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ذًحلخ
احلياة عىل  منفتح عــريب ــرتايل اس كل  اىل
الفعل عىل وبالقدرة بذاته، ومؤمن وحتدياهتا..
الصعاب لتجاوز واملنظم  ــادف واهل الواعي
االجتامعي التقدم طريق عىل  والسري والعقبات،
واحفادنا وألبنائنا لنا افضل غد بناء باجتاه
والفئوية التزمت وذلك بعيدًا عن وللبرشية مجعاء

والعدوانية. والعنرصية والتمييز

لحلخْ هالٌّ
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خلحلأل
عنوان حتت تباعًا، ستصدر سلسلة، يف االول اجلزء هو واإلنتامء" اهلوية "إشكالية
ووعي عامة، رؤية صياغة يف املسامهة اىل السلسلة هذه هتدف العرب".  "االسرتاليون
انتاج حوار من خالل وذلك اسرتاليا، يف واحفادهم العرب وابنائهم للمهاجرين مجاعي

اجلديدة. التارخيية ظروفهم حول وافكار ومعرفة
واإلشكاليات والتحديات اجلديد الوطن  حمورية من البحثية السلسة هذه  تنطلق
الضاد. لغة ابناء حلياة كافة املجاالت الرئيسية يف النوعي الواقع هذا التي يطرحها واآلفاق
قرية اىل وحتول العامل واملواصالت اإلتصاالت جمال يف اهلائلة والثورة العوملة ظل ويف
البرشية، تواجهها التي يف خمتلف القضايا وحربا، سلام وتناقضا، تكامال تتفاعل، صغرية
مع احليوية التفاعالت عن بعيدا وتداعياهتا اجلديدة اهلوية اغوار سرب علينا املستحيل من

الراهنة. الدولية االوضاع ظل يف العربية القضايا
الوطن يف  حيدث ما بني وعضوي مبارش  ارتباط احلالية، الوقائع تبني  وكام  فهناك،
االحداث مع وذاتية موضوعية تفاعالت خالل من وذلك  والدياسبورا والعامل العريب

اجلارية. والتحوالت
بابعاده او تراجعا، تقدما العربية، املجتمعات يف جيري فام جدليا، طابعا يأخذ هنا التفاعل
الدياسبورا اوضاع فان املقابل، ويف العربية املهاجر يف مبارشة يؤثر واخلارجية، الداخلية
وابعاد تؤثر باشكال وامكانياهتا، نفوذها ومدى اجلديدة، املجتمعات يف ومكانتها نفسها
لبعضهام املوضوعية الطرفني حاجة يطرح الذي االمر العربية... املجتمعات يف خمتلفة

للتحديات. البناءة االجيابية املواجهة يف والتكامل والتناغم التعاون اجل البعض من
مع التعاطي يف فلسفة اجيابية تقديم اىل العرب" "االسرتاليون سلسلة هذا تطمح كل يف
مجاعي ووعي لذاتنا، رؤية عىل صياغة الرتكيز يف تتجسد وهي اجلديدة، التارخيية الظروف
واسلوب الفعل ردات منطق عن بعيدا وذلك والبناء للعمل اسرتاتيجية ومفاهيم لواقعنا،
من العشوائي االسترياد ممارسة عن ايضا وبعيدا للتحديات، السلبية واملواجهة الرفض
واالنشطة لالشكال الببغائي  والنسخ  اجلاهزة واملقوالت للشعارات العربية اوطاننا

والتحركات.
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عن جوهريًا ختتلف فيها، واالستقرار اسرتاليا اىل هجرتنا  ان هنا، املفصلية القضية 
االم. الوطن اىل بعدها والعودة او تقرص، قد تطول بلد آخر، اىل حمددة زمنية لفرتة اهلجرة

اوالدنا ومستقبل "بيتنا" هي وتفاصيل، مشاعر أية عن وبعيدًا فعليًا، اسرتاليا
كافة وموضوعيًا، الصفة، حيدد هبذه والذي اجلديد، وطننا هي باختصار، اي، واحفادنا...

العام. بالشأن التعاطي قضية ذلك يف حلياتنا بام الرئيسية اجلوانب
العامل يف جمتمعاتنا قضايا عن والتخيل االم اوطاننا عن االنسالخ الكالم هذا هل يعني
فهم كيفية تتمثل يف هنا ولكن القضية اطروحات، هكذا يف للتفكري حتى جمال ال العريب...
باوطاننا اسرتاليني، كمواطنني اجلديد، التارخيي النوعي موقعنا من تربطنا التي العالقة

االم.
حادة وأزمات إحتالالت من الساخنة، املواجهات اجواء من وبالرغم املنطلق، هذا من
عىل "احلرب بـ يسمى وما االمربيالية" و"الوطنية العنرصية مناخات اىل العربية، اوطاننا يف
يف الغربية... فاننا الدول يف السائدة واالسالمي، العريب تأهيل" العامل و"إعادة االرهاب"
مع املسؤول  العقالين  والتفاعل "اآلخر"، عىل  االنفتاح رضورة من ننطلق السلسة هذه
وتداخلها احلضارات حلوار انساين نموذج بناء املسامهة يف بذلك املختلفة، حماولني اطيافه

بعض. عن بعضا وتوارثها
يبحث والذي العرب" "االسرتاليون  سلسلة من االول اجلزء نطرح السياق هذا يف
الوطن يف واحفادهم  البنائهم وباالخص العرب، للمهاجرين اجلديدة اهلوية ماهية يف
يعكس االول بحثنا  موضوع تكون الن واإلنتامء" اهلوية "إشكالية اختيارنا ان اجلديد.
وهوية هويته لتحديد - الثاين وطنه يف ام يف وطنه االم مقيًام - الفرد االمهية القصوى لدى
واجلامعة.. الفرد عند االول الوجودي السؤال هو اهلوية فسؤال اليها... ينتمي اجلامعة التي

نحن؟ من أنا؟.. من
مل يكن وان - وتلقائيًا يأيت عفويًا االم وطنه للمقيم يف بالنسبة اهلوية حتديد كان واذا
(واملقصود الثاين وطنه يف للمقيم بالنسبة حتديد اهلوية فان - العرب نحن حالتنا كذلك يف
من العديد  اىل وحيتاج والصعوبات باإلشكاليات حمفوفًا يبدو اجلديد)  الوطن  هنا

واالجتهادات. الدراسات
النشاطات كبرية كافة درجة اىل حيدد معه، التفاعل لنقل السؤال، او هذا اإلجابة عىل ان
بالقضايا مرورا االقتصادية اجلوانب من بدءًا واجلامعة... الفرد والعائلة يف حياة الرئيسية
اجلامعة وهوية هلويته االنسان  حتديد ان بمعنى السيايس.. العمل اىل وصوال  الثقافية
من الكثري يف قراراته طبيعة املطاف هناية يف حيدد نفسه،  لوجوده  اي  اليها.. ينتمي التي 
عىل اجلديدة هويتنا حتديد عىل إمجاع ال يوجد انه الواضح ومن االجتامعية. احلياة مناحي
سلسلة عرب فيه االسهام نحاول  ما وهذا اهلجرة، بفعل  الناشئة  التارخيية الظروف  ضوء
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واإلنتامء". اهلوية "إشكالية االول.. بحثنا يف سيام وال "االسرتاليون العرب"
كدولة امام اسرتاليا، التوقف االول تم الفصل يف فصول. ثالثة من البحث هذا يتكون
وتطوره البلد  هذا لتشكيل التارخيي املسار عىل الضوء إللقاء حماولة يف وذلك وجمتمع، 
املجتمعي الفضاء هذا يف  عرب كمهاجرين  حالنا انعقاد كيفية  وبالتايل وخصوصياته،

اجلديد.
إشكالية الفصل الثاين تطوره، يعالج وآفاق االسرتايل للمجتمع عام تصور تقديم بعد
من الرسمية، االحصائيات عىل املستندة املادية باملعطيات ويبني االسرتالية، الوطنية اهلوية
الراهنة. التارخيية املرحلة يف اهلوية هلذه السائد املركب الطابع الديموغرافية، الرتكيبة منظار
التعبري املكثف، هي  العربية االسرتالية  املركبة ان اهلوية اىل البحث يشري السياق هذا ويف
ان الثقافة مبينا العربية، البلدان من املتحدرين املواطنني لواقع جوهرية، واالكثر املوضوعي

الصعيد. هذا عىل دورا حموريا تلعب
يتوقف  ،٢٠٠١ سنة االخري العام السكاين االحصاء اساس  وعىل املنطلق، هذا  من
العام تعدادهم اىل فيشري  العرب، لالسرتاليني الديموغرافية الرتكيبة  امام الثاين  الفصل
يف السائدة والعاملة الكفاءات ومستوى والدينية، القطرية وانتامءاهتم اجلغرايف  وتوزعهم

صفوفهم.
امللموس الواقع نقدية، بروحية  الثالث، الفصل يعالج املعطيات  هذه اساس عىل
بعد اجلديد، الوطن يف يواجهنا االكرب الذي التحدي ان البحث يبني للجالية العربية. وهنا
االنقسامات اهلوية وجتاوز تلك عىل احتضان قادرة عامة بناء مرجعية هو هويتنا، حتديد
نفوذنا وتعزيز باوضاعنا لالرتقاء املساعدة الظروف  وخلق صفوفنا يف السائدة االلغائية

االوسع. االسرتايل املجتمع يف وهيبتنا
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وجمتمعا. دولة اسرتاليا، وتطور لنشوء يف دراسته اين يبدأ من حيتار املرء االوىل، للوهلة
الربيطاين الكابتن  وصول يعترب القارة هلذه "االورويب" اي "الرسمي"، احلديث فالتاريخ
هي الثالث جورج ملكية اىل ضمها واعالنه شواطئها اىل  ١٧٧٠ العام يف كوك جيمس

لوالدة الكيان االسرتايل. البداية
االنسانية، دخلت احلضارة خالية من قارة امام اخلطاب يف هذا هنا نحن آخر، بمعنى
ارضها عىل الربيطاين االستيطان املستعمر "االبيض"ـ  كوك ـ وانطالق وصول مع التاريخ
من الساحقة (غالبيتهم املستعمرين  من االوىل  الدفعة بقدوم ١٧٨٨ العام من شباط يف
الحقا سمي ما شواطئ اىل  فيليب  آرثر  الكابتن بقيادة سفينة   ١١ متن عىل املحكومني) 

سيدين. بمدينة
كام املجردة، احلقائق  اىل واستنادا العام، اإلنساين املنظور من االنطالق ان املقابل، يف
القارة يف البرشية احلضارة فان  واالنثروبولوجية، التارخيية الدراسات من العديد تشري
والذين البالد االصليني، سكان جمتمع تطور مسار هي آالف السنني... اىل االسرتالية تعود

االبروجينيني. تسمية عليهم يطلق
يعكس االنتاج طبيعيا من نمطا االبروجينيون صاغ الطويلة، التارخيية احلقبة هذه طوال
والتطور واالستمرار احلياة استطاع اجتامعيا تنظيًام وأفرز معه امللموسة للقارة، الظروف

الزمن. مدار عىل
حياهتم، نمط يف ماحق، استعامري، ساحق عامل دخول تم ،١٧٨٨ ويف العام فجأة،
وانطالقا القارة االسرتالية، الربيطاين يف االستعامر ان إذ نفسه. الوجودي ومصريهم بل
لبناء واالخالقية القانونية "املرشوعية" اإلحاللية، وبغية حتقيق - طبيعته االستيطانية من
مع االنسانية... احلضارة وغياب الفارغة االرض مقولة اخلاص، طرح العنرصي جمتمعه

املنظور. هلذا اإللغائية التداعيات املنطقية
ووجودهم وبحضارهتم االصليني  البالد بسكان  االعرتاف  يتم  مل االساس هذا عىل
العمل، تم من ذلك، العكس بل، وعىل هذا... القاري وطنهم  يف جدا الطويل التارخيي 
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"االبيض" املرشوع امام من "البدائية" السكانية "العقبة" هذه إلزالة وهادف، وبشكل واع
"اجلديدة". القارة "احلضاري" يف

حتت منظمة إبادة محلة  اىل السرتاليا االصليون السكان تعرض املنطلق،  هذا من
احلقائق وذلك لقولبة "االبيض"، االستعامر قبل من خمتلفة وسياسات وممارسات شعارات

اجلديد. العنرصي املجتمع مرشوع وتسويغ االرض عىل املادية
كافة استخدام من ـ  "Pioneers "الرواد.. - االوائل املستعمرون السياق، مل يتورع يف هذا
بلغة يسمى، ما وصوال اىل استخدام السكان االصليني، إبادة يف مآرهبم االساليب لتحقيق
اىل املؤرخني االسرتاليني من  العديد اشار البيولوجية. فقد الشامل الدمار  اسلحة اليوم،
االبروجينيني، اوساط يف اجلدري بنرش جرثومة ،١٧٨٩ العام االوائل، يف املستعمرين قيام
عىل بقصد القضاء وذلك وضواحيها، سيدين منطقة يف نصفهم اىل مقتل ادى الذي االمر
هذا سابقا استخدم قد الربيطاين اجليش فان وللعلم، اجلامعية. االبادة عن طريق مقاومتهم
الشاملية امريكا يف مقاومتهم عىل والقضاء احلمر اهلنود البادة حماوالته يف نفسه االسلوب

.(١)

السكان اوساط يف اجلدري جرثومة النتشار القاتلة النتائج اسباب وتعود  هذا، 
يف اصال وجوده عدم بسبب وذلك املرض  هذا ضد الذاتية املناعة الفتقادهم االصليني

و "حضارته". "االبيض" املستعمر قبل وصول حياهتم
الرجل قصة مع العام مساره يف  خيتلف ال املجال، هذا يف االسرتايل فالسياق إذا،
"احلضاري" االستيطان مع "التاريخ" دخلت التي "اجلديدة" واالرض "االبيض"
وكندا امريكا يف والتواريخ، التفاصيل اختالف  مع رأيناها التي القصة هذه االورويب...

احلاالت. من وغريها وجنوب افريقيا وروديسيا وفلسطني ونيوزيلندا
للحكومة االستيطانية، - االستعامرية املخططات ان التارخيية املعطيات وتبني
اسرتاتيجي، االول رئيسيني: هدفني  لتحقيق سعت  االسرتالية،  القارة جتاه الربيطانية،
يف العام االستقالل حرب اثر عىل الشاملية امريكا خسارة الربيطانية االمرباطورية لتعويض
امريكا، بعد فقدان جديد، مكان اجياد وهي مبارشة، عملية بحاجة يتعلق والثاين ،١٧٧٦

بريطانيا. من املحكومني إليواء
او "االوروبية"، اسرتاليا نشأت واملامرسات، والسياسات املفاهيم هذه ظل ويف هكذا،
كان القارة،  من خمتلفة مواقع يف مستعمرات شكل  عىل "الربيطانية"، ادق: بتعبري  لنقل

مدينة سيدين. واكربها اوهلا

السرتاليا" تاريخ جديد بقارة... "املطالبة انظر كتاب: - ١
.٤٣ - ٤٢ ص. داي دايفيد
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املستعمرات سكان من الساحقة  الغالبية كانت عرش التاسع  القرن اواسط ولغاية
توسع ومع لكن، االيرلنديني. من رشحية ومن ضمنهم املستوطنني الربيطانيني، من الناشئة
االيدي من للمزيد بالتايل و"فورة الذهب" (Gold rush)، وحاجة البالد الريفي االقتصاد

اليابانيني. من اقل وعدد اجلزر بعض وسكان الصينيني اآلالف من القارة دخل العاملة،
القرار ألصحاب تتضح بدأت الثاين للقرن التاسع عرش، املنتصف ويف االثناء، هذه يف
الكبرية االسرتاتيجية االمهية املحلية، وامتداداهتا الربيطانية االمرباطورية االستعامري يف
من وذلك حمتملة، منافسة اية وجه عليها يف املطلقة السيطرة ورضورة  االسرتالية للقارة

التحديد. وجه عىل والربيطاين "االبيض"، العنرصي "الصفاء" بـ يتسم كيان خالل بناء
كوينزالند معادية للصينيني... عنرصية قوانني بسن املستعمرات بدأت املنطلق هذا ومن
تم والحقا .١٨٨١ العام يف وفكتوريا ويلز ساوث نيو جنوب اسرتاليا، ،١٨٧٧ العام يف
للمستعمرات االسرتالية عام كونفرانس للوجود الصيني يف املعادية الترشيعات هذه تتويج
الصينية اىل التام للهجرة احلظر تم خالله من العام ١٨٨٩ حزيران ١٤ و ١٢ بني ما عقد

اسرتاليا.
العام يف (الكومنولث) الفدرايل الكيان تأسيس تم حتديدا التارخيي السياق هذا ويف

اسرتاليا البيضاء". باسم "سياسة عرفت عامة عنرصية سياسة اساس عىل وذلك ،١٩٠١
الدولة والدة مع اختذت، العنرصية ان اجلديدة، االسرتاتيجية هذه مفاصل  تبني
تنويعات الصينيني والعرق االصفر لتشمل كل جتاوزت شامال، نوعيا طابعا االسرتالية،
"اآلخر"، هلذا حظر اهلجرة عىل فقط مقترصة تعد ومل غري "االبيض"... "اآلخر" واطياف
اشار الصدد، يف هذا "الصفوة". جمتمع اىل "املتسللني" من للتخلص الدؤوب والعمل بل
بعد طوي انه اىل  الوضوح، وبمنتهى ،(٢) ديكن الفريد آنذاك، االحراري الوزراء رئيس
بقي التام،  فنائهم اىل  وصوال تدرجييا ويتناقصون يموتون الذين االبروجينيني، صفحة
بني ٧٠٠٠٠ عددهم اوساطنا ويقّدر اىل طريقهم وجدوا الذين "الغرباء" موضوع امامنا

.(٣) شخص و٨٠٠٠٠
وطنية هوية بلورة يف رئيسيا لتلعب دورا اسرتاليا البيضاء" متت صياغة "سياسة هكذا،
وإعادة انتاج منها مطلوب وطنية حتديدا... والربيطاين "االبيض"، العنرص عىل قائمة
مثل منافسة.. قوة أية وجه يف اجلديدة القارة  عىل الربيطانيني املستعمرين سيطرة  إنتاج

وغريها. اليابان او الصني

يف وزراء اسرتاليا منصب رئيس شغل حمافظ، احراري سيايس (١٩١٩ - ١٨٥٦) ديكن الفريد (٢)
.١٩١٠ - ١٩٠٩ ; ١٩٠٨ - ١٩٠٥ ; ١٩٠٤ - ١٩٠٣ التالية: االعوام

.١٤٦ ص. داي دايفيد السرتاليا" جديد تاريخ بقارة.. "املطالبة كتاب: انظر (٣)
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احلركة إحتواء السياسة هذه هدف كان نفسه، فقد االستعامري املجتمع صعيد عىل اما
امللونة، العاملة  ضد سخطهم بتوجيه وذلك الشعبية، القطاعات وجممل الناشئة،  العاملية
اجلبهة متتني يتم بحيث  أخرى... جهة من "البيضاء"، للعاملة ميزات وتقديم جهة، من

القارة. عىل املطلقة السيطرة يف االسرتاتيجي اهلدف لتحقيق الداخلية
االسرتالية لالحزاب السيايس اخلطاب يف للعنرصية الكاملة السيادة  نالحظ  هنا من
العرشين القرن سبعينيات لغاية وذلك - واالحرار العامل - واليسار اليمني من الرئيسية،

العاملية. ويتلم غوف حكومة ايدي عىل البيضاء" اسرتاليا اإلطاحة بـ"سياسة عندما متت
خمتلفة، حمطات البيضاء" اسرتاليا "سياسة سلكت الناشئة، للهوية تارخيها، وكعنوان يف

العام. التطور فرضها التي واخلارجية املحلية الظروف يف عن املتغريات عّربت
الربيطاين بالعنرص السياسة هذه ارتبطت الثانية العاملية احلرب ولغاية البداية منذ
العاملية احلرب يف اسرتاليا له تعرضت (الذي الياباين االجتياح خماطر وبعد لكن، حتديدا...
املقام يف العمل  سوق ومتطلبات  - االسرتاتيجي  التحدي اي - االول املقام يف الثانية)
الفارغة، القارة ملء هبدف  وذلك السكان، تعداد لزيادة امللحة الرضورة برزت الثاين،
االحتياجات وتلبية جهة،  من  عنها  للدفاع البرشي العنرص من ادنى حد تأمني وبالتايل

اخرى. جهة من االقتصادي للتطور امللحة
فقط، الربيطاين العنرص خالل من للبرش امللحة احلاجة هذه حتقيق عىل القدرة عدم ومع
كان اوروبا، حيث وسط ومن ثم االورويب الشامل ليتضمن "االبيض" مفهوم توسيع تم
مهاجرين النتقاء احلرب بعد الالجئني معسكرات يطوفون االسرتالية اهلجرة دائرة مبعوثو

برشهتم. لون بياض مدى اىل استنادا
ملفهوم اضايف توسيع تم ايضا،  البرشية املادة هذه نضوب اماله الحق،  تطور ويف
حتديدا هنا واملقصود عام،  بشكل االورويب وبامتعاض،  املرة، هذه ليشمل "االبيض"
االيطاليني موضوعنا، يف وهم، بياضهم، درجة  يف  املشكوك اجلنوبية، اوروبا مواطني 

.(٤) واليوغسالف واليونانيني
وبروز العاملي االستعامري النظام واهنيار الدولية واملتغريات احلاجة، ضغط وحتت
متدرج، تشمل بشكل اسرتاليا اىل اهلجرة الثالث، بدأت العامل املستقلة يف والدول االمم
االسيويني ذلك يف بام اوروبيني  غري  مواطنني والتعقيد،  الصعوبة بالغة رشوط ظل  ويف
عدد ان اىل االسرتايل االحصاء مكتب معطيات تشري االطار هذا ويف اوسطيني. والرشق

من املتحدرين  عىل االسرتايل الشارع يف حتقريا يطلق الذي "Wog - "ووغ تعبري فان للعلم، (٤)
اليونان ايطاليا،   - اجلنوبية اوروبا من املهاجرين ضد اساسا  استخدامه بدأ "بيضاء"،  غري اصول
من املتحدرين االسرتاليني اىل  لالشارة بكثافة التحقريي التعبري هذا يستخدم وحاليا  ويوغوسالفيا...

