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سياسة وإقتصاد

مجلة عرب أسرتاليا- أس بى أس- 

االتصاالت  رشكة  قضية  الخلفية  يف 
قبل  من  املتهمة  هواوي  الصينية 
بالتجسس  وحلفائها  املتحدة  الواليات 
وأسرتاليا  الصينية،  الحكومة  لصالح 
لجهة  القاعدة  عن  استثناًء  ليست 
التخوف من رشكة االتصاالت الصينية 
العمالقة. أما حقيقة الرصاع فهي أعمق 
أبعاده اسرتاتيجية. من ذلك بكثري ألن 

خالل  التالية  التطورات  ُسّجلت  وقد 
الساعات املاضية:

األمريكية  الوطنية  االستخبارات  مدير 
Dan Coats وّجه تحذيراً شديد اللهجة 
عىل  بالعمل  إياها  متهماً  الصني،  إىل 

تقويض األنظمة الديمقراطية يف العالم 
عرب التكنولوجيا.

 Marise األسرتالية  الخارجية  وزيرة   •
أن  واشنطن  من  أكدت   Payne
عىل  قادرة  األسرتالية  االستخبارات 
االنتخابات  يف  أجنبي  تدخل  أي  إحباط 

املقبلة.
هواوي  رشكة  منع  قررت  أسرتاليا   •
من  الخامس  بالجيل  املشاركة  من 

تكنولوجيا االتصاالت ملخاوف أمنية.
دعوى  أطلقت  األمريكية  اإلدارة   •
بتهمة  هواوي  رشكة  ضد  قضائية 
العمل عىل رسقة التكنولوجيا األمريكية 
وانتهاك العقوبات األمريكية ضد إيران.

الصراع يشتد بني الواليات املتحدة والصني 
و أوىل الضحايا أسرتاليا
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الكاتب  تعتقل  الصينية  السلطات   •
 Yang صيني  أصل  من  األسرتايل 

Hengjun وهو ناشط ديمقراطي.
 Christopher األسرتايل  الدفاع  وزير   •
Pyne طالب حكومة بيجني بالكف عن 
وبلعب  الصني  جنوب  بحر  يف  التصعيد 

دور أكثر مسؤولية يف املنطقة.
• سباٌق يف املنطقة بني أسرتاليا والصني 

أسرتالية  ومساٍع  دولها  ود  لكسب 
حثيثة لقطع الطريق أمام إنشاء قواعد 

عسكرية صينية فيها.
تعثر  وسط  التطورات  هذه  تأتي 
املحادثات التجارية بني الواليات املتحدة 
انفجار  منع  إىل  تهدف  والتي  والصني 
عىل  العمالقني  بني  التجارية  الحرب 

نطاق واسع.
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز( 

ارتفع الدوالر االسرتايل واليوان الصيني 
يوم االثنني بعد أن قال الرئيس األمريكي 
يف  زيادة  سيؤجل  إنه  ترامب  دونالد 
متعلال  الصينية،  السلع  عىل  الرسوم 
بمحادثات تجارة ”بناءة“، وإنه سيعقد 
قمة مع الرئيس الصيني يش جني بينغ 
االسرتايل،  الدوالر  اتفاق.وزاد  إلبرام 
عىل  لالنكشاف  سيولة  األكثر  الوسيط 
املخاطر الصينية، 0.5 باملئة إىل 0.7162 
تغريدات  مع  تفاعال  أمريكي،  دوالر 
مع  تزامنت  والتي  تويرت،  عىل  ترامب 
وقفز  اليوم.  اآلسيوية  املعامالت  أوائل 
اليوان 0.6 باملئة يف السوق الداخلية إىل 
مسجال  الدوالر،  مقابل  يوان   6.6730
يوليو  منتصف  منذ  مستوياته  أقوى 

الذي  الدوالر،  مؤرش  تموز.واستقر 
مقابل  األمريكية  العملة  قوة  يقيس 
دون  رئيسية،  عمالت  ست  من  سلة 

تغري يذكر عند 96.488.

باملئة   0.3 النيوزيلندي  الدوالر  وصعد 
مدعوما  أمريكي،  دوالر   0.6864 إىل 
بقفزة يف مبيعات التجزئة للربع األخري 
من 2018، مما هدأ املخاوف من تباطؤ 
الجنيه  االقتصادي.واستقر  النمو 
مع  دوالر   1.3068 عند  االسرتليني 
بشأن  الوضوح  لبعض  السوق  تطلع 
اتجاه محادثات الخروج الربيطاني من 

االتحاد األوروبي.

الدوالر االسرتالي يرتفع 
بعد تأجيل ترامب رسوم الصني
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز( 

أن  االثنني  يوم  للرأي  استطالع  أظهر 
اسرتاليا  يف  املحافظة  للحكومة  التأييد 
من  أكثر  يف  مستوياته  أعىل  إىل  ارتفع 
رئيس  فرص  يعزز  مما  أشهر  ستة 
إعادة  يف  موريسون  سكوت  الوزراء 
انتخابه قبل االنتخابات العامة املقررة 

بحلول مايو أيار.

أجرته  الذي  االستطالع  وأوضح 
أن  فريفاكس-إبسوس  مؤسسة 
تأتي  االئتالفية  موريسون  حكومة 
خلف حزب العمال املعارض بنسبة 49 
أساس  عىل  املئة  يف   51 مقابل  املئة  يف 
بموجب  للحزبني  التفضيلية  األصوات 
اسرتاليا  يف  التفضييل  التصويت  نظام 

حيث يعاد توزيع األصوات من األحزاب 
الصغرية.

مؤسسة  أجرته  استطالع  آخر  كان 
كانون  ديسمرب  يف  فريفاكس-إبسوس 
األول أظهر تراجع تأييد الحكومة بنسبة 
الجديد  االستطالع  املئة.ويمثل  يف   8
موريسون  لحكومة  نتيجة  أفضل 
السابق  الوزراء  برئيس  اإلطاحة  منذ 
عام  آب  أغسطس  يف  ترنبول  مالكولم 
2018 يف معركة عىل زعامة الحزب لكن 

الحكومة يف طريقها لهزيمة انتخابية.

تزايد التأييد للحكومة االسرتالية 
قبل انتخابات مايو 2019
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز( 

ومسؤول  إعالمية  تقارير  ذكرت 
حكومي يوم الخميس إنه قد يحق لنحو 
يف  املحتجزين  اللجوء  طالبي  من   300
مراكز عىل جزر يف املحيط الهادي دخول 
أسرتاليا لتلقي رعاية طبية بعد تخفيف 

قوانني الهجرة الصارمة.

الالجئني  من  دفعة  أول  هذه  وستكون 
محرجة  هزيمة  بعد  أسرتاليا  تدخل 
للحكومة يف الربملان يوم الثالثاء عندما 
ومستقلون  معارضون  أعضاء  صوت 
طالبي  نقل  حق  األطباء  منح  لصالح 

اللجوء إىل أسرتاليا لتلقي رعاية طبية.

عىل  اطلع  الحكومة  يف  مسؤول  وقال 
يتم  ”قد  الداخلية  وزارة  قدمته  تقييم 
إرسال ما يصل إىل 300 إىل أسرتاليا إذا 

وقع طبيبان عىل نقلهم“.

وقالت وسائل إعالم أسرتالية إن هناك 
بشأن  األطباء  استفسارات  يف  زيادة 
توفري رعاية طبية لطالبي اللجوء وإن 
إىل  للنقل  يسعون  قد   300 نحو  هناك 

أسرتاليا.

أسرتاليا تستعد لنقل نحو 300 الجئ
 لتلقي رعاية طبية بعد تعديل قانون الهجرة
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز( 
بريوت -بوال أسطيح ـ الرشق االوسط

  ،2019 فرباير   14 يوم  لبنان،  يحيي   
الذكرى الـ14 الغتيال رئيس الحكومة 
السابق رفيق الحريري، يف احتفال ضخم 
يف واجهة بريوت البحرية، من املتوقع أن 
يشارك فيه ما يقارب 12 ألف شخص، 
بحسب املنظمني. وسيطغى هذا العام 
التي  الذكرى  عىل  االقتصادي  العنوان 
أريد لها شعار »البلد مكّفى بشغلك«، يف 
إشارة إىل ورشة العمل املتوقع انطالقها 
مع انطالق عمل الحكومة الجديدة التي 
سعد  »املستقبل«  تيار  رئيس  يرأسها 

الحريري.

األحزاب  ملختلف  الدعوات  ُوجهت  وقد 

للمشاركة يف الذكرى، باستثناء »حزب 
»املستقبل«  مصادر  تؤكد  كما  الله«، 
الفتة يف ترصيح لـ»الرشق األوسط« إىل 
أنه »من املنطقي عدم دعوة حزب تتهم 
املحكمة الدولية بعض عنارصه باغتيال 
إىل  املصادر  وأشارت  الشهيد«.  الرئيس 
أن الواجهة البحرية لبريوت ستحتضن 
استضافتها  التي  الحشود  أكرب  أحد 
قاعة ما منذ اغتيال الحريري، مرجحة 

أن يتخطى عدد املشاركني 12 ألفاً.

واعترب مستشار رئيس الحكومة النائب 
 14 »ذكرى  أن  حوري  عمار  السابق 
فرباير )شباط( تحل هذا العام يف وقت 
تتزايد فيه التحديات، ويف ظروف داخلية 
وإقليمية معقدة«، الفتاً إىل أنه باملقابل 
عليه  كانت  ما  عىل  القناعات  تزال  »ال 

الذكرى الـ14 الغتيال الحريري
... االقتصاد أوال
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منذ أيام الرئيس الشهيد، لذلك سنواجه 
الوطنية  الوحدة  من  بمزيد  املرحلة 
ومؤسسات  الطائف  باتفاق  والتمسك 
خالفاتنا  لحل  دائماً  والسعي  الدولة 
ضمن اإلطار الديمقراطي بعيداً عن أي 
وسيلة أخرى، وعىل أساس أنه )ال أحد 

أكرب من بلده(«.
األوسط«:  لـ»الرشق  حوري  وقال 
السابقة  التجارب  من  بكثري  »مررنا 

بفائض قوة  الفرقاء  حني شعر بعض 
أنه  فاكتشفوا  يستثمروه،  أن  حاولوا 
تم  التي  الصيغة  لتجاوز  إمكانية  ال 

التوصل إليها يف الطائف. 
البعض  يخوض  أال  اليوم  ونتمنى 
نفس  إىل  ليصل  مجدداً  التجربة  اآلخر 
قد  يكون  أن  بعد  لكن  االستنتاجات، 

دفع البلد الثمن«.

****
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز(

يوم  األسرتالية  الحكومة  تجرعت 
الثالثاء هزيمة محرجة يف الربملان بعدما 
السماح  لصالح  األدنى  مجلسه  صوت 
لطالبي اللجوء املحتجزين خارج حدود 
البالد بالحصول عىل رعاية طبية داخل 
األوىل من  الهزيمة  أسرتاليا. وهذه هي 

نوعها للحكومة منذ 78 عاما.

وتضامن أعضاء مستقلون ومعارضون 
للتصويت  معا  العمال  لحزب  تابعون 
تمت  الذي  القانون  مرشوع  لصالح 
املوافقة عليه بأغلبية 75 صوتا مقابل 
لالئتالف  رضبة  شكل  مما  صوتا،   74
املحافظ الحاكم الذي تراجعت شعبيته 
قبيل  رأي  الستطالعات  وفقا  بشدة 

انتخابات مقررة يف مايو أيار املقبل.

ورد رئيس الوزراء سكوت موريسون، 
الذي عرب عن اعرتاضه الشديد عىل هذا 
املرشوع، قائال إن من شأن هذا اإلجراء 
يسلط  مما  الوطني،  األمن  تقويض 
عليه  تكون  قد  ما  عىل  مسبقا  الضوء 
االنتخابات  وموضوع  حملته  وجهة 

الرئييس.

مشروع قانون للهجرة ضد رغبة الحكومة األسرتالية 
برملان أسرتاليا يقر مشروع قانون للهجرة ضد رغبة الحكومة
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز( 

وقعت اسرتاليا عقدا مع نافال جروب 
االثنني  يوم  السفن  لبناء  الفرنسية 
غواصة   12 من  مؤلف  أسطول  لبناء 
اسرتايل  دوالر  مليار   50 بقيمة  جديدة 
)35.5 مليار دوالر( يف ختام مناقشات 
استمرت عامني وأثارت شكوكا يف أحد 
يف  املربحة  الدفاعية  الصفقات  أكثر 

العالم.

