
قويـا يف وجـدان الفلسـطينني والتأكـد 
عى االنتمـاء والهويـه. وتقـول الباحثه 
الدكتـوره حبيـب عـن الكاتبـه املبدعـه 
لـم  التـي  القصـره،  القصـه  ورائـده 
تأخـذ حقهـا مـن النقـاد سـمره عزام 

األدبيـه. أعمالهـا  وتسـتعرض 

الفكر  يف  الكتاب  من   الجزءالثالث  ويف 
ازمه  عى  الباحثه  فيه  ركزت  واملجتمع 
الحريه الفكريه يف قضيه محاكمه نرص 
حامد أبو زيد، وتقارن بينها وبني قضية 
طه حسني الذي ألف كتابا يحمل عنوان " 
الشعر الجاهي" كذب فيه القرآن رصاحه 
وطعن فيه بالنبي .. لكن أسفرت املحاكمه 

عن تربأته طه حسني من تهمه التكفر .

أنتقد  زيد  أبو  حامد  نرص  محاكمه  اما   
تربط  التي  العربيه  البالد   يف  الدساتر 
يف  واالزدواجيه  بالدين،  فيها  التقليد 
وتفسر  تأويل  يف  الواحد  القانون  نظام 
القرآن ، رأى النقاد أنه تجرؤ عى الثوابت 
بإدانته  املحاكمه  وانتهت  االسالميه. 
بصفته  زوجته  من  وطالقه  بالتفكر 

كافرا وهي مسلمه .
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لكتابي  الباحثه حبيب فصال  وخصصت 
الفلسطينيون   " باألنكليزيه   الصادر 
ينقد  املؤلف  إن  وقالت   ..  " أسرتاليا  يف 
وأنه   .. الغياب  من  اسرتاليا  فلسطينني 
ويف  وسلسه  واضحه  بإنكليزيه  كتب 
الكتاب  العادي . وينتهج  القارئ  متناول 
التاريخيه  بالحقائق  يثبت  علميا  أسلوبا 
لفلسطني وتاريخها وتاريخ اليهود القديم 
والحديث موثقا عمله من املصادر املعرتف 

بمصداقيتها دوليا.

وتؤكد الدكتوره حبيب كما جاء يف الكتاب 
شعب  بال  ارضا  تكن  لم  فلسطني  -إن 
الرتك  فيبني هاني   .. قديما وال حديثا  ال 
املجتمع  يف  الفاعل  الفلسطينني  حضور 
أنشطه  من  لهم  ما  فيعدد  األسرتايل 
.. ويذكر يعض  ونواد وجمعيات ثقافيه 
امليادين،  شتى  يف  البارزه  الشخصيات 
واإلجتماعيه  واألقتصاديه  الثقافيه 
أدوارد سعيد يف  مما تبني صحه ما قاله 
نجاح  إن   " االخره  السماء  "بعد  كتابه 
مبالغ  ال  أسطوره  أصبح  الفلسطينني 

فيها .

وتنتقل الدكتوره حبيب اىل مؤلف األستاذ 
جورج  التعليم  دائره  يف  السابق  املفتش 
من  ومواقف  "محطات  بعنوان  هاشم 
املجتمع  فيها  يصف  مهاجر"،   سرة 
املمتنع،  السهل  بلغه  اسرتاليا  يف  العربي 
واملنهجيه الواقعيه يستعرض فيها آرائه 

وشهادته دون مجامله او تحامل .

وأخرا تعرضت الباحثه حبيب اىل كتاب " 
جدار الصمت " للمؤلفه دينا سليم حنحن 

أنتجت  إذ  املميز.  األدبي  بالعمل  وصفته 
وموهبتها  روايات  ستة  حنحن  الكاتبه 

الرديه يف األمتاع والقراءه .

 لقد كان هذا مختارات مما جاء يف كتاب 
لقد  بالقول  وتنتهي  حبيب  الدكتوره 
الجديده  اإللكرتونيه  األتصاالت  أسهمت 
يف تواصل الفلسطينني مع بعضهم سواء 
الشتات  مما يؤكد  او يف  داخل فلسطني 
عراقه الشعب الفلسطيني وتماسكه مع 

بعضه رغم النكبات التي حلت به .