العربية. البلدان
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نسمة، مليون ١٢،٧ اىل ٦ض٧ مليون من ١٩٧١ - ١٩٤٧ بني عامي ازداد قد اسرتاليا سكان
الزيادة. هذه من %٦٠ نسبة شكلوا ان املهاجرين علام

"اسرتاليا فلسفة يف تغيري يواكبه مل للمهاجرين االثنية الرتكيبة يف  التغيري هذا  لكن،
بسياسة يسمى ما السكانية، املتغريات  هذه مواجهة ويف آنذاك، برزت حيث البيضاء"، 
هذه وفرضت السائد. العنرصي النهج  من انطلقت التي  "Assimilation - "االندماج 
وثقافة لغة  وتبني  وعاداهتم وثقافاهتم لغاهتم عن التخيل  اجلدد القادمني عىل  السياسة

املصّغر. الربيطاين اي االسرتايل... اجلديد... املجتمع وقيم وعادات
فرضت فاملعطيات التي االستمرار، العقالنية غري السياسة هلذه مقدرا يكن مل بالطبع،
وغري متدرج، ولو بشكل ايضا، نفسها فرضت للمهاجرين الرتكيبة االثنية التغيري يف اساسا

البيضاء". اسرتاليا "سياسة وروحية اسس عىل أحيانا، مبارش
املجتمع مواقف يف اجلذرية التحوالت وباالخص اجلديدة، العاملية  الظروف  ففي
شاركت والتي  فيتنام، حلرب املعادية احلمالت وتزايد العنرصي، التمييز ضد الدويل
مصريه.. يف تقرير وحقه الفيتنامي الشعب  عىل باالعتداء املتحدة الواليات اسرتاليا فيها
العوامل هذه كل الغرب... يف اليسارية الطالبية واحلركات املدنية احلريات حركة وتصاعد
وجنوب اىل جانب روديسيا اصبحت التي اسرتاليا، عىل ضغطا هائال شّكلت بتداخلها
عامة رسمية اساس سياسة عىل القائمة آنذاك، العامل، الدول الوحيدة يف افريقيا وارسائيل،

للتمييز العنرصي.
واملعلنة، الرسمية البيضاء"، "اسرتاليا سياسة بان تعي االسرتالية النخب بدأت هنا، من
اساسا، بل، الربيطاين "االبيض"، هيمنة إنتاج إعادة تأمني اي وجودها، فلسفة تفقد اخذت
فهذه اهليمنة. هتدد هذه معاكسة تداعيات تطرح موضوعيا اخذت من ذلك، الضد وعىل
االقليمي العام الرأي وكذلك العاملي،  العام للرأي املتزايد االنتباه تثري  اخذت السياسة
قارة إمتالك يف املحدودة، املاليني ذو  "االبيض"، هذا مرشوعية مدى حول اآلسيوي،

سكاهنا. بمئات ماليني املجاورة البلدان فيه تفيض وقت يف بكاملها،
تطور يف  نوعية، تارخيية نقلة، لتحقيق والذاتية املوضوعية العوامل نضجت هكذا، 
كام ومتناقضة بل متباينة، خلفيات ومن النخبة، اوساط الكالم يف فبدأ االسرتايل.. الكيان

البيضاء". اسرتاليا "سياسة جتاوز حول رضورة الحقا، سنبني
ويف االوىل، للمرة التصويت االبروجينيني حق منح ١٩٦٢ العام يف تم االجواء هذه يف
"سياسة عن االوىل، املرحلة شكليا يف ولو العامل، حزب ختىل ١٩٦٥ العام من حزيران
حظر اىل والية) (اول جنوب اسرتاليا بادرت ،١٩٦٦ العام ويف الحقا البيضاء"... اسرتاليا

قطاع اخلدمات. يف اللون اساس عىل العنرصي التمييز
االسرتالية احلكومة إقدام يف وغريها التمهيدية اخلطوات هذه تتويج تم واخريًا،
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االصالحي التقدمي الزعيم  العاميل، الوزراء رئيس قيادة حتت ،١٩٧٣ العام يف رسميا،
متجاوزًا العنرصي، التمييز اساس  عىل  قائمة غري هجرة سياسة تبني عىل ويتلم، غوف

البيضاء". "سياسة اسرتاليا بذلك عمليًا
للدولة، العامة السياسة الرسمية يف النوعية املتغريات هذه عن وتعبريًا السياق، هذا يف
وروحية فلسفة مع نظريًا، ولو اخلط، طول عىل املتناقض الثقافية"، "التعددية مفهوم نشأ
االسرتالية اهلوية يربط  الذي االخري  املفهوم  خالف فعىل البيضاء". اسرتاليا  "سياسة
بتعريفها الثقافية"، "التعددية تؤكد فقط، االنغلوساكسونية والثقافة "االبيض" بالعنرص 
الثقايف التنوع عىل الثقافات"، املتعددة السرتاليا الوطنية "االجندة  يف الوارد الرسمي

املعارصة*. السرتاليا واالثني والديني
لتباينات، امللموسة تطبيقاته خيضع يف الثقافية للتعددية العام التعريف هذا بالطبع، فان
املامرسة يف املفهوم ترمجة اليها تعود التي اجلهة ارتباطًا بطبيعة وذلك عديدة وتناقضات بل

املختلفة. السياسات رسم العملية ويف
اجلديدة العامة السياسة هذه تاريخ ثالثة عقود من عىل مدى احلاصلة التجربة وتبني

احلياة الفعلية... يف وترمجتها معها والتعاطي فهمها كيفية يف رئيسية تيارات ثالثة وجود
وهو هبذا العامة... السياسة هبذه وعمليًا، نظريًا منفتح ومقتنع، تقدمي، عقالين، تيار
اجلديدة السياسة بان التيار هذا ويرى الثقافية. للتعددية الرئيسية الدافعة القوة يشكل املعنى
لبناء املطلوب االجتاه واخلارجية ومتثل الداخلية املتغريات مع للتعاطي الصحيح الطريق هي

الدويل. واملجتمع االقليمي وحميطها نفسها مع منسجمة عنرصية، غري حديثة، اسرتاليا
العنرصي التاريخ  مع عمليًا التيار هذا يقطع والثقايف االثني للتنوع الصادق باقراره
لفك موضوعية ملحة رضورة من هذا االمر يعنيه ما البيضاء".. مع "اسرتاليا لـ السابق 
هويته وله مستقل جديد،  وطن لبناء وااللتفات الربيطانية امللكية مع  النهائي االرتباط

امللموسة. التارخيية تركيبته التعددية وظروفه تعكس التي اخلاصة
فهو للتيار االول.. اخلط طول عىل ومناقض رجعي حمافظ، ثان تيار يربز املقابل، يف
الطابع لديه يف راسخة عنرصية لقناعات جتميلية كواجهة الثقافية" "التعددية مع يتعاطى
وجود اإلشارة اىل اجلانب.. مع الوحيدة االنغلوساكسونية وثقافتها السرتاليا "االبيض"

الواردة املعلومات  اىل انظر  الثقافية التعددية من الرسمي احلكومة موقف حول  التفاصيل من للمزيد *
للحكومة الرسمية  الوثائق خالل  الثقافية" من "التعددية عنوان: حتت (٢٧ ـ  (ص٢٥ الفصل هذا هناية يف

االسرتالية الفدرالية.
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التعددية مفهوم شكليًا حتى ترفض - (٥) نمط "اهلانسونية" - من التيار هذا داخل اجتاهات
املحافظ التيار فان وبالتايل البيضاء". "اسرتاليا خطاب اىل رسميًا وتنادي بالعودة الثقافية
يف ذلك وتداعيات  الربيطانية،  للملكية  االسرتالية  التبعية استمرار مع موضوعيًا يتامهى
باالمس تابعة.. عدوانية خارجية وسياسات ناقصة،  وإستقاللية إشكالية، هوية تقديم 

االمريكية... "البيضاء" لألم واليوم الربيطانية، "البيضاء" لالم
اجتاهاته نسبيًا، وسطي بطبيعته، تتاميل واسع ثالث يربز تيار التيارين هذين هامش وعىل
هبذا وهو وخارجيًا... داخليًا واالجواء السائدة الظروف حسب ويمينًا، يسارًا املختلفة،

السابقني. التيارين من ذاك او هذا كفة يرجح املعنى
عىل العمل يف كبري بشكل يتمركز والثاين، االول الرئيسيني، التيارين بني فالرصاع لذا،
السياسة توجه حسم  وبالتايل ومواقفه قناعاته اىل العريض الوسطي اجلسم هذا كسب

االرض. عىل الفعلية العامة
وتعميمية جتريدية عملية هو العديدة، باجتاهاهتا للتيارات، التقسيم  هذا فان بالطبع،
اسرتاليا. يف الثقافية" كسياسة عامة "التعددية مع التعاطي كيفيات  دراسة  تسهيل هبدف
واالجتامعي والثقايف السيايس الطيف خترتق  التيارات هذه ان امللموسة التجليات وتبني
يف كافة التشكيالت الثالثة التيارات مالحظة يمكن انه بمعنى بشكل عامودي... االسرتايل

الرئيسية. واالجتامعية السياسية
من ذاك او الطرف هذا ملوقف العامة املحصلة رؤية  من يمنع ال  الواقع هذا لكن، 
اقرب هي احلالية اإلئتالف فحكومة السيايس. املجال  يف باالخص الثقافية"، "التعددية 

املحافظ. الثاين التيار اىل واخلارجية الداخلية وسياساهتا بمفاهيمها
تسمله بعد اشهر لعدة هاورد ظل جون احلايل الوزراء  رئيس فان  معروف، وكام هو
هذا ويف ذاته. بحد الثقافية" "التعددية مفهوم استخدام يتحفظ عىل ١٩٩٦ العام يف السلطة
الثقافية التعددية ان اىل - FECCA يف اسرتاليا - االثنية اجلاليات فدرالية جمالس تشري االطار
التعددية شؤون "مكتب إلغاء املوضوع هذا مؤرشات ومن ايام هاورد... حالة تراجع يف
اخلدمات تقديم يف االثنية اجلاليات دور وهتميش اهلجرة" ابحاث "مكتب و  الثقافية"
االنغلوساكسوين) (بمعنى السائد" "التيار مؤسسات دور تعزيز مقابل يف وذلك االجتامعية

اسرتاليا "سياسة اىل بجوهرها للعودة االسرتايل، تدعو املجتمع يف حالية عنرصية هي ظاهرة "اهلانسونية" (٥)
الفدرايل الربملان يف سابق عضو وهي بولني هانسون، االبرز زعيمتها باسم الظاهرة هذه ارتبطت وقد البيضاء"..
يتبنى مستقل تنظيمي إطار تأسيس اىل  وصوال االحراري هاورد جون حزب من السيايس بانتامئها  تدرجت

."One Nation Party - واحدة "حزب أمة وهو: معّرب جدًا اسم عليه اطلقت للجدل املثرية اطروحاهتا بالكامل
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.(٦) هذه اخلدمات يف تقديم الكنائسية
عملية إفشال ١٩٩٩يف عام  رئيسيًا دورًا هاورد لعب نفسه املحافظ  السياق  ويف
مستقل مجهوري نظام اىل الربيطانية للملكية التبعية من اسرتاليا لتحول االستفتاء الشعبي

الثقافية. متميزة بالتعددية وطنية لبناء هوية موضوعيًا يؤسس
مع كامل  بشكل االسرتالية السياسة متاهت  فقد اخلارجية، السياسة  صعيد عىل أما 
االمم جتاوزت حيث بوش،.. إلدارة السافرة اهلجومية العدوانية االمربيالية السياسة 
بقوة وتدعم ودعمت العراق واحتالله، احلرب عىل بشن وشاركت وجملس االمن املتحدة

الفلسطيني. الشعب ابناء ضد االرسائيلية الدموية االحتالل العدوانية سياسة
صفوفها، واالنتهازية يف تباينات من وجود العاملية، وبالرغم املعارضة تقف املقابل، يف
وبناء اسرتاليا الثقافية التعددية جانب العامة اىل باملحصلة رموزها، لدى بعض السياسية

التمييز العنرصي. اساس العدل واملساواة وعدم عىل قائمة مستقلة مجهورية
ناطقة خلفيات غري من املتحدرين بمعنى االسرتاليني االثنية، فان اجلاليات جهتها، من
السياسة فهذه الثقافية... التعددية جانب اىل  وذاتيًا موضوعيًا تقف االنكليزية، باللغة 
االثني التمّيز  يف  كمواطنني، حقوقهم، االسرتاليني  من الفئة  هلذه حتفظ التي هي العامة
الرسمي، وباالخص دون التمييز، نظريًا، ولو وحتول، وغريه، والديني والثقايف واللغوي

اعتبار. او عامل اي من انطالقًا ضدهم
اسس عىل االسرتالية الوطنية اهلوية انتاج العادة املجال الثقافية التعددية وتفتح كام
والتنوع احلاصل االجتامعي واحلراك املتحققة الكبرية االجيابيات من انطالقًا جديدة، نوعية

هذا املجال. يف تطوره وآفاق الراهن االسرتايل والثقايف للمجتمع االثني
الربيطاين غري "اآلخــر"، باالسرتايل اعرتاف هي بجوهرها،  الثقافية، فالتعددية
من ويساهم املواطنية وواجبات مواطنا يتمتع بكامل حقوق ايضا هو كونه يف "االبيض"،

"اجلديد". الوطن هذا بناء يف موقعه
بام غري االبروجينيني، االسرتاليني مجيع عىل ينطبق التارخيي، باملعنى هنا، "اجلديد" و
واخللفية، التوقيت فارق يف مع مهاجرون فكلنا بريطانية... املتحدرين من خلفية ذلك يف
كافة يف وإعالء شأنه الوطن هذا بناء سبيل يف يقدمه إال بام آخر عىل ملهاجر فضل فال لذا،

املجاالت.
التخلص االنكليزية  باللغة ناطقة خلفية غري املتحدرين من االسرتاليني عىل هنا، من
انغلوساكسونية. اصول من املتحدر باالسرتايل مقارنة وجدت، إن  النقص"،  "عقدة من

العنرصية، وثيقة: - FECCA اسرتاليا يف اجلاليات االثنية جمالس فدرالية لـ السياسات مشاريع انظر (٦)
الثقافية. والتعددية املصاحلة
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لبناء اسرتالية موضوعية حاجة وانام هي أحد، من هبة ليست الثقافات متعددة فاسرتاليا
من بالرغم  - العرص روح  مع تنسجم وحديثة، انسانية عقالنية، اسس الوطن عىل هذا
عىل والديموغرافية االخالقية الرشعية وتضفي  - تارخييًا املؤقتة "البوشية" االنتكاسة

العظيمة. القارة هذه حيازة
البالد سكان  بحقوق والعميل، النظري املطلق، إعرتافنا رضورة تربز االطار هذا يف
"االبيض" اإلحاليل االستيطاين االستعامر اصاهبم جراء الذي الكبري وبالرضر االصليني،
من االمكان قدر العمل وبالتايل الطبيعي، جمتمعهم وتدمري القارة، هذه التارخيي يف ملوطنهم

املريعة. مأساهتم عن وماديًا معنويًا تعويضهم يف للمساعدة موقعنا
دورًا يلعبوا ان العربية، جاليتنا ذلك بام يف عىل اجلاليات االثنية، املوضوع هذا ويطرح
ادراج من هذا االمر يتطلبه ما مع مع االبروجينيني، الوطنية املصاحلة حتقيق يف رياديًا فاعًال
املتخصصة الرئيسية املؤسسات عمل وبرامج خطط يف الدائمة االسرتاتيجية املهمة هذه 

بالشأن العام.
اساسًا مع مصاحلنا اجلذرية يتقاطعان رئيسيان، بعدان االبروجينيني من املوقف إن هلذا

ومها: االنكليزية، باللغة غري ناطقة من خلفيات متحدرين كاسرتاليني
واالستجابة "اآلخــر"، بـ الفعيل االعــرتاف عىل يقوم جمرد، انساين بعد أوًال: -
املترضرين جتاه والتعويض واملساواة العدل احقاق وبالتايل املوضوع هذا إلستحقاقات

اجلميع. التعاطي مع يف يعمم ان يفرتض وذلك كنهج
االرض اصحاب هم االبروجينيني بأن التأكيد عىل يقوم واقعي تارخيي بعد ثانيًا:  -
النظر بغض مستوطنون مهاجرون هم سكان القارة من عداهم ما كل وبالتايل االصليون
آبائهم هم أو وصوهلم، كيفية عن أو الدينية... أو اللغوية أو الثقافية أو االثنية خلفيتهم عن

القارة. هذه أجدادهم اىل أو
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يف الثقافية" "التعددية من  الفدرالية االسرتالية للحكومة الرسمي املوقف تدرج لقد
رئيسية*، وهي: وثائق ثالث

الثقافات" املتعددة السرتاليا الوطنية "االجندة ١ـ
”National Agenda for a Multicultural Australia“

اىل هوك بوب بقيادة ١٩٨٩ العام يف العاملية احلكومة قدمته بتقرير تتمثل وهي ..
الرئيسيني. احلزبني دعم ونال الفدرايل الربملان

الثقافات" املتعددة السرتاليا اجلديدة "االجندة ـ ٢
”A New Agenda for a Multicultural Australia “

بعض بتعديل فيها وقامت ١٩٩٩ العام  يف الفدرالية احلكومة اقرهتا وثيقة وهي ..
االوىل. الوثيقة يف الواردة والسياسات االفكار

اجلديدة ١٩٩٩ أجندة تطوير التنوع... يف الوحدة الثقافات:  املتعددة  اسرتاليا " ـ ٣
."٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ـ العوام االسرتاتيجية اإلجتاهات الثقافات: املتعددة السرتاليا

Multicultural Australia: United in Diversity.. Updating the 1999 New “
.Agenda for Multicultural Australia: Strategic directions for 2003 - 2006

من املزيد وتتضمن ٢٠٠٣ العام يف هاورد حكومة اقرهتا  التي  الوثيقة  وهي ..
السابقة. الوثيقة عىل التعديالت

من الفدرالية االسرتالية للحكومة  الرسمية املواقف احدث عىل التعّرف وبغية لذا،
السياسة ويتناول االحدث الوثيقة من االهم اجلزء هنا سنعرض الثقافية" "التعددية

عىل هذا الصعيد. املحددة
*   *   *   *   *   *   *   *   *

خخنخؤجي جب خن٦خؤخ خؤشخي ُّخؤسهحلجل
متساوين مشاركني يكونوا ان يف االسرتاليني  لكافة الفرصة بتوفري احلكومة تلتزم
هذه صيانة ويتم الثقافية. عىل عاداهتم  احلفاظ ويف حياهتم عيش يف واحرار املجتمع، يف
الواليات واملناطق الفدرايل ويف الصعيد عىل القانونية الترشيعات يف االجتامعية املساواة

جيخؤخم خؤخم٨ خؤَّشخء ألُـخبأل ”خؤشخي ُّخؤسهحلجل”
خؤيحلحمخؤ خن٦خؤـخؤالضئَّأل

احلكومي  التعاطي يف  متوازية رئيسية مراحل ثالث عن تعّرب الثالث الوثائق هذه ان باعتقادنا *
املراحل هذه امام فالوقوف بالطبع، االسرتالية. للدولة عامة كسياسة الثقافية" "التعددية مع  الرسمي

ومستفيضة. مستقلة دراسة يتطلب العملية وجتسيداهتا وتداعياهتا وابعادها مضموهنا وتبيان املختلفة
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االخرى.
وهي الثقايف. بالتنوع وحتتفل وحترتم وتقبل، االسرتالية، الثقافية التعددية تعرتف
املبكر، االورويب واالستيطان االصليني،  السكان تراث تتضمن ـ الثقافية  التعددية اي ـ
الذين للمهاجرين املتنوعة اخلاصة بالتشكيلة العادات وتلك املتنامية االسرتالية والعادات

البلد. هذا قدموا اىل
التزامهم عىل فيها واملشاركة الثقافية  قيمهم عن التعبري يف االسرتاليني وتعتمد حرية 
اسرتاليا اىل االول والءهم يقدموا ان االسرتاليني كل من ويتوقع املواطنية. بواجبات
تتجسد الديمقراطي التي ملجتمعنا االساسية واملبادئ البنى كذلك حيرتموا  وان وشعبها،
االنكليزية واللغة الديني، املعتقد وحرية التعبري، وحرية الربملانية، والديمقراطية بالدستور،

واملساواة. باآلخر والقبول القانون، وحكم الوطنية، اللغة بوصفها
املواطنية هذه  وتتضمن االسرتالية. للمواطنية املوحدة القيم الواجبات هذه وتعكس
وهبذا االسرتايل... املجتمع يف الكاملة املشاركة لالفراد تتيح متبادلة وإمتيازات مسؤوليات
االسرتالية القيم التزامنا ان قوي ملجتمعنا، عامل توحيد املواطنية، تعترب اي املعنى فهي،
من جذورنا، ويعزز ظل تنوع يف يوّحدنا عنها، والدفاع واحلرية، والديمقراطية باملساواة

االسرتالية. االجتامعية احلياة مناحي كل يف الكاملة املشاركة عىل قدراتنا
ثقافيًا، ومتنوع منفتح  كمجتمع نجاحنا عىل البناء هو احلكومة هدف فان باختصار،
الديمقراطية وقيمها ومؤسساهتا بامتنا وااللتزام املشرتك، املستقبل خالل  من وموّحد 

الثقافية، وهي: التعددية لسياسة مبادئ اربعة يف الرؤية هذه القانون. وتنعكس وحكم
البنى هذه دعم االسرتاليني كل عىل يفرض املواطنية واجب ـ خعآله ألجيٍؤخسـ

جمتمعنا. يف التنوع ازدهار وتضمن ومساواتنا، حريتنا تؤمن التي واملبادئ
حقهم يامرسوا القانون، ان حكم ظل يف االسرتاليني، لكل حيق ـ شخص كل احرتام
اآلخرين الحرتام حق متبادل اطار يف وذلك اخلاصة، ومعتقداهتم ثقافتهم عن  التعبري يف

نفسه. الشيئ فعل يف
وتتيح االسرتاليني. لكل حق والفرص هي املعاملة يف نبجتمنـ املساواة ؤئال خؤهحلخؤ
االسرتالية واالقتصادية والسياسية االجتامعية احلياة يف املشاركة لنا االجتامعية املساواة
او اجلنس اللغوي او او الديني او الثقايف العنرصي او التمييز.. اشكال كل عن بعيدًا وذلك

غريها. او مكان الوالدة
ثقافية عائدات من حيققه  بام املنتج التنوع  من يستفيد  اجلميع  ـ ؤالصآله ذألسخجنخس
كل يعمل ملصلحة التنوع ان السكانية. الرتكيبة يف التنوع عن نامجة واقتصادية واجتامعية

االسرتاليني.
وثقافيًا اجتامعيًا القصوى، لالستفادة إطارا هذه الثقافية التعددية سياسة وتقدم
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فان املوضوع، هذا أمهية ومع االسرتاليني. لكل الثقايف التنوع يقدمه ما  من واقتصاديًا، 
التناغم وبخلق اجليدة املجتمعية العالقات  بإشاعة ويتمثل اكرب دورًا ايضًا السياسة هلذه 

صفوفنا. االجتامعي يف
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القارة يف العام االجتامعي بان التطور القول االول يمكن الفصل معطيات من انطالقًا
الوطنية.. للهوية تارخيية اشكال ثالثة افرز االسرتالية

السنني امتدت آلالف التي اهلوية هذه االصليني... البالد لسكان الطبيعية اهلوية ـ ١
وتقاليدهم. االجتامعي وعاداهتم انتظامهم وشكل االبروجينيني حياة نمط عن وعّربت

عضويًا املرتبطة االنغلوساكسونية، العنرصية، اي اهلوية البيضاء" "اسرتاليا هوية ـ ٢
الثقايف. الصعيد عىل وباالخص املختلفة، وتداعياته الربيطاين بالتاج

تطمح متميزة، وطنية هوية بجوهرها وهي الثقافات... املتعددة اهلوية االسرتالية ٣ ـ
الكيان بنية يف اهلائلة النوعية املتغريات اىل متثل السياسية، االنتهازية عن وبعيدًا موضوعيًا،
تداخل عن تعّرب  هوية انتاج إعادة  خالل من وذلك  الدويل، واملجتمع اجلديد  االسرتايل

بـ: خاصة رئيسية ثقافية مكونات لثالثة جديل
االصليني. سكان البالد ـ

حتديدًا). (االنغلوساكسوين "االبيض" املجتمع ـ
املختلفة. االثنية اجلامعات ـ

يف صلبة ملرشوعية تارخيية عمليًا املتعددة الثقافات يؤسس االنسانية التكوينة وهبذه
هذه القارة العظيمة. متلك

اساسيًا عامًال  السكانية الرتكيبة تشكل الطويلة التارخيية العملية هذه  مسار ويف
االحصائيات تبني السياق هذا ويف تعددي. جمتمع بناء الصحيحة نحو  الوجهة حتديد يف
١٤٦٩٥٤٠٠ اىل ١٩٤٠ نسمة عام قفز من ٧٠٣٩٥٠٠ اسرتاليا تعداد سكان الرسمية ان
االول اجلدول (انظر ٢٠٠٠ العام  يف نسمة ١٩١٥٧٠٠٠ اىل ،١٩٨٠ العام يف نسمة
يبني حوايل النصف كام عدد السكان هي زيادة معدل يف اهلجرة ان نسبة علًام ص٤٥)...
الزيادة هنا اضفنا يف حال أكرب تكون ان يمكن النسبة وهذه (ص٤٧)... الثاين اجلدول

انفسهم. املهاجرين اوساط يف الطبيعية
اليوم اسرتاليا سكان (يبلغ عدد السكاين التعداد يف احلاصلة الزيادة من وبالرغم لكن،
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مساحتها ٧٦٩٢٠٣٠ تبلغ التي االسرتالية القارة فان نسمة) مليون حواىل ٢١ - ٢٠٠٤ -
العامل. يف االخرى املناطق بكافة مقارنة نسبيًا فارغة زالت ال كلم٢

(اجلدول الواليات االول) ومساحة (اجلدول السكاين التوزع اجرينا مقارنة بني واذا
اسرتاليا، فوالية غرب السكان. من تقريبًا خالية شاسعة مناطق هناك ان لنا الثالث) لتبني
العام سكاهنا يف عدد يتجاوز مل كلم٢، ٢٥٢٩٨٨٠ مساحتها تبلغ التي املثال، سبيل عىل
مساحتها تبلغ والتي الوالية، عاصمة بريث، مدينة ان علًام نسمة... ١٨٨٣٩٠٠ - ٢٠٠٠
بينام السكانية، الكتلة هذه من نسمة ١٣٠٠٠٠٠ عىل حواىل تستحوذ فقط، كلم٢ ٥٣٨٦

للوالية. اخليالية املساحة عىل - مليون نصف - حواىل الباقي العدد يتوزع
الدولة تطور يف السكانية املسألة ملحورية  استثنائية امهية تفرض املادية احلقائق هذه

