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الجالية في كندا احتفلت باليوم العالمي للمغتربكيف ننقل التاريخ والذاكرة إلى الجيل الجديد؟

صدى البلد  

USJ      ي تلقي محاضرتها
ّ
حت

الوكالة الوطنية أثناء قص شريط افتتاح االحتفاالت 

ضمن إطار “المحاضرات المهنّية” 
ف��ي برنامج ش��ه��ادة الماستر في 
العالقات اإلسالمّية المسيحّية والتي 
ن  نطوا أ لبروفسور  ا عليها  يشرف 
لميا حتي  السيدة  لتقت  ا  ، ة م��س��ّر
بالطاّلب ونقلت إليهم خبرتها العملية 
ستر  للما لتها  سا ر تحضير  ل  خ��ال
التي نالت عليها عالمة مشّرفة كان 
موضوعها “كيف ننقل تربوًيا ذاكرة 

الحرب إلى الجيل الجديد؟”. 
لذي  ا لسبب  ا تحّدثت حّتي عن 

دفعها إلى اختيار الموضوع ورّدته 
إلى حادثتين: “الحادثة األولى عندما 
التلفزيون طالًبا في  شاهدت على 
جامعة في بيروت يلجؤون الى العنف 
لت: م��اذا فعلنا  وق��ّوة السالح. تساء
تربوًيا لتحصين الجيل الجديد؟ درست 
مته ولكن ماذا فعلت؟ ماذا 

ّ
التاريخ وعل

فعلنا؟ والحادثة الثانية عندما سألتني 
ابنة اخي، وكان عمرها 12 سنة: ما 

معنى حرب أهلية؟”.

بحوث ريادية
واعتبرت أن “البحوث الريادّية 
والمجّددة هي النابعة من التساؤل 
ال��داخ��ل��ي”. وت��اب��ع��ت “استشرت 
األساتذة كارال إده وندى مغيزل نصر 
وأن��ط��وان مسّرة ح��ول إشكال نقل 
خبرة حروب 1975-1990 الى جيل 

الشباب. يقول البعض إنه من الصعب 
تعليم التاريخ الحديث. لم يقنعني 
ذلك. وهنا يجب التمييز بين التاريخ 
والذاكرة: التاريخ معطيات وضعّية 
ووق��ائ��ع، أم��ا ال��ذاك��رة فهي اإلدراك 
النفسّي والعاطفّي لهذه المعطيات 
وكيفّية التفاعل معها وتأثيرها على 

السلوك”.

غوص في الذاكرة
كما شرحت رحلتها مع التحضير 
ات المتعددة والمتنّوعة  ل��ق��راء وا
ا جديدة من 

ً
التي فتحت أمامها آفاق

خالل تجارب األشخاص وكتاباتهم 
“ دام مشوار الغوص في الذاكرة 
لسنوات. اطلعت على مراجع عديدة 
حول الحروب في لبنان بين السنوات 
1975-1990. قرأت كثيًرا. كان لبعض 
الكّتاب تأثير على طريقة تفكيري، 
منهم بول ريكور Paul Ricoeur ومعه 
ي الحدث المزعج 

ّ
اكتشفت أن تخط

يتّم عن طريق الغفران والمصالحة... 
وأن��ه من ال��ض��روري أن نتصالح مع 
رت بكتابات أنطوان 

ّ
ذاكرتنا. كما تأث

م��س��ّرة حين ي��ذك��ر أن ال��ت��اري��خ ال 
ام، 

ّ
يقتصر على الدبلوماسّية والُحك

بل يشمل الناس في حياتهم اليومّية 

وعيشهم”. وتطّرقت حّتي الى الناحية 
العملّية من بحثها: “أطلعْت مديرة 
المدرسة على فكرتي بإعداد 12 حلقة 
تربوية واختبارها مع تالمذة الصف 
األول الثانوي. حصرت عملي في 15 
 12 سنة من الحروب مقّسمة على 
حلقة، في إطار اإلمكانات المدرسّية 
وضمن خمسة محاور أساسّية: يوم 
13 نيسان، الجيش السوري، االجتياح 
اإلسرائيلي، المدرسة في الحرب، 
األثر النفسّي واالقتصادّي... وسعيت 
الى تحقيق أهداف تربوية. وطرحت 
أسئلة مثل: هل نسعى الى المحاكمة 
والمقاضاة؟ هذا معه حق وهذا ال؟ 
الذين حملوا السالح هل نحاكمهم؟ 
)...( ق��رأُت مع الطاّلب نصوًصا من 
خوا  مؤلفين عدة وطلبت منهم أن يؤرِّ
ليوم 13 نيسان. قال لي تلميذ من 
عين الرمانة: “ال هكذا صار!” سألته: 
من أخبرك؟ أجاب: “أهلي”! شخص 
ا 

ً
خ يمكن أن يستنبط تاريخ غير مؤرِّ

من بيئته ومجتمعه ورفاق عمره ما قد 
ل ذاكرة مجتزأة”. وأشارت إلى 

ّ
يشك

“أننا ال نملك مواد تربوية وسمعية 
بصرية كافية لنقل الذاكرة”. 