عصاره  هو  حبيب  الدكتوره  كتاب  إن 
ويف  املعارص  املهجري  األدب  يف  للكتب 
.. ويجب اإلشاره هنا  األدب الفلسطيني 
بكل أعتزاز أن الدكتوره نجمه حبيب هي 
والفلسطينيه  العربيه  الجاليه  مفخره 
بأعمالها األدبيه املتخصصه،وهي بالفعل 
املهجري  األدب  يف  والفكر  لألدب  ذخر 

املعارص يف اسرتاليا .

ـ  عربيـة  التلغـراف  جريـدة  يف  نـر 
لية األسـرتا

الدكتورة 
نجمة حبيب  

الكاتب األستاذ
OAM هاني الرتك 
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منوعات

طائرة ركاب شركة »سكوت« 
أعيد توجيه مسارها مجددا إىل أسرتاليا ! 

مجلة عرب أسـرتاليا ـ سيدني ـ  م.م/ 
هــ.د )د ب أ( ـ اضطرت طائرة ركاب 
تابعـة لركـة "سـكوت" العـودة إىل 
مطـار سـيدني الدويل. وخـالل الرحلة 
التكلفـة، تشـاجر رجالن  املنخفضـة 
ممـا جعـل الطيـار يعـود إىل نقطـة 
البدايـة. فما الـذي حصـل بالضبط؟

نقلـت وسـائل إعـالم أسـرتالية اليوم 
الثالثـاء )22 كانـون الثانـي/ ينايـر 
2019( أن خمسـة ركاب اضطـروا إىل 
مسـاعدة طاقـم طائـرة يف السـيطرة 
مالبسـه  يمـزق  كان  رجـل  عـى 
ويتجـرد منهـا خـالل رحلـة متجهـة 

إىل سـنغافورة، أعيـد توجيه مسـارها 
مجـددا إىل أسـرتاليا.

وذكرت الرطة االتحادية االسـرتالية 
لهيئة اإلذاعة األسـرتالية )إيه بي يس( 
أنهـا اعتقلـت الرجـل عندمـا هبطت 
الطائـرة التابعة لركة "سـكوت" يف 
مطـار سـيدني الـدويل مسـاء االثنني 

)21 كانـون الثانـي/ يناير 2019(.

التابعة لركة طران  الطائرة،  وكانت 
يف  التكلفة،  منخفضة  رحالت  تُسّر 
طريقها من جولد كوست إىل سنغافورة 

عندما بدأ رجالن يتبادالن اللكمات.
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الركاب  سجله  فيديو  مقطع  وأظهر 
يحاول خنق  االنرتنت رجال  ونر عى 
اآلخر، قبل أن يتمكن الطاقم والركاب 
بعضهما  عن  فصلهما  من  اآلخرون 
مضيفة  مع  رجل  وتجادل  البعض. 
بتمزيق  فجأة  قام  عندما  بالطائرة 
قميصه وهاجم شخصا آخر. وانقض 
عدد من الركاب عى املهاجم وسيطروا 

عليه وتم تقييد يديه وساقيه.

وقـال أحـد الـركاب لــ "إيه.بي يس" 
إن رجـالً كان يتنـاول مروبا كحوليا 
بكثافـة، وأصبـح عدوانيـا بعـد نحو 

20 دقيقـة من إقـالع الرحلـة. وقالت 
"سـكوت"  رشكـة  باسـم  متحدثـة 
إن الرجـل بـدا طبيعيـا أثنـاء اإلقالع، 
لكنـه رسعان مـا بـدأ يزعـج الركاب 

به. املحيطـني 

ويف محاولـة لتهدئة الوضـع، تم نقله 
قبـل  بالطائـرة مـن  آخـر  إىل مـكان 
طاقـم الضيافـة، كما ُمنع مـن تناول 
الكحـول. واتخـذ الطيار قـرار العودة 
تعلـن  ولـم  سـيدني.  يف  والهبـوط 
املسـافر  كان  إذا  مـا  بعـد  الرطـة 

اتهامـات سـيواجه 
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شعر محمد ساسة