االمة. تشكيل اهلوية وبناء يف اهلجرة واملهاجرين مركزية عىل وتؤكد االسرتالية،
لعام ٢٠٠١، إحصائية يف احدث السكانية، الرتكيبة خارطة تكشف السياق هذا يف
ابوين مواليد من فقط اسرتايل  ٥٤٥٢٧٨٣ هناك ان تبني فقد الداللة. واضحة جوانب
اصل من وذلك االصليني) البالد سكان  باستثناء اي  - "ابيض" اصل (من اسرتاليني 
اجلدول (انظر االبوين  والدة مكان جمال  يف لالحصاء استجابوا  شخص ١٨٧٦٩٢٤٩
يتحدرون اسرتاليا سكان من ١ض٢٩%  فقط هناك ان بمعنى  ص٥١ـ٥٥)... الرابع: 
اصول من اي  كأسرتاليني... اهلهم وعن انفسهم عن ويعّرفون اسرتاليني، ابوين من

اسرتالية.
(اي واهلهم هم شخص، ٣٧٧٣٣١٧ هناك ان  تبني نفسها فاالحصائية  وللعلم،
اسرتاليني وليس انكليز كمواطنني اصوهلم عن ويعرفون اسرتاليا، مواليد من االب واالم)
شخص ٢٤٢١٤٤ مع نفسه املوضوع  (وينطبق ص٥١ـ٥٥). الرابع اجلدول (انظر

اسكوتلندي). اصل من متحدرين
االثنية، اخللفية النظر عن وبغض - - ٩ض٧٠% السكان من الكربى النسبة فان بالتايل
يتحدرون او جدد مهاجرين او االصليني البالد سكان من إما هم الوالدة، ومكان
االنكليز، ال مع حاصل هو كام ببساطة، أو اسرتاليني... غري واحد منهام) (او ابوين من
انه اسرتاليا... اي مواليد من واهلهم، هم كوهنم، من بالرغم اسرتالية اصوهلم يعتربون
سكان (باستثناء اسرتالية اصول من يتحدرون ال منهم اسرتاليني هناك ٧ ١٠ كل اصل من

االصليني). البالد
للدولة االساسية املكونات صعيد عىل (الوطنية) السكانية احلقائق هذه تعني ماذا
وأمة وهوية امام شعب أننا املعطيات االحصائية تعني هذه كيل، بوضوح االسرتالية!؟...
اجلنسية محلة - أي االسرتاليني مجيعًا نحن اننا، اي التارخيي... باملعنى التشكيل طور يف
عملية يف موضوعيًا نشارك والثقافية، والدينية القومية واالثنية بكل خلفياتنا - االسرتالية
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االسرتالية. بناء االمة االبرز: عنواهنا الجيال، وتستمر نسبيًا، مديدة تارخيية،
يالحظ اخلطاب العميل الواقع يف بينام املوضوعي واملجرد، النظري، االطار  يف هذا
وهي: داخلها) فرعية (تتضمن جمموعات رئيسية جمموعات ثالث املجال هذا يف الرسمي
ايرلندا، (بريطانيا، االنكليزية باللغة ناطقة بلدان من املتحدرون االسرتاليون ـ ١

االمريكية). والواليات املتحدة افريقيا جنوب كندا، نيوزيلندا،
االصليون. سكان البالد ٢ـ

املتحدرون اي باللغة االنكليزية... غري ناطقة بلدان من املتحدرون االسرتاليون ـ ٣
أو استطرادًا... والثانية اساسًا، االوىل املجموعتني: عدا ما االرضية، الكرة انحاء مجيع من

االثنية". "اجلاليات تسميتهم بـ يف الرسمي حيلو للخطاب ما
الثقافة.. أو آخر او بكالم هو اللغة.. التقسيم يف هذا املعتمد املقياس فان نالحظ، كام
الوعاء وباالساس، هي، وانام فقط، للتخاطب تقنية اداة ليست احلضارة. فاللغة أعم بتعبري
التارخيية والتجارب احلياة وانامط واملعارف والتقاليد العادات حتمل لالمم،  احلضاري

املعاشة.
اوىل جمموعة رئيسيتني: جمموعتني  امام الرسمي، اخلطاب يف عمليًا، نحن هنا، من
كل تضم ثانية وجمموعة االنغلوساكسونية، احلضارة اي االنكليزية... اللغة اىل  تنتمي
االسرتالية الدولة تأسيس يف رئيسيًا دورًا لعبت التي هي االوىل املجموعة  اآلخرين...
وجمموعة العام... واالجتامعي  والثقايف واالقتصادي السيايس نظامها واعطتها احلديثة،
يف مشاركتها ازدادت عددها وبالتايل وازداد الحقة، فرتة يف الساحة عىل حضورها بدأ أخرى

الراهنة. ايامنا اىل وصوال الثانية العاملية احلرب بعد العام االجتامعي التطور
الرابع اجلدول (انظر ٢٠٠١ إحصاء اىل استنادًا بسيطة، حسابية  عملية وتبني 
يقدرون االنكليزية  باللغة ناطقة غري بلدان من املتحدرين االسرتاليني  ان ص٥١ـ٥٥)
والدة حول مكان للسؤال استجابوا نسمة ١٨٧٦٩٢٤٩ اصل من ٥٦٦٧٦٦٧ نسمة بـ

.(٧) السكان عدد من نسبة ٢ض٣٠% يعادل ما اي االبوين،
مدينتني اهم  اىل انتقلنا  حال يف بينام العام، االسرتايل الوطني  الصعيد عىل هذا
واالجتامعية والثقافية واالقتصادية  السياسية احلياة حمور تشكالن واللتني اسرتاليا، يف
يبني ٢٠٠١ فإحصاء كبري. حد اىل خمتلفة  تبدو فاالمور وملبورن، سيدين  ومها العامة،

االمريكيني، تعداد باستثناء الرابع اجلدول يف الواردة االرقام كل احلسابية العملية اعتمدت (٧)
نصف باعتامد فاجتهدنا  املختلفة، االمريكية  الدول عىل  توزيعهم كيفية هنا اىل االحصائية تشري حيث مل
والنصف املتحدة االمريكية وكندا، الواليات - االنكليزية الناطقة باللغة للبلدان املذكور العدد االمجايل

االنكليزية. باللغة الناطقة غري البلدان لباقي اآلخر



تت

يقدرون سيدين منطقة يف االنكليزية غري ناطقة باللغة بلدان من االسرتاليني املتحدرين ان
جمال لالحصاء يف استجابوا ٣٩٤٨٠١٥ نسمة من اصل وذلك نسمة ١٦٧٥٦٦٥ بحوايل

.(٨) وضواحيها املدينة سكان من ٤ض٤٢% نسبة يعادل ما اي االبوين، والدة مكان
ان االحصاء نفسه يبني ملبورن حيث مدينة تتكرر ايضًا يف النسبة هذه فان وللصدفة،
١٤٢٨٨٤٨ بحواىل االنكليزية يقدرون باللغة ناطقة بلدان غري من االسرتاليني املتحدرين
االبوين، والدة مكان جمال لإلحصاء يف استجابوا نسمة ٣٣٣٨٧٠٨ اصل من نسمة وذلك

املدينة (٩). سكان من ٧٩ض٤٢% نسبة يعادل ما اي
بلدان من ادق االسرتاليني املتحدرين االثنية، او بشكل اجلاليات عن فالكالم من هنا،
والتأثري... العدد حمدودة اقليات متناثرة جمرد عن كالم ليس هو االنكليزية، باللغة ناطقة غري
عريقة حضارات خلفيات ذات من تتحدر السكان، من كبرية نسبة عن جيري الكالم وانام

العرب. اىل وصوًال واالملان واليونانيني بااليطاليني مرورًا من الصينيني
تأسيس اسرتاليا يف كبريًا دورًا انغلوساكسوين من اصل لعب االسرتاليون لقد نعم،
معطيات عن نوعيًا  ختتلف اليوم  ومعطيات ومتغرية، ديناميكية، احلياة لكن، احلديثة...
معها اجلديدة والتعاطي احلقائق متثل جيب ومستقبلها وشعبها اسرتاليا وملصلحة االمس،
وتطويرا البناء انطالقًا رضورة عىل التأكيد مع العنرصي... االفق وضيق التزمت عن بعيدًا

ومهم. كبري فهو قائم، وباملناسبة ملا هو
من يتحدرون للسكان التعداد االمجايل من ٩ض٧٠% اساس ان السياق، وعىل هذا يف
اهلوية ان منطلق ومن معًا).. او كليهام االم او االب اصل من (انطالقا اسرتالية غري اصول
عن الواقع، وبعيدًا فان طويلة نسبيًا، تارخيية عملية هي وانام جيلني، او جيل يف تتشكل ال
من الساحقة للغالبية مركبة هوية عمليًا يطرح الرسمية واالمنيات واخلطابات الشعارات

االسرتالية. القارة سكان
املركب الطابع يتعمق والعوملة واملواصالت االتصاالت ثورة يف اهلائل التطور ومع
ان اسرتايل مواطن الي حاليًا جدًا السهل فمن جديدة... نوعية ابعادًا ويأخذ للهوية
حضارة االثنية..  خلفيته مكونات مع  والزمنية، املادية التكاليف وبأقل يوميًا،  يتواصل

كذلك. وسياسة وجغرافيا.. ولغة وثقافة
البعد هو الوطنية اهلوية لتشكل االسرتايل السياق يف الغالبة فالسمة االساس، هذا عىل 

احلسابية العملية  اعتمدت وهنا االسرتايل. االحصاء مكتب (SD ١٠٥) سيدين وثيقة انظر  (٨)
.(٧) رقم اهلامش يف نفسها الواردة االشارة

العملية احلسابية اعتمدت وهنا االسرتايل. االحصاء مكتب - (SD ٢٠٥) ملبورن وثيقة انظر (٩)
.(٧) رقم اهلامش يف نفسها الواردة اإلشارة
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غريها. يونانية، عربية أو إيطالية، صينية، بريطانية، معينة.. خلفية من اسرتايل انت بمعنى املركب..
وانام االستثناء، هي ليست للمواطن االسرتايل اهلوية تعريف يف االثنية فاخللفية لذا،
من اجلميع، وباالخص عىل وبالتايل، لالسرتاليني، الساحقة وتشمل الغالبية االساس، هي
العقالين واالجيايب واالنفتاح االشكالية هذه مع بأرحيية النقص"، التعاطي "عقدة تتملكهم
من مواطنني  او  ضيوفًا او غرباء لسنا فنحن املستقبل... ومتطلبات الواقع حتديات عىل
حيلو كان ولو والواجبات، احلقوق يف املواطنية مواطنون كاملو نحن بل الثانية، الدرجة

ذلك. خالف االدعاء للبعض
كام فقط، يتجىل ال هنا، املركبة اهلوية يف االنغلوساكسوين، غري اي االثني،  والبعد
.. ـ ذلك  امهية عىل - الوطني والفولكلور االسرتايل املطبخ تنويع يف  البعض،  يصّور
من املتحدرون فاالسرتاليون  بكثري، ذلك من جوهرية واكثر وأشمل أعمق املوضوع
املدينتني االساسيتني يف املجتمع نصف حواىل يشكلون االنكليزية باللغة ناطقة غري بلدان
الوطني الصعيد عىل السكان تعداد ٣٠% من ويشكلون نسبة وملبورن، سيدين السرتاليا،
القطاعات يف يعملون املجتمع.. يف اساسية وسياسية وثقافية قوة اقتصادية وهم العام...
ويستهلكون واحلكومية، والتعليمية والتكنولوجية واخلدماتية والزراعية الصناعية 
للحياة الرئيسية  املفاصل من وغريها والبنكي املايل القطاع وحيركون عقارات ويشرتون

االجتامعية.
لبعدين بسيط  كمي ميكانيكي تزاوج يعني ال املركبة  اهلوية عن الكالم ان بالطبع،
هنا العالقة املعني. الشخص هوية يف اخرى،  جهة من  واثني  جهة، من  اسرتايل نقيني،
الفردية اهلوية الدائمة هلذه االنتاج اعادة اطار يف ومتداخلة متغرية اي متحركة، جدلية..
من انطالقا اخرى، وذلك جهة من االسرتايل للمجتمع العامة الوطنية واهلوية جهة، من

املحددة. الظروف التارخيية
املهاجر، املختلفة حلياة املراحل الزمنية يف العالقة هذه ماهية ختتلف ان من الطبيعي
تدرجييًا، نفسه، احلياة  منطق يفرض  الوقت مرور فمع واحفاده...  البنائه وباالخص 
وتتزايد، فتتعمق، املهاجر، عىل الثقافية والسياسية.. وحتى واالجتامعية االقتصادية بابعاده
التي اجلوانب  من الكثري املقابل يف وختف اجلديد.. املجتمع  مع الروابط تدرجييًا وتقوى 

االم. الوطن يف باحلياة ترتبط
يشارك اثنية) (ومجاعات كفرد املهاجر، فان االمهية، منتهى  يف جانب وهذا لكن،
إنتاج إعادة يف (واجلامعية) الفردية املركبة اهلوية إنتاج خالل عملية موضوعيًا (وتشارك)
سامت حيمل جديد كعنرص (وموقعهم) موقعه وذلك من نفسها، االسرتالية الوطنية اهلوية

الوطنية. اهلوية هذه يف إطار خاصة
مكون هي  واحفاده، وابنائه املهاجر، هوية انتاج اعادة يف  اجلدلية العملية ان  أي 
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االسرتالية اهلوية الوطنية انتاج إعادة يف االكرب اجلدلية للعملية العامة املكونات من رئييس
االسرتالية. واالمة االسرتايل والشعب

االحفاد، مع واكثر جيل االبناء، وباالخص مع الزمن، مرور ومع اآلخر، اجلانب يف
يتجىل ثقافيًا  طابعًا فاكثر اكثر تأخذ املركبة اهلوية يف االم الوطن مع الروابط  ان نالحظ
جيب وهنا حمددة. فئة لكل امللموسة  الظروف حسب خمتلفة وخصوصيات بأشكال
واالتصاالت املعلومات وثورة  العوملة ظل يف بمكان،  الصعوبة من انه اىل االشارة
وعىل بل، االجيال اجلديدة... هوية يف اجلانب هذا إضمحالل عن الكالم واملواصالت،
الثقافية االبعاد هلذه انتاج اعادة عملية اسرتاليا، وهنا يف نلحظ، فاننا ذلك،  العكس من
الذين االوائل من احفاد املهاجرين العديد لدى وهادف، االم، وبشكل واع باهلوية املرتبطة

آنذاك. السائدة االنغلوساكسونية الثقافة إطار يف وبالكامل، تارخييًا، اندجموا
التنوع القطري ظل ويف اسرتاليا، يف املعاشة التجربة من وانطالقًا االساس، هذا عىل
بان اخللفية نعتقد البلدان العربية، من املتحدرين لالسرتاليني واملناطقي والطائفي والديني
وتقاليدنا وتارخينا احلامل حلضارتنا وعاداتنا اللغوي بوعائها الثقافة اساسها ويف العربية،
هبذا العربية، والثقافة االم. بأوطاننا املرتبطة هويتنا يف جوهرية االكثر السمة هي املشرتك،
عامل جتميع وتوحيد هي - اهلوية يف االخرى االبعاد كافة واحرتام تقدير مع  املعنى، -

سياسية. او ايديولوجية او دينية اختالفات بالرغم من اية
متحدرين كاسرتاليني املركبة هلويتنا واالشمل االدق التعبري بأن نرى املنطلق هذا من
تربز ان الطبيعي من العام سياقها  ويف العربية"، "االسرتالية اهلوية هي عربية  بلدان من
حرصها من وتعقيدًا غنى ... فاحلياة اكثر يف انتامءاتنا االخرى لالبعاد التجليات من العديد

جوهريته. واحد بالرغم من بعد يف
العرب االسرتاليني ان ٢٠٠١ عام السكاين االخري االحصاء يف االرقام الواردة وتبني
مدينتي يف وباالخص االسرتايل، للمجتمع االثنية الرتكيبة يف مهًام ديموغرافيًا موقعًا حيتلون

وملبورن. سيدين
يبلغ العام  الوطني املستوى  عىل العرب االسرتاليني  عدد ان االحصائية وتفيد 
١٨٧٦٩٢٤٩ اصل من وذلك (٥٧ ص - اخلامس اجلدول  (انظر نسمة  ٢٤٨٤٢٠
وهذه للسكان. العام التعداد من ٣٢ض١% نسبة يعادل ما اي االحصاء، شاركوا يف نسمة
باللغة ناطقة غري بلدان من املتحدرين االسرتاليني امجايل تعداد من ٨٣ض٤% اىل تقفز النسبة

شخص. ٥٦٦٧٦٦٧ وعددهم االنكليزية
فعددهم كبرية، غالبية يشكلون من اصول لبنانية املتحدرين اخلامس ان اجلدول ويبني
االمجايل التعداد من ٣٠ض٦٥% ما يعادل نسبة نسمة، اي ١٦٢٢٣٩ االحصاء حسب يبلغ
مرص من املتحدرون املواطنون كبري، فارق مع الثاين، املوقع يف ويليهم العرب، لالسرتاليني
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٨٦ض١٠%. نسبة يعادل اي ما نسمة (١٠) ٢٧٠٠١ عددهم ويبلغ
كالتايل: وهي املتبقية، الصغرية النسب العربية البلدان بعض وتتوزع

١١ض٤%; - نسمة ١٠٢١٣ السوريون: ٥٠ض٤%; - نسمة ١١١٩٠ العراقيون(١١): -
٨١ض٢%. - شخص ٧٠٠١ (١٢) الفلسطينيون

تكتسب اهنا غري االسرتايل، الوطني الصعيد عىل االرقام هلذه النسبية االمهية ومع
اللتان وملبورن، مدينتي سيدين يف الديموغرافية جتلياهتا اىل انتقلنا حال يف هامًا نوعيًا بعدًا

العامة. االسرتالية احلياة عصب عمليًا تشكالن
يعادل ما (اي  (١٣) نسمة ١٥٩٢٦٨ العرب االسرتاليني تعداد يبلغ سيدين يف 
نسمة ٣٩٤٨٠١٥ اصل من  وذلك العرب) لالسرتاليني العام التعداد  من ١١ض٦٤%
املدينة لسكان العام التعداد من ٨٣ض٤% نسبة يشكلون اهنم اي االحصاء... يف شاركوا
سيدين وضواحيها تعداد سكان امجايل من ٥٠ض٩% لتبلغ النسبة هذه وتقفز وضواحيها.
بـ آنفًا، ارشنا عددهم، كام يقّدر والذي االنكليزية، باللغة ناطقة غري من بلدان املتحدرين

نسمة. ١٦٧٥٦٦٥
يعادل ما  (اي نسمة  (١٤) ٥٥٨٣١ العرب االسرتاليني تعداد فيبلغ ملبورن يف  اما
نسمة ٣٣٣٨٧٠٨ اصل من  وذلك العرب) لالسرتاليني العام التعداد  من ٤٧ض٢٢%
املدينة لسكان العام التعداد من ٦٧ض١% نسبة يشكلون اهنم اي االحصاء... يف شاركوا
ملبورن وضواحيها سكان تعداد من امجايل لتبلغ ٩٠ض٣% هذه النسبة وتقفز وضواحيها.
بـ آنفًا، ارشنا عددهم، كام يقّدر والذي االنكليزية باللغة ناطقة غري من بلدان املتحدرين

نسمة. ١٤٢٨٨٤٨
سيدين مدينتي يف العربية اللغة استخدام متركز االحصائية بينت ايضًا السياق يف هذا

"االقباط" عنوان حتت خانة مستقلة يف يف االحصاء تصنيفهم تم شخص ٣٣٤٤ للعلم، هناك (١٠)
املشار عدد املرصيني تداخله مع ومدى اخلانة هذه مضمون حتديد نستطع مل الننا يف جدولنا نحسبهم مل

االحصائية. يف اليه
يف االحصاء مصنفون الهنم والكلدان... واالشوريني االكراد هنا العراقيني تعداد يف يدخل مل (١١)

العراق. خاصة مستقلة غري بخانة
الشخص والدة االحصائية اعتمدت مكان ذلك الن من اكرب الفلسطينيني ان عدد يف اعتقادنا (١٢)
يؤثر ال انه غري الفلسطينيني، عدد حتديد عىل بتأثريه املوضوع لكن، هذا البلد االم. لتحديد واهله املعني
فلسطينية تم من اصول بعض املتحدرين ان حيث من االرجح العرب... لالسرتاليني العام التعداد عىل

وغريها. ليبيا مرص، الكويت، االردن، لبنان، مثل أخرى عربية بلدان خانات يف وضعهم
السادس، ص٥٩. اجلول انظر (١٣)

السادس، ص٥٩. اجلدول انظر (١٤)
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نسمة (١٥) ٢٠٩٣٢٧ اصل فمن االنكليزية. بعد  مستخدمة ثانية  كلغة وذلك وملبورن،
وحدها سيدين ان اىل اشارت االحصائية االسرتايل، الوطني الصعيد عىل العربية يتكلمون
فتضم ملبورن اما ٠٣ض٦٨%(١٦). نسبة يعادل  ما اي منهم، شخصا ١٤٢٤٥٣ تضم

٨٦ض٢١%. نسبة يعادل اي ما املجال يف هذا شخصًا (١٧)٤٥٧٨٧
املوقع تأيت يف العربية اللغة اىل ان إحصائية ٢٠٠١ اشارت االرقام هذه من انطالقًا
يف وذلك االنكليزية، بعد اللغة مستخدمة ثانية كلغة االسرتايل الوطني الصعيد عىل الرابع

-:(١٨) التايل الرتتيب اطار
نسمة. ٣٥٣٦٠٥ االيطالية: اللغة ـ ١
نسمة. ٢٦٣٧١٧ اليونانية: اللغة ـ ٢

نسمة. ٢٢٥٣٠٧ الصينية: الكانتونيز لغة ـ ٣
نسمة. ٢٠٩٣٢٧ العربية: اللغة ـ ٤

ان اىل االحصاء حيث يشري سيدين، مدينة اىل انتقلنا يف حال املعطيات تتغري هذه لكن،
االنكليزية. بعد مستخدمة كلغة ثانية االول، املوقع يف تأيت العربية اللغة

يف سيدين العرب االسرتاليني من ٤٤ض٨٩% ان آنفًا الواردة االرقام بني املقارنة وتبني
االحصائي، التقرير مصدره هذا الرتاتبي (السياق االنكليزية بعد ثانية يتكلمون العربية كلغة
اوىل كلغة يتكلمون العربية االسرتاليني العرب من كبرية نسبة ان اىل الفعيل الواقع يشري بينام

٠٠ض٨٢%. النسبة فتبلغ ملبورن يف أما يف املرتبة الثانية)... واالنكليزية تأيت
النسبية حداثتها وهي  العربية،  للجالية اخرى رئيسية سمة اىل  يقودنا االمر هذا
الساحقة االغلبية ان اىل ٢٠٠١ إحصائية تشري املجال هذا ويف  االسرتالية. القارة يف
وباالخص الثانية، العاملية احلرب بعد البالد هذه اىل وصلت عربية اصول من لالسرتاليني
كان دائرة اهلجرة، وثائق ١٩٤٧، تشري فلغاية املايض(١٩). القرن وسبعينيات ستينيات منذ
من يتحدرون (٢٠) و٨٠٣ وسورية لبنانية اصول من يتحدرون اسرتاليا ١٨٨٦ فقط هناك

التاسع، ص٦٥. اجلدول انظر (١٥)
االسرتايل. االحصاء مكتب - (SD105) سيدين وثيقة - ٢٠٠١ احصاء انظر (١٦)

االسرتايل. االحصاء مكتب - (SD205) ملبورن احصاء ٢٠٠١ وثيقة انظر (١٧)
االحصاء مكتب ـ االنكليزية بعد املتكلمة  الثانية اللغة جمال يف ٢٠٠١ احصاء انظر (١٨)

االسرتايل.
العام يف اللبنانية االهلية احلرب اندالع مع اتت اىل اسرتاليا اللبنانية الرئيسية للهجرة املوجات (١٩)

الالحقة. وتداعياهتا ١٩٧٥
السكان وشؤون الثقافية والتعددية  اهلجرة دائرة   - اجلاليات" حول "نبذات وثيقة انظر (٢٠)

االصليني.
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يونانية. اصول هلا قليلة ليست اعدادًا االخرية بني املجموعة علًام ان مرص...
االم، البلد يربط بني ال املنشور ٢٠٠١ لعام االحصاء فتقرير الديني، عىل الصعيد اما
هذا املوضوع يف حتديد صعوبة لدينا الذي خلق االمر الديني، واالنتامء الوالدة، مكان او

العرب. لالسرتاليني بالنسبة
االحصاء لتقرير قراءتنا يف فاننا (٦٣ و (ص٦١ والثامن السابع اجلدوالن يبني وكام
فقد ولذا العرب، االسرتاليني  اوساط يف فقط عمليًا  موجودة طوائف ثالث رصدنا

وهي: البحث، يف اعتمدناها
نسمة. (٢١) ٣١٧٧١ اسرتاليا يف اليها املنتمني وعدد الكاثوليكية ـ املارونية

نسمة. ٣٠٨١ اسرتاليا يف املنتمني اليها وعدد الكاثوليكية امللكية ـ
نسمة. ٢٤٩٣ اسرتاليا يف اليها املنتمني وعدد ـ الدرزية