تقدمت  الذي  العطاء  اسرتاليا  وفضلت 
به رشكة نافال الفرنسية عىل عروض 
أخرى من اليابان وأملانيا لبناء أسطول 

تأجيل  تم  .ولكن   2016 يف  الغواصات 
لوسائل  تقارير  النهائية وسط  العقود 
التكلفة  يف  زيادات  عن  املحلية  اإلعالم 
وتأخر اإلنتاج.وتمثل الغواصات الجديدة 
محور خطة اسرتاليا لزيادة حجم قواتها 
املسلحة بشكل كبري لحماية مصالحها 
االسرتاتيجية والتجارية يف منطقة آسيا 
تسليم  املقرر  الهادي.ومن  واملحيط 
الجديدة يف  الغواصات  أول غواصة من 
خالل  غواصة  وآخر  الثالثينات  أوائل 

الخمسينات.

اسرتاليا توقع عقدا مع فرنسا 
بقيمة 50 مليار دوالر لبناء أسطول غواصات
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أسرتاليا-سدنى-سكاي  عرب  مجلة 
نيوز عربية 

إن  الجمعة،  األسرتايل،  الربملان  قال 
شبكة حواسيبه تعرضت لالخرتاق  يف 
“حادثة أمنية” غري محددة، معلنا عن 

فتح تحقيق.

وذكرت سلطات الربملان، يف بيان “عقب 
حادثة أمنية لشبكة حواسيب الربملان، 
لحماية  اإلجراءات  من  عدد  تطبيق  تم 

الشبكة ومستخدميها”.

ورفض املسؤولون التعليق عىل طبيعة 
وأوضحوا  اإللكرتوني،  األمني  االخرتاق 
البيانات. أنه ال توجد أدلة عىل اخرتاق 

وأوضح البيان “ليست لدينا أدلة تشري 

نتائج  عىل  للتأثري  محاولة  أنها  إىل 
عمليات  عرقلة  أو  برملانية  عمليات 
انتخابية أو سياسية أو التأثري عليها”.

عىل  انصب  الفوري  “تركيزنا  وأورد 
البيانات  وحماية  الشبكة  تأمني 
واملستخدمني”، وتم تغيري كلمات الرس 
احرتازي. كإجراء  بالشبكة  الخاصة 

سكوت  الوزراء،  رئيس  ورصح 
إىل  يشري  ما  هناك  موريسون،”ليس 
كانت  وكاالت  أو  الحكومة  دوائر  أن 

مستهدفة يف مثل ذلك الخرق”.

األسرتالية  اإلشارات  مديرية  وأكدت 
عىل  للرد  الربملان  مع  تتعاون  أنها  إىل 
فاعلني  ضلوع  إىل  يؤرش  مما  الهجوم، 
متطورين يف املسألة.وقالت شبكة “إيه.

أسرتاليا:اخرتاق شبكة حواسيب الربملان
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بي.يس” الوطنية إن وكاالت االستخبارات تنظر فيما إذا كانت الصني أو حكومة 
أخرى وراء الهجوم.

وقال متحدث باسم مديرية االشارات لوكالة فرانس برس إن “املديرية ومركز 
األمن السيرباني األسرتايل سيواصالن العمل مع )الربملان( لتحديد الحجم الكامل 

لهذا الخرق”. 

***
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مقاالت

مجلة عرب أسرتاليا-سدنى

من  الكثري  التجسس  اساليب  شهدت 
واالجهزة  واالدوات  املعدات  يف  التطور 
توظيف  خالل  من  للعمالء  والتدريب 
الوعي  مستوى  ورفع  التكنلوجيا 
والقدرة عىل التعامل مع املهام. واصبح 
واجهزتها  الدول  قلق  يثري  التجسس 
االمنية واملخابراتية،  باالضافة اىل قلق 

بعض املنظمات الدولية.

الدول  الكرتونية تستخدمها  هي حرب 
للتنصت عىل بعضها البعض ، فقد أصبح 
بـ”الهاكرز”  االستعانة  السهل  من 
يف  يدور  ما  ومراقبة  املعلومات  لرسقة 

الرشكات واملؤسسات لتتحول الحروب 
من عسكرية إىل الكرتونيه 

أدت زيادة االعتماد عىل تقنيات اإلنرتنت 
واتساع املنافسة يف االقتصاد العاملي يف 
جميع أنحاء العالم، إىل تعزيز التجسس 
اهداف  عىل  للحصول  اإللكرتوني، 
املمتلكات  عىل  و  وعسكريه  سياسيه 
الفكرية واألرسار التجارية، ال سيما يف 

الدول الصناعية الكربى. 

 عسكره الفضاء
منذ نهاية الخمسينيات، لم يعد يقترص 
الفضاء عىل مجاالت االكتشاف العلمي، 
عسكري،  تنافس  ساحة  إىل  تحول  بل 

حروب إلكرتونية قائمة مابني أسرتاليا والصني 
بقلم : الكاتبة عال بياض ، رئيسة التحرير
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من خالل استخدام األقمار الصناعية يف 
التجسس، وتوفري املعلومات للحكومات 

والجيوش.
 

القليلة املاضية،  ويف السنوات واألشهر 
أعاد إطالق الصني أقمار صناعية سباقاً 
املتحدة  الواليات  ملزاحمة  الزمن  مع 
إن   وبالرغم   املجال.  هذا  يف  وروسيا 
الرئييس من  الهدف  أن   ، الصني  تقول 
الطبيعية،  بالكوارث  التنبؤ  هو  القمر 
له  تسمح  املتقدمة  إمكانياته  أن  إال 
تبلغ  مساحة  دائم  بشكل  يرصد  بأن 
مساحتها نحو 7 آالف كيلومرت مربع، 
وتتخذ من الصني مركزاً لها، األمر الذي 
يتيح للقمر مراقبة التحركات يف جميع 
واملحيطني،  بالصني،  املحيطة  الدول 
الرشق  إىل  وصوالً  والهندي،  الهادئ 

األوسط، ورشق أوروبا.  

قائمه الدول املتجسسه 
واكثرها  الدول  أكرب  من  روسيا  تعد 
االلكرتوني  التجسس  مجال  يف  تطورا 
واالخرتاقات االلكرتونية  وتعترب الصني  
للهاكرز  املصدرة  الدول  اكرب  ثاني 
العالم  الشماليه  عيل مستوي  وكوريا 
متزايد  بعدد  واألجهزة  العقول  لتهديد 
من األساليب لرسقة املعلومات والتأثري 
عىل مواطنيي الدول االهداف أو تعطيل 

البنية األساسية للدول املستهدفة.
وسجلت ايران  مؤخرا تطورا ملحوظا يف 
مجال القرصنة االلكرتونية واالخرتاق. 
كما سيطرت إرسائيل عىل عالم السايرب 

الرئيسيه املصدره  الدول  وأصبحت من 
السيربانيه  التقنيات  التجسس  لربامج 

األخرى .
 

اثار   أسرتاليا  عىل  الصيني  التجسس 
املحللني،   وتكهنات  الجدل  من   الكثري 
وكبار املسؤولني يف الحكومة األسرتالييه 
، حني  قال أكرب مسؤول يف وزارة الدفاع 
األسرتالية،خالل عام 2017  إن الصني 
تتجسس “بكثافة” عىل بالده يف اتهام 

علني نادر ألكرب رشيك تجاري لها.
 

وقال الكاتب إن درجة التغلغل واستغالل 
النفوذ من الكثافة بحيث قوضت سيادة 
أربعني سياسيا  أن  إىل  أسرتاليا، مشريا 
سابقا وحاليا تربطهم عالقات صداقة 
أن  الصني.وأضاف  يف  الحاكم  بالنظام 
“العمالء” وصلوا أسرتاليا بموجات من 
طبقات  يف  وتمددوا  الصينية  الهجرة 
هؤالء  بني  ومن  املختلفة.  املجتمع 
“مليونريات لهم تاريخ مريب وعالقات 
الصيني   الشيوعي  الحزب  مع  متينة 
ناطقة  إعالم  وسائل  بعضهم  ويمتلك 
باسم حكومة بالدهم، وطالب وطنيون 
والدتهم،  منذ  أدمغة  لغسل  تعرضوا 
ومهنيون منضوون يف جمعيات موالية 
لنظام بكني أنشأتها السفارة الصينية”.

خطأ اسرتاليا األكرب 
 بدأ تجسس الصني عىل أسرتاليا  خالل 
تجاري  ميناء  تأجري  مع   2015 عام 
يف  الواقعة  داروين  مدينة  يف  وعسكري 
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شمال أسرتاليا لرشكة صينية 99 سنه 
يرتدد أن صالت وثيقة تربطها بالجيش 

الصيني.

وجهوا  قد  أمريكيون  مسؤولون  وكان 
تأجري  بعد  ألسرتاليا  الذعة  انتقادات 
امليناء للرشكة الصينية. ومنذ ذلك الوقت 
لرشكات  مناقصات  أسرتاليا  رفضت 

صينية يف مجال البنية التحتية.

يقول مؤلف أسرتايل  هاميلتون  حيث 
كتبه هي األكثر مبيعا إن بالده أضحت 
دولة تابعة للصني بعد أن تمكن اآلالف 
من عمالئها من التغلغل يف  مؤسسات 

الدولة وعملوا جواسيس لبكني 
 

نرشه  كتاب  يف  هاميلتون  كليف  وذكر 
حولت  كيف  الصامت.  “الغزو  بعنوان 
أن  دمية”  دولة  إىل  اسرتاليا  الصني 
خلسة  تسللوا  الصينيني  العمالء  آالف 
والتجارية  األكاديمية  املؤسسات  إىل 
والسياسية والدينية بأسرتاليا يف إطار 

إسرتاتيجية تجسس طويلة املدى.
اخرتاق اجهزه الربملان االسرتايل

 
 التجسس ضد أسرتاليا الحليف حليف 
إىل  وصل  املتحدة،  للواليات  الرئييس 
مستويات غري مسبوقة. أعلنت أسرتاليا 
أن “فاعال  يف 8 فرباير/شباط 2019   
الدول”  بإحدى  عالقة  عىل  متطورا 
تمكن من اخرتاق األنظمة اإللكرتونية 
ألحزابها السياسية الرئيسية والربملان، 

االنتخابات  إجراء  من  أسابيع  قبل 
النيابية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون  
األمن  أجهزة  كانت  بينما  أنه  للنواب 
تحقق يف االخرتاق  يف  حواسيب النواب 
اإللكرتونية  الشبكات  أن  إىل  “توصلت 
الليربالية  السياسية  األحزاب  لبعض 
أيضا”.  تأثرت  والقومية  والعمالية 
الوصول  قبل  الهجوم  إحباط  تم  ولكن 

إىل أي معلومات رسية.

كشفت رشكة “ريسكيورتي” األمريكية 
من  قليلة  أيام  بعد  السيرباني،  لألمن 
إعالن السلطات األسرتالية عن تعرضها 
لهجوم إلكرتوني أجنبي اخرتق األحزاب 
الرئيسية والربملان، أن القراصنة الذين 
إيران”  يف  يقيمون  بالهجوم  قاموا 
وراءه  تقف  ا  اإللكرتوني  الهجوم  إن 
جهة  يف  ويعملون  “مبنا”  مؤسسة 

تتعاون مع الحرس الثوري
عىل  ُوضعت  “مبنا”  مؤسسة  أن  يذكر 
قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة 
مع    2018 مارس/آذار  يف  األمريكية 
تسع  قراصنة الذين يعملون لصالحها 
وأفراد اخرين بتهمة شن “حملة رسقة 
معلومات” طالت جامعات ومؤسسات 
حول العالم. وأعلنت وزارة العدل األمريكية 
أن “مبنا” عبارة عن رشكة لتكنولوجيا 
بأنشطة  تقوم  طهران،  يف  املعلومات 
اإليرانية  الحكومة  لصالح  القرصنة 
الثوري. للحرس  الخاصة  والرشكات 
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-)رويرتز( 

ونحن نصدر اليوم اإلثنني األلف السابع 
ورد  باقة  نحمل  “التلغراف”  أعداد  من 
عدد  آالف  سبعة  معنا  قرأت  جالية  إىل 
هذه  عمر  من  عاماً  خمسني  سحابة 

الصحيفة.
 