 من حّتي ومسّرة على 
ّ

ثم أجاب كل
أسئلة الحضور.

بو جوده: حذار تحّول كنائسنا الى مجرد متاحف

خ يمكن أن  شخص غير مؤرِّ

ا من بيئته 
ً

يستنبط تاريخ

ومجتمعه ورفاق عمره ما 

ل ذاكرة مجتزأة
ّ

قد يشك

صدى البلد  

في  نية  للبنا ا لية  لجا ا حتفلت  ا
كندا،   - كولومبيا  بريتش  والي���ة 
“باليوم العالمي للمغترب اللبناني”، 
وذلك بدعوة من “الجمعية اللبنانية 
الكندية” وبرعاية السفارة اللبنانية 
وبدعم وتمويل من المجلس األعلى 
لثقافية لوالية  ا للبنانية  ا للجامعة 
ب��ري��ت��ش ك��ول��وم��ب��ي��ا، وم���ن مجلس 
ال��دراس��ات االس��الم��ي��ة ف��ي جامعة 

.)SFU( سيمون فرايزر

ثالثة أيام
إستهلت اإلحتفاالت التي استمرت 
ثالثة اي��ام، داخ��ل منشآت حديقة 
الملكة إليزابيت بتدشين مقعدين 
ج��دي��دي��ن ف��ي��ه��ا، تكريما ألوائ���ل 
المهاجرين اللبنانيين الذين أنشأوا 
أول ناد لبناني في بريتش كولومبيا، 
وتذكارا للمغترب الراحل المهندس 

جورج ابي راشد.
حضر الحفل القائم بأعمال السفارة 
اللبنانية سامي حداد، رئيس بلدية 
مدينة فانكوفر العمدة ريمون لوي، 
عضو المجلس البلدي أندريا ريمر، 
رئيس الحكومة األسبق بيل فاندرزلم، 
معة  للجا لمي  لعا ا ئيس  لر ا ممثل 
الثقافية اللبنانية في العالم جورج 
لكاثوليكية  ا لمر، ممثل األبرشية  ا
األب ستان غالفن، كاهن رعية األرمن 

»دعوات الى أبناء 

الجالية لتسجيل 

زواجهم والوالدات وكل 

معامالتهم بال تأجيل«

األرثوذكس االب ه��اران تاهانيان، 
كاهن رعية ال��روم األرثوذكس االب 
اغسطينوس مجدالني، كاهن رعية 
الروم الملكيين الكاثوليك االب ادوار 
ابراهيم، رئيسة الجمعية اللبنانية 
الكندية كارال ظريفة، رئيس مجلس 
بريتش كولومبيا في الجامعة اللبنانية 
الثقافية نقوال قهوجي ووف��ود من 
ابناء الجالية اللبنانية من كل مناطق 

الوالية.

نجاحات كبيرة
بي  ا ينيه  ر ر  كتو للد كلمة  بعد 
راش��د، أب��دى عمدة مدينة فانكوفر 
إعجابه بالوجود اللبناني في مدينته، 
وبالنجاحات التي حققها اللبنانيون 
على مر األجيال في كندا”. من جهته، 
شكر رئيس الحكومة األسبق فاندرزلم 
“أبناء بالد األرز على ما قدموه الى كندا 
عموما وما ساهموا به لبناء مقاطعة 
بريتش كولومبيا الجميلة خصوصا”.