 ١٢٧٦٤٣٤٢ عىل طوائفها، تستحوذ بكل املسيحية، االحصاء ان تقرير بّني وقد هذا
نسمة، ٢٨١٥٧٨ - فاالسالم نسمة،  ٣٥٧٨١٣ - البوذية تأيت  الثاين املوقع ويف نسمة،

.(٢٢) نسمة ٨٣٩٩٣ فاليهودية نسمة، ٩٥٤٧٣ - فاهلندوسية
العرب، االسرتاليني  اوساط يف  الديني لالنتامء الدقيق  االحصاء  وبغياب هنا، من
اللبنانيني االسرتاليني  اطار يف البعد هذا حتديد حماولة  ارتأينا والتدقيق، البحث وبعد 
التعداد من ٣٠ض٦٥% نسبته ما يشكلون  اهنم  اوًال، لسببني: وذلك اساسية) (كعينة
عىل الفئة هلذه حمددة رسمية معطيات عىل عثورنا هو وثانيًا: العرب، االمجايل لالسرتاليني
للجاليات احصائية اوراق ضمن اهلجرة، لدائرة وثيقة االطار تبني يف هذا الصعيد. هذا

التايل: الشكل عىل يتوزع لبنان املولودين يف لالسرتاليني االنتامء الديني بان املختلفة،
نسمة. ٢٩٣٢١ مسلمون: ـ

نسمة. ٣٨٢٤٨ مسيحيون: ـ
١٨١٤ نسمة. للديانة: مسجلني غري ـ

نسمة. ٦٩٣٨٣ املشاركني: عدد ـ إمجايل
.(٢٣) نسمة ٧١٣٤٩ يف لبنان: املولودين عدد االسرتاليني إمجايل ـ

هناك لبنان  يف املولودين  املسيحيني بني  ان اهلجرة لدائرة االحصائية الوثيقة وتشري

ان عدد نعتقد لكننا العام كموارنة، االحصاء يف عن انتامئهم الديني عّرفوا الذين عدد هو (٢١) هذا
اىل طائفتهم اإلشارة كاثوليك دون البعض النفسهم تسجيل وذلك بسبب الرقم هذا فعليًا يتجاوز املوارنة

املحددة.
ديانتهم. ماهية يف االحصاء يسجلوا مل هناك ١٨٣٥٥٩٨ ان اىل جتدر االشارة (٢٢)

اللبنانية". "اجلالية - اجلاليات" "نبذات عن حتت عنوان وذلك اهلجرة، لدائرة االحصائية الوثائق انظر (٢٣)



بت

كاثوليكي. غريب و١٣٦٤٠ كاثوليكي، ماروين ١٣٣٤٠
نسبة فان املشاركني، عدد إمجايل اعتمدنا حال آنفًا، ويف الواردة االرقام هذه من انطالقًا
الكاثوليك صعيد عىل اما ١٢ض٥٥%. فتبلغ املسيحيني نسبة بينام ٢٥ض٤٢%، تبلغ املسلمني
التعداد من ٥٣ض٧٠% نسبة يشكلون فهم (٢٤) نسمة) ٢٦٩٨٠ - (املوارنة والغربيني بفئتيهم

لبنان. يف املولودين تعداد االسرتاليني امجايل من و٨٨ض٣٨% للمسيحيني العام
مل خيتلف عمليًا فاالمر الكفاءات والعاملة، يف جمايل اما الديني، اإلنتامء هذا عىل صعيد
عام االحصائي التقرير يف لغياهبا وذلك يف حتديد االرقام، الصعوبة نفسها واجهنا حيث
السابق، فقد ارتأينا املنوال وعىل نفس لذا، عربية. بلدان من املتحدرين فئة حول ٢٠٠١
االسرتاليني عن اهلجرة دائرة وثائق يف الواردة  اهلامة  اإلحصائيات بعض مع التعامل

.(٢٥) يف لبنان املولودين
عمر ١٥ من لبنان املولودين يف االسرتاليني ان الوثيقة، تشري الكفاءات، صعيد عىل

التايل: الشكل عىل فوق يتوزعون فام سنة
لكل ٢ض٤٦% بـ مقارنة والتعليمية املهنية الكفاءات بعض  يمتلكون ١ض٢٨% ـ

االسرتاليني;
فوق; وما وجامعي دبلوم مستوى / عالية مؤهالت يمتلكون ٢ض٩% ـ

مهنية; يمتلكون شهادات ٨ض٩% ـ
العلمي. ٤ض٧% يتابعون حتصيلهم ـ

متدنية مستويات بني وتعليمية ترتاوح مهنية يمتكلون كفاءات ٥ض٥٤% ان نسبة اي
النسبة بينام (٤ض٢٦%)، االعداد اطار يف أو واقعًا، ومستويات مؤهلة، التأهيل (١ض٢٨%) يف

تعليمية. او مهنية كفاءات اية بدون فهي لنا) ٥ض٤٥% (واحلسبة اي الباقية
اهلجرة دائرة وثيقة تشري حيث جمال العاملة يف املعطيات هذه تنعكس ان الطبيعي ومن
هذا عىل يتوزعون فوق فام سنة ١٥ عمر من لبنان يف االسرتاليني املولودين اىل ان نفسها

الصعيد بالشكل التايل:
هي الوطني الصعيد عىل النسبة بينام العاملة... القوة يف مشاركون ٩ض٤٤%  ـ

٠ض٦٣%;

يف آنفا اليه ارشنا الذي للسبب وذلك املوارنة، من هم العدد هلذا العظمى الغالبية ان االرجح (٢٤)
املارونية. الطائفة اىل اإلشارة دون الكاثوليكية املسيحية الديانة منهم بتسجيل الكثري إكتفاء وهو الدراسة
"اجلالية - اجلاليات" عن "نبذات عنوان حتت وذلك اهلجرة، االحصائية لدائرة الوثائق (٢٥) انظر

اللبنانية".
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الوطني ٤ض٧%; عىل الصعيد هي بينام ...(٢٦) ٥ض١٤% البطالة نسبة ـ
العام هلذه التعداد من ٧٤ض٣٦% يف لبنان (فقط مولودين اسرتايل ٢٦٢٠٠ اصل ـ من
تتطلب مهن يف مهارات، و٧ض٢٦% تتطلب مهن يف موظفون منهم ٧ض٥١% الرشحية) يوجد
فكانت مهارات، اما عىل الصعيد الوطني اية تتطلب ال مهن يف و٦ض٢١% املهارات، بعض

٦ض١٨%. و بالتوايل: ٦ض٥٢%، ٩ض٢٨% النسب
من حالة موضوعيًا  تربز والعاملة، الكفاءة جمايل يف املعطيات هذه من  انطالقًا
توقفنا التي العينة من االكرب الرشحية  لدى والتعليمي  االجتامعي ـ االقتصادي الضعف 
التعداد من الساحقة الغالبية يف اسرتاليا املولودين واحفادها بابنائها تشكل والتي امامها،
العام التعداد الساحقة من الغالبية بدورهم يشكلون والذين اللبنانيني، لالسرتاليني العام

العرب. لالسرتاليني
االحصائيات احدث حسب العرب لالسرتاليني  الديموغرايف الوجود هو  هذا
هناك، او هنا الزيادات، بعض إضافة إمكانية االعتبار بعني اخذنا واذا االسرتالية، الرسمية
ان استخدمناها، فباعتقادنا التي املحددة اإلجابات يف مل تشارك أعداد وجود بسبب وذلك

عام. بشكل الواردة هي صحيحة االرقام
حيتلون، هذا بتعدادهم العرب االسرتاليني ان القول بامكاننا هذه املعطيات اىل استنادًا
يف وباالخص االسرتايل، للمجتمع االثنية اجلاليات صفوف يف رئيسيًا موقعًا ديموغرافيًا،

ثانيًا. ملبورن ومدينة اوًال، مدينة سيدين
االسرتاليني بعض وصول من وبالرغم الديموغرايف، الواقع هذا ظل ويف  لكن،
السياسية  - االقتصادية البنية يف مهمة مواقع اىل عربية بلدان  من بأصوهلم املتحدرين
كهدف يف وضعها تستمر أن اجلالية املعاشة، احلياتية التجربة نالحظ يف فاننا االسرتالية،

واالنتهازية السياسية. العنرصية للحمالت ودائم سهل
ان يفرتض الذي املوقع حتصل يف عدوانية احلمالت هذه اكثر فان املفجعة وللمفارقة

سيدين. مدينة اي وقوتنا، جتمعنا يشكل مركز
العداء ان اىل نشري مضاد، عنرصي موقف يف الوقوع  ولعدم الصورة، لتوضيح 
االسرتايل... املجتمع يف فريدة  ظاهرة ليس  العرب لالسرتاليني  االيام هذه  املستفحل
عملية اثناء العنرصية احلمالت  اشد من الرئيسية االثنية اجلاليات  كل تارخييًا عانت فقد

العمل بسوق يسمى فيام الكثريين النخراط  فعليا  ذلك من  اقل النسبة هذه ان باعتقادنا (٢٦)
احلقيقة يف بينام االمتيازات املادية بعض هبدف كسب العمل، عن كعاطلني رسميًا التسجيل السوداء... اي

العمل. يف سوق منخرطون هم
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واالملان، الصينيون، االسرتاليون منها عانى العنرصية هذه القارة... هذه يف استقرارها
وغريهم. واليونانيون وااليطاليون واليابانيون،

التقليدي، االسرتايل  املجتمع بنية يف فاعلة عنرصية وقطاعات تراث هناك ان اي
وتتجىل االجتامعي. تطوره حكمته يف التي العامة الكيان والسياسات نشؤ بتاريخ ترتبط
املحددة، التارخيية بالظروف ارتباطا وذلك  خمتلفة  وطرائق باشكال العنرصية هذه

السياسية. االنتهازية مصالح وباالخص
االفرتاء املتعمد هو املسؤولة وغري السافرة هذه االنتهازية عىل ابرز االمثلة من ولعل
٢٠٠١ هبدف عام الفدرالية االنتخابات محلة اثناء هاورد جون الوزراء به رئيس قام الذي
يف العراقيني الالجئني ان الباطل بادعائه وذلك واملرتددة(٢٧) املتشددة االصوات  استعادة
عىل االسرتالية اجبار البحرية بغية البحر يف باطفاهلم رموا السلطات عىل حماولتهم للتأثري

حق اللجوء. عىل واحلصول االسرتالية االرايض اىل نقلهم وبالتايل التدخل،
التي الرهيبة  ظروفهم  او العراقيني لالجئني االنسانية  باملأساة هاورد يأبه مل  هكذا،
مشاعر باحرتام للحظة يفكر كام مل حسني... صدام املجرم نظام من اهلروب اجربهتم عىل
هؤالء ثقافة  حول  افرتاءاته يف العرب، االسرتاليني وهم مواطنيه،  من واسعة رشحية
هجرته ووزير هو معلنًا، البحر، يف  اطفاهلم يرمون الذين الرشعيني" "غري املهاجرين
الذي االمر هذه البالد... يف هؤالء البرش ملثل مكان ال انه رادوك، فيليب آنذاك العنرصي

املسلمني. وضد العرب ضد اساسًا العنرصية املتفجرة نار عىل الزيت من املزيد صب
اهنم، ولغياب بل احلد، هبذا العتيدة اليمينية وحكومته وزرائنا رئيس مل يكتفي بالطبع،
إعتقال، معسكرات يف ولسنوات بالالجئني زجوا احلازم، املحيل والدويل املجتمعي الرادع
قبل االنسانية هبا  تسمع  مل معزولة وجزر القاحلة الصحراء بني إقامتها يف ساديًا  تفننوا

يف االرض. "التعساء" هؤالء مشكلة
املسؤول قبل ومن  باالمس، معنا حصل الذي الساطع املثال هذا من نستنتج ماذا
اية وجه يف  عنهم والدفاع مواطنيه كافة احرتام فيه يفرتض والذي الدولة، يف  االول

عنرصية!؟ افرتاءات
الدفاع وزارة يف املسؤولني الضباط كبار وترصحيات الالحقة، التحقيقات بينت لقد
ذلك من وبالرغم االدعاءات، هذه صحة بعدم مسبق علم عىل كان ان هاورد االسرتالية

اليمني معسكر اىل انحازت  التي املحافظة االصوات من  الكبرية الرشحية تلك باالخص (٢٧)
(حوايل االصوات من %٩ نسبتها بلغت والتي ،١٩٩٨ العام انتخابات يف اهلانسونية، بصيغته املتشدد،
انظر للتفاصيل  العامل.  وحزب احلاكم اليميني التحالف بعد الثالثة الرئيسية القوة  اي صوت)، مليون

.١٤١ - ١٢٣ ص ـ جايمس جاب ـ االسرتالية" قصة اهلجرة وومريا.. اىل البيضاء كتاب: "من اسرتاليا
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لربح االصوات من املزيد هو كسب من ذلك واهلدف الواضح جدًا مارسها شخصيًا، فقد
السلطة. يف والبقاء االنتخابات

هذه... خلطوته "عملية" بحسبة قام هاورد  بد ان ال االحرتاف، منتهى يف كسيايس
املقابل ويف الفرتاءاته، الغايل الثمن يدفع ولن سهل املنال اهلدف ان مفادها بنتيجة وخرج
اىل ومطمئن البال مرتاح انتهازيته يف سار وهكذا اهلامة... االصوات من العديد سيحصد

.(٢٨) العرب االسرتاليني مواطنيه "ليونة"
من اهلاربني "البيض" املزارعني من كانوا الالجئني ان جدًال، ولنفرتض لكن، 
ورائه ومن هاورد، سيترصف كان كيف االيطاليني... او اليهود، من او موغايب، زيمبابوي

ترصحياته!؟ عىل انغام العنرصي الذي يرقص االعالم وامامه
فعله بام التفكري عىل حتى جيرؤ هاورد لن اذ بالكامل، معاكسًا سيكون املوقف بالطبع،
حول روح التقليدية "املعزوفة" سنسمع بل العراقيني، الالجئني قضية تعاطيه مع يف معنا
والتضامن للقضية االنساين البعد وتفهم املتباينة اخللفيات االثنية من املواطنني بني الزمالة
الفدرالية... احلكومة قبل من املمكنة  املساعدة كل تقديم  وبالتايل احلاصلة املأساة مع
الكثري هاورد  هنا ستكلف انتهازية اية محاقة عىل  فاالقدام جدا، بسيط يف ذلك والسبب
االسرتاليني املواطنني وقوة لفعالية  نتيجة وذلك للوزراء... كرئيس  نفسه موقعه وربام

الخ. او ايطايل.. هيودي او بريطاين اصل من املتحدرين
وطننا يواجهنا يف الذي التحدي الكبري، دقة، اكثر لنقل بشكل فاملشكلة... او بالتايل،
يف الفاعلة مشاركتنا وتعزيز باوضاعنا لالرتقاء والدؤوب العمل اجلاد هو اسرتاليا اجلديد
بالثقافة واالقتصاد مرورا السياسة من بدءًا العامة، االسرتالية االجتامعية احلياة مناحي كل
مكانة بناء اجل من  وذلك وغريها والبيئة الرياضة اىل وصوًال  والفن واالدب  والتعليم
لنا مسألة اإلساءة من وجتعل اآلخرين عىل هيبتها تفرض العرب نوعية فاعلة لالسرتالني

احلامقة. هذه ارتكاب يف يتجرأ عىل من الثمن باهظة قضية ثقافتنا وعىل علينا واالفرتاء

قضية يف تشدده من االول املقام يف وانطالقًا ،٢٠٠١ انتخابات يف هاورد جون بالفعل استطاع (٢٨)
اىل الالحقة، وصوًال الفرتة ويف املتشدد. الكتلة االنتخابية للتيار اهلانسوين نصف استعادة من الالجئني،
اطروحات غالبية خالل تبنيه من احلاكم، اليميني التحالف استطاع العام ٢٠٠٤، االنتخابات االخرية يف
االسرتالية السياسية احلياة يف رئيسية  كقوة  اهلانسونية ظاهرة عىل  عمليًا القضاء من املتشدد، املعسكر

العامة.
الوزير الفدرايل وهو بعضهم، يف االمر وصل بل "االنجاز"، اليمني هبذا اقطاب بعض ومل يكتف
بادخاهلا انتهت نفسها بولني هانسون املتشدد التيار رمز ضد قانونية مؤامرة حياكة طوين آبوت، اىل البارز
وبالتايل حصوهلا عىل واحدة امة حزب العضاء الدقيق العدد بتسجيل بذريعة التالعب وذلك السجن اىل

هلا. مستحقة مالية حكومية غري مساعدات
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ثتتتثثت
تتتتتت
ثتبثثتت
ثبثتت
تبتثتت
ثثجثبت

ثثتبثجث

[ذ“هيل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش

ثثثثثث
ثبتت

ثتجث
بثثث
تتثثت
تبتثبث

تثتبثث
ثتثثث
تبثثثت
تتتجت
ثتجتث
ثثثتت

تتتتتج

[ال“هيل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش

ثجتثبت
تثث

تثتت
ثثتث
تججتت
بتثجتت

بثثتبت
تثثثت
تثتثج
ثثتتت
ثثثثت
ثتتبت

تثتجتث

[دًٌآل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش

ثثبتتت
جبتت

ثجثثث
ثثججث
ثبثتث
ثثثتتت

تثثثتتت
جتتتجت
تثجثثت
ثثثجثت
ثثثثجت
بثثثثت

ثثثتتتت

ؤحمشئف ن٤
ؤى,آل
[ئًحبَّ

تثثتجت
تثثت

ثبثت
تتتث
تبتت

ثثجثبت

ثتثتثت
ثتتبت
تتثتت
تثثت
بثثثت
تثجث

تتتتتت

مخبحب خق,ئِ
[كحمرشّدف

تجثجتثث
ثتتثبت

ثثجتث
جتثتج
تتتتتت
بثبتتتث

بثثثثتث
ثتببتث
ثتثجتجت
تثثثثت
تتتتتث
تتتثتت

تثبثثتبت



تث



تث

[ئس,ألِأ [ئجل[دنآ“آ[طخلّـ [طخبْئ

خرَُُّّ ٍجلط خخنخخيـألئخْ هال خشَـؤالجيئخْ رخؤ٦ئ
[كأل�يُّ

[ْختْدًّآل

[طألًدًّآل

ْ[ئخنجليًّآل

[ق,ئِ

[كأل�يُّ

حنجلة

[ْجم�ًّآل

٦ْ,ئ

[هجلٌيًّآل

[ق,ئِ

[كأل�يُّ

خجمًًٌّآل

شألًذ

حنجليًّآل

[ق,ئِ

[كأل�يُّ

[ئدئخب

[ٌ�,ئًّآل

ؤ,ئ�ًّآل

ةجلْ[ز

ًٌأل,ألًّآل

ؤيخبْألًّآل

خيجلذ

دًئألخبًٌآل

ختْجن

[ْختْدًّآل

شألًدًّآل

خ﴿جلْآل ْحنجليًّآل

ئدأل,ألًّآل

[رجل[ء

[ْجم�ًّآل حنجلة

[هجلٌيًّآل ٦ْ,ئ

خ﴿جلْآل

هّرأل,ؤًّآل

هّئّدّألًّآل

[ألخبْألّحمًّآل

شألًذ خجمًًٌّآل

خ﴿جلْآل حنجليًّآل

[دًٌآل
ؤً[ئّخب ؤآل
[جم٣[ئّ,
تثثثجت
تتثبت
ثتبث
جتتبث
تتثت
ثثجث
تثثثت
بثثث
جثتتت

تتتتثت

بتتبت
جثث
ثثتت

ثثتثت

جثث
ثثتت
تثث
تثتت

تثثت

[ذ“هيل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش
بتتثج
بتبثت
تتثث
ثتثثت
ثبثت
ثتثث
ثتتتت
ثتثت
ثجثثت

ثتتبتت

ثثثتت
ثتتت
جثجث

تجببت

ثتبت
ثتتت
ثثتت
ججثت

ثتتث

[دًٌآل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش
تثثثتت
تتثثث
جبتثث
ثثتتثت
تتبجث
تتتجث
تتتبتت
ثتجتت
جتتتثت

تتبتثتت

تثتثتت
تثثثت
ببثثتت

ثتتتبت

تتجتتت
ثبتتتت
ثثبتت
ثبثثث

ثبججثت

ؤحمشئف ن٤
ؤى,آل
[ئًحبَّ
تثثتت
ثجثت
تبثت
ثتتتت
ثججت
تتثت
ثثبت
ثثتت
ثبتج

بتثتث

ثثتث
تثثت
تجثث

بتبثت

تثثث
بثثث
ثثث
تجثت

تثبجت

مخبحب خق,ئِ
[كحمرشّدف

ثثتببث
تثثثتت
ثتثثبت
تبثثثت
ثجثتث
ثتتثج
ببجبثت
تتتبث
ثتثتثت

تتتتثتت

جتتتثت
ثجثتث
تتبثتت

ثثثتثت

تثثثثت
تتثجتت
ثثتثت
ثتتتج

ثثجثبت

[ال“هيل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش
بثبثت
بثثث
ثثثت
ثتتتت
ثتثت
ثثتت
ثثثث
ثجثت
ثثتتت

تتتتث

تتتت
ثتبت
تجتت

تثجث

ثجتت
تتتج
ثبتت
تتبت

تثجثت



تث



ثث

[ئس,ئسأ [ئجل[دنآ“آ[طخلّـ [طخبْئ

خرَُُّّ ٍجلط خخنخخيـألئخْ هال خشَـؤالجيئخْ رخؤ٦ئ
[كأل�يُّ

خجمًًٌّآل

٦,ئ

حنجليًّآل

[ق,ئِ

[كأل�يُّ

خجمًًٌّ

[طألًذ

ْ[ئًجمل

[ق,ئِ

[كأل�يُّ

[ئدئخب

خيّألًّآل

٦,ئ خجمًًٌّآل

خ﴿جلْآل حنجليًّآل

إلألًحب

خجمًًٌّ“[طألًذ

خ﴿جلْآل ْ[ئًجمل

[دًٌآل
ؤً[ئّخب ؤآل
[جم٣[ئّ,
جثبجت
تثثت

بتجبت

تثتت
ثجتت

ثثثث

ثتثث

تبجت

جتثتتت

بتثثثتتت

تتثتثببت

[دًٌآل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش
تتثثثت
ثثتتث

تتبجثث

بثتتتت
جتثثتت

جثثثثت

تتثببت

ثثتثث

ثبتتجت

تثبجثبث

تتتتتتث

ؤحمشئف ن٤
ؤى,آل
[ئًحبَّ
ثثثثت
ثبتت

تجثثت

تتثت
تجثت

ثتتج

ثثتت

تثتت

جثتثثث

ثثثتثتت

تتبثثتت

مخبحب خق,ئِ
[كحمرشّدف

تثثثثث
ثتثبث

ثتتثتث

ثتثثثت
تتتجتت

بثثثجت

تتتبتت

بثثتبت

تثثجثتبت

تبجثثثتت

جتتجثثثت

[ال“هيل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش
تتتتت
تتتت

تثتثت

ثتتت
تبتت

ثتثث

تجتبت

بثثت

جتثتت

تتتثتتت

ثتبتتث

[ذ“هيل
ؤً[ئّخب ؤآل
[ظ,ختش
تبجتت
ثبتت

تتبتت

ثتتت
تبتت

تثثث

ثبتثت

ثتتث

تتثثت

بتتتثثت

تتتثثتت

[ؤ٤ةُّّ حننًذ

[هجلٌيُّّ حننًذ

إلحت[ آٌرمبؤآل ؤحمشئًآل ن٤

ؤنئًؤ,ز يخبؤً[ [ئحتٌآل [ئنخبحب

ْ[ىلصُّأ ن٤

[كحمرشّدف مخبحب [ق,ئِ

[حنض,ني مخبحب [ق,ئِ

[ئونئّف



ثث



ثث

ًٌُّك] [ئألحمدُّ

[ئن,ال [ئرنخب[حب ؤآل

[ئنجلذ ئجم٣[ئّف

بتضثثا

ثثضبتا

تثضتا

تتضتا

بثضتا

ثبضتا

تثضتا

تبضتا

بتضبا

ثتضبا

ثبضبا

تتضبا

ثبضبا

ثتضبا

تثضثا

ببتا

[جم٣[ئّ,

جتتتثت

تببثت

تببث

تتتبت

بجتتت

ثثثت

ثثثت

ثببث

ثثت

ثجث

تثت

جثت

ثثت

تثتت

تثتثت

بتتثتت

[ئن,خيؤُّ ؤأل�يُّ

[جم٣[ئُّّ

آACTأ

جبج

ثتت

تبت

ثث

تث

بث

تت

ثت

ث

بت

تت

ب

ت

تت

جتت

تجثت

[كي,محنُّ

[ئخنؤ,ئُّّ

تبت

ثت

ث

ث

ث

ث

ثث

ث

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تت

جثت

رحمؤ,ألّ,

بثت

تث

تت

ثث

ثت

ب

تتت

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ثبت

جبث

نجلذ

[جم٣[ئّ,

ثثجت

بثتت

جبث

ثتت

تثث

تثت

تثت

جبث

بت

تث

ث

تت

ث

تث

ثثتت

تثتث

شألًذ

[جم٣[ئّ,

تتتت

تثث

ثتت

جتت

تثت

تث

تتت

جتت

تت

ثت

ث

ب

ت

تت

ثتث

جتثث

ةًٌألخلألخب

ججثت

بتتت

تبت

جثت

ثجت

تتت

ثبت

تتت

تت

ثبت

بت

بت

تت

ثث

ثتث

ثتثث

هىرًختٌ,

تثتتت

تثتج

ثثثت

ثجثت

بتثت

تثت

جثث

جتتت

ثج

ثتت

ثث

تث

تتت

ثثت

ثجتت

ثثثثث

جم,ْس ألًّ

ٌْئخل

ججثثتت

ثتتتت

ثثتت

بتتث

ثثبث

تجثت

جثبت

ثثث

تتت

تتت

ثث

ثتت

تت

ثثت

تثتج

ثثتثثت

[ظئوُّّ

ئدأل,ألًّآل

ؤنبجلًٌآل

هئحم�ّألًّآل

جمًختًٌآل

مجل[يًّآل

[ختحبألًّآل

جمًحب[ألًّآل

خيًؤ,ئًّآل

رًألحمًّآل

شخل[طجلًٌآل

جمنًحبًٌآل

ةًٌرًّآل

ئّدًّآل

ؤهجلدًّآل

خ﴿جلْآل مجلذ

[ق,ئِ [ئنخبحب
ئجم٣[ئّف

[ئنجلذ

ؤآل ْؤد,حنجلَّ دخبيُّ ؤح﴿ًجتَّ ُم] [ئً[ختحبَّ [ختي,ال ﴾ [ظ,ؤخم [طخبْئ“ آ
[جم٣[ئِب [صنب,ّـ ب“ؤىرذ [صنب,ّـ“[﴿٤“ئئحمى,آل“م,ال“تببت ريجلٌجل