باقة ورد نقّدمها لكل شخص من أبناء 
جالية  يعني  قوياً  إعالماً  ألن  الجالية 

قوية. 
الشكر موصول اىل الجميع قراًء ومعلنني 
كل  ومن  لبنانيني  وأصدقاء  وداعمني 
الجاليات العربية الذين وضعوا أيديهم 
النجاحات  بأيدينا وأعلوا معنا مداميك 
اىل  التواصل  جسور  مّد  يف  وشاركونا 

أوطاننا األم.

اإلغرتابية  األيقونة  هذه  “التلغراف” 
وإنسانياً  واجتماعياً  إعالمياً وسياسياً 
معكم  رشبت  التي  الصحيفة  هذه   ،
قهوة الصباحات، رافقتكم اىل أعمالكم، 
تفخر  وحقولكم  مصانعكم  مكاتبكم، 
ليومياتكم،  وأرشيفاً  خّزاناً  تكون  أن 
أفراحكم  همومكم،  عاشت  التي  هي 
وأحزانكم ، وحملت أصواتكم و أوصلتها 

إىل حيث يجب أن تصل.

منذ  الصحيفة  أرسة  دخلُت  وَكوني 
ثالثني عاماً عشية ألفها الثالث وتسّلمت 
رئاسة تحريرها منذ خمسة وعرشين 
عاماً ، أوجه تحية خالصة اىل كل الذين 
عملوا يف هذه الصحيفة منذ تأسيسها 
الذين  أرواح  عىل  الرحمة  اليوم،  حتى 

إفتتاحيه - األلف السابع - لجريده التلغراف.
بقلم رئيس تحرير جريده التلغراف األستاذ أنطوان
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رحلوا وطول العمر للباقني منهم. 
وقارىء  كاتب  هو  اإلعالم  كان  وإذا 
كل  منها  نستمّد  التي  الخمرية  فأنتم 

يوم رّس بقائنا.
املؤسسة  ادارة  مجلس  رئيس  فباسم 
اإلعالمية وايل وهبة، و”التلغراف” هي 
وباسم  املؤسسة،  هذه  يف  البكر  اإلبنة 
وانتاجاً  وتحريراً  إدارة  املؤسسة  أرسة 
وكل  وملبورن  سدني  يف  وتسويقاً 
الشكر  نسوق  األسرتالية،  الواليات 

وبسبعة  التقدير  بوافر  مقروناً  إليكم 
آالف تحية عىل أن نستمر معاً حاملني 
وفاء  والحريّة وجنوَد  الحقيقة  مشعل 
والعرفان  والرشق  للبنان  الوّد  نحفظ 

ألسرتاليا.
فإىل األلفية الثامنة مع أجمل العناوين..

تتمنى   - سدني  اسرتاليا-  عرب  مجله 
الرصح  لهذا  والنجاح  النوفيق  كل 

األعالمي املتميز
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-

الشهادات،  التحقيقات،  بعد أشهر من 
من  املاليني  وعرشات  اإلستجوابات، 
امللكيّة  املفوضيّة  قّدمت  الدوالرات، 
املايل  القطاع  يف  الفساد  ملكافحة 
تقريرها للحكومة. تضّمن التقرير 76 
توصية وإحالة 20 حالة أخرى لهيئات 
الرقابة املالية املختّصة من أجل التوّسع 
املاليّة  املؤسات  بعض  مع  التحقيق  يف 
ورشكات  تأمني  ورشكات  بنوك  من 
)سوبر(  التقاعدّي  اإلّدخار  مؤسسات 
باإلضافة إىل التحقيق مع بعض األفراد 

ومع أجهزة الرقابة املاليّة الحكوميّة .

أنها لم  بالتقرير رغم  الحكومة  رّحبت 
الخصوص  بهذا  التوصيات،  كّل  تتبَن 

فرايندبرغ:  جوش  الخزينة  وزير  قال 
الحكومة واضحة. يجب وضع  “كانت 
مصلحة  وجعل  الترصف  لسوء  حد 
إننا  أضاف  املقدمة”.  يف  تأتي  الزبائن  
نضع القوانني والترشيعات التي تعطي 
أجهزة الرقابة الصالحيّات واملوارد من 
األمانة،  يخونون  الذين  محاسبة  أجل 
تطبيق  يوّقعوا  أن  املواطنني  حق  ومن 

القوانني وتفعيلها.

وعمالً بتوصيات الهيئة امللكية للتحقيق 
كّلف  وتطويرها،  الرقابة  أجهزة  بأداء 
أداء  ملراجعة  خاصة  لجنة  فرايدنربغ 
أجهزة الرقابة، خصوصاً هيئة مراقبة 
األسرتالية  املاليّة  املؤسسات  أعمال 
رئيساً  صامويل  كرايم  وعنّي  )آبرا( 
سابقاً  يرأس  صامويل  وكان   للجنة 

أسرتاليا.. فساد البنوك وثقافة الربح
بقلم الكاتب عباس علي مراد
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املستهلك  وحماية  املنافسة  مفوضيّة 
مهّمته  يف  صامويل  يعاون  األسرتالية. 
جندر  سميث  ديانا  األعمال  سيدة 
يف  السابق  املوّظف  سبنرس  وكرانت 

البنك املركزي النيوزيلندي.

رئيس الوزراء سكوت موريسن بدوره 
اإلجراءات  إن  بالحقيقة،   “ قائالً:  عّلق 
التي إتّخذتها الحكومة ذهبت أبعد مما 

طالبت به املفوضيّة يف توصياتها”
زادت  جهتها  من  الفيدرالية  املعارضة 
ضغطها عىل البنوك فقال زعيم املعارضة 
بليونة  تعامل  هاين  “ان  شورتن:  بيل 
اإلحباط  بعض  “هناك  البنوك”،  مع 
النهائي  التقرير  من  األمل”   وخيبة 
الفساد  ملكافحة  امللكية  للمفوضية  
)بمفوضية  املعروفة  املايل  القطاع  يف 
الذي  للقايض كينث هاين  هاين نسبة 
ترأسها(. وأضاف شورتن أنه يعتقد إذا 
لم يسجن أحد من العاملني يف البنوك، أو 
إذا لم يحاكم أحد منهم أو ُوّجهت إليه 
أن األسرتاليني سيقولون  التهم، أعتقد 
سوء  عىل  التّغطية  من  نوع  هناك  أن 

الترصف.

وبعد ترصيحات وزير الدفاع كريستوفر 
لن تضع  الحكومة  بأن  قال  الذي  باين 
لجنة  بتوصيات  جوهريّة  ترشيعات 
الفيدرالية  اإلنتخابات  بعد  إىل ما  هاين 
القادمة، إتّهم شورتن الحكومة بالتلكؤ 
لترشيع  الالزمة  اإلجراءات  بإتخاذ 
عليها  تتفق  التى  خصوصاً  التوصيات 

كريس  قال  كما  واملعارضة  الحكومة 
الظل.  حكومة  يف  الخزينة  وزير  بوين 
الحكومة  رفضت  السياق  نفس  ويف 
جلسات  أيام  لزيادة  املعارضة  طلب 
الربملان لدراسة وإقرار تلك الترشيعات.

إستقالة  كانت  التقرير  تداعيات  أول 
أي  )أن  االسرتايل  الوطني  البنك  رئيس 
بي( واملدير التنفيذي كني هنري واندرو 
ثوربرن بعد ان تمت تسميتهما من قبل 
معهاعندما  تعاونهما  لعدم  املفوضيّة 

قدما افادتهما أمامها.
ثقافة  هي  ثمن  بأي  الربح  ثقافة  إن 
ورشكات  البنوك  قطاع  يف  سائدة 
املفوضية  أن  من  الرغم  وعىل  التأمني، 
امللكية فضحت بعض املمارسات لكنها 
عىل  للمحافظة  عملت  الوقت  نفس  يف 

القطاع رشط تغيري تلك الثقافة.

)ويستباك،  األخرى  البنوك  مدراء 
بسوء  أّقروا   زد(  أن  الكمومنولث،أي 
الثقافة  تلك  بتغري  ووعدوا  الترّصف 
الزبائن،  مع  الثقة  بناء  إعادة  أجل  من 
حماية  املنافسة  مفوضية  رئيس  لكن 
كرايم  السابق  األسرتالية  املستهلك 
صامويل يتساءل مشككاً ويقول: “ان 
البنوك يمكن أن تغرّي تلك الثقافة ولكن 
من املستحيل تقريباً مع اإلدارة الحالية”.

 
ولكن  التنفيذ،  يف  العربة  تبقى  إذن، 
السؤال البديهّي الذي يفرض نفسه هل 
سنرى تغيري فعيلّ يف ثقافة البنوك، أم بعد 
اىل سابق عهدها؟ األمور  فرتة ستعود 
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وضع  املاليّة  املؤسسات  من  املطلوب 
املفوض  حّدد  وقد  الربح،  قبل  املبادئ 
اإللتزام  بسته:  املبادئ  تلك  هاين 
بالقانون، عدم الغّش والخداع، الترصف 
بإنصاف، تقديم الخدمات التي تناسب 
وأسلوب  املهارات  إستعمال  الهدف، 
مصلحة  وتقديم  املعقول،  العناية 

الزبائن ووضعها كأولوية.
قد يكون من املهم تغيري مدراء املؤسسات 
يكون  أن  هذا  من  األهم  ولكن  املالية، 
تغيري وإصالح طويال األمد كما طالبت 
هريالد  مورننغ  سدني  ذي  صحيفة 
.9/2/2019 السبت  إفتتاحيتها  يف 

محّرر  يتساءل  الخصوص  وبهذا 
الصحيفة  يف  السياسية  الشؤون 
التهّكم  من  وبنوع  هارترش  بيرت  ذاتها 
البنوك  عىل  السياسيني  هجمة  عن 
ثقافة  تغيري  عىل  باإلرشاف  ووعودهم 
تأتي  الذي  الوقت  يف  البنوك وإصالحها 

املصداقية والثقة بالسياسني بمستوى 
أدنى من مستوى مصداقية مدراء البنوك 
والثقة بهم الذين يحظون ب%33 من 
ثقة املواطنني، بينما حصل السياسيون 
روي  إستطالع  أظهر  كما   16% عىل 
باملهن  املواطنني  ثقة  حول  مورغن 
األسرتالية، وحسب هارترش فإن الثقة 
منذ  األدنى  هي  األسرتالية  بالحكومة 
عام  حصلت  التي  الدستورية  األزمة 
1975 عندما طرد الحاكم العام رئيس 

الوزراء املنتخب غوف ويتلم.

أخرياً، من حق القايض هاين أن يقول 
العربة يف  تبقى  بّلغت، ولكن  إني  الّلهم 
الكرة يف ملعب  أصبحت  التنفيذ، حيث 
البنوك والسياسيني، وما علينا حالياً إال 

اإلنتظارلنرى النتئائج
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-

بياض  وعال  الرتك  هاني  الزميالن  لبى 
العمال  حزب  إعالن  حضور  دعوة 
اللغات  ملدارس  مالية  اعتمادات  عن 

املجتمعية ومن ضمنها العربية.

شارك فيه زعيم الحزب مايكل دايل ووزير 
الظل للتعلم جهاد ديب وعضو املجلس 
ووزيرة  مسلماني  شوكت  الترشيعي 
ونائبة  فولتس  ليندا  للرياضة  الظل 
غرانفيل  ملنطقة  االنتخابية  الدائرة 
االنتخابية  الدائرة  ونائب  فني  جوليا 

لربوسبيت هيو ماكديرمونت.
العمال  حزب  أن  املؤتمر  يف  دايل  وقال 
إذا فاز باالنتخابات املقبلة سوف يزيد 
اللغات  ملدارس  املالية  االعتمادات  من 

مئتي  إىل  دوالر  سبعني  من  املجتمعية 
دوالر عن كل تلميذ من أجل التوسع يف 

برامج تعليم اللغات املجتمعية.

يقّدر  دايل  بزعامة  العمال  حزب  فإن 
لنيو  املجتمعية  اللغات  مدارس  أهمية 

ساوث ويلز املتعددة الحضارات.
اللغات  ملدارس  العمال  خطة  فإن 
يف  التالميذ  تساعد  سوف  املجتمعية 
تلقي  الحضارات  املتعدد  املجتمع 
تعليماً رفيع املستوى للغتني اإلنجليزية 

واملجتمعية.