بدوره حث فريد مكارم على محبة 
لبنان ومحبة اللبنانيين بعضهم بعضا 

من دون كلل.
ون��وه ج��ورج المر ب��دور الجمعية 
لفاعل، بقيادة  ا لكندية  ا للبنانية  ا
رئيستها كارال ظريفة وشكر مجلس 
الجامعة الثقافية في والية بريتش 

ة جامعة  ر دا وإ لجهوده  كولومبيا 
سيمون فرايزر )SFU(. وفي الختام 
القى ح��داد كلمة أع��رب فيها عن 
سروره لمشاركته في هذا االحتفال، 
مثنيا على “الحضور اللبناني المميز 
وال��م��ت��ن��وع”، داع��ي��ا أب��ن��اء الجالية 
“لتسجيل زواجهم وال��والدات وكل 
معامالتهم من دون تأجيل من اجل 
لوطيدة مع  ا الحفاظ على الصالت 
وطنهم االم”، مشددا على أن “مكاتب 
السفارة في أوت��اوا دائما في خدمة 

الجالية”.

إحتفاالت
وض��م��ن س��ل��س��ل��ة اإلح��ت��ف��االت 
لمناسبة “اليوم العالمي للمغترب 
ن  ء تحت عنوا لقا للبناني”، نظم  ا
“البحث ع��ن ج��ذورن��ا” ع��رض فيه 
بو جون ساكيت، رغبته في البحث 
عن الجذور اللبنانية لعائلة زوجته. 
بعدها قدم نائب رئيس الجمعية 
اللبنانية الكندية نقوال حداد، شرحا 
مسهبا وفيلما وثائقيا عن مؤسس 
“اليوم العالمي للمغترب اللبناني”، 
السفير نهاد محمود. ثم عرض نقوال 
القهوجي صوًرا ألوائل اللبنانيين قبل 
أن يستكمل اليوم بنشاطاٍت فنية 

تعكس الروحية اللبنانية.

بو جودة مترئًسا القداس اإللهي     الوكالة الوطنية
لقطة جامعة للمشاركات عقب تسلمهّن شهاداتهّن     

صدى البلد  

ت��رأس راع��ي ابرشية طرابلس 
المارونية المطران جورج بو جوده 
قداس شكر لمناسبة انتهاء أعمال 
االسمنت في مراحل بناء كنيسة مار 
يوحنا المعمدان وقاعاتها، في بلدة 
حرف ارده في قضاء زغرتا، عاونه 
االبرشية  لعام على  ا لنائب  ا فيه 
لمونسنيور بطرس جبور، خادم  ا
الرعية الخوري يوسف جنيد، وشارك 

فيه لفيف من كهنة االبرشية.

أكثر من الحجر
قال بو جوده: “أنا سعيد جدا بأن 
احتفل معكم اليوم، بانتهاء أعمال 
الباطون لكنيسة مار يوحنا المعمدان 
وقاعاتها، ه��ذا المشروع الحيوي 
بالنسبة الى الرعية المباركة. صحيح 
ان ما يهمنا هو بناء كنائس، ولكن 
ما يهمنا اكثر هو اال نكتفي ببناء 
الكنيسة من الحجر، بل ان االساس 
هو بناء الكنيسة البشرية، وفي خالل 
سفراتنا الى الخارج نرى الكاتدرائيات 
الكبرى التي بنيت في بلدان اوروبا، 
وكانت حينها مجاال للصالة والتأمل 
واالح��ت��ف��االت ال��دي��ن��ي��ة، تحولت 
اليوم الى متاحف. فالكنيسة هي 
البيت الذي يجمعنا، هي بيت الله، 
ونحن نجتمع مع الرب ومع بعضنا 
البعض في هذه الكنائس، لذلك ما 
أتمناه ان تكون هذه الكنيسة، كما 
كنيسة مار شربل المجاورة، مجاال 

اتنا الروحية وأال نتباهى بأننا  للقاء
بنينا كنائس بل بأننا بنينا جسد 
المسيح، ان نبني الكنيسة البشرية 
التي تجمع كل اعضاء جسد المسيح 
السري. يجب ان نكون دائما حذرين، 
كي ال تتحول كنائسنا الى مجرد 

متاحف مهما كانت جميلة”.

المغفرة لمن أساء الينا
وتابع: “في سنة الرحمة، يمكن 
لنا أال نسمي االبن الضال، انما االب 
الرحوم، الذي لم يترك ابنه وينبذه، 
بل على العكس استوعبه، رغم رفض 
أخيه الكبير استقباله، فالله ال يرفض 
احدا. وعندما سأل التالميذ يسوع 
الى متى سنبقى نغفر لمن اساء 
الينا، هل سبع مرات، اجابهم يسوع 
سبعين مرة سبع مرات. زمن الصوم 

هو زمن خالصي، زمن نحن مدعوون 
فيه الى تجديد وتعميق عالقتنا 
العالقة  لله، وال يمكن لهذه  ا مع 
ان تتجدد اال اذا جددنا عالقتنا مع 
اخوتنا البشر، الن مار يوحنا يقول لنا 
في رسالته، كاذب من يقول اني احب 
الله، وهو ال يحب القريب، فكيف 
لي ان احب الله وال اراه، وان ال احب 

القريب الذي اراه”.