أحبك حني أحس بأني ال أحبك
حني أنثر عن رسيري غبار الحنان 

عندما أرتدي أي ثوب وأخرج
وال أعرف إىل أي مكان 

حينما أكتفي بفنجان قهوة
وال يغريني هوى الفنجان
حني ال أهتم بلون السماء 

وال أفرق بني البنفسج والريحان 
حني ال أشتاق لضم ذراعي
أو يستوقفني أنني كمان 

أحبك حني أحس بأني كرهتك 
حني ال أسأم من النوم وحدي

 وال أسأل : مالساعة اآلن .
**

 من تعاريق الحب
الحب هو القاتل الوحيد 

 الذي لم يقتل أحدا

أجمل الكذبات حني 
 يموت األحبة وجدا
هو املنفى املنفي 

 الذي لم و لن يجد بلدا
وهو الصمت الوحيد الذي 

 يملك أكثر من صدا
الحب هو السحر الذي

 يدللنا بلحضة ويذلنا أبدا
للحب من فينا الذي لم 

 يكن له فدا
أحى ما يف الحب

 أن منتهاه .. املبتدا
يف الحب حني نبتعد
 يصر بعدنا موعدا

نبكي ونكره من نحب 
 ونقبل الذكرى غدا

الشاعر محمد ساسة
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 معالجة االكتئاب والتوتر 
عن طريق التنويم اإليحائي

بقلم : األستاذة نجاح كرباج، األخصائية 
العالج  الريري  اإليحائي  العالج  يف 

بالطاقة الحيوية

مجلة عرب أسرتاليا ـ سيدني ـ 

يعاني ماليني من الناس حول العالم من 
النفسية والعقلية كاالكتئاب  األمراض 
القلق  او  depression والتوتر العصبي 
anxiety  نتيجة تجارب مر بها الشخص 
مرحلة  يف  الجنيس  كاالعتداء  حياته  يف 
الطفولة، او نتيجة الحرمان من حنان 
نتيجة  او  معاً  االثنني  او  األب  او  االم 
واالستهزاء  وتوبيخه  الطفل  رضب 
فقدان  عى  شديد  حزن  نتيجة  او  منه 
عاطفية  عالقة  انهيار  او  ما  شخص 

وغر ذلك من أسباب عديدة.  

ر هو من اكثر األمراض العقلية شيوعاً 
ال  لها نصيب  وأسرتاليا  االكتئاب.  يليه 
بأس به من هذه األمراض حيث يعاني 
رجال  خمسة  بني  واحداًمن  شخصاً 
من  نساء  ثالث  بني  من  واحدة  وامرأة 
االكتئاب او التوتر، وغالباً ما تبدأ هذه 
االضطرابات يف فرتة الطفولة املبكرة او 
يف اي وقت من حياة االنسان. ويتوقع 
من  باملئة  وأربعون  خمسة  يعاني  ان 
النفسية  األمراض  من  االسرتاليني 
حياتهم.  من  ما  وقت  يف  والعقلية 
ويعاني مليون شخص من االكتئاب يف 
التوتر  عاٍم واحد ومليوني شخص من 

يف اسرتاليا.

االكتئاب احد األمراض النفسية املزمنة 
االنتحار.  اىل  بصاحبها  تؤدي  قد  التي 

تنمية بشرية
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نقص  من  الكئيب  الشخص  ويعاني 
النوم،  يف  الجسم، اضطرابات  يف طاقة 
او  الوزن  وفقدان  الشهية  فقدان 
األنشطة  يف  املشاركة  تجنب  زيادته، 
قلة  األصدقاء،  وتجنب  االجتماعية 
يف  صعوبة  ووجود  العمل  يف  النشاط 

الحياة االرسية.

هناك عالجات عديدة منها النفسية او 
باألدوية او عن طريق التنويم اإليحائي 

الذي عرف خطأً بالتنويم املغناطييس.

من  اإليحائي  بالتنويم  العالج  يعترب 
اكثر األساليب املهمة والفعالة الخالية 
النفسية،  األمراض  لعالج  األدوية  من 
وتساعد املريض عى مواجهة املشاكل 

والتعامل معها بصورة صحيحة. 

إن التنويـم اإليحائي الريـري يعتمد 
عـى درجـة عاليـة مـن االسـرتخاء،  
بالشـعور  املريـض  يبـدأ  حيـث 
باالسـرتخاء العميـق وبعـد الجلسـة 
االوىل يالحـظ املريض انه بـدأ يتخلص 
تدريجيـاً  مـن االكتئـاب او التوتـر. 

العقل  مع  بالتحدث  املعالج  يبدأ  ثم 
األسئلة  وطرح  للمريض  الباطن 
الطفولة  او  الشباب  سن  اىل  وإرجاعه 
لألذى  املريض  فيه  تعرض  عمٍر  اىل  او 
ملعرفة األسباب الكامنة وراء التوتر أو 
يعيش مجدداً  املريض  االكتئاب، وكأن 
اثرت عى مجرى  التي  الحادثة  احداث 

حياته.بعد ان يدرك املعالج السبب وراء 
املرض النفيس يبدأ بزرع أفكار إيجابية 
يساعد  كي  الباطن  العقل  يف  جديدة 
املريض عى تخطي العقبات التي اثرت 
اإليجابية  األفكار  عى حياته. وتساعد 
وقد  والقلق  التوتر  من  التخلص  عى 
مسجل  رشيط  بإعطاء  املعالج  يقوم 
بعد  املريض  يستطيع  خطوات  فيه 
الجلسة السماع للتسجيل لعدة ايام اىل 

ان يشعر بالراحة.