يمكن  العمالية  الخطة  وبموجب 
ملدريس اللغات املجتمعية الحصول عىل 
يف  اللغات  لتعليم  الرسمية  املؤهالت 

املدارس االبتدائية.

إعتمادات مالية ملدارس اللغات املجتمعية يف أسرتاليا
كتب هاني الرتك وعال بياض
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اللغات  ملدارس  العمال  حزب  ودعم 
كربى  خطة  من  جزء  هو  املجتمعية 
لتحسني اللغات يف املدارس االبتدائية يف 

نيو ساوث ويلز.
فسوف يعمل الحزب لتحقيق املبادرات 

اآلتية:

• توظيف مئة مدرس للغات يف مدارس 
نيو ساوث ويلز عىل مدى األربع سنوات 

املقبلة.
يتمتعون  الذين  املدرسني  مساعدة   •
اإلنجليزية  غري  اللغوية  باملهارات 
رسمية  مؤهالت  عىل  للحصول 

كمدرسني للغات.
• العمل مع الجامعات يف الوالية لزيادة 
التي  للغات  الدراسية  املواضيع  عدد 
تعليم  بتخصص  للشهادات  تؤهل 
لطالب  املجتمعية  االجنبية  اللغات 

املدارس االبتدائية.
• تأسيس وحدة تنسيق يف دائرة التعليم 

سنوات  عرش  مدى  عىل  خطة  لتطوير 
لتعليم اللغات.

املجتمعية  اللغات  “إن  دايل:  وأضاف 
وهي  التعليم،  يف  جداً  هاماً  دوراً  تلعب 
النجاح العظيم لنيو  واحدة من خطط 
من  الحضارات  املتعددة  ويلز  ساوث 
أجل توفري املوارد التي تحتاجها لتعليم 

الطالب بأفضل تعليم لغوي”.

ديب:  جهاد  للتعليم  الظل  وزير  وقال 
به  تقوم  الذي  القيم  العمل  نقل  “أريد 
املدارس  إىل  املجتمعية  اللغات  مدارس 

االبتدائية”.

سوف  املستقبلية  العمال  حكومة  فإن 
تمنح مدريس اللغات املجتمعية الفرصة 
بجانب  املجتمعية  اللغات  لتعليم 

اإلنجليزية يف املدارس االبتدائية.

***
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-

يعترب القانون الدِّمشقي – قانون إسعاد 
املرأة  أسباب شعور  أهم  أحد  أن  املرأة، 
بنقص سعادتها، عائٌد  العربيّة عموماً 
إىل تراكمات ثقافيّة وتربويّة مجحفة، 
واملتعة،  السعادة  تفصل بني مفهوّمي 

يف حني نعتقد أنّهما متكامالن.
فالسعادة باعتقادنا، هي البحرية التي 
تصبُّ فيها أنهار املتع عىل اختالفها، من 
متع روحيّة ونفسيّة وفكريّة وجسديّة 
املحّصلة  أنّها  أي  وخالفها،  وصحيّة 
االنسان،  عند  تتكّوُن  التي  العامة 
والشعور بالرىض عن نصيبه من متع 
أو  أو تتوافر له،  التي يختارها،  الحياة 

من تلك التي يحتاج إليها.

أن املرأة العربيّة مدعّوة
إلقامة حوار داخل أرستها ومع من تثق 

بهم،
ال حول سعادتها فحسب

بل حول سعادتها ومتعتها يف الحياة،
وهنا تكمن املشكلة،

نصف  هو  متعة،  بكلمة  ظ  فالتلفُّ
الجريمة بذاته،

النصف  هو  املتعة  حول  الحوار  وباقي 
اآلخر،

لالعتقاد السائد والظالم أن املتعة حرام
أو شبه حرام بسبب ذهاب تفكرينا
حرصاً وغالباً نحو املتعة الجسديّة.

..
االستمتاع يف الحياة ال ينحرص
يف املتع الجسديّة أو الجنسيّة،

بل يتعداها نحو عرشات أنواع املتع،

هل يمكن فصُل السعادةِ عن املتعة؟ 
بقلم فادي الدِّمشقي

من كتاب القانون الدِّمشقي:”قانون إسعاد املرأة” 
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كلٌّ حسب حاجته ورغبته،
فالحريّة متعة، والقراءة متعة،
واالرتقاء متعة، والحوار متعة،

والتعلُّم متعة، والتنزُّه متعة،
والعطاء والتضحية متعة،

واالنتاجيةُّ متعة، وتحصيل املال متعة،
والخيال واالبداع متعة،

واألدب والشعر والفنون متعة.
..

عنهما  تحدثنا  التي  والحاجة  والرغبة 
أعاله،

، يخضعان لقانون ديناميكي متغريِّ
فال إلزام بالبقاء عىل نفس الوترية،

أي نفس الرغبة ونفس الحاجة،
ألن الرغبات والحاجات هي شؤون

بيوٍم  يوماً  ال  بلحظة،  لحظًة  تتغرّي 
فحسب.

..
نعود ونكّرر دعوتنا إلقامة حوار علمي 

ورصني
حول ما يمتعنا وما ال يمتعنا يف الحياة،

فمن يتجرِّع املرارة والقهر
ال يمكن أن يسقينا السعادَة واملتعة.

وكيف تطلب األرسة سعادتها
من ربّة البيت املقهورة عىل الّدوام؟

أو املتوّهمة بالقهر يف أفضل الحاالت،
والوهم أخطر من القهر بأشواط.

..
ونميل لالعتقاد هنا،

أّن املرأة كثرياً ما تقنع نفسها
الرتبية  عن  ناجمة  وهميٍّة،  بسعادٍة 

والرىض
ـُـتب لها يف الحياة، بما ك

وال بأس بهذه السعادة أو املتعة الوهميّة،
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رشط أن ال نبالغ بخداع أنفسنا،
فيوقفنا الكسل عن العمل

يف  األمور  لوضع  الدائمة  املحاولة  وعن 
نصابها، إذا أمكننا ذلك،

واهتدينا إىل مكامن السعادة واالستقرار
ومصادر املتع الحقيقيّة الحالل،

ل، من خالل الحوار، والبحث، والتأمُّ
والثقافة، والعلم املستمر.

..
 

املتع هو مصدر سعادٍة يف  التوازن بني 
الحياة،

واملتع متوافرة يف الحالل بال حدود
نحو  الجنوح  قطعاً  هنا  نقصد  وال 

الرذيلة،
بل نقصد إقامة توازن عادل

بني ما هو متاح وممكن ومرشوع
من متع الحياة.

..
يف  للوقوع  قابلة  أو  نفٍس مضطرة  كلُّ 

االنحراف

والسيّما مع حجم الحرمان الذي يسود 
العالم،

جميعنا نخطئ ونجنح،
ولكن املسار األخري

يجب أن يقودنا نحو الصواب،
وال سبيل إىل ذلك سوى

بالحوار وبالتجربة والخطأ،
وبالعودة عن الخطأ بطبيعة الحال.

..
الوصول إىل رفع مستوى سعادتنا
مرتبٌط بأبحاث عميقة مع الذات

وحوار داخل االنسان ومع محيطه
القريب والبعيد،

وهو رحلٌة شاقة ال ينجح فيها إال
املثابرون املخلصون الصادقون املرنون،

بحدِّ  و”ممتعة”  جميلٌة  رحلٌة  ولكنّها 
ذاتها

أمِّ  )رحلُة  وربّما  الرحالت(  )أمُّ  هي  بل 
املتع(. 
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-

اذا بحثنا يف معجم اللغة العربية, تعني 
مكانه  عن  تغرب  من  الغريب,  الكلمة 
بعيداً  و عاش  األصيل  او وطنه  األصيل 
يف بلد غري بلده, و لكن ماذا عن إعراب 

كلمة مغرتب يف معجمنا اللبناني؟
سنة  كل  مرة  يأتي  الذي  املسافر  هو 
يستقبله وفد رسمي من االهل و األقارب 
يف املطار, تقام عىل رشفه املآدب و الوالئم 
ما منشوفو  اللبناني”  بمعجمنا  و  ألن 
بالسنة غري مرة” , يأتي محمالً بالهدايا 
التي تختلف نوعيتها بحسب البلد الذي 
يسكن فيه, إذا كان من سكان الخليج, 
البخور و  العطور و  الهدايا بني  تتنوع 
اذا كان  العباءات الخليجية, و  التمر و 
السويرسية  فالشوكوال  أوروبياً  البلد 

كان  إذا  و  الهدايا  أهم  الئحة  تتصدر 
قادماً من النصف الثاني للكرة األرضية 
األجهزة  بني  الهدايا  فتتنوع  أسرتاليا, 
االلكرتونية و االدوية التي ال تتواجد يف 

لبنان, و بعض املاركات الفاخرة.

أذكر حني كنت يف الرابعة عرش و زارنا 
خايل القادم من سيدني, كنت أنظر اليه 
بعني حاسدة عىل الحياة التي يعيشها, 
يتعامل  بطالقة  اإلنكليزية  يتكلم  فهو 
بالدوالر بدل اللرية, يأتي الجميع لزيارته 
حني يصل من السفر, تقام عىل رشفه 

الذبائح, و تدلله أمي و جدتي كثرياً.

و لكن ما لم أكن أره هو دموع جدتي 
فيها,  يغادر  مرة  كل  يف  أمي  دعوات  و 
دموعه يف كل مرة يمرض و ال يجد من 

إعراب »الغربة« بني املعجم و الواقع.
بقلم آسيا املوسوي 
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أسس  حتى  هكذا  ضعفه,  يف  يساعده 
عائلته الصغرية الخاصة التي تهتم به 
بضعة  كالضيف  لبنان  يزور  أصبح  و 

أسابيع كل سنة أو سنتني عىل عجل.

أن تكون مغرتباً حتى  لم أعرف معنى 
غادرت  مغرتبة,  نفيس  انا  أصبحت 
وطني محملة بالحنني و أغاني فريوز 
, لوطن أخر ال يعرف فريوز و ال يعرف 
أمي و صباحاتها و لكن يعرف اإلحرتام 
فأصبحت  الكريمة,  بالحياة  يعرتف  و 
الحنني  من  رويدا  رويداً  جعبتي  أفرغ 
لكل  حق  هو  بما  ألملئها  االشتياق  و 
انسان و لكن كنت اعتربه من املميزات 

يف بلدي.

أشد  من  وطنه  مع  االنسان  عالقة 
تعقيداً,يعتقد  اإلنسانية  العالقات 
البعض أن بعض األوطان ُخلقت فقط 
للموت و التضحية من أجلها, و يعتقد 
التضحية  و  الحنني  ان  األخر  البعض 
بالنفس و املوت ما هي اال عالقة وقتية 
رسعان ما تخفت مع الوقت, فالوطن 
الذي ال يصلح اال للموت فيه و التضحية 
فيه  للعيش  أيضاً  يصلح  ال  أجله  من 
,أما أنا فأستطيع الجزم بفكرة واحدة 
ال  وطنه  مع  االنسان  عالقة  أن  وهي 
تُبنى فقط عىل الحنني و الذكريات بل 
و  حقوق  جذور  هناك  يكون  أن  يجب 
لتُشعره  بها  واجبات)مواطنية(تربطه 
يربط  هذاما  و  كإنسان  بكينونته 
اليه,عندما  يسافر  الذي  بالبلد  املهاجر 

يجد ما يفتقد اليه يف وطنه األم.
أؤمن بفكرة الوطن الذي يحيا أبنائه به 
يصلح  الذي  بالوطن  أؤمن  ال  بكرامة, 
فقط للموت و للتضحية بالنفس , ما 
هو الوطن اال كرامة و حقوق, خبز و 

بعض الحب و االحرتام.

لكن  و  يطول,  الغربة  و  الوطن  حديث 
مغرتب,  لكل  مطلقة  حقيقة  هناك 
وضع  الغربة  ان  مؤمنني  أيامنا  نعيش 
مؤقت و ال بد من العودة يوماً اىل أرض 
ان  الجزم  أستطيع  األحباب,  و  األهل 
كل من يعيش يف الغربة يؤمن بالفكرة 
يف  داخلنا,  يف  نعرف  لكننا  و  نفسها, 
الصميم ان العودة أقرب اىل حلم جميل 

منه اىل
لم  تربة”  “الغربة  قال  من  حقيقة, 
يعرف أيضاً ان “ الفقر يف الوطن غربة 
و ان الغنى يف الغربة وطن”, و أن من 
حق االنسان أن يعيش الحياة الكريمة 
بمختلف  كانت  أينما  مميزاتها  بكل 

أصقاع األرض.