[ئنجلدُّّ [ئخبْئ إلحتُ ررصخبخت“ؤآل ق,م,ز إلأل,ء [آل [ف [حن,ختَّ ْإلأل,“يفخبخت
ألوحمإل, ْىلنز دئ [الإ“ دئخب[ألإل, خمح﴾﴾,خت ل ألوحمإل,“ و“ رنبأل� � ئىألإل,“
ْ[ئ٢دجل ْ[ئىئخب[آل ْ[حنًختٌ﴾ف [ة﴾﴾جل[حب ؤس,ئ هّإل, ﴿,خيُّ ﴿,أل,ز ل
ُم] [طخبْئ ل ألخب﴿ئإلال � [جم,جن ْمئ“إلحت[ [يد,لب ؤآل“ ْيحمال
[صنب,ّـ ريجلٌجل ل ق,ؤ,� إلِ“ْ[ختحبَّ ْ[ئرنبألّو,ز“ةؤ, [ختي,ال أليئأل, دئ

[﴿جلٌّب [طخب[ْئ ة,هُّ مئ ٌأل�دي ألوحمَ [جم٣[ئِببب“ْ[ؤجل

[ظ,ؤخمآ [طخبْئ
ألٌَخ ىحلألَّخ خؤ” خؤرالحلخْ ضجيز خؤهخمز َّْخن٦خؤخ



ثث



جث

ؤآل ْؤد,حنجلَّ دخبيُّ ؤح﴿ًجتَّ ُم] [ئً[ختحبَّ [ختي,ال ﴾ [ئحم,حبجن [طخبْئ آ
[جم٣[ئِب [صنب,ّـ ب“ؤىرذ [صنب,ّـ“[﴿٤“ئئحمى,آل“م,ال“تببت ريجلٌجل

جمّخبألِ

تجتتتت

تثتتت

تثتت

ثثتث

تتجث

ثتثت

جتبت

تثث

تبت

ثتت

ثث

تتت

تت

بتت

جثبج

ثثتجثت

تتضتثا

[ظئوُّّ

ئدأل,ألًّآل

ؤنبجلًٌآل

هئحم�ّألًّآل

جمًختًٌآل

مجل[يًّآل

[ختحبألًّآل

جمًحب[ألًّآل

خيًؤ,ئًّآل

رًألحمًّآل

شخل[طجلًٌآل

جمنًحبًٌآل

ةًٌرًّآل

ئّدًّآل

ؤهجلدًّآل

خ﴿جلْآل مجلذ

[ق,ئِ [ئنخبحب

ئجم٣[ئّف

[ئنجلذ

[ئألحمدُّ

ؤآل ًٌُّك]

[ئن,ال [ئرنخب[حب

ئجم٣[ئّف

[ئنجلذ

ؤئدًختآل
ثثتبت
تبتج
تثثت
تتثت
ثتتت
ثتت
ثثث
ثتتت
تج
تتت
ثث
ثت
جبت
بثت
بتثت

تتثثث

ثتضتتا

دجلحلدآل
بثبت
تثث
بتت
ثثت
تجت
تج
تتت
تبت
تت
تث
تت
ث
ث
تت
جتث

ثثثث

تتضتا

[حبٌخب
ثثثت
جتث
ثتت
جبت
ثتت
تث
تتت
ثتت
ث
ثت
ث
ب
ت
تت
جثت

ثثتث

تثضتا

د٤س“““
ثثثت
ثجتت
تجت
تتت
ثتث
ثثت
تثت
تبث
بت
تث
ث
تت
ث
تث

تبتت

تثجث

جثضتا

إلًد,ختز
جتت
ثت
تت
تث
تت
ب
تج
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ثث

تتت

ثتضبا

حب[ختٌْآل
ثث
ثت
ث
ث
ب
ث
تث
ت
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ثت

تثت

ثبضبا

ة,أل٢[
ثبج
ثتت
تبت
ثث
تث
بث
تت
ثت
ث
بت
تت
ب
ت
تت
ثتت

بثثت

ثثضبا

[ئحم,حبجنآ [طخبْئ

ٍخلَخ ء حلحمخؤخؤي ٍخؤهخمبآل خؤَُّّخس هَّخمبآل خؤهخمزـم َّْخن٦خؤخ
ألٌَخ ىحلألَّخ خؤ” خؤرالحلخْ ضجيز ٍخلؤئ خبخمخ



بث



تث

ؤأل,محي
[﴿جلٌّ

ثتث
تجت
ثبث
ت
ب

ب

ب

ب

ثبت

جث

بتثت

[جم٣[ئّ,

تتتتثثتت
تتثثثت
ثثثتثت
تججتث
تثتثج

تثثتت

تثبت

تجتت

ثجثثتثت

تبتتبت

بثتتثجثت

[ئن,خيؤُّ ؤأل�يُّ
[جم٣[ئُّّ
آACTأ
تججثجت
تجتث
ثثتت
جتث
تتتت

تت

ث

ث

تتتبت

تثثت

ثتجتتت

[كي,محنُّ
[ئخنؤ,ئُّّ

تثثتتت
تثثت
ثتج
جتت
تتت

ب

ب

ت

ثتثثت

ثتجث

ثتثبتت

رحمؤ,ألّ,

تتثثتت
ثتبت
ثثث
بثت
تجت

ج

ت

ب

بتتثت

تتثت

ثتثثثت

نجلذ
[جم٣[ئّ,

ثثثبثتت
تثججت
ثثتجت
تثبث
ثثجت

جت

تت

بت

ثبثثجت

تتتجت

ثتتتثثت

شألًذ
[جم٣[ئّ,

بثتثتج
تجتجت
ثثتث
تثبت
تتثت

تثت

بث

ججث

ثتتتثت

جتتث

ثثتثثتت

ةًٌألخلألخب

تتثثتثت
ثثثثت
بججتت
تثتت
بثجث

ثثت

ثتت

جتت

تثثجثت

ببثجث

ثتتثثثت

هىرًختٌ,

ثتثتثجت
ثجتتتت
تتثتج
تثتثت
ثتتتت

ثتتت

ثثث

تجث

ثثتثثت

تثثتت

تثجتتثت

جم,ْس ألًّ
ٌْئخل

ثتتثبثت
ثتثثتت
ثبجبتت
ثتتتت
تتتتث

ثثثثت

ثثبت

تثث

ببثتثث

ثثثبث

ثتثتثتث

[ئخبٌ,ألُّ

[كحمّصُّّ
[ئدًجتٌُّ
[جمال

[ئّإلًحبٌُّ
[٧ألخبْجمُّّ

[ك,ختْألُّّ
[ئى,سًئّىُّّ

[كئىُّّ
[ئى,سًئّىُّّ

[ئخبختحلٌُّ

[ئحتٌآل
ٌحمشئً[ �
حبٌ,ألرإلال

[ئخل[طجلْآل
[ش,ألذ

مخبحب خق,ئِ
[كخن,ختةف

ْ[ئًٌ,ز ل“[جم٣[ئّ, [ئجلطّحمُّّ [حبٌ,آل ٌْرأل,ْئ [ئحم,دن“﴾ [طخبْئ آ
د,ئدصسأ آؤجلرد�ُّ“ محً[طو“ سس [ف خىل,هُّ ْجتئ [﴿﴾﴾جلٌّإ ْ[كأل,محي
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راود السوفياتية، غورباتشوف انغام برييسرتويكا وعىل عابرة، انسانية صيف يف غيمة
جديدًا نوعيًا عرصًا دخلت البرشية ان مفاده مجيل املايض حلم ثامنينات القرن يف الكثريين
املصالح توازن ينطلق من اسايس جديد نحو معيار القوى مبدأ توازن يتجاوز تطورها يف

املستويات. خمتلف االطراف وعىل لكافة
السوفيايت االحتاد فمن اهنيار احللم اجلميل، هذا اليه آل ما تفاصيل هنا يف نخوض لن
السنوات طوال أحاقت بالبرشية التي العارمة والفوىض واحلروب باالزمات مرورًا نفسه،
ورجعية وحربًا وعدوانًا استعامرًا تشكل التي "البوشية"، االنتكاسة اىل وصوًال املاضية،
هذا، منطقه يف سيستمر الذي العنيد الواقع  عن واضحة  تعابري كلها  اخلط.. طول عىل

منظور. غري تارخيي أمد اىل الشديد، القوى، ولالسف توازن منطق
زالت ما القوة عالقات فان واخلصوصيات،  واالشكال التفاصيل عن وبعيدًا لذا،
بالعائلة، بداية البرشي.. االجتامع مستويات  خمتلف عىل االنسانية العالقات يف تتحكم
االخرى، امهية االبعاد تقدير فمع الدويل. املجتمع اىل وصوًال بالدولة ومتفرعاهتا، مرورًا
املطاف يف هناية حيدد ما فان وغريها، واالنسانية واالخالق واحلقوق مثل العدالة واملساواة
منظومة إطار أية يف واهليبة التي يتمتع هبا، االحرتام ومدى ودوره (واجلامعة) الفرد مكانة
كل وعىل املجاالت، كل يف واخريًا)، اوًال املصالح، عن  منمق كالم (وهذا اجتامعية

يمتكلها. هي القوة التي املستويات،
وانام فقط... علمية او عسكرية او اقتصادية اجلانب... آحادية ليست هنا والقوة
ولكنها، االنسانية، للحياة الرئيسية املجاالت بتنوع اجلوانب متعددة  اي  شاملة قوة هي

السيايس. املجال يف املطاف هناية يف تتكثف يف منتهى االمهية، هنا واالستدراك
السلطات متارسه الذي  واالحتقار، بل  التقدير، انعدام  بان نرى  املنطلق هذا من
والعراق فلسطني من االم، بدءًا باوطاننا املرتبطة والقضايا العربية اجلالية االسرتالية جتاه
مدى عن املطاف، هناية يف هو تعبري، الداخل، العنرصية املتالحقة يف اهلجامت اىل وصوًال

العريب. ويف عاملنا اجلديد يف وطننا القاري ينتابنا الذي الشديد الضعف
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ارسائيل والواليات جانب اىل املحافظة هاورد تصّوت حكومة الصفاقة منتهى ففي
حمكمة قرار تبنيها اثناء املتحدة االمم يف منسية) ضد العامل صغرية جزر (مع ثالث املتحدة
الفلسطينية االرايض يف الذي تبنيه ارسائيل العنرصي الفصل جدار باعتبار الدولية العدل

جرائه. من الفلسطينيني جيب إزالته وتعويض املترضرين رشعي، غري عمل هو املحتلة
بجناحيها املهيمنة، االسرتالية السياسية الطبقة حلظة ترتدد ال السياق هذا ويف 
للموقف املطلق الدعم تقديم يف يعرف بسياسة احلزبني، ما إطار يف والعاميل، االحراري

االرسائييل. العريب الرصاع مسار يف وحمطة مناسبة يف كل االرسائييل وذلك
جائزة منح العنيف عىل احتجاجه اثناء االسرتايل احلاكم، اليمني يف وقد وصل العهر
الدكتورة الفلسطينية املناضلة قدمتها اىل والتي سيدين سنويًا، جامعة تقدمها التي السالم،
لقاء يف آبوت طوين البارز الفدرايل الوزير يعلن ان حد اىل ،٢٠٠٣ يف العام عرشاوي حنان
الوزير)... اي "سيادة لـ و(الكالم ارسائيليون" كلنا بـ"اننا املوضوع هذا عىل اعرتاضا عام
الشعوب... واحرتام حقوق الدولية والقرارات العادل واحلل السالم مع ليس "معاليه" ان

مظلومة. ام كانت ظاملة ارسائيل، مع شديدة، وببساطة وحكومته، وانام هو،
تعليق هو الفلسطينية  للقضية املعادي الرسمي االسرتايل  املوقف  فصول وآخر 
عىل بقسوة سيحكم التاريخ ان بقوله الفلسطيني الشعب رمز وفاة عىل الوزراء رئيس
عادة تواكب التي  املواساة واجواء الدبلوماسية، لغة عن وبعيدًا هكذا، عرفات. يارس 
الشعب مشاعر طعن عىل يرص هاورد العامل، زعامء أخرق ملواقف ويف نشاز املوت، حلظة
االم، باوطاهنم املرتبطة االسرتاليني العرب لقضايا احتقاره ويؤكد جمددًا عىل الفلسطيني،

الفلسطيني. للشعب العادلة القضية مقدمتها ويف
يارس ان هلم نقول االسرتالية، السياسية الطبقة يف وأمثاله هاورد جون عىل وللرد
حترر لقضية وسياساته، هو رمز هنجه مع االتفاق أو االختالف مدى عن عرفات، وبعيدًا
عىل احلاصل وهو شعبه، من ديمقراطيًا  املنتخب  الرئيس وهو العامل، يف مركزية وطني
والزعيم رابني إسحاق الراحل االرسائييل الوزراء رئيس مع باالشرتاك للسالم نوبل جائزة

للسالم. اوسلو اتفاقيات برييز وذلك لتوقيعهم شمعون االرسائييل العاميل
املجال... هذا يف عن التاريخ احلديث أركانه.. اما أهم السالم عرفات خرس وبرحيل
للقضاء رابني اغتالوا الذين عىل  شديدة، وبقسوة سيحكم، التاريخ، اي انه، نعم فنقول 
شارون آرييل احلرب جمرم عىل ايضًا، شديدة وبقسوة وسيحكم، السالم... عملية عىل
عن ويتغاىض االرسائيلية احلكومة جون هاورد، يدعم أمثال رجعي، من سيايس كل وعىل

الفلسطينية. جرائمها واحتالهلا الغاشم لالرايض
االجرامي، حسني صدام نظام بزوال  احلار ترحيبنا ومع العراقي، الصعيد عىل  اما
ال يمت بصلة، موقف انتهازي بامتياز، ال هو املسألة العراقية من هاورد حكومة موقف فان
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بدءًا املمجوجة.. "املعزوفة" وباقي وشعبه العراق عىل اىل احلرص بعيد، من وال قريب من
االنسان. بحقوق وانتهاءًا بالديمقراطية

إشكالية من النابعة االسرتاتيجي، من فوبيا االمن وانطالقًا االسرتالية، احلكومة ان
آسيا يف الطاحمني طموح عن بعيدًا التملك هذا إنتاج وإعادة العظيمة، القارة هذه متلك
االلتحاق املطلق، اىل الوجودي، باملعنى حتتاج، اهنا اعامقها اعامق يف ترى املكتظة بسكاهنا،

.(٢٩) الستمرارها اسرتاتيجيًا غطاءًا تشكل عظمى، عاملية بقوة النسبي، وليس
العاملية احلرب السرتاليا يف الربيطانية االمرباطورية خذالن وبعد االساس، هذا عىل
املتحدة الواليات  اىل كانربا حكومة وجلوء  الياباين االجتياح خطر  مواجهة يف  الثانية
بل "بيضاء"، فهي "السعيدة" (وللمناسبة  الصاعدة البديلة االمرباطورية  اي االمريكية، 
اخلطابات عن وبعيدًا املتعاقبة، االسرتالية احلكومات ان نالحظ وانغلوساكسونية ايضا)،
استمرار بحال املستقبل يف (وستلتحق وتلتحق التحقت املعلنة، والتربيرات والشعارات
وذلك خمتلفة،  ومستويات باشكال االمريكية، والسياسات املغامرات بكل نفسه) النهج

تلك. او هذه السياسة عدوانية او عدالة مدى البعد عن كل بعيدًا
االمربيالية مغامرهتا يف بواشنطن كانربا التحقت التحديد وجه عىل السياق هذا  يف
االم من ايضًا (مستوردين بسببني متذرعة الدولية، الرشعية عن بعيدًا  وذلك العراقية،
صدام نظام إرتباط وثانيهام، شامل،  دمار السلحة العراق امتالك اوهلام، "البيضاء"):

اإلرهابية. سبتمرب من عرش احلادي هبجامت وبالتايل، القاعدية، الدن بن بمنظمة حسني
الزعمني، كيل صحة الالحق لالحداث عدم التطور يف الواقع اثبت فقد وكام نعرف،
كانوا بريطانيا، يف كام يف اسرتاليا، والدفاع القومي االمن مستشاري كبار االشارة اىل ان مع

املزاعم. هذه صحة عدم عن طويلة بفرتة احلرب ابلغوا القيادة السياسية قبل قد
ولندن واشنطن يف السياسية، للقيادة بالنسبة للحرب املعلنة فاالسباب بالطبع،
"إنساين سبب نحو شديدة، ببساطة جتاوزها، فتم "مقدسة"... مسألة ليست وكانربا،
دولة بناء  عىل العراقي الشعب ومساعدة الدكتاتوري النظام من التخلص وهو  عظيم"

املوسع". االوسط قبل "الرشق من به لالقتداء نموذجًا صاحلًا تكون حديثة ديمقراطية
نقّدرهم العراقيني الرشفاء، الذين الوطنيني املناضلني فإن بعض الشديد، ولالسف
وصوًال اىل التسويق االطروحات، مع هذه تقدير تعاطوا بسؤ قد اسرتاليا، يف ونحرتمهم

حاول بمضموهنا، والعنرصية ذاهتا، عىل املنغلقة املتزمتة، اليمينية الرؤية هذه خالف عىل  (٢٩)
التاريخ مع التصالح كيتنغ بول (١٩٩٦ - ١٩٩١) ورئيس وزراء اسرتاليا االسبق البارز العاميل الزعيم
العالقات ويف الداخيل املجتمعي البناء اجيايب وتعددي يف منفتح، عقالين، بديل بتقديم وذلك واجلغرافيا

آسيوية. دولة هي املطاف يف هناية اسرتاليا ان باعتباره املحيط اآلسيوي اخلارجية وباالخص مع
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يف االنتهازية االسرتالية احلكومة الكاذيب واملسموع، املرئي االعالم، يف الواعي غري 
العراقية. املسألة

مشاركتها اىل وصوًال  العراقي، الشعب عىل  احلرص تّدعي التي احلكومة فهذه 
هجرته ووزير  هاورد حكومة  اي نفسها، هي اجلامعية... املقابر نظام إلزالة حرب يف 
اىل األمّرين، اجلحيم من  اهلاربني العراقيني الالجئني اذاقت التي رادوك، فيليب آنذاك
عىل املحيط اهوال  من نجوا فالذين وزبانيته. حسني صدام عىل يرتمحون جعلتهم حد
ونساءًا أطفاًال سجنهم، تم السعيد"، "البلد  اسرتاليا باجتاه احلاملة الصغرية قوارهبم متن
امتدت لسنوات وذلك السؤ، بالغة ظروف يف نائية وجزر صحراوية يف معتقالت ورجاًال،

هذا! ليومنا اآلخر البعض ويف نفسها، احلرب فرتة اىل منهم بالكثريين
املتحدة الواليات وان مصالح، احلياة ان يعلم، عقل عاقل نعلم، وكل ذو نحن نعم،
االعزاء اهيا - أممية خريية مؤسسات ليست وغريها، واالسرتالية الربيطانية  وتوابعها،
نوعية تارخيية ظروف يف واستعامرية، امربيالية قوى هي وانام  ،- العراقيني االسرتاليني
هي حاليًا مهجية افعال من عليه تقدم وما اليوم... املعومل العامل معطيات هي جديدة، 

الدويل. الصعيد القوة عىل لعالقات العدوانية منتهى يف تعبريات
كانت العربية القضايا مع التعاطي يف العدوانية الرجعية بل املحافظة، اليمينية هذه 
اجلالية مع التعاطي يف الداخيل الصعيد عىل العنرصية للحمالت ايضًا منطقيًا  إمتدادًا
حترير "حرب بـ  يسمى ما مع وباالخص  عديدة، سنوات فمنذ العربية. االسرتالية
لعب والتي العنرصية، املامرسات انواع لشتى العرب االسرتاليون يتعرض الكويت"،
عىل حساب ذاتية مكاسب  لتحقيق انتهازيًا دورًا البارزين السياسيني بعض فيها ويلعب

الثقافات. املتعدد للمجتمع العامة الوطنية املصحلة
عناوين حتت العنرصية  احلمالت تركزت املايض القرن تسعينيات أواخر ومنذ
"اجلريمة العنف"، "ثقافة اجلامعي"، "االغتصاب اللبنانية"، "العصابات ابرزها: رئيسية
بني للربط الدائمة املحاولة العنرصي اخلطاب يف هذا الخ. ويالحظ اوسطية"... الرشق
العريب، يساوي االسرتايل للشارع اليومي الوعي يف (وهو اللبناين البعد بني اي االثنية،
االخرى) باجلاليات العربية مقارنة واقدميتها اللبنانية للجالية الكبري احلجم وذلك بحكم

واجلريمة.
اهلجرة وتعقيدات االجتامعية   - االقتصادية الظروف يف البحث من وبدًال هكذا،
ضمنها ومن املختلفة،  االجتامعية  الظواهر دراسة لدى الثقايف والتداخل واالستقرار
بجريرة بكاملها جالية جتريم وبالتايل  االثني، اجلانب عىل الرتكيز نرى اجلريمة، ظاهرة
يف مكتب مسؤولني فان وللعلم عربية. من بلدان باصوهلم يتحدرون جرائم ارتكبها افراد
من املتحدرين اوساط يف اجلريمة معدالت ان عديدة مرات اعلنوا االسرتايل االحصاء
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العام. الوطني االحوال عن املعدل مطلق يف تزيد وعربية ال لبنانية اصول
او جهل عن تبنوا، ومؤسساهتا اجلالية قادة من البعض ان  االمر هذا يف فاقم ومما
وآراء واطروحات مبادرات  سلسلة خالل من وذلك اجلالية، جتريم  سياسة انتهازية،
االسرتاليني طاحونة العنرصية ضد يف مبارش، وغري مبارش بشكل املطاف، هناية يف صبت

العرب.
يف اوساط واجلريمة العنف ملنع يعرف بـ"خطة الرشاكة املجال ما هذا يف يربز ما اول
ويلز ساوث نيو والية حكومة بني مشرتكة خطة وهي عربية"...  اصول  من املتحدرين
املشرتكة للبريوقراطية دوالر مليوين حواىل رصد  يف وتتمثل  اجلالية...  أقطاب وبعض
االطالق عىل تغّري ولن، مل، النخبوية، التي بعض النشاطات إقامة من اجل الطرفني بني

احلال املوجود. واقع يف
وجود ترسيم هو السلطات جانب من الربيئة، اخلطة، غري هلذه احلقيقي اهلدف ان
مسؤوليتها لتحمل العرب ملعب االسرتاليني ورميها يف جهة، من العربية االثنية اجلريمة
جاهل بني تراوحوا اخلطة هبذه املشاركني اجلالية اقطاب فان املقابل، يف أخرى. جهة من
الضيقة الذاتية بمصاحله  سوى مكرتث غري وانتهازي اخلطوة، هذه  وتداعيات البعاد
السلطة يف النعمة  الولياء "الفواتري" ودفع االمور، جمريات من االمكان قدر واالنتفاع