كذلـك قـد يطلـب املعالج مـن املريض 
ملسـاعدته  يوميـاً  التأمـل  ممارسـة 
عـى التخلص مـن التوتـر واالكتئاب. 
اإليحائـي  العـالج  يف  وكأخصائيـة 
فيمكنني ان اسـاعد األشـخاص الذين 
مـن  للتخلـص  سـدني  يف  يعيشـون 
القلـق او التوتـر او االكتئـاب وغرهم 
من األمراض النفسـية. كمـا ان هناك 
دورات التأمـل والتـي سـتبدأ قريبـاً. 
ملعرفـة التفاصيـل وللتسـجيل يرجى 
إرسـال رسـالة عى الربيد االلكرتوني 

األستاذة نجاح كرباج
 info@najahshypnotherapy.com.au

www.najahshypnothrey.Com.au
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 تعرف على العوامل 
املساعدة لتطوير الذات

مجلة عرب أسرتالياـ  سيدنيـ  وكاالت 
ـ دائًما تشعُر بأن ال فائدة منك وترى 
وتسعى  اآلخرين،  من  شفقة  نظرات 
ألن تُغّر هذه النظرَة من خالِل تطوير 
ومهاراتك  ذاتك  من  تُغّر  أن  الذات، 
أّن كلَّ إنساٍن يريُد  باستمرار، وال شّك 
شخًصا  ويصبَح  ذاته  من  يطوَر  أن 
بطبيعته  اإلنساَن  أنَّ  حيث  ناجًحا، 
ومنذ والدته وهو يف حالِة تطوٍر ونمٍو 
مستمٍر من الناحيِة الجسديِة والعقليِة 
والناحيِة املعرفيِة، ولكن يف وقٍت معني 
يكوُن  قد  وهذا  التطور،  هذا  يتوقُف 
إىل  نتيجة  أو  نفسه  الشخِص  بسبِب 
ولتخطي  إرادته،  عن  خارجٍة  ظروٍف 
التي  األسس  أفضل  إليك  الظروف  تلك 
وتصبَح  الذات،  تطويِر  عى  تساعدك 

شخًصا ناجًحا، وتستطيُع التعامَل مع 
جميِع املشاكِل بشجاعٍة.

ُطُرق تساعدك عى تطويِر الذات

الرؤيُة املستقبليُة

كي تتمّكن من تطويِر الذات واالرتـقاِء 
رؤيٌة  لديك  يكوَن  أن  يجب  بمسـتواك 
يف  تساعدك  واضحـٌة  مستقـبلـيٌة 
تسأَل  أن  خالِل  من  وذلك  التطوِر، 
نـفسك بعَض األسئلِة وهي: كيف ترى 
نفسك يف غـضوِن األشـهِر والسـنوات 
يف  تصبَح  أن  تريـد  ماذا  القادمة؟ 
األهـداُف  هي  وما  القادمة؟  سنواتك 
ويجب  حلمك؟  إىل  تصُل  تجعلـك  التي 
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عند وضِع خطتك املستقبلية أن تكوَن 
تُبالغ  ال  واقعيًة  أكثَر  خطًة مستقبليًة 
فيها حتى ال تُصاُب باإلحباِط، والشعوِر 
من  وضعته  ما  تحقق  لم  إذا  باليأِس 

طموحاٍت وتطلعاٍت.

الطريُق الذي ستسلكه

أن  عليك  يجب  الذات  تطويِر  أجِل  من 
تختاُر  اتّجاٍه، هل  أيِّ  يف  تحدَد طريقك 
مجاَل التعليِم والحصوِل عى شهادات 
كي تصَل بك إىل أعى املراتِب؟ أم تتطرُق 
تتفتَح  حتى  واالطالِع  القراءِة  إىل 
تدريبية  دوراٍت  تأخذُ  أم  مداركك؟ 
أعى  إىل  تصُل  أم  بمستواك؟  للنهوِض 
الجمُع  وهي  الذات،  تطويِر  درجات 
كّلها  واحٍد؟  آٍن  يف  األساليب  هذه  بني 
امللحوِظ  للتطوِر  ستقودك  أساليب 
والظاهِر عى شخصيتك وحياتك، وإن 
كان ذلك سيحدث بمستوياٍت مختلفٍة 

حسب كّل طريقة.