الكاتبة آسيا املوسوي
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أنشطة

مجلة عرب أسرتاليا- سيدني- 

رئيسة  بياض،  عال  األستاذة  شاركت 
تحرير املجلة وصاحبة االمتياز مؤتمر 
حزب العمال مطلع شهر فرباير 2019  
بحضور زعيم الحزب مايكل دايل ، ووزير 
الظل للتعليم جهاد ديب، وعضو املجلس 
وايضا   ، مسلماني  شوكت  الترشيعي 
فولتس،  ليندا  للرياضه  الظل  وزيره 
ملنطقه  األنتخابيه  الدائره  ونائبه 
غرانفيل لربوسبكت هيو ماكديرمونت 
، ووجود الزميل االستاذ هاني الرتك من 
وجود  اىل  باالضافه   ، التلغراف  جريده 

صحفيني واعالميني .

اعتمادات  برصد  »دايل«  أعلن  وخاللها 
مالية ملدارس اللغات املجتمعيه يف حال 

فوزه باالنتخابات املقبله.

وهنا أخص بالشكر السناتور »شوكت 
مكتبه  يف  الضيافه  لحسن  مسلماني« 
وقمنا  الربملان  ابواب  لنا  رشع  ،كما 
بجوله تذكاريه ملجلس الشيوخ ومجلس 
كانت  التي  الكبريه  واملكتبه  النواب 
.اجمل  اليد  بخط  القوانني  بها  ترشع 
ما قال السناتور أنه هو اول من عرض 
»االبريجييني«  العلم  يتواجد  أن  فكره 
اىل جانب العلم االسرتايل يف املجلس وتم 
رفعه ، بصمه جميله ترفع لها القبعه.

األستاذة عال بياض، رئيسة التحرير 
تحضر مؤتمر حزب العمال يف الربملان
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كتب هاني الرتك OAM و عال بيّاض ـ 
جريدة التلغراف ـ سيدني

بيّاض  وعال  الرتك  هاني  الزميالن  لبى 
اليهما  وجهت  دعوة  املايض  االسبوع 
االسرتايل  املجلس  قمة  مؤتمر  لحضور 
ويقدم   .. التجارية  واالعمال  للمصالح 
املجلس االستشارة فيما يتعلق بالتجارة 
االقتصاد  لتنمية  والرتويج  واالستثمار 
اجل  من  الحوار  واجراء   .. االسرتايل 
يف  التجارية  العالقات  بشبكة  التعريف 
العالقات  ودعم  وخارجها..  اسرتاليا 
ودعم  والعالم  اسرتاليا  بني  التجارية 

املصالح التجارية االسرتالية .. 

حول  االكاديمي  الحوار  اىل  اضافة 
املجلس  يمثل  التجارية حيث  العالقات 

االسرتالية  التجارة  بني  كوسيط 
والعاملية.. ويضم خرباء مستشارين يف 
النصائح  يقدمون  واالستثمار  التجارة 
التجارة  مجاالت  مختلف  يف  للحكومة 

واالقتصاد .

الدول  قناصل  للمؤتمر  ُدعي 
واملستشارين التي تقيم عالقات تجارية 

بني اسرتاليا والعالم.
الدكتور  املجلس  رئيس  املؤتمر  افتتح 
اهداف  استعرض  الذي  االفايس  فرانك 
الهامة..  االقتصادية  واعماله  املؤتمر 
وتحدثت الخبرية االقتصادية يف التجارة 
رئيسة مجلس التصدير السرتاليا ديانا 
السبل  افضل  واستعرضت  تيپينغ 

املتاحة للتجارة بني اسرتاليا والعالم.

رئيسة التحرير األستاذة عال بياض تحضر مؤتمر 
أسرتالي لألعمال اىل جانب األستاذ هاني الرتك
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وتحدث رئيس البعثة التجارية للصني ممثالً لحكومة نيو ساوث ويلز .. والقى 
مايكل رزق رئيس الغرفة التجارية االسرتالية اللبنانية كلمة قال فيها ان اقليم 
تقوم  .. وسوف  االسرتالية  للصادرات  افريقيا هو هام  االوسط وشمال  الرشق 
التجارية  التجارية بالتعاون مع املجلس وتقديم اي مساعدة للمصالح  الغرفة 
االسرتالية للمعاملة اآلمنة واملثمرة وسبل التجارة وتسديد اسعار البضائع وغريها 

من املساعدات. 

***
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أنشطة

مجلة عرب أسرتاليا- أس بى أس- 

أمسية ثقافية مع األديبه واألعالميه - 
دينا سليم 

جاءت رواية “قلوب ملدن قلقة” للكاتبة 
دينا سليم رصخة يف وجه من يريدون 
للحب   داعية  البرش،   بني  للتفريق  الله 
قومية  إىل  والدعوة  اإلنساني  وللتمدن 
االنتماء  وهو  البرش  تجمع  واحدة 
تلك  القلق عن قلوب  لإلنسانية وإلزالة 

املدن القلقة.

بصدور  سليم  دينا  الروائية  احتفلت 
الطبعة الثانية من هذه الرواية الهامة 
وذلك بلقائها مع القراء يف مدينة بريزبن، 

وذذلك الهتمام املجتمع األسرتايل باألدب 
العربي.

عريف الحفل املرسحي السوري الياس 
سمعان قرأ دراسة عن الرواية املذكورة.

الشاعرة راغدة عساف زين الدين سوف 
قرأت كلمة تتطرق فيها لرواية الكاتبة 

“جدار الصمت”.

حياة  سرية  عن  تحدث  الحاج،  يارا 
الروائية باللغة االنجليزية.

من  الفصول  بعض  الكاتبة  ت  وقرأ 
الرواية باللغتني.

أداء  طربية  بفسحة  الحفل  إنتهي 

أمسية ثقافية 
مع األديبه واألعالميه -دينا سليم حنحن
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صوت  إستيبان،  باتيل  الواعدة  الشابة 
وكريزما وموهبة.

زين  عساف  راغده   الشاعره  مداخله 
الدين 

فلسطينية  كاتبة  حنحن  سليم  دينا   
أنجزت العديد من الروايات وأبحرت فيها 
حواسها  فوىض  وبكل  مشاعرها  بكل 
ويقني إيمانها، من بالد الحجارة إىل بالد 
شواطئ  عىل  استقرت  حتى  الحضارة 

الحب واألمان.

لقد استطاعت دينا بتمتعها بالثقافتني 
أن تبني جسوراً بينهما وأن تجعل من 
آٍن  يف  وتلميذاً  ومعلماً  محلالً  القارئ 

واحد
بإختيارك  اليوم  سعيدة  أنا  كم  دينا 
الصمت”  “جدار  رواية  وبإختياري  يل 

لتكون محورنا يف هذا اللقاء. 

أغدقِت  الذي  الصمت …. صمتك  جدار 
ت له مشاعرنا وذابت معه  به علينا فرقَّ
أحجار قلوبنا، جدار صمتك الذي قررِت 
تلقيه  أن  األلم  بعد سنوات طويلة من 
الصفحات  هذه  لتنبض  األوراق  عىل 
وكأنها من دٍم ولحٍم بلوعة أم منكوبة 

وزوجة مقهورة.
لهذه  العناء،  لهذا  البوح،  لهذا  دينا، 
البقاء،  لهذا  العزيمة،  لهذه  الشجاعة، 
تقديري  جلَّ  أقدم   ، املحاربة  األم  لهذه 

وإحرتامي لِك .

أخذِتنا  إنسانية  مأساة  دونِت  لقد 

بالعذاب  مليئة  محطات  إىل  معك  بها 
منها  تجعلني  بذلك  وكأنك  واملعاناة، 
اختارت  امرأة  لكل  إعرتاف  وثيقة 
فوق  رصاخاً  صمتها  وانطلق  الصمت 
لقد  أيضاً.  السطور  بني  وما  سطورك 
قال الكاتب الفرنيس روالت بارت: تبدأ 
الكتابة يف اللحظة التي نتوقف فيها عن 
الكالم، وهذا ما قمِت به بعد رصاخ داٍم 
أدمى روحك لعقود قاسية وطويلة من 

الزمان .

: ” وما زلت أتسائل كيف  تقولني دينا 
يمكن لذكر جاهل غبي أن يقود عائلة 
ونتسائل  وعقول  أرواح  من  مكونة 
جميعاً ملاذا الجهل منترش يف األمم حتى 
يف زمن النت واآلي باد، أتمنى أن نعيد 
الذكر  تأهيل  نعيد  وأن  جيداً  حساباتنا 
أوالً قبل فوات األوان هذا إن لم يكن قد 
ألنها  لألم  الفرصة  ومنح  األوان،  فات 
هي التي تميض مع أبنائها جلَّ الوقت، 
العالم لكي  الثقة ولتخرج إىل  لنمنحها 
تؤهل جيالً آخر أكثر ثقافة “، كم هذه 
أكيد  ُطبقت،  لو  وكيف  هامة  الرسالة 
سيكون لها تأثريا جما يف تغيري وتطوير 

املجتمعات وخصوصاً العربية منها .
تأخذينا دينا أيضاً إىل التعرف عىل العالقة 
يف  التأثري  عىل  قدرته  ومدى  اآلخر  مع 
ة حياتنا والتحكم بمصائرنا،  توجيه دفَّ
هذه  من  القرسي  الجانب  وتتناويل 
العالقة، قسوة الرصاع مع اآلخر حينما 
حياتنا  إلستباحة  املربر  لنفسه  يجد 

وخصوصيتا .
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قلِت : ” طالبوني بنسيان املايض وامليض 
يف طريقي دون اإللتفاف إىل الخلف .

يا  لك  اشتقت  بني  إليك  اشتقت   : قلِت 
ولدي .

رائحة  منه  تفوح  قدر  من  ياله   : قلِت 
العذاب

األلم قوة، يعانقك ال تعانقه لكن إن لم 
وشاحها  صدفة  األلم  عانقه،  يعتقك 
أسود وحضنها لحن حزين …. حاربه”.

قلِت : ” زهور ذابلة يف مدخل الفيال التي 
أقمت بها يف فلسطني، تلك املرتوكة لم 
من  رئيف  قلب  أو  مقلِّم  يد  تكتشفها 
الشتاء  طرق  التي  الحزينة  تلك  بعدي، 
بابها وأحرقها الصيف بناره، لقد كان 
حارس الدار ذكياً، حمل دلو املاء ووقف 
جانبها يوهمني أنه أسقاها، لقد ادخر 
هذا  الكسول،  هذا  أخرى  ألشياء  املاء 
الخائن والخونة كثر، لم يعلم أنني أتقن 
لغة الرتبة، الرتبة لغة الحياة، لقد تركت 
الزهور حزينة هناك وعدت من بعده إىل 

الحيوات” .
صباحك  من  الضوء  تالىش   ”  :  ِ قلت 
وسقطت النداءات من بعدك، هلَّ أدركك 

صمتي ؟
قلِت : يا أيها الرشس الجميل لقد قتلتني 

مرتني “.

الكاتبة  دينا  الثائرة،  الكاتبة  دينا 
الحب  عوالم  أدخلتينا  لقد  املتمردة، 
واملحبني، وأدخلتينا رساديب املجتمعات 
مخفية،  جوانبا  لنا  وأنرِت  املظلمة 
واإليمان  الصرب  مضيف  أدخلتينا 
الشجاعة  الرسدية  بسريتك  وخرجنا 
والكريمة إىل ضفاف الفرج.منك نستمد 
معنى األمل واإلرادة، ونعلم بأن الجميل 
السالم  وهذا  الجمال،  يلقى  أن  بد  ال 
الذي تنعمني به أنت والبنات الجميالت 
والحفيدة نعمة الخالق ألرواح تشظت 

وتشتتت وتأملت، ثم استحقت الحياة .
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لبنان

مجلة عرب أسرتاليا-سدنى

يف  العربيات  اإلعالميات  مركز  رئيسة 
إطالق  عن  تعلن    ، فياض  زينه  لبنان 
يف  التدريبية  الدورات  من  سلسلة 
املهارات اإلعالمية . وعن افتتاح صالة 

ثقافية يف مقراملركز .