السياسية.
املحافظني. اجلالية لقادة "الثقافية" االطروحات تربز ايضًا الذات  جتريم  سياق ويف
القوانني بليونة تتمثل الفئة، هلذه بالنسبة عربية اصول من املتحدرين الشباب  فمشاكل 
االخالقي االنحالل ثقافة عن "قيمنا" التقليدية باجتاه وابتعاد الشباب من جهة، االسرتالية

اخرى. جهة من ـ االسرتايل اي االوسع ـ املجتمع السائدة يف والضياع والفساد
احلكومة قبضة القوانني وختفيف تشديد هو شبابنا "مشاكل" حلل فاملطلوب وبالتايل،
الرضب عمليًا اي "االصول".. عىل الناشئ اجليل "تربية" يستطيعوا لكي االهل  عىل

التفتح االبداعي للفرد. امام املعوقات وخلق الشخصية ومصادرة والقمع
هويتنا وبناء اجلديد الوطن يف استقرارنا تواجه  قضية أبرز يف يدخلنا املوضوع هذا 
الواسع للرؤية االنتشار ظل يف وذلك الثقافية، االشكالية العربية وهي االسرتالية املركبة
"اآلخر" ويف املطلق، اخلري يف تقاليدنا وعاداتنا بجوهرها، ترى، والتي صفوفنا، يف املحافظة

املطلق. الرش الثقايف
واجلهل املحدودية منتهى يف ثقافة واالطالقية املتزمتة هذه الرؤية اساس يف وتكمن
الفهم من هذا يقاس ال بام وتنوعًا تعقيدًا واكثر  أغنى  فاحلياة "اآلخر".... وبـ  "ذاتنا" بـ 

ذاته. عىل وتقوقعه يف ختلفه الغارق امليكانيكي،
الصعوبة البالغة والظروف العربية، املجتمعات كل تعيشه الذي الواقع مأساوية ان
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واملسلمني العرب" "معاداة لظاهرة جدًا اخلطري والتفاقم الدياسبورا،  يف بنا حتيط التي 
والعنف الضياع مع العاملي العام الرأي خميلة يف "صورتنا"  ومتاهي الراهنة، االيام يف 
هذه كل وادوات خمتلفة... باشكال الذايت، اىل االنتحار وصوًال جتلياهتا اسوأ يف والسلبية
ومصاحله "اآلخر" الكالم عن وقبل االول، ويف املقام علينا، تفرض الوجودية التحديات
احفاد اليه آل الذي الكارثي اهلوان أسباب وتبيان الذات نقد عىل اجلرأة  ومؤامراته،

العظيمة. االسالمية العربية احلضارة
العربية لعواملنا القضايا قضية باعتقادنا، وهي، هبذه االشكالية، االحاطة ان بالطبع،
القدرة نّدعي التعقيد وال وبالغة شائكة مسألة معًا)، املجتمعات والدياسبورات (بمعنى
املجال هذا يف يعنينا ما الرئيسية. جوانبها كافة من لإلحاطة هبا الدراسة هذه يف النية أو 
ومؤامرات التفاصيل عن وبعيدًا املعارصة، التقليدية، بتجلياهتا ثقافتنا ان عىل التأكيد هو
املجتمعية الكارثة هذه عديدة، قرون مسار  ويف العامة، وباملحصلة انتجت،  "اآلخر"،

الدراماتيكية حاليًا. فصوهلا نعيش التي الشاملة
رحبة آفاق فتح عىل قادرة جديدة نوعية أسس عىل ثقافتنا انتاج إعادة وبغية هنا، من
و"مفاهيمنا" و"عاداتنا" "تقاليدنا"  يسمى ما  عن "القدسية" إزالة  رضورة نرى  امامنا،
العملية، وحتدياته. وهذه ومعطياته وظروفه اليوم عامل منظار من احلازم للنقد وإخضاعها
التي واجلوانب والكوابح للمعوقات متداخلني جدليًا: نفي جانبني من تتكون باعتقادنا،
وابداعي اجيايب كل ما هو ومتثل العرص روح عىل جهة، واالنفتاح من الزمن، عليها  عفا

اخرى. جهة من فيه وانساين وتقدمي
للحضارة يف ظروفنا ملموس كتجيل االسرتالية، الثقافة ان نرى االساس، عىل هذا
اخللقي والفساد االنحالل ثقافة عن العامة، بسمتها تكون، ما أبعد هي بشكل عام، الغربية
االنساين، التاريخ مسار يف االخرى العريقة احلضارات الغربية، مثل فاحلضارة والضياع...
من العديد نفسه الوقت يف  تالزمها وإجيابية...  إنتاجية إبداعية، الرئيسية،  بجوانبها هي
حسب الظروف الزمن، ذاك او املكان هذا يف تنقص، او تزيد قد التي السلبية،  اجلوانب

املعني. للمجتمع امللموسة التارخيية
احلياة تطور يف رائدة هي الغربية احلضارة ان اليوم لعامل الواقعية احلياة وتدلل
فروعها بكل املعارصة والتكنولوجيا بكل مكوناته، احلديث االجتامعي فالتنظيم االنسانية،
العظيمة االنجازات من وغريها واالتصاالت املعلومات وثورة العلمية، والثورة وجتلياهتا،
العام االجتامعي للنظام نتاج واساسًا اوًال هي اليومية جوانب حياتنا كل يف بنا حتيط التي

الغربية. اساس هذه احلضارة القائم عىل
العديد يغّيب  ان جيب ال الغربية، احلضارة يف املرشق الرئييس  اجلانب هذا بالطبع،
واالستعامر واالحتالالت احلروب مثال أحيانًا، املدّمرة وحتى بل السلبية، جوانبها من
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الرشور. وغريها من والعنرصية
ومتداخلة، متناقضة جدلية، عملية هو والثقافات احلضارات بني فالتفاعل بالتايل، 
تفادهيا عىل العمل ورضورة السلبية واجلوانب متثلها، يفرتض التي االجيابية، اجلوانب فيها

االمكان. قدر
اليوم هو املتعدد الثقافات املجتمع االسرتايل يف حيصل ما ان نرى االساس هذا عىل
مرور ومع  تدرجييًا ستفرز خمتلفة، حضارات بني  الغنى منتهى يف  حيوية، تفاعل عملية 
من جذورها تستمد جديدة نوعية اسرتالية وطنية ثقافة اجيال)  عن نتكلم (وهنا الزمن

للمجتمع. الفسيفسائي الواقع
كذلك، اخلاصة مصاحلنا ومن اجلديد، بلدنا الوطنية جتاه املسؤولية من وانطالقًا لذا،
العادة التارخيية العظيمة العملية هذه يف املنتجة االجيابية احليوية واملشاركة االنفتاح علينا
تفاعل من اجلدلية العملية هذه تطلبه ما مع االمة... وبناء الثقافية االسرتالية اهلوية انتاج

واستبعاد. ومتثل
يقترص ال الذات عىل واالنغالق والتزمت االفق وضيق اجلهل هنج املقابل، فان يف
يصب ونتائجه وانام بتداعياته الوطنية... اهلوية صياغة يف الفاعلة مشاركتنا إعاقة عىل فقط
وآفاق اجيالنا وفاعلية امكانيات من ويضعف ضدنا، املوجهة العنرصية طاحونة ايضًا يف

الشابة.
املجتمع شغلت مسألة وهي كمثال، اجلامعي" "االغتصاب قضية  اخذنا واذا 
جمموعة بقيام (وتتمثل و"اسالميتها" و"عروبتها "لبنانيتها" بحكم طويلة لفرتة االسرتايل
تتداخل كيف سنرى سيدين).. يف فتاتني باغتصاب اصول لبنانية من املتحدر الشباب من

العرب. االسرتاليني اوساط يف الشبيبة وقضايا والعنرصية الثقافية االشكالية
بكل االنساين املجتمع تطور يف مالزمة سمة زالت، وال كانت عام، اجلريمة بشكل
شائع نوع هو منه، اجلامعي ذلك يف بام واالغتصاب، والوانه وأعراقه، ومستوياته اشكاله
ان االسرتايل االحصاء  مكتب معطيات وتبني وزمان. مكان كل  يف نجده  اجلريمة من
املجتمع يف الشائعة اجلرائم من  هو  االطفال، جتاه ذلك يف بام  انواعه،  بكل  االغتصاب
ترتاوح فاهنا االسرتايل القضائي النظام  يف اجلرائم  من النوع هذا عقوبة اما  االسرتايل...
يف اسوأ سنوات عدة اىل شهور بضعة من حالة، لكل امللموسة بالظروف عادة، وارتباطا

االحوال.
االستثنائي عدا ما اجلرائم، من النوع هذا اىل عادة اإلشارة االعالمي، يتم املجال اما يف
املرئي، االعالم طريقها اىل احلال، جتد بطبيعة وال للصحف، الداخلية الصفحات يف منها،

للمستهلك. املثرية غري اليومية، العادية االخبار كوهنا من
وهزالة اوضاعنا جهة، من واملسلمني العرب" "معاداة اشتداد ظاهرة ظل ويف لكن،
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وتتحول جريمة جذريًا تنقلب الذكر اآلنفة املعطيات فان أخرى، جهة من وعامليًا، حمليًا
الشباب اىل انضمتا املعنيتني الفتاتني ان (حيث مالبساهتا كل يف جدًا عادية مجاعية إغتصاب
ثقافية قضية اىل حصل!!) حصل الذي وبعدها معًا املخدرات وتناولوا برغبتيهام املدانني
االسرتايل... وبوصفها املجتمع عىل "اخلطورة" منتهى يف إعالمية - قضائية - سياسية -
عىل العنرصية ألشد احلمالت دسمة مادة بالقصرية، ليست ولفرتة القضية، شكلت هذا،
بكل واالعالم السياسية االنتهازية قبل  من واالسالمية العربية الثقافتني وعىل جاليتنا

(االنرتنت). و"املتخيل" واملسموع و"الرزين"، املرئي الرخيص وانواعه.. اشكاله
عقوبات بالسجن ونالوا حماكمة املتهمني جرت العنرصية االجواء هذه ضغط حتت
النظام يف قاسية تعترب احكام سنوات، وهذه ست حواىل الوسطي معدهلا كان خمتلفة لفرتات

العادية. منتهى يف مجاعية بمالبسات إغتصاب جلريمة القضائي االسرتايل
وركب العنرصية، هسترييا ضغط  وحتت  االحكام، هذه قساوة من وبالرغم لكن،
وتم املحكمة قرار كار، استأنفت السلطات الوالية بوب حكومة رئيس قبل من موجتها
حيث املدانني، اىل بمقاييس القضاء االسرتايل، عقوبات جديدة، خيالية توجيه النهاية يف

سنة. ٢٥ - ٢٠ بحواىل تعاقب القتل جريمة ان علًام ٥٥ سنة، اىل اقصاها وصل
عىل حكم مشاهبة، ظروف ويف تقريبًا(٣٠)،  نفسه الوقت ففي  املذهلة،  وللمفارقة
يف جريمة مدارس النخبة) من وهي .. يف سيدين ترينيتي (من مدرسة الشباب جمموعة من
عدم ادراج مع للمدانني، والسنة الستة اشهر بني تراوحت بعقوبات مماثلة اغتصاب مجاعي

وذلك حرصًا عىل مستقبلهم!!! العديل، سجلهم يف اجلريمة هذه
والربامج الصحف يف االوىل الصفحات اىل طريقها جتد مل اجلريمة هذه بالطبع، 
إزعاج يستدعي عابر ال حادث وكأهنا السياسيني، التلفزة وتعليقات وشاشات االذاعية
عىل بالتايل خطرًا تشكل وال البيت"، بـ"أهل مرتبطة "بيضاء" هنا به... فالقضية املواطنني

.(٣١) "نقائه" و املجتمع "طبيعة"
الكبرية االمهية تربز املفجعة، احلقائق مواجهة ويف السوداء،  اللحظات  هذه يف
عن والدفاع االمكان قدر احلق إلحقاق  ونخبها وقادهتا ومرجعياهتا اجلالية ملؤسسات
ليس منطقيًا هنا بحقنا... واملطلوب احلاصلة االفرتاءات كل وجه يف االسرتاليني العرب
ارتكبها اشخاص حمددة.. جريمة اهنا ومرتكبيها... بل تبيان االغتصاب جريمة عن الدفاع
وتداعيات وابعاد اهتامات اية عن بعيدًا وذلك املرعية، بالقوانني قضائيًا تعالج حمددون..

.٢٠٠١ - عامي ٢٠٠٠ خالل حصلت واملحاكامت اجلرائم (٣٠)
معهد عن - صادر اآلخر" العريب جتريم - الضواحي الدن يف "بن كتاب:  انظر للتفاصيل (٣١)

.١٤٠ - ١٣٨ ص للجريمة سيدين
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الصعيد!؟ هذا عىل حصل الذي فام باكملها... جالية عنرصية تطال
قدر وعىل واملرجعيات، املؤسسات غالبية ان اىل نشري حقًا لصاحبه، نغفل لكي ال
ثقافتنا عن الدفاع بمعنى االفرتاءات... عىل الشكيل  بالرد قامت جدًا، املحدودة طاقتها 
التي املشكلة اساس عىل التعليق لكن، ويف ومن يقف وراءها. اهلجامت وانتقاد وسمعتنا
معها والتداعيات التعاطي نفسها وكيفية اجلريمة وهي العنرصية، اهلسترييا منها انطلقت
يف صّبت و"املرجعيات" "الوجهاء" من العديد  "اجتهادات"  فان بسببها، نشأت التي

ذلك!؟ كيف شبيبتها... وباالخص اجلالية، ابناء ضد املوجهة نفسها العنرصية طاحونة
يف الثقافية للمسألة االفق وضيق املحافظ املفهوم اعادة انتاج خالل من شديدة، ببساطة
شبيبتنا مشاكل اساس ان اىل جمددًا اجلامعي، واالشارة االغتصاب جريمة مع التفاعل إطار
السائد باالنحالل والتأثر وعاداتنا تقاليدنا  عن واالبتعاد  االهل  سلطة بإضعاف يكمن
الثقافية والقضية احلاصلة اجلريمة بني ربطت الرموز هذه ان اي االسرتايل... يف املجتمع

العربية... البلدان من املتحدر الشباب متيز مشاكل ووجود
اجلامعي... االغتصاب جلريمة الثقايف البعد االثني  عىل "املرشوعية" اضفاء وبالتايل

وجاليتنا. شبابنا الرشسة ضد العنرصية للحمالت الرئييس العنوان وهو
نتيجة لنا  سببته الذي الكبري بالرضر املرجعيات" هذه تكتف مل الشديد، ولالسف 
التي العقوبات يف النظر بإعادة الرتحيب اىل رموزها ببعض ضيق االفق بل ووصل جلهلها،
واملذهل خيالية. مستويات اىل آنفًا، ارشنا كام وتشديدها، لبناين، اصل من املعتدون ناهلا
مدرسة ملجرمي "الالاحكام" عقوبات عىل مطلقًا تعّلق مل  "الرموز" هذه ان املوضوع يف

"البيض". ترينيتي
واملتحدرين املعتدين الشباب هؤالء  بان يقال، ان جيب واحلق هنا، املعادلة ان  اي
ارتكبوها التي االغتصاب جريمة عىل االوىل العقوبة البداية يف نالوا لبنانية اصول من
نالوا، ثم ومن االسرتالية)... القضائية باملعايري مفهومة، لكن قاسية، وهي سنوات، ٦)
يرتكبوها وتتمثل مل جريمة وذلك بسبب "فلكية"، باالحكام، عقوبة النظر اعادة سياق يف
واالسالمية... العربية واصوهلم اوسطية" "الرشق ومالحمهم "السمراء" برشهتم لون  بـ
بني غالبيتها ترتاوح مرجعيات قمتها عىل يرتبع مرشذمة  جالية اىل النتامئهم وباالخص

واالنتهازية. والفئوية اجلهل
اجلالية مرجعيات غالبية وفئوية وانتهازية اي جهل التحديد، وجه عىل املوضوع وهذا
الشبيبة تواجه التي اجلدية للمشاكل الرئيسية االسباب احد هو  املختلفة)، (بسياقاهتا
االجيابية، منتهى يف يشء وهذا جهة، من عنفواهنا  بحكم فالشبيبة العربية.  االسرتالية
االنكليزية باللغة  اجليدة معرفتها وبالتايل  اخرى، جهة من االسرتايل املجتمع يف ونشأهتا
متارس ان الطبيعي من والواجبات،  واحلقوق والتقاليد والعادات عمليًا) االم (لغتها 
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حتيط التي االجتامعية االقتصادية والتمييز والصعوبات للعنرصية مواجهتها يف االحتجاج
املهاجرين... بمجتمعات عادة

احلقيقية. ومرجعياهتا ملؤسسات اجلالية الكبرية االمهية تأيت وهنا
يف واحتجاجهم املرشوع عنفواهنم واستيعاب الشبيبة إشكاليات تفهم هو فاملطلوب
ومصاحلهم كرامتهم عن الدفاع املطاف اىل هناية يف وهيدف ومنظم واعي مؤسسايت نشاط

ومنتج. بشكل اجيايب
مواجهة االشكاليات يف احتجاجاهتم اىل وعدم االستامع الشباب مهوم عن اما التخيل
بعض قبل  من هلم املسيئة الترصحيات واعالن بل اليومية... حياهتم يف تعرتضهم التي
اجتامعية قضايا االوضاع ووزر تردي مسؤولية الشباب حتّمل التي "املرجعيات" اجلاهلة
النعمة لويل الطاعة تقديم هبدف وذلك التعقيد، منتهى يف ـ إعالمية اقتصادية ـ ثقافية  ـ
الرشطة يف بقادة والتغزل امتياز ما، أو مالية منحة او طمعًا بمنصب السياسية، القيادة يف
للشبيبة... االمن اجهزة من بعض املوجهة اإلساءات واالفرتاءات رغم فرتات األزمات
السلبي االحتجاج وممارسة مؤسساتنا عن االنفكاك اىل عمليًا الشباب يدفع هذا كل

الوخيمة... وتداعياته
وادوات اساليب األبناء عن أبنائها... سيبتكر اجلالية تدافع ما مل شديد، بإختصار أي
الفراغ، ال حتتمل فاحلياة تعرتضهم... التي االشكاليات ملواجهة ظروفهم تفرزها وآليات

واملشاكل. من الضياع اخلطورة وهنا
هذه يف مستقبلنا هم الشباب الوضوح: منتهى  يف تكون  ان جيب هنا املعادلة
ومهومهم قضاياهم  اجلالية،  مصالح هي مصاحلهم اجلالية، كرامة هي كرامتهم البالد،
يا احلياة آخر... يشء اي عليها يتقدم ال التي اولوياتنا  هي ومشاكلهم واحتجاجاهتم
اي نفوذنا.. اي فاحرتامنا.. عالقات القوة، تعبري عن هي جمددًا وجمددًا - - اخلري!" "مجاعة
الطرف هذا والغزل اىل الطاعة آيات بتقديم وليس بقوتنا املطاف هناية يف تتحدد مصاحلنا

والقوة. والتطور للبناء الرئييس هي طريقنا والشبيبة ذاك... او
امللموسة باالفعال وانام  املعسول، بالكالم  ليس شبيبتنا، ثقة كسب هو االساس ان
احلية بالتجربة تقتنع ان جيب الشبيبة الشبيبة.. استغباء يمكن ال  وهنا احلقيقية...
كجالية اهتامماتنا جدول رأس عىل هي  واخريًا اوًال كرامتها ان الداخلية وبمشاعرها

ونخب. ومرجعيات ومؤسسات
واملجتمع واجلالية الشباب مصلحة  من  ننطلق فاننا  الكالم،  هذا  نقول وعندما 
بالفائدة يعود ومنتج بناء اجيايب، بشكل وتوجيهه الشباب عنفوان االسرتايل... فاستيعاب

اجلميع. عىل
عىل استحقاقات عديدة تطرح الكبري التحدي  هلذا الفاعلة املواجهة  عىل القدرة ان
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والتناغم االنسجام من حالة وبناء الترشذم واقع لتجاوز العمل ابرزها هو لعل اجلالية،
وخلق العربية، االسرتالية الواحدة، اهلوية هويتنا عىل اساس وذلك اوساطنا، يف والتعاون
علينا مجيعًا. الفائدة وتعود امكانياتنا تتضاعف بحيث جاليتنا، تالوين لكل اجلامع االطار

الترشذم، لواقع  السلبية التداعيات آنفا امامها توقفنا التي االحداث بينت فقد
احلمالت اشتداد فاثناء القمة.  وحتى القاعدة  من  بنا يعصف الذي  الديني، وباالخص
السنوات يف  خاص، اللبنانية، بشكل عام، واجلالية بشكل العربية، اجلالية عىل العنرصية
والتعليقات االعالمية، الترسيبات بعض بروز الشديد، ولالسف الحظنا، االخرية
من الطائفية بعض اجلهات قبل من احلكومة واملعارضة يف واتصاالت بمسؤولني االذاعية،
"العصابات اللبنانية" باشكاليات هلا صلة ال اوساطها ان "للتأكيد" اللبنانيني االسرتاليني
وذلك السلبية، الظواهر من وغريها و"الالجئني" و"املخدرات" و"العنف" و"االغتصاب"
بإشارات الحقًا نتائجه الذي رصدنا االمر العنرصية... احلمالت من حتييد الذات هبدف
يف انسجام وذلك آنفًا... اليها املشار القضايا عىل االسالمي الطابع تضفي وسياسية إعالمية

واملسلم. العريب هو "اآلخر" الرشير كون ودوليًا، حمليًا املرحلة، طبيعة تام مع
عريب هو ما كل ضد  العنرصية للحمالت الدسمة املادة من املزيد قدم االمر  هذا
موضوعيًا، ضمنهم، ومن وثقافتها، العربية، االسرتالية اهلوية محلة ضد اي (ومسلم)،
السابق الطائفي التمييز مارسوا الذين أبى أم (شاء انفسهم العرب االسرتاليني املسيحيني
تعود ال وكثرية، واضحة التاريخ ودروس اشتدادها، سياق يف فالعنرصية  الذكر)...
املتحدرين واعتداءاهتا افرتاءاهتا تتجازو وبحيث  "اآلخر"  لـ  املختلفة االطياف  بني متيز
اورويب،واحيانًا اي "أبيض".. بـ ليس  هو من كل باجتاه  واسالمية عربية بلدان من

ايضًا. انغلوساكسوين
بدايات اىل متتد هي  وانام فقط، الفرتة هذه  يف تبدأ مل بصددها نحن التي االشكالية
من معنا محلناها والتي اجلالية يف التقليدية)  السياسية (بامتداداته  الديني التنوع حصول
يف وتداعياهتا الدينية والطائفية وانقساماته لبنان هنا، موضوعنا يف وباالخص، االم، اوطاننا

وغريها. واالنتامء اهلوية قضايا
ليست فهي هلذه االشكالية، (والعربية) اللبنانية التجليات يف بالطبع، لن نخوض،
ـ فهمها يف االمكان، للمسامهة قدر وبموضوعية سنحاول االجتهاد، وانام هنا، موضوعنا
عىل منهم واملوارنة اللبنانيني املسيحيني، االسرتاليني واحبائنا اخواننا عند ـ اإلشكالية أي

التحديد. وجه
منها الزمنية االصقاع، هذه يف املارونية التقليدية املؤسسات ان  اىل نشري البداية يف
قضية نشاط تضامني مع أية اي هلا نلحظ مل كام عريب، مفهوم اسرتايل تستخدم ال والروحية،
املسيحي جناحها التحديد  وجه وعىل اللبنانية، للمعارضة الكامل تبنيها  باستثناء عربية
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اللبناين الوطن من املوروثة احلساسية اىل باعتقادنا، يعود، االمر هذا التقليدي... اليميني
الطائفي. الكيان اللبناين ونظامه صياغة يف واشكالياهتا وجتلياهتا العروبة مفهوم جتاه االم

املدارس يف (٣٢) العربية اجلدي باللغة االهتامم نالحظ حني جلية تبدو املفارقة غري ان
تتعاطى، ال الكنيسة ان هذه فيه نرى وقت يف املارونية... الكنيسة ترشف عليها التي اخلاصة
تغييب سنوات ومنذ ايضًا يالحظ بل  للهوية... العريب البعد يف بعيد، من او قريب من
"اهلوية ماروين" او "اسرتايل بمصطلح واالكتفاء خطاهبا من احيانًا اللبناين اجلانب حتى 