هي  الذات  لتطويِر  الطرِق  أفضِل  من 
املحاسبُة لنفسك باستمرار، وأن تسأَل 
الكثرَ  إجاباتها  ستحدُد  أسئلًة  نفسك 
وإىل  بدأت  كيف  للتطوير،  طريقك  يف 
عمليِة  يف  بطٌء  هناك  هل  وصلت؟  أين 
واعتداٍل؟  بنظاٍم  تسر  أنّها  أم  التطوِر 
ومن األفضِل أن تُخصص لك دفرتًا حتى 
البداية وحتى  منذ  به خطواتك  تُسّجل 
الدفرتَ  ذلك  ألنَّ  غايتك؛  إىل  الوصول 
مواصلِة  عى  باستمرار  سيحّفزك 

خططك عندما تبدأُ يف التقدِم يف تطويِر 
النهايِة  يف  غايتك  إىل  تصَل  حتى  ذاتك 

وتحقِق ما تريد.

أن  يجب  التي  األُسس  أهمِّ  من  يُعترب 
يف  تبدأَ  أن  قبل  البداية  منذ  تُحددها 
أن  وهي  الذات،  تطويِر  خطِة  تحديِد 
بها،  تقتدي  قدوًة  عينيك  صوَب  تضَع 
وقد  ناجحًة،  شخصيًة  تكوَن  أن  عى 
إىل أعى مراتب تحقيِق  عانْت للوصوِل 
الذات حتى تعطيك قوًة ودافًعا للوصوِل 
إىل ما تريُد أن تصَل إليه، وما قد وصلْت 

إليه قدوتك من قبل.

الرياضة

بالطبع، الرياضُة مهمٌة يف تطويِر ذاتك، 
العقِل وزيادِة  تنشيِط  تعمُل عى  فهي 
الذكاِء والطاقِة، وهذا يتحّقُق من خالِل 
ممارسِة الرياضِة، فهي تعطيك طاقًة 
يمكن  فال  ملحوًظا،  ونشاًطا  إيجابيًة 
جسٍم  بال  سليٍم  عقٍل  عى  الحصول 
جسٍم  عى  الحصول  يمكن  وال  سليٍم، 

سليٍم إاّل بالرياضِة.

الغذاُء

الحرُص عى االستيقاِظ باكًرا، وتناوِل 
وجبة اإلفطار يُعترب من أهمِّ الخطوات، 
فوجبُة اإلفطاِر هامٌة جًدا إلمداِد الجسِد 
بالعمليات  للقياِم  الصباِح  يف  بطاقٍة 
الحيوية طوال اليوم، وكذلك ما تتناوله 
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من طعاٍم سيعوُد عليك إّما باإليجاِب أو 
السلِب، فيجُب عليك اتباع نظاٍم غذائي 
صحيح يعود عليك بالحيويِة والنشاِط 

لتحقيِق أهدافك وطموحاتك.

االبتعاُد عن السلبيات

يجُب االبتعاُد عن العاداِت السيئِة، والتي 
املكيفات  كإدمان  بصحتك  تّر  قد 
وغرها من العادات التي ال تنفعك، بل 
أداٍة  تعوُد عليك بالسلِب فال تجعل من 
تقودك. كن أنت من يتحكم يف نفسك، 
واختيار  املحبطني،  األشخاَص  وتجنب 
يتمتعون  الذين  املتفائلني  األصدقاء 
العبارات  وتجنب  إيجابيٍة،  بشخصيٍة 
فاشل،  أنا  مثل:  واملحبطة  السلبية 
إيجابيًة  أكثَر  بعباراٍت  واستبدالها 

وتشجيعيًة مثل: سأنجُح.

التفاؤُل

يف  نبيلٍة  كقيمٍة  التفاؤِل  فائدُة  تظهُر 
عى  وتحفيزه  اإلنساِن،  دوافِع  تنميِة 
إتماِم مسرته وسعيه يف تطويِر ذاته، 
وتحقيق أهدافه وطموحاته، وينعكُس 
أثناَء  السعادِة  استشعاِر  يف  التفاؤُل 
الذات،  لتطوير  املعتادة  العمليات 

والتنمية، والتعّلم املستمر.