 الدورات ستشمل التدريب عىل مهارات 
ودورة  واإلذاعي  التلفزيوني  التقديم 
تطبيقية  عمل  وورش   TOT مدربّني 
الصحفي”  الخرب  تحرير  “فن  حول 
والتواصل مع الكامريا ومبادىء اإلعالم 

اإلجتماعي وقواعد اللغة العربية.
التلفزيوني  التقديم  مهارات  -دوره 

واالذاعي مع االعالميه زينه فياض
مع   الخرب  فن  عمل  ورشه  -دورة  

الصحفيه  إكرام صعب
دوره   فنيش   سناء  الدوليه  -املدربه 

إعداد املدرب املحرتف   
الكامريا  مع  التواصل  تطبيق  -دوره 

االعالميه فرح الجراح 
مطلع  مع  الدورات  هذه  تبدأ  أن  عىل   
شهر آذار/ مارس املقبل يف مقّر املركز 
يف كليمنصو مع مجموعة من املدربني 
املتخّصصني يف اإلعالم املرئي واملكتوب.

الدورات  يف  املشاركة  يف  الراغبني  وعىل 
املركز  مع  التواصل  رضورة  التدريبية 

قبل شهر أذار املقبل .

اإلعالمية زينه فياض تعلن عن دورات تدريبيه 
يف املهارات اإلعالمية وافتتاح صاله ثقافيه
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كما أعلنت عن إفتتاح الصالة الثقافية يف مقر املركز وتخصيصها إلقامة الندوات 
الثقافية واملعارض وتوقيع الكتب واملناسبات اإلعالمية واألدبية   .

 
info@awmclb.org :التواصل مع املركز يكون عرب الربيد اإللكرتوني

saabikram@gmail.com
أو عىل رقمي الهاتف: 01377137_81330335

saabikram@gmail.com
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-الجزيرة

أتجهت أنظار الجماهري العربية صباح 
الجاري  فرباير/شباط   25 اإلثنني  يوم 
األوسكار  جوائز  توزيع  حفل  ملتابعة 
املتابعة بشكل  الـ91، جاءت  يف دورته 
فيلم  ترشح  بسبب  العام  هذا  خاص 
فئة  يف  األوسكار  بجائزة  للفوز  عربي 
أفضل فيلم أجنبي، وهو الفيلم اللبناني 
“كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين 

لبكي.

الكربى  للجائزة  لبكي  نادين  ترشح 
عىل مستوى السينما العاملية جاء بعد 
مشوار إخراجي قصري ضم ثالثة أفالم 
فقط، باإلضافة ملسرية سبقتها يف مجال 
إخراج الكليبات الغنائية ودراسة اإلعالم.

عرصا  لتبدأ  جاءت  لبكي  نادين  أفالم 
جديدا يف السينما اللبنانية، عرص تتحدث 
فيه مخرجة لبنانية بصوت نساء لبنان 
اللواتي انشغلن بالبكاء عىل ضحاياهن 
اللبنانية،  الحرب األهلية  خالل سنوات 
ولكن ما محتوى هذه التجربة الجديدة؟ 
الوصول  يف  دائما  لبكي  تنجح  وملاذا 
بأفالمها إىل أهم مهرجانات ومسابقات 
التايل  التقرير  يف  العالم؟  يف  السينما 

نحاول معكم تتبع كل هذا.

سكر بنات.. نساء تواقات للحب 
والحياة

يف فيلمها األول “سكر بنات” تصطحبنا 
أجواء نسائية خالصة،  لبكي يف  نادين 
حيث تدور أحداث الفيلم بالكامل داخل 
أحد املزينات النسائية بشوارع بريوت.

نادين لبكي.. 
صوت نساء 

لبنان إىل العالم” 
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تبدو مالمح أسلوب لبكي واضحة من 
فيلمها األول، األجواء الحاملة والخلفية 
واملونولوجات  الناعمة،  املوسيقية 
الطويلة لنساء يخاطبن بعضهن ونساء 

يخاطبن أنفسهن.

لبكي،  أفالم  يف  هام  عنرص  املوسيقى 
الفني  لبكي  رشيك  منذر  خالد  يؤلفها 
“يا  أغاني  هنا  تربز  أيضا،  وزوجها 
للمطربة  بنات”  و”سكر  مرايتي” 
رشا رزق، بصوتها الرقيق الذي ارتبط 
اليوم،  شباب  من  العديد  بطفولة 
شغوفات  نساء  عن  معربة  وبكلمات 
يوفر  حب  إليجاد  ومتلهفات  بالحياة 

لهن أمنا وتفهما وحنانا.

فعالية  يف  األوىل  للمرة  الفيلم  عرض 
كان  بمهرجان  املخرجني”  “أسبوعي 
السينمائي الدويل عام 2007، ليظهر أثر 
املنتجة البلجكية الفرنسية آن دومينيك 
تعاونها  يف  ستستمر  التي  دوسان 

املشرتك مع لبكي يف أفالمهما الثالثة.

ملقاومة  كسالح  النساء  لوين..  وهأل 
الحرب األهلية

نادين  فيلم  يف  النسوي  البعد  يستمر 
هذه  له  تضيف  ولكنها  الثاني،  لبكي 
املرة العنرص األصيل واملميز يف السينما 
اللبنانية، عنرص الحرب األهلية أو حرب 
اإلخوة األعداء.تستلهم لبكي األحداث يف 
حدثت  التي  املناوشات  من  الفيلم  هذا 

يف العاصمة اللبنانية بريوت خالل عام 
الحرب  نهاية  من  سنني  وبعد   2009
كانت  األثناء  هذه  يف  اللبنانية،  األهلية 
شعرت  وهكذا  حملها،  فرتة  يف  لبكي 
من  ابنها  ينفر  فيلم  صناعة  تريد  أنها 

الحرب األهلية أينما ووقتما شاهده.

لبنانية  ضيعة  يف  الفيلم  أحداث  تدور 
متخيلة، تحاول النساء فيها منع الرجال 
السبل  اقتتال أهيل بكل  الدخول يف  من 
استخدام  إىل  األمر  املمكنة، حتى يصل 
والجنس.تحافظ  والحب  املخدرات 
لبكي عىل أسلوبها الشاعري كما تمزج 
مع  ساخرة  كوميدية  حوارات  أيضا 
عىل  ندرك  وال  مؤثرة.  درامية  لحظات 
وجه التحديد إن كانت األحداث تدور يف 
الحارض أم املايض، وكأن لبكي تخربنا 
أن هذه األحداث يمكنها أن تحدث يف أي 

زمان.
إىل  والدعوة  النسوية  من  املزيج  هذا 
السالم وجد طريقه للعرض يف مهرجان 
كان السينمائي الدويل عام 2011 ضمن 

قسم “نظرة ما”.

يحاكمون  أطفال  عن  كفرناحوم.. 
الكبار

لبكي  نادين  تستمر  الثالث  فيلمها  يف 
قضايا  مع  إنسانية  تيمات  مزج  يف 
معارصة، هنا تستلهم لبكي كل مشاكل 
أزمة  من  بدءا  الحالية  األوسط  الرشق 
الالجئني وانتهاء بعمالة األطفال ومرورا 
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بكل يشء تقريبا، لتصنع فيلمها الثالث 
“كفرناحوم”، الذي يمكن قراءة عنوانه 
كثرة  من  كفرنا  أي  كفرناحوم،  أيضا 

الحوم والدوران.

العام  خالل  “كفرناحوم”  مشوار 
بعرضه  بدأ  فقد  حافال،  جاء  املايض 
مهرجان  يف  مايو/أيار  خالل  األول 
كان السينمائي الدويل، ضمن مسابقة 
الفيلم  توج  حيث  الرسمية،  املهرجان 
بجائزة لجنة التحكيم، ثم ترشح الفيلم 
لجائزة الغولدن غلوب يف فئة أفضل فيلم 
نفسها  للفئة  يرتشح  أن  قبل  أجنبي، 
الربيطانية  الجوائز  البافتا،  جوائز  يف 
املوازية لألوسكار. وأخريا ترشح الفيلم 
أفضل  فئة  يف  األوسكار  بجائزة  للفوز 

فيلم أجنبي.

من  زين  الطفل  بطلها  لبكي  اختارت 
أرسة سورية الجئة باألرايض اللبنانية، 
لتستمر يف اختيار ممثلني غري محرتفني 
رغبة  الثالثة،  أفالمها  يف  اعتادت  كما 
درجات  أقىص  إىل  الوصول  يف  منها 
أيضا  لبكي  ترفض  املمكنة،  الواقعية 
إجراء بروفات عىل النص قبيل التصوير، 
تعبريات  عىل  الحفاظ  يف  ترغب  ألنها 

ممثليها وأدائهم طازجا.
تشرتك لبكي أيضا يف أفالمها بالتمثيل 

التفاعل  من  جو  خلق  يف  منها  رغبة 
للكثري  يؤدي  مما  املمثلني،  وبني  بينها 
من االرتجال والتعديالت عىل السيناريو 

أثناء التصوير. 
من الكليبات لرسد الحكايات

إذن  األوسكار  إىل  لبكي  نادين  تصل 
بصوت نسوي لبناني ومن خالل إنتاج 
أوروبي مشرتك، تستفيد من خالله من 
موجودة  غري  متطورة  إنتاجية  قدرات 
معرب  بمحتوى  وتصل  لبنان،  يف  حاليا 
عن وطنها وعن املنطقة ككل، قد يكون 
ولكنه  األصالة،  مكتمل  غري  محتوى 
رسد  يف  حلمها  يحقق  حال  أي  عىل 

الحكايات.

تنتظر لبكي إذن أن تصنع فيلما لبنانيا 
خالصا، ولكنه حلم ال يمكننا املطالبة به 
طاملا أن صناعة السينما غري موجودة يف 
لبنان، هذا رغم كونها واحدة من أعرق 
النهاية  املنطقة.ويف  يف  السينما  مراكز 
أه”  “أخاصمك  كليبات  صانعة  تنتقل 
أفالم  صناعة  إىل  الغرام”  “اعتزلت  و 
حصد  عىل  وقادرة  باملشاهدة  جديرة 
الجوائز، قد تكون تجربة فردية ولكنها 
تجربة تضع لبنان عىل خريطة السينما 
العاملية وتصل بصوت نسائها إىل خارج 

حدود الرشق األوسط.
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى-

باسم   NSW والية  يف  االسرتايل  الربملان 
النائب وزير الظل للتعليم  األستاذ جهاد 
ديب اللبناني األصل يكرم كبار الفنانني 
يف لبنان ،حيث قام  بهذا التكريم  نيابه 
بادرو  األستاذ  الكبري  اإلعالمي  عنه 
“شلوح  برنامج  ومخرج  معد  الحجه 

االرز”  لتسليم شهادات التقدير .

خمسـة اسـماء مـن عمالقـة الزمـن 
الجميـل تم تكريمهم مـن برملان والية 
وهـم:  االسـرتايل  ويلـز  سـاوث  نيـو 
الدكتـور  وديـع الصـايف والشـحرورة 
صبـاح وسـفريتنا اىل النجـوم فـريوز 
والفنـان  زغيـب  مـوىس  والشـاعر 

صـالح تيزانـي.

وديع  الراحل  الفنان   تكرم  أسرتاليا 
الصايف  يف بريوت  برعاية وزارة الثقافة 
اللبنانية واالعالمي بادرو الحجة يسلم 
شهادة التقدير  اىل شقيق الفنان الراحل 
جورج  والفنان  فرنسيس  ايليا  العميد 
وراقي  مميز  احتفال  الصايف.  وديع 
أقيم يف  مبنى املكتبة الوطنية يف بريوت 
واألدباء  الفنانني  من  نخبة  بمشاركة 
وعائلة  واعالمية  اجتماعية  ووجوه 

الراحل وديع الصايف.

تكرم  لرحيلها  الرابعة  الذكرى  ويف 
حيث  صباح   الشحروره   الفنانه 
تسلمت شهاده التقدير املخرجة كلودا 
الحجة  بادرو  من  اختها   بنت  عقل 
وادي شحرور(  امام رضيحها يف  )من 
القدير  املمثل  الفنانني  نقيب  بحضور 

الربملان االسرتالي يكرم كبار الفنانني اللبنانني
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جهاد األطرش والنجم توفيق تنوري .