املارونية".
البعض، حياول حرصه، كام يمكن العربية هنا ال عىل اللغة الرتكيز بان نقول اجتهاديًا،
ذلك من اعمق املوضوع ان باعتقادنا، االجيال املختلفة... بني تسهيل التخاطب فقط يف
االجتامعية العامة، احلياة ويف الكنيسة خطاب التحديد، يف عىل وجه وهنا فاللغة، بكثري...
ببساطة، والتقاليد والتاريخ املشرتك.. اي العادات الثقايف، وتوارث للتواصل رئيسية اداة
حضور هنا، جمالنا االجيال وباالخص، يف بني العامة االجتامعية الروابط انتاج إعادة حماولة

التحديد. وجه عىل اجلديدة االجيال اوساط يف الكنيسة املارونية
امام الذايت، العامل رغبات عن وبمنأى اجلوهر،  ويف  موضوعيًا،  هنا، اننا اي،
إعادة ذلك يف الروابط (بام إنتاج إعادة يف رئيسيًا دورًا يلعب ثقايف،  عريب، لغوي - بعد
فقط، الالهويت  باملعنى الدين، عىل فاالعتامد نفسها)... املارونية الكنيسة حضور انتاج
اجلانب (اي فقط عليه حال االعتامد ويف بل، هذه... االنتاج إعادة ال يؤمن وعىل امهيته،
دون القائمة الكاثوليكية بالكنيسة االندماج اىل يؤدي عمليًا الزمن، مرور الالهويت)، ومع
عن تعبريًا العريب  املرشق يف وتبلورت نشأت التي  املارونية،  بمحطتها املرور اىل احلاجة

حمددة. ظروف تارخيية
الذي املرير والواقع اآلنية السياسية االعتبارات عن وبعيدًا االساس، هذا عىل
للمسيحيني املركبة اهلوية يف العريب املوضوعي البعد فان االم، االوطان يف جمتمعاتنا تعيشه
للموارنة وباالخص كذلك)، العربية البلدان باقي من اللبنانيني (واملتحدرين االسرتاليني
ملحة موضوعية  حاجة هو االسرتايل) املجتمع يف بوفرة املوجودة كاثوليكيتهم (بحكم

وروحيًا. زمنيًا املعينة، بخصوصياته املميز االنتامء اي واحلضور، الروابط إنتاج إلعادة
احلضارة إنتاجات ان اىل اإلشارة علينا جيب اهلامش، قليًالعىل التوسع اردنا واذا

دفعتهم "عريب" كلمة جتاه اللبنانيني،  لبعض املفرطة،  احلساسية ان اىل االشارة جتدر وهنا (٣٢)
االسرتايل، ويف الشارع يف نفسها - العربية اللغة هنا طبعًا - واملقصود اللبنانية" "اللغة إشاعة مفهوم اىل
اىل للغرابة، ويا االسرتايل، االحصاء مكتب دفع الذي االمر الرسمية، واملؤسسات احلكومة مع التعاطي

العربية. اللغة اىل االشارة لدى اللبنانية" "اللغة مصطلح اعتامد
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التي املجتمعات ابناء إبداعات ثمرة هي هذه، تسميتها من وبالرغم ،(٣٣) االسالمية العربية
تشمل وانام املسلمني، عىل فقط تقترص ال املعنى، فهي وهبذا  احلضارة. هذه فيها سادت
لعبوا دورًا هامًا، العرب املسيحيني ان اىل ايضًا نشري واستطرادًا مميزة املسيحيني، وبنوعية
ظل يف سيام انتاجها ال وإعادة العربية الثقافة عىل احلفاظ يف االحيان، من الكثري يف ورياديًا

العريب. للعامل العثامين االستعامر الرتكي
اجلديد، الوطن يف وامتداداهتا االم، الوطن اآلنية يف االنقسامات السياسية فان بالتايل،
تارخيية مرحلة يف االنسانية احلضارة يف رائدًا دورًا لعب العريب، الذي البعد ُتغّيب ال ان جيب
احد ال يملك العامل العريب. إذ املتحدرين من للمسيحيني الثقافية اهلوية حمددة، عن جذور

إليها. واإلنتامء جذورها من معرفة اجلديدة اجيالنا حرمان حق
يرزح التي  وااليديولوجية، السياسية االعتبارات عن وبعيدًا االجيال، ستأيت فغدًا
لعبته الذي والدور جذورها، عن احلياة، منطق ضمن اآلن، وتتسائل وطأهتا حتت العديدون
الديني إجابة االنتامء تكفي لن عندها االنسانية، احلضارة يف مسار تارخييًا - اجلذور هذه -
فالكاثوليكية، الفعيل... يف تارخيهم حقائق أساسية عن الباحثني ظمأ إرواء يف والطائفي
فالبولوين واالمريكي اآلخرين... عن حضاري هذا املجال متّيز يف ليست املثال، سبيل عىل
وعطاء تارخيي يف يميزين ماذا ولكن كاثوليك... وااليطايل وغريهم وااليرلندي الالتيني
عن أمامه، عاجزة املتزمتة مربكة العقليات تقف الذي السؤال هو هذا هؤالء... عن اساليف

االصطناعي. والتميز والفئوية اإلجتزاء اىل فتلجأ اإلجابة عليه،
ومع االبعاد، من وغريها و"الرسيانية" "اآلرامية" و "الفينيقية" عن الكالم اما
املتعطشني ظمأ إلرواء كافية غري فهي التفاصيل،  يف الغوص وبدون مجيعًا، هلا تقديرنا 
هي، والتي العربية، لغتهم احلضاري.. وعائهم احلية... بثقافتهم املرتبطة جذورهم ملعرفة

أجدادهم. واجداد آباؤهم واجدادهم، تكلم هبا التي اللغة أخرى، لغة أية وليست
من آنية) ومصلحية وايديولوجلة سياسية (الهداف التخفيف فان التجاهل او لذا،
املتجاهل اىل انه سييسء بل لن يفيد، احلياة هذه يف فرد لكل الرضورية اجلذور هذه أمهية
كفيل هناية املطاف يف والتاريخ ترمحه، لن القادمة واألجيال واحفاده، وابنائه مجاعته واىل

مع مساره. املتعارضة االرادوية الذاتية الرغبات بتصحيح
الزمنية والروحية، املعنية، النخب قبل من االشكالية هذه رضورة حسم نرى هنا من

الذي كان العام االجتامعي للنظام االسالمي العريب الطابع باعتقادنا، تعكس، التسمية (٣٣) هذه
اخللفية اما املجاالت، شتى يف عظيمة زمنه إبداعات يف املنفتحة الديناميكية وانتجت طبيعته سائدًا آنذاك،
غري أو العرب غري من إما كانوا الكثريين منهم ان التارخيية املعطيات فتدل املبدعني والدينية لالفراد االثنية

املسلمني.
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اجلديد وطننا يف التي جتمعنا - العريب البعد واساسها املشرتكة القواسم وبالتايل الرتكيز عىل
اسرتاليا.

حال يف ملصلحتنا  يعمل ايضًا، الرباغاميت وباملعنى املركبة، هويتنا يف العريب  والبعد
املجتمع يف  ملواقعنا افضل لصياغة موضوعيًا  يمهد  فهو معه.  املنفتح االجيايب  تعاطينا
مع املنفتح العقالين الديمقراطي  التعاطي يف وكذلك  الثقافات... املتعدد االسرتايل
واالثنية الدينية  االقليات مع التعاطي  كيفيات نمط من العربية،  جمتمعاتنا اشكاليات
جهة ومن املشرتكة، للعالقات به نموذجًا حيتذى جهة نقدم من فنحن وغريها... واملناطقية
االصالحية القوى االمكان، قدر ونساعد، القرار، اصحاب عىل اجيابيًا، نضغط، أخرى
من بدءًا االم.. العربية اوطاننا تطور تعيق التي الشاذة االوضاع لتصحيح الديمقراطية،

العراق.. اىل وصوًال بمرص.. مرورًا لبنان وسوريا..
فال وتعاوننا  املشرتكة هويتنا صياغة فإجيابيات االسرتايل، الداخيل  الصعيد  عىل اما
قدرتنا عىل عدم يف القضايا قضية ان متامًا يعرفون املحلية الوضاعنا فاملتتبعون هلا. حرص
ذاتنا... وانقسامنا عىل ترشذمنا يف واخريًا اوًال يكمن املكتسبات واملواقع من العديد حتقيق
من واالهم الثنائية... يف التفاعالت االسرتاليون دائًام السياسيون يقوله ما هذا وباملناسبة

واالجتهاد. للشك فيها جمال ال التي االرقام، تؤكده قراءة ما هذا ذلك
البلديات اي - املحلية احلكومات  يف  السيايس التمثيل عملية امام هنا  سنتوقف
تعطينا وبالتايل نسبيًا، صغرية إدارية لوحدات السكانية الرتكيبة مبارشة تعكس -، كوهنا
وباراماتا روكدايل هي مناطق، ثالث هنا واخرتنا املحدد، عن الواقع واضحة تصورات
يف وتشكل العرب لالسرتاليني كبرية جتمعات تضم مدينة سيدين، كوهنا يف وبانكستاون

نعاجله. الذي املوضوع يف معّربة عينات ثالث نفسه الوقت
روكدايل منطقة يف العربية (٣٤) اللغة يستخدمون الذين اىل ان إحصائية ٢٠٠١ تشري
املنطقة لسكان العام التعداد من نسبة ٢٦ض٨% يشكلون شخص ٧٣١٩ اىل تعدادهم يصل
روكدايل يف اصول لبنانية من املتحدرين املواطنني تعداد اما .(٣٥) نسمة والبالغ ٨٨٥٢٧

فيبلغ ٥٨٢٩ نسمة.
نجاح ،٢٠٠٤ عام االخرية، املحلية احلكومة انتخابات يف افرزت املعطيات هذه

مقياس لغياب وذلك العرب لالسرتاليني التقريبي العدد حتديد يف اللغة مقياس استخدمنا (٣٤)
اللبنانية. اجلالية ضمنها ومن الكبرية اجلاليات باستثناء مستوى املناطق عىل االثنية االصول

روكدايل وثيقة - ٢٠٠١ عام السكاين االحصاء انظر (٣٥)
االسرتايل. االحصاء مكتب ،C-SLA105156650 رقم:
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من نسبة ٣٣ض٣٣% شكلوا (٣٦).. وبذلك عربية من اصول البلدي املجلس يف ٤ أعضاء
١٢ شخصًا. اعضائه عدد والبالغ املجلس البلدي

العربية يستخدمون الذين عدد ان اىل نفسه،   ٢٠٠١ إحصاء فيشري  باراماتا، يف  اما
سكان املنطقة تعداد امجايل من ٩٧ض٩% نسبة يشكلون اي اهنم نسمة، ١٤٤٢٠ يصل اىل
٥٩٩٨ لبنان يف املولودين االسرتاليني  عدد  يبلغ وبدورهم،  نسمة... ١٤٤٤٩٠ والبالغ

.(٣٧) نسمة
انتخابات يف باراماتا ملنطقة املجلس البلدي يف أعضاء ٤ بدورها افرزت املعطيات هذه
وهي البلدي املجلس  تعداد جممل  من روكدايل منطقة نسبة نفس اي ...٢٠٠٤ عام

٣٣ض٣٣%.
احصاء حسب يقدرون بانكستاون يف العربية اللغة يتكلمون الذين ان نرى املقابل، يف
املنطقة العام لسكان  التعداد  من ١٣ض١٦% نسبة يعادل ما بـ ٢٦٧١٩ نسمة، اي ٢٠٠١
االوىل اللغة هي العربية  اللغة تعترب املعطيات  وهبذه نسمة. ١٦٥٦٠٤ بحواىل واملقدر 
هذه يف لبنانية اصول من املتحدرين فان وللعلم بانكستاون. يف االنكليزية بعد املستعملة

.(٣٨) نسمة ٢٢٦٥٧ بحواىل يقدرون املنطقة
انتخابات يف انتجت الذكر اآلنفة فاملعطيات ـ، بانكستاون ـ هنا املذهلة املفارقة 
نسبة يعادل ما اي - البلدي(٣٩) املجلس واحدًا فقط يف عضوًا ٢٠٠٤ املحلية لعام احلكومة

شخصًا. ١٢ البلدي والبالغ اعضاء املجلس عدد جممل من ٣٣ض٨%
يبني عرب، كأسرتاليني موقعنا من الثالث، يف املناطق املحققة النتائج بني املقارنة ان

التالية: احلقائق
بنسبة املحلية احلكومة يف سياسيًا متثيال حققوا السكان من ٢٦ض٨% روكدايل: ـ 

٣٣ض٣٣%.
بنسبة املحلية احلكومة يف  سياسيًا متثيًال حققوا السكان من  ٩٧ض٩%  باراماتا: ـ 

٣٣ض٣٣%.

ص٩٥ العارش، انظر اجلدول (٣٦)
احصاء واملستند اىل املنطقة والثقافية لسكان اللغوية الرتكيبة حول باراماتا وثائق بلدية انظر (٣٧)
لبنان يف املولودين لالسرتاليني القليل ان العدد اىل االشارة جتدر وهنا االسرتايل. االحصاء ملكتب ٢٠٠١

نسبيًا. قديم باراماتا يف اللبنانية اجلالية وجود ان مرده اىل العربية، يتكلمون الذين بعدد مقارنة
رقم: بانكستاون وثيقة - ٢٠٠١ عام السكاين االحصاء انظر (٣٨)

االسرتايل. االحصاء مكتب ،C-SLA105200350
٩٥ العارش ص انظر اجلدول (٣٩)



تث

بنسبة املحلية احلكومة سياسيًا يف متثيًال حققوا السكان من ١٣ض١٦% ـ بانكستاون:
٣٣ض٨%.

بني النتائج يف الصارخ  التناقض هذا وراء تقف عديدة عوامل هناك  ان شك ال 
دراسة يتطلب املوضوع اخرى. جهة من وبانكستاون، جهة، من وباراماتا، روكدايل
االجتهاد من يمنع ال االمر هذا حصل، لكن ما عن ابعاد الدقيق الكشف ملحاولة تفصيلية
دورًا لعبت والتي سيدين، يعيش يف جدًا ملن املعروفة اهلامة، املعطيات بعض اىل باالشارة

هذا املجال. يف بارزًا
ونقصد االم، بالوطن املرتبط التقليدي السيايس - الديني االستقطاب ان باعتقادنا،

الثالث. املناطق يف آنفًا الواردة النتائج اليه انتهت دورًا رئيسيًا فيام لعب حتديدًا، لبنان هنا
االسرتاليني معظم يتحدر سيدين، يف اجلالية الوضاع املتابعون يعلم كام ففي روكدايل،
االمر الشيعية،  بطائفتها  االسالمية للديانة  وينتمون  اللبناين،  اجلنوب منطقة من العرب
يف اوساط اجلالية. السائدة االلغائية اإلنقسامات بتجاوز االمهية منتهى يف لعب دورًا الذي
عىل املواقع احلاد يلغي، التنافس ان مطلوب منه اساسًا يلغ، وغري مل فهذا املوضوع بالطبع،
عدم متطلبات حتت سقف - التنافس اي رشط بقائه - ولكن السيايس، التمثيل عملية يف
االجواء هذه فعًال. ففي حصل وهذا ما االول، يف املقام التمثيل حلبة من اجلالية خروج
وبعيدًا انتج، الذي االمر روكدايل، يف اجلالية البناء مميزة اجتامعية - فعالية سياسية الحظنا

كبريًا. إنتصارًا التفاصيل، عن
فالغلبة باراماتا، يف  ايضًا تكررت امللموسة، بخصوصياهتا العامة،  الصورة هذه
الذي االمر املوارنة، وباالخص اللبنانيني، االسرتاليني للمسيحيني هي هنا الواضحة
االنتخابات عىل الرئيسية اجلهود وتركيز االلغائية االنقسامات جتاوز اىل ايضًا بدوره ادى

كبريًا ايضًا. االمر الذي انتج بدوره انتصارًا املشاركة، رقعة وتوسيع
عددًا نالحظ وجود حيث بانكستاون، يف منطقة متامًا معاكسًا مشهدًا نرى يف املقابل،
اللبنانيني. االسرتاليني اوساط يف وباالخص واملسلمني، املسيحيني بني نسبيًا متوازيًا
"اللبناين") تسوده (بطابعه وسياسيًا دينيًا العامودي االنقسام هذا فان الشديد، ولالسف
املشاركة، اىل اهلادفة السياسية الفعالية ضمور اليه، اىل ادت فيام ادت إلغائية،  إنقسامات
عصفور) (خلدون وللعلم، فهذا العضو البلدي. املجلس يف واحد عضو اىل فوز وبالتايل

فلسطينية. اصول من يتحدر
(روكدايل العربية يتكلمون شخص  ٢١٧٣٩ ان نرى  العامة، وباملحصلة اي،
العربية ٢٦٧١٩ شخص يتكلمون املحيل... بينام احلكم يف أعضاء ٨ فوز حققوا وباراماتا)

فقط. واحد عضو حققوا فوز (بانكستاون)
التمثيل صعيد عىل االلغائي، للترشذم السلبية التداعيات هذه من وبالرغم لكن،
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السياسية مشاركتنا آفاق عىل خطورة اكثر نوعيًا بعدًا تأخذ االشكالية فان املحيل، السيايس
الفدرالية. واحلكومة الواليات حكومات اي االعىل... املستويات يف

صغرية، سكانية حملية بوحدات ترتبط التي احلكومات املحلية انتخاب عكس فعىل
بينت جتربتا كام منها، بالكثري التحكم يمكن العامة، السياسية السلطة نسبيًا عن مستقلة

الفدرايل. واملستوى الوالية مستوي ختتلف نوعيًا عىل فاالمور وباراماتا، روكدايل
معركة هي الفدرايل) الصعيد عىل االمر (وكذلك الوالية يف  االنتخابية فالعملية
يتم واحد، مشهد هي بكاملها فالوالية الرئيسية، االحزاب عند العامة بخطتها واحدة
وبالتايل، السياسية... السلطة عىل والسيطرة الفوز لتحقيق وقيادته وتنظيمه صياغته
عادة تسود التي تلك عن بالكامل، هنا،  ختتلف والرصاعات والتحالفات، فاملعايري
عدد يف الفاعلة املشاركة التي اوصلتنا اىل فاحلسابات هنا، من املحلية. احلكومة انتخابات
من احلايل، بسياقها املستقبل يف ان تتمكن ومن الصعوبة تتمكن، مل البلدية، املجالس من

.(٤٠) واحلكومة الفدرالية الوالية صعيد عىل هامة نتائج حتقيق
ويلز (سيدين ساوث نيو يف والية املعاش الواقع من سنأخذ هنا نقصده ما لتوضيح
والعضو السابق روكدايل بلدية رئيس جتربتا ومها نموذجيتني، باعتقادنا، حالتني حتديدًا)
والوزير احلايل والسناتور مسلامين، شوكت الشاب، املحامي البلدي، املجلس يف  احلايل

عبيد. ادوارد السيد الوالية حكومة يف السابق
واثنية عربية، اسرتالية  سياسية  حالة اللبناين، اجلنوب من املتحدر مسلامين، يعترب
املراهقة ايام ومنذ استطاع  الشاب املحامي فهذا  روكدايل. منطقة  يف مميزة عام، بشكل
عىل ١٩٩٦، وهو العام خولته يف فريدة سياسية جتربة يبني ان العامل يف حزب وعضويته
العامل الذي حزب رفض بعد االنتخابات البلدية، يف املستقل الرتشح من الدراسة، مقاعد

منطقته. يف السرتايل عريب مقعد باول والفوز ترشيحه، تبني ينتمي اليه من
النشاط ويف البلدي، يف املجلس فعالية استثنائية شوكت اثبت الالحقة االعوام ويف

العربية، البلدان بعض من  بأصوهلم املتحدرين االفراد بعض وجود اىل االشارة جتدر هنا (٤٠)
حكومة رئيس ابرزهم السياسية، السلطة يف متقدمة مواقع اىل  الوصول استطاعوا لبنان، وباالخص
احلاالت، هذه لكن بشري. الدكتورة ماري ويلز، ساوث نيو والية وحاكم براكس، والية فكتوريا ستيف
خالل إندماج بل من وفعاليتها.. دورها ومدى اجلالية عن بعيدًا مواقعها اىل وصلت براكس، وباالخص
يف احلاكم وظيفة ان غري حتتلها، التي املكانة امهية بشري، ومع الدكتورة االسرتايل. اما املجتمع اسالفها يف
وهبذا الوالية... حكومة رئيس قبل من بالتعيني حتديدها ويتم بروتوكولية، االسرتايل هي السيايس النظام
واقع يعرف ال ملن التسمية توحي كام السيايس، القرار صناعة فعلية يف املوقع مشاركة هذا يشكل املعنى ال

احلال.
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ان العامل حزب عىل موضوعيًا فرض الذي االمر املحيل، والثقايف واالجتامعي السيايس
روكدايل، لبلدية رئيسًا فوزه بعد  يصبح وان ،٢٠٠٠ عام  انتخابات يف ترشيحه يتبنى
احلمالت من وذلك بالرغم ،٢٠٠٤ لعام االخرية االنتخابات انتخابه جمددًا يف يعاد وان
رئاسة توليه اثناء شخصيًا هلا تعرض التي املغرضة والتشوهيات  الرشسة، العنرصية 
من بالتايل والتخلص سياسيًا، حتطيمه املحاكم، وذلك هبدف اىل والتي وصلت البلدية،
البعض تنتمي باعتقاد املحيل، املجتمع من كافة فئات وحمرتمة مميزة إجيابية، فاعلة، ظاهرة
احلال كام هو وليس، العامة للمجتمع احلركة هامش تكون عىل ان ينبغي فئة العنرصي، اىل

طليعتها. يف مسلامين، مع
املوضوع، يف املعنية املحلية، العامل حزب منظمة طرحت  املعطيات، هذه ظل يف
روكدايل، مقعد عن االخرية الوالية انتخابات يف املحامي الشاب ترشيح وباغلبية كبرية،
ان ومنطقيًا،  طبيعيًا  املفرتض من  كان وبالتايل العامل... حلزب آمن مقعد باملناسبة وهو
مع الوالية، يف السيايس العمل ساحة اىل شوكت حيملها التي املميزة التجربة  هذه  تنتقل
املنتج املنظم، الواعي، الفاعل، الشباب بعنفوان مفتوحة آفاق من هذا املوضوع حيمله ما

واهلادف.
الداخيل، النظام يف صالحيات خاصة اىل واستنادًا الحقًا، االحداث بينت وكام لكن،
احلكومة، بوب كار، وتم رئيس من مبارش وبتوجيه الوالية، يف العامل حزب تدخل مركز
انه من علًام آنذاك، سيدين بلدية رئيس سارتور، فرانك هو عن مسلامين، بديل فرض مرشح
مل يكن انه إضافة اىل هذا من بعيد... وال من قريب عالقة هبا، ال اية له وليس خارج املنطقة،

.(٤١) املرحلة تلك يف نفسه حزب العامل يف عضوًا اصًال
ومن االحكام، اطالق يف االحداث، وقبل الترسع مسار يف التحول هذا عىل تعليقًا
مركز احلزب تدخل اي املامرسات، هذه االشياء، فان املوضوعية ملنطق الرؤية حماولة منطلق
احلزبية.. منظامهتا رأي ورغًام عن خارجها من املناطق بعض عىل احيانًا مرشحني وفرض
إعتباطًا، حتدث ال االمهيةـ  منتهى يف االستدراك وهذا ـ ولكنها الواقع، يف قائمة هي ممارسة
املحدد واملرشح من جهة، احلزب بمركز املرتبطة امللموسة مجلة من الظروف تعكس وانام

اخرى. جهة من املعنية املنطقة يف
حمددة عامة شخصيات يتبنى "سلطوية"، والعتبارات احلزب، مركز ان بمعنى،
حلزب اآلمنة املقاعد بعض يف بفرضها وذلك احلكومية، املواقع اىل  اليصاهلا ويسعى

العامل.