الثقُة بالنفِس

إّن النجاَح الحقيقي يبدأُ من احرتاِم الذاِت 

وتقديرها، والثقِة بإمكاناتها وقدراتها، 
وتربُز أهميُة الثقِة بالنفِس يف إقداِم املرِء 
وبقدراته  بنفسه  واعتزازه  وتقدمه، 
الواثُق  ويكتسُب  وأداِئه،  ومهاراته 
مميًزا  ونضًجا  جديدًة،  معارًفا  بنفسِه 
ينعكُس عى جودِة األداِء وإتقاِن األعماِل 
وتُشعُل  وُمّطردٍة،  ملحوظٍة  بصورٍة 
الثقُة بالنفِس عزيمَة املرِء، وتوقُد هّمته، 
وتعزُز حيويته، وحبَّه لعمله ووظيفته 

واختصاصه وشخصيته.

التدرُّج والتوازُن

ِج ترتيب األداِء وتنظيمه؛  يُقصد بالتدرُّ
أهدافه،  عى  اإلنسان  ليحصل  وذلك 
ببناٍء  فشيئًا  شيئًا  طموحاته  ويحقق 
متناغٍم ومنظٍم ال تخبُّط فيه وال تململ، 
األولوياِت  ترتيَب  ُج  التدرُّ ويتضمُن 
متطلبات  يحقُق  باتزاٍن  واألعماِل 
ليصل  وذلك  ومدخالته،  التطوير 
وكماله  األسمى،  غاياته  إىل  اإلنسان 
مّدَة  يمنحانه  وتوازٍن  باعتداٍل  الذاتي 
عطاٍء أطوٍل واستقراًرا أمثاًل ال يشوبه 

اإلرهاُق واإلحباُط والتوتُر.

التطوِر  الوقوُف يف نقطٍة واحدٍة وعدُم 
إليه غالبية البِر، ولكن  والتميِّز يلجأُ 
السعادَة  لك  يجلَب  لن  االختيار  هذا 
وفاتك.  بعد  رسيًعا  الناُس  وسينساك 
ضمِن  من  ليكن  القارئ  عزيزي  لذلك، 
عى  أثًرا  لترتك  الذات  تطويُر  أهدافك 

هذه األرض.



50 العدد السادس فبراير 2019مجلة عرب أستراليا

 تعرف على كيفية تطوير 
الذات يف مجال العمل

مجلة عرب اسرتالياـ  سيدنيـ  أكاديمية 
الشخصية  التنمية  تساعد  ـ  بروت 
السلبية  األفكار  تجنب  عى  واملهنية 
نحو  خطوات  اتخاذ  من  تمنعنا  التي 
بالجلوس  عليك   لذلك  الذات،  تحسني 
من  ومراجعتها،  فرتة،  كل  نفسك  مع 
خالل وضع معاير شخصية لتحسني 
أدائك يف العمل والحياة. لذا، يف هذا املقال 
سنطرح عليك 15 طريقة تساعدك عى 
تطوير الذات يف مجال العمل، وتحسني 
جديدة  مستويات  إىل  للوصول  أدائك 

أكثر تقدًما من املهارة.

نظم وحدد أولوياتك

جدول  يف  وتنظيمها  أولوياتك  تحديد 

يومي بداية جيدة جًدا؛ لتطوير نفسك 
أو  أهم ثالث  السواء، حدد  وعملك عى 
أن  إىل  تحتاج  حرجة  مشاريع  أربعة 
بجدول  يوميًا  عليهم  واعمل  تكتمل، 

زمني محدد، وستبهرك النتيجة.

ال تعمل عى مهام كثرة يف نفس الوقت
الهاتف،  عى  كالرد  املهام  تعدد 
عى  والعمل  الربيد،  رسائل  ومراجعة 
الوقت،  نفس  يف  مروع  من  أكثر 
فتعدد  شديد،  ذهني  تشتت  لك  يسبب 
املهام يضعك يف ضغط نفيس وذهني؛ 
ويخفض  ذكائك،  معدل  من  يقلل  مما 
التعامل مع املشكالت،  من قدرتك عى 

كما أنه يوقعك يف الكثر من املتاعب.



51 العدد السادس فبراير 2019مجلة عرب أستراليا

تجنب أن تشتت نفسك

أدمغتنا تعمل بشكٍل أفضل عندما تعمل 
االنتهاء  عليك  لذلك  واحدة،  عى مهمة 

من مهمة قبل البدء يف مهمة أخرى.