يكرم  الوالية  يف  االوسرتايل  الربملان 
موىس  الشاعر  اللبناني  الزجل  عمالق 
زغيب واالعالمي بادرو الحجة يقدم له 
الزجل  نقابة  وبرعاية  التقدير  شهادة 
الشعراء  من  حشد  وحضور  لبنان  يف 
اجتماعية  ووجوه  واإلعالميني  واألدباء 

يف املعهد االنطوني يف بعبدا.

ابي  كلوديا  الدكتورة  االحتفال  قدمت 
نادر وكانت البداية كلمة  لنقيب الشعراء 
جورج ابو انطون وأهدى زميله املكرم 
النائب  وكلمة  مؤثرة،  ارتجالية  كلمة 
وختمها  الحجة  بادرو  القاها  ديب 
زغيب  ملوىس  السبعينات  من  بشعر 
االوسرتالية  التقدير  بشهادة  ،وكرمه 
كلمة  املكرم  الشاعر  القى  الختام  ويف 

شعرية مؤثرة شاكراً الجميع.
 

وبحضور  النقابة  مجلس  من  وبدعوة 
كّرم  واجتماعية،  واعالمية  فنية  نخبة 
تيزاني  صالح  الكبري  اللبناني  الفنان 
برملانية  شهادة  منحه  سليم”   “ابو 
ولعطاءاته  الفنية  لقيمته  تقديراً 
لبنان وأسرتاليا يف احتفال  اإلبداعية يف 
مميز تم  يف مبنى نقابة ممثيل املرسح 

واإلذاعة والتلفزيون يف لبنان.

الفنان  املمثلني  لنقيب  كلمة  وكانت 
نعمة بدوي وبادرو الحجة ممثالً النائب 
ابو  للمكرم  مؤثرة  وكلمة  ديب  جهاد 
سليم شكر من خاللها اوسرتاليا وابناء 
الجالية التي زارهم مع فرقته اكثر من 

خمس مرات.

الكوميدي  الفنان  االحتفال  وختم 
)غربل  سليم  ابو  بأغنيات  مسعد  اييل 
اما  الجمعية..(  وسيارة   .. غربال  يا 
االغنيه  سفريه  تكريم  اىل  بالنسبه  
شهاده  وضعت   لقد   فريوز  السيده 
بريوت  يف  الوطنيه  املكتبه  يف  التكريم 
مع  بالتعاون  الحقا  تكريمها  سيتم  و 

مدير املكتبه الدكتور حسان عكره.

 كل التقدير واالحرتام  لجهودكم  لهذا 
التكريم  من قبل الوزير االستاذ جهاد 
األستاذ  اإلعالمي  مع  وبالتعاون  ديب 
الجاليه  اسعدتم  لقد  الحجه   بادرو 
اللبنانيه والعربيه  ورفعتم  عاليا إرثنا  
وتراثنا الذي لن يتكرر .لقد اثبتم انكم 
ما  افضل  وقدمتم  املسؤوليه  قدر  عىل 

يليق بمركزكم  .

كبارنا....  نّكرم  “هكذا  الحجه..  بادرو 
نعم انه شلح من ارز لبنان .
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مجلة عرب أسرتاليا-يورونيوز-

املسؤولني  بعض  دعم  بموازاة 
وزيرة  به  رّصحت  ملا  السياسيني 
لـ  الحسن،  ريا  اللبنانية،  الداخلية 
حول  الفائت،  األسبوع  “يورونيوز” 
قانون الزواج املدني االختياري، جاءت 
رّدة فعل “دار الفتوى” اللبنانية حازمة 
لناحية رفض هذا املرشوع من أساسه.

وكانت الحسن قد أشارت لـ “يورونيوز” 
يف وقت سابق إىل أنها “تحبّذ، شخصياً، 
املدني”  للزواج  إطار  هناك  يكون  أن 
فيه  سأتحدث  األمر  “هذا  مضيفة 
جدي  لحوار  الباب  لفتح  وسأسعى 
كل  مع  املسألة  هذه  حول  وعميق 
الدينية وغريها، وبدعم من  املرجعيات 

حتى  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس 
يصبح هناك اعرتاف بالزواج املدني”.

وليس يف لبنان، حيث هناك 18 طائفة، 
لألحوال  موّحد  قانون  الساعة،  حتى 
الشخصية، فيما يتعّلق عىل سبيل املثال، 
األطفال  حضانة  الطالق،  بالزواج، 
أي  معالجة  فإن  وبالتايل،  إلخ.  واإلرث 
إىل  يعود  األطر  تلك  يف  تندرج  مشكلة 
طائفة،  لكل  التابعة  الدينية  املحاكم 
مثل املحكمة الرشعية، أو الجعفرية أو 

املحاكم الكنيسية.

يُتّمم  مدني  زواج  أّي  أّن  هي  املفارقة 
خارج األرايض اللبنانية يُسّجل الحقاً يف 
دوائر الدولة، عىل أن تكون لذلك الزواج 
تسجيل  حيث  من  “صعبة”  تبعات 

الزواج املدني يف لبنان: 
ريا الحسن ترمي حجرًا يف املياه الراكدة
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نتيجة  عن  لبنان.وبمعزل  يف  الوالدات 
املدني  الزواج  قانون  حول  السجال 
نجحت  أنها  للحسن  يحَسب  االختيار، 
ويقول  الواجهة.  إىل  النقاش  بإعادة 
مراقبون إن التنبؤ بنجاح الحسن بهذه 
يف  وأنها،  جداً،  صعباً  يكون  قد  املهمة 
حال نجحت، قد تستغرق أشهراً، وربما 

سنوات.

بكل األحوال، هذا ما تنذر به ردود فعل 
السلطة الدينية السنية األعىل يف لبنان.

• دار الفتوى: رفض مطلق
يف  الفتوى  لدار  اإلعالمي  املكتب  ورّد 
الجمهورية اللبنانية رسيعاً عىل ما جاء 
عىل لسان وزيرة الداخلية، ريا الحسن، 
عرب بيان نرشه عىل صفحته الرسمية 
التابع  املكتب  فيسبوك.وأكد  عىل 
عىل  البالد  يف  األعىل  السنية  للسلطة 
موقف مفتي الجمهورية، عبد اللطيف 
دريان، ودار الفتوى واملجلس الرشعي 

ومجلس املفتني، الذي لم يتغرّي.

معروف  )املوقف(   “ البيان  يف  وجاء 
املطلق ملرشوع  الرفض  يف  منذ سنوات 
لبنان ومعارضته ألنه  املدني يف  الزواج 
اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  يخالف 
إىل  ألفه  من  وتفصيالً  جملة  السمحاء 
لدستور  أحكام  أيضاً  ويخالف  يائه 
احرتام  بوجوب  يتعلق  ما  يف  اللبناني 
يف  به  املعمول  الشخصية  األحوال 
املحاكم الدينية العائدة للبنانيني يف املادة 
التاسعة منه وبالتايل ال يمكن إقراره يف 

رأي وموقف  أخذ  النيابي دون  املجلس 
دار الفتوى وسائر املرجعيات الدينية يف 

لبنان”.

الجمهورية  ملفتي  قديم  ترصيح   •
السابق يشعل الفضاء االفرتايض

أصدره  الذي  البيان  فحوى  يختلف  ال 
الفتوى  لدار  التابع  اإلعالمي  املكتب 
اللبنانية، يف جوهره، عن ترصيح قديم 
السابق،  الجمهورية  مفتي  به  قام 
محمد رشيد قباني.وربما تكون النربة 
يف ترصيح قبّاني هي التي دفعت برواد 
إعادة  إىل  االجتماعي  التواصل  مواقع 

نرشه.

“إن   2013 العام  يف  قال  قباني  وكان 
الزواج  ترشيع  يواكب  مسؤول  كل 
املدني هو خارج عن اإلسالم، ال يدفن 
عليه  يصىّل  وال  يكّفن  وال  يغسل  وال 
أن  املسلمني”.غري  مقابر  يف  يدفن  وال 
قباني أكد مجدداً، يوم أمس األحد، 17 
الزواج  ترشيع  “أن  فرباير،   – شباط 
املدني يشكل خطراً عىل أخالق وتربية 
أحكامه  ألن  وأجيالها،  املسلمة  األرسة 
مستوردة من الغرب العلماني املناهض 
نقلته  ما  بحسب  ورشيعته”،  لإلسالم 

الوكالة الوطنية لإلعالم.

الحسن  أدركت  لو  طرابلس:  مفتي   •
خطورة األمر، ملا نطقت به

الشعار،  مالك  طرابلس،  مفتي  رأى 
ابنة طرابلس، ووزيرة  الحسن،  ريا  أن 



43 العدد السابع مارس 2019مجلة عرب أستراليا

الزواج  معنى  تستوعب  “لم  الداخلية 
والديني”،  اإلسالمي  بعده  يف  املدني 
مضيفاً أن هذه الخطوة، لو تّم إقرارها، 
الرشعية  األحكام  تغيري  إىل  “ستؤدي 
التي جاء بها القرآن الكريم ويلتزم بها 

املسلمون”.
 

• سياسيون وفنيون وإعالميون 
و”مواطنون” مؤيّدون

يف ظل صمت بكركي )الكنسية املارونية 
الكاثوليكية( وتقديرات بموقف مماثل 
لناحية  السنية  الدينية  السلطة  ملوقف 
رفض الزواج املدني، قال وليد جنبالط، 
يف  االشرتاكي  التقديمي  الحزب  رئيس 
املدني.  الزواج  قانون  يؤيّد  إنه  لبنان 
تغريدة  عرب  ذلك  عن  جنبالط  وعرّب 
عىل  الشخصية  صفحته  عىل  نرشها 

تويرت.

وكتب جنبالط متسائالً “هل باالمكان 
ان نديل برأينا دون التعرض للتكفري حول 
الزواج املدني .نعم إنني من املنارصين 
للزواج املدني االختياري ولقانون أحوال 
الدين  استخدام  وكفى  مدني  شخيص 
وجهت  بدورها  املواطنني”.  لتفرقة 
وزيرة  إىل  داعمة  رسالة  إليسا  الفنانة 
الداخلية ريا الحسن معرّبة عن تأييدها 
حول  النقاش  فتح  إعادة  إىل  ملبادرتها 

الزواج املدني االختياري.
الدين  تجار  أن  معناه  ما  إليسا  وقالت 
عن  يتكلم  من  كل  يكّفرون  يزالون  ال 
الزواج املدني يف 2019، ولكنهم يقبلون 

مضيفة  لبنان،  خارج  يتم  عندما  به 
تستأذن  أن  يجب  ال  املدنية  “الدولة  أن 
للحسن  بالقول  إليسا  أحد”.وتوّجهت 

“الله يقويكي”.
الصحافية  عواضة،  زينب  أما 
كيف  فتساءلت  اللبنانية،  واإلعالمية 
الزواج  املدني عىل  الزواج  إقرار  سيؤثر 
الديني؟ مضيفة أن األول ليس مرتبطاً 
بالثاني.وأشارت عواضة إىل أن كل تلك 
األمور “خيارات شخصية لن تؤثر عىل 
املجتمعات املدنية التي من املفرتض أن 

تتحىل باملناعة املطلوبة”.
املواطنني  من  مجموعة  توّجهت  كذلك 
بكتاب مفتوح إىل الوزيرة ريا الحسن، 
وزير  رفض  زواج  بعقود  إياها  مذكراً 
املشنوق،  نهاد  السابق،  الداخلية 
تسجيلها وبلغ عددها 52 عقداً، واصفاً 
ومطالباً  الجائرة”،  “املمارسة  بـ  ذلك 

بتصحيحها.

العليا  الهيئة  برأي  البيان  نص  وذّكر 
الصادر  العدل  وزارة  يف  لالستشارات 
التالية: النقاط  وفيه   2013 العام  يف 

إىل  ينتمي  ال  الذي  اللبناني  حق  من   -
طائفة ما أن يعقد زواجه مدنياً يف لبنان.

املختص  املرجع  هو  العدل  الكاتب   -
لعقد الزواج املدني والتصديق عليه.