جولة
وكان بو جوده تفقد أعمال البناء 
في الكنيسة وقاعاتها بعد االنتهاء 
م��ن مرحلة االس��م��ن��ت، وج���ال في 
القاعات المخصصة لالفراح واالحزان 
والمناسبات الكبيرة في البلدة، واطلع 
على سير العمل خاصة في القاعات 
السفلى التي شارفت على االنتهاء.

ورشة لتحفيز طالب طرابلس على الريادة

صدى البلد  

 في إطار التزامها بتوجيه الشباب 
لتمتع بمستقبل  ا وتحفيزهم على 
ناجح، أكملت “إنجاز لبنان”، وهي 
منظمة ال تبغي الربح تابعة لمنظمة 
“جونيور أتشيفمنت وورل��دواي��د”، 
 Innovation Camp““ورشة ع��م��ل
iCamp(( الرابعة بفضل دعم مؤسسة 
سيتي اإلجتماعية وبالشراكة مع نادي 
رواد األعمال الشباب في طرابلس 
. ”Tripoli Entrepreneurs Club“

وتضّمنت ورشة العمل التي تمتد 

ليوم واحد، العديد من األنشطة التي 
تتيح اإلبداع والعمل الجماعي والقيادة 
والتفكير الناقد ومهارات العرض من 
خالل تحدي الطالب بالبحث عن حلول 
مبتكرة واستحداث المفاهيم التي 

تعالج تحديا مهنيا حقيقيا.
��ق ميشال ص��واي��ا، الرئيس 

ّ
وع��ل

التنفيذي باإلنابة في سيتي في لبنان، 
قائاًل: “تفخر مجموعة سيتي بدعمها 
تفعيل  لبنان في  ز  نجا إ لمؤسسة 
وتقديم العديد من المبادرات والبرامج 

التي ت���زّود شباب لبنان ب���األدوات 
والمهارات الالزمة ليصبحوا قادة رّواد 
األعمال في المستقبل. أثبتت ورش 
العمل نجاحها الكبير حيث شهدنا 
إبداعا وابتكارا كبيرين من الطالب، 
في  ة  لمميز ا رتهم  مها ع��ن  فضاًل 
حل المشاكل. نتوقع مستقبال باهرا 
 لرؤيتهم يحققون 

ً
لهم، ونتطلع قدما

إمكانياتهم الكاملة في عالم ريادة 
األعمال”.

 Innovation“ وعقدت ورشة عمل
Camp” الرابعة في مدرسة العزم 
ف��ي ط��راب��ل��س، ش���ارك خاللها 63 
 من المدارس التالية :ثانوية 

ً
طالبا

نوية  ثا للبنات،  لرسمية  ا بلس  طرا
جورج صراف الرسمية ومدرسة العزم. 
 Tripoli وف��از بالمسابقة مشروع )
Inspiration( ال��ذي ع��رض فكرة 
إنشاء تطبيق على اإلنترنت والهاتف 

المحمول لتسليط الضوءعلى الجانب 
الريادي في طرابلس من خالل تسجيل 
لناشئة  ا وتشجيع جميع الشركات 
والمشاريع التي تم إنشاؤها داخل 

المدينة. 
وطرح كل فريق خطة عمل بمساعدة 
وتوجيه مدّربين متطوعين من نادي 
رواد األعمال الشباب في طرابلس ومن 

ثم عرضها على لجنة التحكيم.
وأك����دت ال��م��دي��رة التنفيذية 
فايزة سعد  لبنان  ز  نجا إ لمؤسسة 
ز 

ّ
مهنا أن “)iCamp( هو برنامج يحف

اإلبتكار والعمل الجماعي ومهارات حل 
المشاكل، كما أنه يعّرف الطالب الى 
كل ما يلزمهم ليصبحوا رّواد األعمال 
 عن تشجيعهم على السعي 

ً
فضال

نحو تحقيق تلك األه��داف. نعرب 
عن امتناننا لمؤسسة سيتي لدعمها 

المتواصل في هذا البرنامج”.

ز اإلبتكار 
ّ

»برنامج يحف

والعمل الجماعي ومهارات 

 المشاكل«
ّ

حل