كيف تتعامل مع من يقاطعك

يقاطعك  أن  الطبيعي  من  عملك  أثناء 
أحد  أو  رؤسائك،  أو  العمل،  زمالء  أحد 
أفراد أرستك، إن كان األمر غر رضوري؛ 
ملواعيد  يقاطعك  من  كل  تأجيل  حاول 
ما  ودّون  للجميع،  واستمع  متقاربة، 
يقولون إن كان خاًصا بالعمل. أما إن 
كنت ال تستطيع فعل ذلك، عليك بتحديد 
آخر ما كنت تعمل فيه قبل املقاطعة، 

لتبدأ من حيث انتهيت قبل املقاطعة.

عليك انهاء أي عمل تبدأه

العديد منا يبدأ عمل ثم ال ينهيه. فكر 
التي بدأت فيها مروع  املرات  يف عدد 
الطريق،  منتصف  يف  توقفت  ثم  جديد 
اتخذته ثم تراجعت عنه،  كم من قرار 
أو قمت بتأجيله؟ لذلك عليك بإنهاء أي 
عمل تبدأه حتى ال تجعل حياتك سلسلة 

من األعمال املؤجلة.
قسم املهام الكبرة إىل أجزاء صغرة

 
مروع  الستكمال  الطريق  يبدو  قد 
تأكد  لكن  لك،  بالنسبة  صعبًا  ضخم 
هذا  الضخم  مروعك  قسمت  إذا  أنه 

ووضعت  صغرة،  وخطوات  مهام  إىل 
خطة زمنية لكل خطوة، سوف يصبح 
تحقق  وسوف  سهاًل،  شئ  كل  حينها 

اإلنجاز الذي تريده.
 

فكر بعقلية رئيسك يف العمل

ترى  يجعلك  املدير  بعقلية  التفكر 
األهداف  لك  ويُظهر  كاملة،  الصورة 
بشكٍل أوضح، كما أنه سيعطيك فرصة 
لطرح أسئلة مثل: ما الذي يبحث عنه 
وراء  هدفه  ما  أو  الجزء،  هذا  يف  املدير 
هذه  مثل  طرح  أن  إذ  الطلب؟  هذا 
تحقيق  نحو  تسعى  سيجعلك  األسئلة 

عملك بشكٍل أكثر كفاءة.
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منوعات

اإلعالميّة كلود ناصيف حرب دعوة للمشاركة يف 
“عرس األدب الثاني -“عيناكَ مرفأ لحنيني”

اإلعالميّة كلود ناصيف حرب
ـ  سيدني  ـ  أسرتاليا  عرب  مجلة 
ناصيف  كلود  واإلعالميّة  األديبة  بدأت 
األدبيّة منذ سّن مبكرة،  حرب رحلتها 
مروع  خالل  من  أعمالها  وطّورت 
“أفكار  الدويهي  جميل  د.  األديب 
الراقي،  املهجرّي  لألدب  اغرتابية” 
وأطلقت باكورتها “كلمات من أعماق 
“عرس  ومميّز،  كبر  حفل  يف  الحّب” 
األدب املهجرّي األّول” عام 2017، وها 
مجموعة  يف  تطّل  ناصيف،   كلود  هي 
بعنوان  والحنني  الحّب  ثانية من شعر 

“عيناَك مرفأ لحنيني”.

وهذه الرسالة املوّجهة من األديبة حرب، 
شخصية  ودعوة  محبّة  رسالة  هي 
الثاني  األدب  للمشاركة يف “عرس  لك، 
)الدعوة  لحنيني”.  مرفأ  “عيناَك   –
مرفقة أدناه( راجني منكم املشاركة يف 
هذا الحدث الثقايف الراقي الذي سيقام 
مساء 27 شباط املقبل 2019، وتأكيد 
عربية  لبنانية  أديبة  ملسرة  دعمكم 
إغناء حضارتنا وثقافتنا يف  تساهم يف 
املهجر البعيد ويف عالم االنتشار. وألف 

شكر ملحبّتكم.