تعيني  حرية  يمتلكان  الزوجان   -
من  اختياره  يتم  الذي  املدني  القانون 
بالنسبة  زواجهما  عقد  لريعى  قبلهما 

آلثار الزواج كافة
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى

كرم السيناتور شوكت مسلماني  مدير 
 ، العمالية  املعارضة  حكومة  شؤون 
القدير  اللبناني   واملوسيقار   الفنان 
مارسيل خليفة  بيوم عيد الحب ٢٠١٩  
، من خالل اطالق  حفل أقيم عىل رشفه  

يف برملان والية نيو ساوث ويلز .
وحرض الحفل عدد كبري من الشخصيات 
السياسية والفنية واألدبيه  واالجتماعية  
جون  الوالية  برملان  رئيس  بينها  ،من 
عجاقة،  ووزير الظل للموسيقى جون 
نيومان ،والسفري الفلسطيني يف كانربا 

الدكتور عزت عبد الهادي.
عبود  ماجده  االعالميه  الربنامج  قدم 
بالفنان   الرتحيب  كلمات  القوا  ،كما 
،السيناتور شوكت مسلماني  واالديب 

شوقي مسلماني، واألستاذ غسان علم 
الدين ،واألستاذ وديع سعادة ،واألستاذ 

شامخ شمرا ،واالديب رشبل بعيني .
خليفه  مارسيل  الكبري  الفنان  وشكر 
عىل  مسلماني  شوكت  السيناتور 
التكريم  كما شكر الضيوف والقييمني 
الفنان درعا هديه  .وتسلم  الحفل  عىل 
من  وأيضا  مسلماني  السيناتور  من 
رئيس مجلس الشيوخ ووزير املوسيقى 
كما اهدت الفنانه مارسيل الرتك الفنان 
اختطها   لشخصه   لوحه  مارسيل  
بريشتها الخاصه . كما اهدى الحضور 

بعض الهدايا التذكاريه .
مسلماني   شوكت  السيناتور  واشاد 
بإرث مارسيل خليفة  الكبري وقال أنه 
بات يمثل جزءاً هاماً من الرتاث العربي 
أسرتاليا  تكريمه يف  أن   الفني وأضاف 

السيناتور شوكت مسلماني 
يكرم الفنان اللبناني مارسيل خليفه
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مستحق ألنه رمز مقاوم موسيقي، يشعر باملضطهدين ويغني ليوصل صوتهم 
لكافة أصقاع األرض.

مجله عرب اسرتاليا – تحي وتشكر  السيناتور شوكت مسلماني عىل مبادراته  
الشخصيه القيمه و الداعمه ألبناء وطنه  ، ومفاخرا بأنجازات جاليته .

كل التقدير واالحرتام .

***
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مجلة عرب أسرتاليا-سدنى

أدرجت الحكومة اللبنانية ضمن بيانها 
الوزاري بنداً أساسياً تتعهد فيه بإنجاز 
السجناء،  عن  العام  للعفو  قانون 
املوقوفني  أو  منهم،  املحكومني  سواء 
الجرائم،  بعرشات  غيابياً  واملالحقني 
إىل  وصوالً  البسيطة  الجنح  من  بدءاً 
االستثناءات  بعض  مع  الجنايات، 
التي  اإلرهابية  بالتفجريات  املتعّلقة 
التي  القتل  جرائم  أو  األبرياء،  طالت 
أودت بحياة جنود من الجيش وعنارص 

املؤسسات األمنية اللبنانية. 

وجاءت هذه الخطوة الحكومية يف وقت 
حقوق  عن  يدافعون  ناشطون  يطالب 
عام  بعفٍو  عائالتهم  وأفراد  السجناء 

هواجس  »يبدد  أن  يمكن  إنه  يقولون 
وطنية  مصالحة  ويجّسد  اللبنانيني 

حقيقية«.

قطعته  الذي  العهد  أن  واضحاً  وبدا 
لن  العفو،  قانون  بإنجاز  الحكومة 
يكون مجّرد حرب عىل ورق. فالضغوط 
التي يمارسها أهايل السجناء بتحركات 
عىل األرض، تشكل عامل ضغط للدفع 

قدماً بترسيع هذه الخطوة. 
رئيس  من  مقّرب  مصدر  وأوضح 
لـ»الرشق  الحريري،  سعد  الحكومة 
العفو  قانون  »مرشوع  أن  األوسط«، 
التي  القانونية  اللجنة  بالكامل  أنجزته 
إياه«،  الحكومة وسلمته  رئيس  كّلفها 
مع  »سيبحثه  الحريري  أن  مضيفاً 
القوى السياسية األخرى لتأمني توافق 

هل بات العفو العام يف لبنان قريبًا ؟
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لدى  تكون  وقد  حوله،  واسع  سيايس 
إىل  وتحتاج  املطالب  بعض  القوى  هذه 
وأكد  املرشوع«.  عىل  تعديالت  إدخال 
تشمل  القانون  »مسودة  أن  املصدر 
املوقوفون  فيها  يالحق  التي  الجرائم 
يتعاطى  وهو  وغريهم،  اإلسالميون 
مع هذا امللف انطالقاً من دوره الوطني 

وليس الطائفي فحسب«.

وبمقدار الرغبة يف طي هذه الصفحة، 
كشف مصدر قضائي معني بهذا امللف 
لـ»الرشق األوسط« أن مرشوع القانون 
محددة،  لجرائم  استثناءات  »يتضمن 
لكن هناك حلوالً لهذه االستثناءات عرب 
تلطيف األحكام بما يساهم يف إنصاف 
املساس  إىل  يؤدي  ال  وبما  املوقوفني، 
خصوصاً  الضحايا،  أهايل  بمشاعر 
أهايل شهداء الجيش اللبناني«. ووصف 
املصدر القضائي مسودة قانون العفو 
كّل  وتراعي  ومتوازنة  »وازنة  بأنها 
الجوانب القانونية واإلنسانية، وهذا ما 

طلبه الحريري من اللجنة القانونية«.

كّل  من  السجناء  أهايل  ويتوّجس 
تطيح  قد  »استثناءات  من  األطراف 
شدد  فقد  أبنائهم.  عن  العفو«  بحلم 
الدفاع  وكيل  صبلوح،  محمد  املحامي 
اإلسالميني،  املوقوفني  عرشات  عن 
عىل »إقرار قانون شامل ومنصف لكل 
ألي  حساسية  يشكل  وال  اللبنانيني، 

طرف«. 
قانون  أن  األوسط«،  لـ»الرشق  وأكد 
يطوي مرحلة صعبة  أن  »يجب  العفو 
ومؤملة مّر بها البلد، وأن يعطي الشباب، 
سواء املوقوفني اإلسالميني أو غريهم من 
السجناء أو املالحقني بأحكام ومذكرات 
توقيف غيابية، فرصة العودة لالنخراط 
الذين  اإلسالميني  خصوصاً  باملجتمع، 
استغّلهم البعض باملال ودفعهم للقيام 
بأعمال مخلة باألمن، أو من ُرّكبت لهم 
ملفات وانتزعت منهم االعرتافات تحت 

التعذيب«، بحسب قوله.
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وعن إمكانية افتعال خالفات سياسية 
عرب  القانون،  إنجاز  تؤخر  أو  تبدد 
املحامي صبلوح عن ارتياحه لـ»الوعد 
ببحث  والبدء  الحريري،  قطعه  الذي 
العفو يف أوىل جلسات مجلس  مرشوع 
أدرج  القانون  أن  خصوصا  الوزراء، 
»يؤكد  وقال:  الوزاري«.  البيان  ضمن 
الحريري جديته ورغبته بإنهاء مفاعيل 
الهواجس،  كّل  يراعي  بما  امللف،  هذا 

ويجّسد مصالحة وطنية حقيقية«. 
مع  لقاءاتنا  من  »ملسنا  وأضاف: 
التي  القانونية  اللجنة  ومع  الحريري 
وضعت مسودة قانون العفو، أن رئيس 
الحكومة لن يقبل بعفٍو يشمل ما يقارب 
إرسائيل،  إىل  الفارين  من  آالف  ستة 
والفارين  املوقوفني  آالف  وعرشات 
باملخدرات  االتجار  بتهم  املطلوبني 
والخطف والرسقة، وأن يستثني 1200 

موقوف إسالمي«.
 

من  اللبنانية  الطوائف  كّل  وتستفيد 
الذي يؤمل صدوره قريباً،  العام  العفو 
ويفرتض أن يشمل نحو 1200 موقوف 
إسالمي، وهم من أبناء الطائفة السنية، 
املسيحيني  من  أغلبهم  آالف   6 ونحو 
 2000 عام  منذ  إرسائيل  إىل  فروا  الذي 
بعد انسحابها من جنوب لبنان، ونحو 
منطقة  أبناء  من  شخص  ألف   30
اللبناني، غالبيتهم من الطائفة  البقاع 
الشيعية ومعظمهم فارون ومطلوبون 
وأحكام  توقيف  بمذكرات  للعدالة 

وتعاطيها  باملخدرات  االتجار  بجرائم 
والقتل والخطف والرسقة وغريها.

ال  العفو«،  »شمولية  عنوان  وتحت 
من  اإلسالميني  املوقوفني  أهايل  يمانع 
تحقيق  لقاء  مؤملة«  »تنازالت  تقديم 

مطلبهم، بحسب ما يقولون. 
لجنة  يف  عضو  كشف  اإلطار،  هذا  ويف 
املتابعة ألهايل املوقوفني اإلسالميني، أن 
عىل  القيّمة  املسلمني،  العلماء  »هيئة 
معالجة ملف هؤالء املوقوفني، مستعدة 
للصفح عن املتهمني بتفجري مسجدي 
طرابلس،  مدينة  يف  والتقوى  السالم 
بما يف ذلك العفو عن رفعت عيد )أمني 
الذي  الديمقراطي،  العربي  الحزب  عام 
طرابلس،  مدينة  معارك  يف  طرفاً  كان 
شمال لبنان(، من أجل مصالحة وطنية 
حقيقية وشاملة وتطوي صفحة املايس 

بشكل كامل«.

وكان القضاء اللبناني اتهم أكثر من 20 
عنرصاً من الحزب العربي الديمقراطي 
لجريمة  والتنفيذ  والتدبري  بالتخطيط 
مسجدي  استهدفا  اللذين  التفجريين 
السالم والتقوى يف طرابلس، بالتعاون 
مع ضباط يف االستخبارات السورية، ما 
املصلني وإصابة  إىل مقتل 53 من  أدى 
أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة. 
الجريمتني  بهاتني  املوقوفون  يزال  وال 
أعىل  العديل،  املجلس  أمام  يحاكمون 

هيئة قضائية يف لبنان.
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منوعات

مجلة عرب أسرتاليا- سيدني- 

اإلعالمية  بمنح  لبنان  تكريم  بغداد 
اإلعالمية  جائزة  فياض  زينة  القديرة 
الشهيدة أطوار بهجت »أفضل إعالمية 
العراقي  الثقافة  وزير  من  عربية« 
العراقيات يف عيده  اإلعالميات  ومنتدى 

السابع برئاسة د.نرباس املعموري.
أياٌم ثالث يف   : االعالمية فياض  وتقول 

عاصمة الرافدين عبقت بمحبّة شعبها 
العظيم وكرم ضيافته.. فتحّولت رحلتنا 
وزميالتي اإلعالميات من سوريا وليبيا 
القديرة  بضيافة  والسعودية  واألردن 
احتفالية  املعموري،إىل  نرباس  الزميلة 
التقدير  لِك  شكراً  مستمّرة.  تكريمية 
العراقية  للحفاوة  وشكراً  ملسريتنا، 

األصيلة.

بغداد تكرم اإلعالمية اللبنانية  
األوىل زينة فياض
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أزياء

مجلة عرب أسرتاليا- سدني- 

 اكتسح املصممون اللبنانيون  25 فستانا يف حفل توزيع جوائز األوسكار رقم 
91,  فقد  جذبوا انتباه وسائل اإلعالم العاملية ، وهم يرتدون بعض أكرب األسماء 

يف هوليوود   يف تلك الليلة السحرية. 
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العدد السابع مارس 2019

بغداد تكرم 
اإلعالمية اللبنانية  

األولى زينة فياض

حروب إلكترونية 
قائمة مابين 

أستراليا والصين الصراع يشتد بين 
أمريكا والصين 

و أول الضحايا أستراليا

أستراليا.. 
فساد البنوك 
وثقافة الربح

السيناتور شوكت 
مسلماني يكرم 
الفنان اللبناني 
مارسيل خليفه