تعيني تم منطقة روكدايل، عن كمرشح الوالية، انتخابات يف فوزه بعد اىل انه االشارة جتدر (٤١)
الوالية. حكومة يف سارتور وزيرًا فرانك
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احلزب مركز اليها يستند التي املحددات عن ماذا ولكن اآلن، لغاية  "مفهوم"، 
الذي السؤال هو هذا "السلطوي"... مرشحه ليفرض ذاك او املقعد اآلمن هذا الختيار

شوكت مسلامين. استبعاد موضوع يف يعنينا
هو كار، بوب هنا، موضوعنا ويف الفعيل، زعيمه وباالخص  عادة، احلزيب املركز
أي، الرباغامتية، الواقعية منتهى االشياء يف حيسب السيايس... الذكاء منتهى يف شخصية
اما االعتبارات (وهذا "حقه")... واخلسارة الربح حيسب بمقياس آخر اعتبار اي عن وبعيدًا
ورأي املنظامت والديمقراطية والتعددية، التوزيع، يف والنسبية العدالة، نمط من األخرى،
و"اجلهلة" و"احلاملني" "املثاليني" لرتاود  يشء، بكل التفرد" "عدم وبغية فيرتكها، احلزبية،

السلطوية. باملتطلبات
ظاهرة هي  روكدايل منطقة يف مسلامين  "ظاهرة" ان اساس وعىل  املنطلق، هذا من
االسرتاليني ان حيث للمعركة االنتخابية... العام املشهد يف جديًا تؤثر ولن حملية رصفة،
هذه ضد "يتمردوا" لن  سيدين وعاصمته  كار السيد  والية يف بقوة واملتمركزين  العرب
"الوثيقة" بحكم عالقاته جيدًا كار يعرفه ما  (وهو ذلك من العكس وعىل  بل اخلطوة...
باستبعاد ضمنًا سرتحب رئيسية يف اجلالية قطاعات فان و "حربًا") "سلًام" اللبنانية، باجلالية
السائد االلغائي الترشذم واقع من انطالقًا وذلك و"الشيعي"... "املسلم" "العريب"، شوكت

.(٤٢) العربية جاليتنا يف
عبيد ادوارد مع عمليًا تكررت والتجليات االدوار يف تغّري مع متامًا، نفسها اآللية هذه

كار. السيد بوب (ميكافيليل واليتنا) حكومة من به اإلطاحة عملية يف
اىل الوطن قدم شامل لبنان، يف مرتيت قرية من املتحدر املاروين املسيحي ادوارد عبيد،
عن النظر وبغض  حياته، عىل مسار االطالع ويبني  املبكرة. سنواته يف عائلته مع اجلديد
(العتبارات املحلية السياسية منها، وباالخص مواقفه، يف معه االختالف او االتفاق مدى
امام اننا "تقليدية")، سياسية - (العتبارات دينية االم بالوطن املرتبطة تلك او "سلطوية")
رجل اىل عادي حماسب من والتطور نفسه بناء استطاع ومنفتح ديناميكي طموح، شخص
يف الرسمية املستويات اعىل اىل السيايس والوصول املجال اخرتاق اىل وصوًال مهم اعامل

كار. بوب يف حكومة وزيرًا بتعيينه وذلك ويلز، ساوث نيو والية
وزيرنا اىل تعرض عبيد، جدًا ادوارد املقّرب صديقه عن كار ختيل التعيني، ولغاية منذ
املعارضة.. قبل ومن نفسه... احلزب داخل يف اجلهات... كل من العنرصية اقىص احلمالت

تتفشى اصبحت لدينا الغائية الوقت عقلية مع انتج صفوفنا يف الترشذم بشيوعه ان (٤٢) باعتقادنا
واملنطقة واحلزب الطائفة داخل احلال وكذلك الواحدة، الديانة ابناء بني تتفجر نالحظها كالرسطان..

والعائلة.
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تلو واحدًا املتواصلة، امللفات فتح خالل وذلك من و"الرزين"، الرخيص منه االعالم، ويف
حوايل قبل مطبعته احرتاق كيفية حول ومرة لثروته.. مراكمته كيفية حول  مرة اآلخر..
يف (قريته (٤٣) مرتيت بلدية انتخابات يف للتدخل لبنان اىل سفره حول ومرة ثالثني سنة...

وزير. منصب ليشغل وقدراته كفاءاته مدى حول ومرات لبنان)...
الفاعل، احلزيب والنشاط الفائقة، احليوية من وبالرغم املتالحقة، احلمالت هذه ظل يف
و"الوالء" املسيطر، العامل حزب ليمني املبادر القيادي واالنتامء امللحوظة، املادية والقدرات
بني االنتهازية، وممارساته الزعيم هذا الطروحات الدائم التسويق اىل وصوًال للزعيم...
مستجيبًا عبيد، من عىل التخلص النهاية بوب كار يف اقدم فقد واآلخر، ضد جاليتنا، احلني

هلا. تعرض اهلائلة التي العنرصية للضغوطات بذلك
ومقارنة تلك، او القضية هذه دقة ومدى التفاصيل عن وبعيدًا باعتقادنا، املآل، هذا
العنرصية اهلجامت  وراء الرئييس  العامل ان نرى كار، حكومة يف اآلخرين بالوزراء
من (بالرغم اللبنانية بخلفيته كبري حد اىل يرتبط عبيد  ادوارد هلا تعرض التي املتواصلة
الرشق "مالحمه و السمراء "برشته" لون من طبعًا يستتبعها ما مع ومارونيته!) مسيحيته
مرشوعية عن وزيرًا  كان يوم  الشديد، ولالسف نفسه،  عبيد دافع والتي  اوسطية"...

ابناء جلدتنا. من "املشبوهني" وصف يف املصطلحات هذه استخدام
مسلامين، شوكت حالة الوضوح... منتهى يف حالتني  امام  نحن العامة، باملحصلة
وذلك الوالية عىل صعيد السياسية نحو املشاركة النوعي حتقيق االخرتاق يف فشل الذي
وحالة السناتور االنتخابية... روكدايل منطقة احلزبية يف - السياسية سيطرته بالرغم من
كونه من بالرغم "سهولة" بكل الوالية حكومة  من  به اإلطاحة متت الذي عبيد ادوارد

العتيدة. احلكومة يف الوحيد االسرتايل العريب الوزير
ومساوماهتا احلسابات، بتحالفاهتا ورصاعاهتا طبيعة ان القول، يمكن ببساطة شديدة،
مواقع يف ثمنها كذلك (ودفعنا خمتلفة بلدية مواقع يف هامة مكتسبات التي انتجت وآفاقها
يف السياسية املشاركة مستوى عىل النتائج هذه لتحقيق مؤهلة غري ايضًا)  اخرى بلدية
جتربتا مسلامين وعبيد، تبني كام عاجزة، واهنا بل كذلك).. الصعيد الفدرايل الوالية (وعىل

هلذه املشاركة. االدنى احلد تأمني عن
موضوعيًا، تربز واحدًا، مشهدًا بكاملها الوالية وباختادها الصعيد، عىل هذا فالسياسة

عىل الضغط اىل وصوًال عبيد ضد العنرصي لالعالم دسمة مادة (٤٣) هذه القضية التي شكلت
الشديد، ولالسف واالعالم، للعامة بتفاصيلها، وصلت الترشيعي املجلس إلقالته من احلكومة رئيس
االوساط بـ تلك تكتف ومل هذا نفسه... عبيد ادوارد عائلة داخل أوساط من االلغائية، سياق العقلية ويف

وجاليتها. وطائفتها عائلتها رمز اىل السهام بتوجيه يف االعالم وتربعت عالنية بل "الترسيبات"
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اللبنانية اجلالية وباالخص العربية  اجلالية صفوف  تسود التي الترشذم حالة الواجهة اىل
للمؤهلني واالستفراد الضعف واالستنزاف من حالة ينتج االمر الذي االلغائية، بإنقساماهتا

السيايس. التمثيل من املتقدم املستوى النوعي هذا الخرتاق االسرتاليني العرب من
املستوى (واستتباعًا الوالية، مستوى  عىل الفاعلة السياسية فاملشاركة بالتايل،
جامع خطاب وصياغة الترشذم حالة  لتجاوز اجلاد  العمل موضوعيًا تتطلب  الفدرايل)
االحزاب عىل نفسه وفاعل، يفرض متناغم بشكل ابناء اجلالية، استنفار طاقات يستطيع

جتاوزه. املستحيل من صعب رقم اىل العرب االسرتاليني بذلك الرئيسية حموًال
بناء من االول، املقام يف يعنيه، ما مع اخلطاب اجلامع... صياغة اي املوضوع، هذا
من املرحلة الراهنة نواجهه يف االكرب الذي التحدي يشكل عمليًا للجالية، عامة مرجعية
فقط بالعملية يرتبط ال - التحدي هذا - اي اسرتاليا... وهو اجلديد وطننا استقرارنا يف
حياتنا مناحي كافة يف ومنتجة منفتحة اجيابية، الجواء ايضًا يؤسس هو وانام السياسية

العامة. االجتامعية
وطنهم اجلديد، العرب يف لالسرتاليني العامة اهلموم حتمل مرجعية بالطبع، ان بناء
عقالين، منطلق من سوى تتحقق ان ال يمكن للجالية، الرشائح االجتامعية خمتلف هبا وتثق
الدينية اشكاهلام بكل الفئوية والتزمت عن البعد كل ديمقراطي وبعيد منفتح، علامين(٤٤)،
املرأة حقوق عىل يؤكد منطلق واملناطقية.. والقطرية والسياسية وااليديولوجية والطائفية

ومستقبلها. الشبيبة قضايا مركزية وعىل العام يف الشأن ودورها
املركبة للهوية امللحة والذاتية املوضوعية احلاجة تربز التحديد، وجه عىل وهنا
بمضمونه العريب فالبعد الدراسة يف آنفًا ارشنا وكام وشكًال. مضمونا االسرتالية العربية،
للجالية. عامة مرجعية االساس لعملية بناء انتاج عىل القادر هو العامل الرئييس احلضاري
لسنوات متتد نسبيًا،  طويلة جدلية عملية  هي للجالية  عامة مرجعية بناء  وعملية 
التشكيالت كافة ونتائجها وتداعياهتا بتأثرياهتا  وخترتق اجلوانب، متعددة  وهي عديدة،
ودورها، بمضموهنا فاملرجعية، املعنى،  وهبذا اجلالية.  يف القائمة الرئيسية واملؤسسات
إطار يف فقط حترص ان من واغنى  واشمل اوسع فهي املحددة، املؤسسة مفهوم  تتجاوز

حمدد. تنظيمي
ويشتد وتتطور تتبلور يمكن ان ال فاملرجعية املؤسسة، دور يلغي طبعًا الطرح ال هذا
هذه يف ريادي  دور لعب  عىل وقادر العام الشأن يف متخصص إطار بناء بدون ساعدها

اجلديد. وطننا يف واحفادنا والوالدنا لنا جدًا املهمة العملية التارخيية
نشاط نتاج  اهنا بل نفسها، تلقاء من حتصل عفوية مسألة ليس عامة، مرجعية فبناء

الديني. الروحي.. عن مستقل اي زمني.. بمعنى علامين... (٤٤)
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ومبادرًا، منظرًا،  حتفيزيًا، دورًا  املفرتض اإلطار فيها يلعب ومنظم، وهادف واعي
اوساط يف املنترشة الرئيسية املؤسسات مع التفاعل االجيايب يف باملعنى ومسؤوًال، وضاغطًا

اجلالية.
ترتاجع ما بقدر العام.. االطار هلذا واملامرسة اخلطاب فعليًا يتقدم ما وبقدر هنا، 
وذلك املوجودة، املؤسسات غالبية لدى والتزمت الفئوية جوانب من العديد موضوعيًا
بتفاعله االجيايب وقادر كبري، حد اىل اجلالية متناغم يف مؤسسايت واقع انتاج اعادة اىل وصوًال
وليست للجالية، متنوعة تقديم مرجعية عامة عىل العام، لالطار الدور املبادر يف ظل املنتج،
وحمافظة غيبية وليست وحضارية عقالنية  متزمتة، ـ فئوية وليست منفتحة مترشذمة،

وجاهلة.
موضوعية حاجات عن تعّرب مؤسسات الغاء ليس املجال هذا يف املطلوب ان اي
ـ وغريها ومناطقية وخدماتية وقطرية وثقافية دينية واجتامعية - اجلالية يف خمتلفة لرشائح
فاعًال مكونًا تشكل بحيث ودورها املؤسسات هذه ملضمون صياغة اعادة اهلدف هو وانام

العامة. املرجعية يف
الصحيحة الصياغة اعادة يف النجاح عوامل اهم من ان نعتقد االطار هذا ويف
- املنطقية املؤسسات اي - هي عودهتا الفاعلة، املرجعية بناء يف مسار القائمة للمؤسسات
فاملؤسسة اخلدماتية اساسها... عىل نشأت املحددة التي االجتامعية اىل وظائفها واملسؤولة
وتطويرًا عمًال جمال ختصصها، عىل الرتكيز عليها الثقافية او املناطقية او القروية او الدينية او

العامة. املرجعية روافد هامًا من رافدًا هذا، املحدد موقعها بحيث تشكل، ومن وابداعًا،
متخصص الظروف امللموسة) بناء إطار (أو أطر وذلك حسب رضورة تربز يف املقابل
من وغريها املايل ووضعه وكادره مكونات رؤيته وبرناجمه ان للجالية...اي بالشأن العام
والذي الشأن العام، مع الريادي الفّعال التعاطي عىل القدرة متطلبات من تنطلق االبعاد
للجالية... العامة االجتامعية احلياة يف املختلفة للمناحي الرئيسية القضايا عمليًا خيتزل
املحددة امللموسة جتلياته ظل يف ولكن السيايس،  بالنشاط عمليًا تسميته يمكن ما اي

وديمقراطي. تعددي يف جمتمع اثنية موقعنا كأقلية بخصوصية
اىل االشارة مع العام، االطار  هذا غياب تبني العربية اجلالية واقع عىل االطاللة ان
بخلقه الغياب، وهذا القائمة. املؤسسات بعض يف اطار هكذا مكونات من عنارص وجود
رئيسيًا دورًا لعب  العرب، االسرتاليني اوساط يف العام  للشأن التصدي  جمال  يف  فراغًا
املؤسسات بعض  "تعدي" اي اجلالية...  يف حاليًا السائدة املؤسسات فوىض انتاج  يف
جمال عىل ووجهائها، بريوقراطيتها "لواء"  حتت وغريها، واملناطقية والدينية اخلدماتية
وبرناجمها، رؤيتها، يف مهيأة غري - هلا احرتامنا ومع - املؤسسات ختصصها... فهذه من ليس

العام. الشأن واستحقاقات ومسؤوليات للتصدي العباء املالية واوضاعها وكادرها،
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يفرتض التي الطبيعية، مواقعها اىل اجلالية مؤسسات بعض اعادة يف فالنجاح بالتايل،
االطار بوجود كبري، حد واىل باعتقادنا، يرتبط جماهلا، يف وحتاسب فيها وتنتج تنشط ان
الربناجمية وبكل أبعاده، االطار، هذا العام. فنشاط بالشأن املتخصص الفاعل االطر) (او
للتحديات ومواجهة وافعال ومبادرات خطط من عنها ينجم وما والكادرية، والتنظيمية
املتخصصة املؤسسات سيدفع موضوعيًا العرب، لالسرتاليني العامة املصالح عن والدفاع
يف ورضورية رئيسية مكونات - الوظائف اي  - باملناسبة  وهي املحددة...  وظائفها اىل

املتناغم جلاليتنا. "الكورس" العام
االسرتاليني اجندة عىل  االوىل الرئيسية املهمة  بأن نرى االجتهاد هذا من انطالقًا
بالشأن لبناء مؤسسة متخصصة العمل هي والعقالنية، املتنورة نخبهم وباالخص العرب،
املرجعية بناء يف الفعالة املسامهة وباالخص هبا، الدور التارخيي املناط لعب عىل قادرة العام،

عملها االسايس. جمال الرتكيز عىل فرصة االخرى للمؤسسات يتيح مما العامة جلاليتنا
تارخيية مسؤولية امام اهنا مركزيًا... موقعًا هنا حتتل والعقالنية املتنورة النخب
االستجابة هلا تتيح مواقع اىل العربية جاليتنا  اوضاع يف  النوعي االرتقاء باجتاه للمبادرة 
والذي املعومل،  العامل  يف هذا بنا حتيق التي الوجودية التحديات مواجهة يف فعالية االكثر
ويتساوى فيه املكان "املسلم"... "العريب" و و "االرهايب" الفوارق بني تدرجييًا فيه تتالشى
غزة يف االمس قبل سيدين... بريوت واليوم يف يف باالمس لوجودك فرق فال والزمان...
ال االسالمية... العربية عاصمة احلضارة يف بغداد وذاك هذا وقبل نيويورك... يف الغد وبعد
واحدة، يف عروقك ترسي التي والدماء واحد، فجلدك القرار" "اصحاب عند اليوم فرق

فيه. لبس ال اوسطي" "الرشق ومظهرك
عند االلتباس السائد إزالة جيب وهنا للتحرك... غدًا، اليوم، وليس مدعوة النخب
اىل باالشارة "وسادة" االجيال اجلديدة، عىل ينامون الذين العرب، املهاجرين من الكثري
املناسبة االطر وصياغة التحديات مواجهة عىل االقدر هم البالد الشباب، مواليد هذه ان
الكنغارو... يف بالد السياسية "التقليدية" "رفاهيتنا" نحن متابعة فبإمكاننا وبالتايل لذلك...

كونرتول". بـ"الريموت و
اوساط ويف ترحم... وال تنتظر  ال  فاحلياة عمليًا، ومدمر نظريًا خاطئ كالم هذا
وعىل فنحن، السيايس... املجال ذلك يف بام املختلفة، املجاالت يف هائلة طاقات املهاجرين
ابناء حضارة عريقة صحراء قاحلة، وانام نحن يف خيم من نأيت مل البعض، يتصور ما عكس

االنسانية. العامرة بناء يف استثنائية بفعالية تارخيية حمددة مرحلة يف سامهت
والتي وباراماتا، روكدايل منطقتي يف اليها ارشنا التي الصارخة امللموسة التجارب
و (٢٦ض٨% السكان من قليلة فنسب هائلة، معاين حتمل رئيسيًا، دورًا فيها املهاجرون لعب
وبالتايل (٣٣ض٣٣%)... املحيل السيايس التمثيل مضاعفة يف بأضعاف نسبًا حتقق ٩٧ض٩%)
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واملستوى الوالية مستوى عىل  فاعلة مشاركة وحتقيق االعىل نحو لالرتقاء  املانع هو ما
الفاعلة املرجعية وبناء العام االطار لتشكيل واملسؤول اجلاد بالعمل وذلك الفدرايل،
يف صفوفنا. حاليًا السائدة االلغائية االنقسامات املناسبة لتجاوز االجواء خلق عىل القادرة
املحلية املواقع  يف العددية احلسابات ان البعض يقول ربام الطرح هذا عىل  تعليقًا
الفدرايل... واملستوى الوالية صعيد عىل واردة غري االنجازات هذه أتاحت التي املحددة
جيب وبالتايل جدًا... ضئيلة نسبة هي العام للسكان التعداد من العرب االسرتاليون فنسبة

الطموحات. وصياغة الذات رؤية يف التواضع
العدد يف املسألة كانت اذا املحاججة.. نحاول نفسه، العددي وباملنطق جهتنا، من 
كل يف نسمة ٨٣٩٩٣ بـ ٢٠٠١ احصاء حسب يقدرون املثال، سبيل عىل فاليهود، 
العرب، االسرتاليني لعدد االدنى اي احلد العربية، يتكلمون اللغة الذين بينام اسرتاليا...
السيايس اهلائل،  النفوذ  مدى  يعلم والكل نسمة...  ٢٤٨٤٢٠ بحواىل  فيقدرون
فاملشكلة وبالتايل، البالد... هذه يف اليهود به يتمتع واملايل، الذي واالعالمي واالقتصادي

العدد. يف لدينا ليست
كافة خترتق شك، بال متعددة االبعاد وهذه مسألة البعد النوعي، هي يف هنا املشكلة
عمليًا يتطلب باوضاعنا النوعي فاالرتقاء وبالتايل االجتامعية، للحياة الرئيسية امليادين
حموريًا دورًا السيايس العمل حيتل املجال يف هذا اساسها. عىل والعمل لواقعنا شاملة رؤية
املتنورة للنخب اهلام الدور يربز وهنا العام، الشأن مع للتعاطي املكثف التعبري بوصفه

منها؟ نحن فاين والعقالنية..
الوطن انتامئها بني يف مشتتة زالت ما العام الشأن املميزة يف الكفاءات من العديد ان
اىل متت ال حزبية تشكيالت بناء تعبريه السيايس يف الضياع هذا وجيد اجلديد، والوطن االم

منطقية. صلة بأية واقعنا اجلديد
عن جوهريًا ختتلف فيها، واالستقرار اسرتاليا اىل هجرتنا  ان هنا، املفصلية القضية 
االم. الوطن اىل بعدها والعودة او تقرص، قد تطول بلد آخر، اىل حمددة زمنية لفرتة اهلجرة

اوالدنا ومستقبل "بيتنا" هي وتفاصيل، مشاعر أية عن وبعيدًا فعليًا، اسرتاليا
كافة وموضوعيًا، الصفة، حيدد هبذه والذي اجلديد، وطننا هي باختصار، أي، واحفادنا...

العام. بالشأن التعاطي قضية ذلك يف حلياتنا بام الرئيسية اجلوانب
العامل يف جمتمعاتنا قضايا عن والتخيل االم اوطاننا عن االنسالخ الكالم هذا هل يعني
فهم كيفية تتمثل يف هنا ولكن القضية اطروحات، هكذا يف للتفكري حتى جمال ال العريب...
باوطاننا اسرتاليني، كمواطنني اجلديد، التارخيي النوعي موقعنا من تربطنا التي العالقة

االم.
والسياسية االقتصادية مكوناهتا، بكل العامة، االجتامعية عالقاتنا طبيعة ان بمعنى 
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والرضوري املنطقي من االوطان االم يف خالل حياتنا كانت سائدة التي وغريها، والثقافية
القارة هذه  يف حلياتنا اجلديد  النوعي الوجود  متطلبات  يعكس بشكل انتاجها يعاد ان

العظيمة.
تكون ان تفّهم  منطقيًا يمكن ال كمثال، السيايس املجال اخذنا  واذا بالتايل،
فعالية واالكثر االمثل االدوات هي العريب العامل من سياسية لقوى احلزبية  التشكيالت 

العام. للشأن تصدينا يف وانتاجية
النوعية ظروفنا يف العام للشأن فهمنا كيفية يف تكمن هنا الرئيسية االشكالية ان
التعبري وبوصفها العربية، االسرتالية املركبة هويتنا بالقول ان نجتهد جهتنا من اجلديدة...
الذي السيايس النشاط طبيعة حتدد التي هي اجلديدة حياتنا  واقع عن جوهرية االكثر

خوض غامره. يفرتض فينا
-، ومصاحلنا وحقوقها بواجباهتا - ومواطنيتنا اسرتاليا، يف نفسه بمعنى ان وجودنا
حتدد التي هي والوالدنا واحفادنا، لنا املجاالت، كل ويف املبارشة، وغري املبارشة احليوية،
ويف اطار اجلالية اوساط يف السيايس بمختلف تالوينها... العمل الدوات الرئييس الشكل

االوسع. االسرتايل املجتمع
امللموس، واقعنا  تعكس التي نفسها، وبادواته السيايس، النشاط  هذا سياق ويف
العربية جمتمعاتنا لقضايا والفاعل واملنظم الدعم، اجلاد تقديم يف الكبرية مسؤوليتنا تربز

العادلة.
االم، لالوطان التفصيلية السياسية الرصاعات يف اخلوض هنا  منا املطلوب ليس
اختصاصنا، من ليست جماالت يف اسرتاليا من الذات واستنزاف احلزبية، وإشكالياهتا
بشعاهبا... أدرى مكة فأهل ألصحاهبا، التفاصيل هذه فلنرتك اولوياتنا... سلم هي يف وال

واستحقاقات. من حتديات طاقاتنا عن يزيد ما اساسًا هنا املقابل، لدينا يف ونحن،
(وهذا واحلزيب السيايس  تراثنا مع جدلية قطع عملية تتطلب الذات مع اجلرأة ان 
ظروفنا وفق - الرتاث هذا اي  - إنتاجه  باعادة  وذلك  الصعوبة)  منتهى يف موضوع 
ويف انفسنا... وانام، جتاه فقط ليس علينا، واجب هو هذا االستحقاق اجلديدة. التارخيية
اسرتاليا اىل اهلجرة يف قرارنا نتيجة  حيصدون الذين واحفادنا، اوالدنا جتاه االول،  املقام

فيها. واالستقرار
باستنزاف االستمرار حال يف تزداد املجانية واخلسائر والتحديات تكرب، يميض، الزمن
معارفنا وجتاربنا من واالستفادة عىل واقعنا الرتكيز هو املطلوب اخلاطئ... املجال يف الذات
الذي احلضور هو وهذا يف املجتمع االسرتايل. حضورنا تعزيز هبدف السيايس العمل يف

اوطاننا االم. لقضايا الدعم الفاعل تقديم قدرتنا عىل مدى ايضًا املطاف هناية يف حيدد
ويف اجلديد، الوطن يف املبارشة مصاحلنا عن الدفاع عىل  قدرتنا مدى ان بمعنى،
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حضورنا بمستوى االول يف املقام العريب يرتبط العامل يف لشعوبنا العادلة القضايا عن الدفاع
والتعليمية الثقافية مكوناهتا، بكل االسرتالية، العامة االجتامعية املنظومة يف ونفوذنا

السياسية. وباالخص والرياضية واالدبية والفنية واالقتصادية واالعالمية
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خ٠ال خعئَّألخس خإلسجتخرخس م خؤيخحنٍْ خؤهخمز َّْخن٦خؤخ
ثتتث هخإل ٍُّالحن خنخٍش َّإل َُّّؤ
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