تتّرف األديبة اإلعالمية كلود ناصيف 
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حرب   بدعوتكم لحضور أمسية أدبية 
راقية – عرس الكلمة 2 بعنوان ” عيناَك 

مرفأ لحنيني”
األدبية  مجموعتها  صدور  بمناسبة 

الثانية “عيناَك مرفأ لَحنيني”
املكان: صالة جمعية كفرحلدا الخرية 

 )White Castle(
 Canterbury Road, Lakemba 925

  2019 شباط    27 األربعاء   الزمان: 
تمام الساعة 07 مساء 

يتخّلل األمسية برنامج أدبي راق وتقّدم 
الفنّانة إحسان حّدارة وصلة غنائيّة مع 
موسيقينّي من املركز العربي األسرتايل 
األمسية  برنامج  ,يقّدم  للموسيقى 
وتختتم  الدويهي  جميل  د.  األديب 

بضيافة ومروبات وتوقيع الكتاب.
يرجى تأكيد الحضور عى رقم  الهاتف  

0427777972

 الدعوة عاّمة وشكراً جزيالً لحضوركم 
، األمسية برعاية   *جمعيّة كفرحلدا 
اللبناني  األسرتايل  املجلس   * الخرية 
 * الحضارات  لحوار  الرق  نادي   *
مروع أفكار اغرتابية لألدب املهجري 

الراقي.

عال  األستاذة  تتقدم  املناسبة  هذه  ويف 
عرب  مجلة،  تحرير  رئيسة  بياض، 
التربيكات  بأجمل  سدني،  ـ  أسرتاليا 
وتتمنى  املناسبة  هذه  يف  والتهاني 
دوام  حرب،  ناصيف  كلود  لألعالمية  

النجاح والتألق.
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سياحة

دار األوبرا يف سيدني

اسـتغرق بنـاء دار األوبـرا يف سـيدني مايزيـد عن 16 عـام حيث تـم افتتاحها 
رسـميا عـام 1973 بتوقيـع مـن املصمـم املعاملى املعمـاري الدنماركـي يورن 
أوتسـون وهـى تبدو كسـفينة كبـرة تتجـه إىل البحـر وىف عـام 2004 قامت 
الحكومـة بتطويـر الدار حيث صنعـت جدران قاعات االسـتقبال مـن الزجاج 
كمـا تسـتوعب الـدار أكثـر مـن 500 ألف متفـرج كما يوجـد كذلك عـددا من 

املقاهـى واملطاعم .
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برج سيدني

صمم الربج املهندس املعماري 
بارتفاع   1981 عام  دونالد 
1073 قدم فوق مستوى سطح 
البحر ليكون بذلك أطول مبنى 
الربج  ىف مدينة سيدنى ويوفر 
بأكملها  للمدينة  شاملة  رؤية 
دوارأعاله  مطعم  يوجد  كما 
تابع  السينما  دور  من  وعددا 
ىف  السياحة  معالم  افضل 

اسرتاليا 2019.
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تاسمانيا

قديما  تريتط  تسمانيا  كانت 
بري  بطريق  اسرتاليا  قارة  مع 
طبيعي ولكن اآلن تم تحويل هذا 
أشهرها  جزيرة   51 إىل  الطريق 
منحدرات  حيث  فلندرز  جزيرة 
جزيرة  وتتميز  امللون  الجرانيت 
عن  والبعد  بالهدوء  تاسمانيا 
األزدحام كما تقع داخلها حديقة 
تشتهر  والتى  الوطنية  فريسنت 
وكانت  الوردي  الجرانيت  بجبال 
قررت  قد  االسرتالية  الحكومة 
تحويل  37% من ارايض الجزيرة 
تقع   ، طبيعية  محميات  إىل 

تاسمانيا جنوب رشق اسرتاليا.
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أزياء

أزياء عام 2019 
مجموعة من تصاميم  كريستيل عطاهلل
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مجله عرب اسرتاليا -سدني –  
من تصاميم  كريستيل عطالله – زهر مراد – شانيل .
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مطبخ

كبه نيه بقوالب

املكّونات
1. لحمه نص كيلو )فتيله( 

2. برغل نص كيلو ناعم 
3. ملعقه كبره دقه الكبه 

4. بصله كبره 
5. رشه ملح 

6. قرن حر اخر 
7. مـاء لنقـع الربغـل تقريبـا 2كـوب 
حسـب عـدد كبايـات الربغـل منحـط 

الي  نفـس 

الخطوات
1. بنقع الربغل لتفتح الحبه منيح

2. بحـط اللحمـه مـع الربغـل والبصل 
والبهـارات ورشـه امللـح وبلمكنه

3. بعملـون مـن ٣اىل ٤مـرات حسـب 
انتـو كيـف بتحبـو

4. انا بحط معا جوز
5. حطيت شـويه زيت بلقالب ورجعت 

طبيتون



عرب أستراليا
مجلة

العدد السادس فبراير 2019


