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ادي شباب لبنان نحو الوطنية في جامعة سيدة اللويزة، لقاء  } نّظم ن
لقائد فوج املجوقل العقيد الركن جان نهرا، حتت عنوان »دور فوج املجوقل 
التواصل بني شباب  اهمية  الكلمات على  ددت  اإلرهابيني«، وش مكافحة  في 
وشابات الوطن مع اجليش اللبناني ملا فيه من مصلحة وطنية، وتخلل اللقاء 
شرح مفصل عن العمليات التي قام بها الفوج املجوقل مع افالم توثيقية عن 
املعارك التي خاضها، كما حاور العقيد نهرا الطالب، ورد على اسئلتهم وختامًا 
مت تبادل الدروع التذكارية بني جمعية شباب لبنان نحو الوطنية وجامعة سيدة 

اللويزة وقائد فوج املجوقل.
} شارك متحف لبنان والهجرة التابع ملركز دراسات االنتشار اللبناني، كلّية 
احلقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة في احتفاالت اليوم العاملي 
العاملية  الهجرة  متاحف  الئحة  على  دَرج  ُم املتحف  أّن  للمتاحف، خصوصًا 
ه مركز  س املتحف عام 2005، وتقع أهمّيته في أّن التابعة لليونيسكو، وأس
يحفظ الذاكرة اجلماعية يزوره سنويًا مئات العلماء، الّطالب، البحاّثة احمللّيني 

كما الدوليني، لالستقصاء عن مواد ومحفوظات لدراساتهم وأبحاثهم. 
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حول متحف »الهجرة ولبنان« يف جامعة �سيدة اللويزة د. غيتا حوراين:

 تاأ�س�س املتحف �سنة 2005 من قبل »مركز درا�سات النت�سار اللبناين«

د. غيتا حوراني

املغرتبون واملتحدرون 

من اأ�سل لبناين 

يغذونه بالوثائق 

وال�سور واللوحات

جامعة  الهجرة في  متحف  فكرة  أو  االنطالقة  كانت  كيف   *
اللويزة؟ 

- عندما قررت جامعة سيدة اللويزة انشاء مركز أكادميي يعنى بشؤون 
الهجرة، تواصلت اجلامعة معي من أجل القيام بهذا العمل. وهكذا وفي 
عام 2003 تأسس املركز ودعي »مركز دراسات االنتشار اللبناني«. ويهدف 
املركز الى مقاربة موضوع االنتشار اللبناني ومعاجلته في اطاره العلمي 
العاملي، وذلك عبر جمع املعلومات عن طبيعة الهجرة اللبنانية وحجمها 
االبحاث  إجــراء  من خال  وذلــك  ومستقبلها،  تأثيرها  ودراســة  وحتليلها 
هوية  في  املــقــارن  البحث  تفعيل  الــى  يسعى  امليدانية. كما  ــدراســات  وال
اللبنانين وثقافتهم واندماجهم  في املجتمعات االغترابية. ولقد متَكن في 

ان يحتضن األرشيف األول لاغتراب اللبناني في العالم. 
يتّم تنسيق اعمال املركز واملتحف بالتعاون مع القيمن على اجلامعة، 
لبنان  مــن  املشاركن  الباحثن  مــن  بــه  بــأس  اثــنــن، وعــدد ال  مــع موظفن 

والعالم، ومن طاب يتدربون في املركز ويخدمون اهدافه. 
كان من الطبيعي أن يتبع تأسيس املركز خطوات مكملة له مثل إنشاء 
املناسبة  وجــاءت  ومتحف.  وإلكتروني،  أصلي  وأرشيف  مختَصة،  مكتبة 
املركز، مجموعة  في  مشارك  خطلب، باحث  روبيرتو  األستاذ  قــَدم  عندما 
الى  املركز  فأضاف  البرازيل.  اللبنانية في  الهجرة  الصور حول  من  قَيمة 
هــذه املجموعة ما كــان قد اشــتــراه من وثــائــق، ومــا قــَدم له منها من قبل 
باحثن،  ومن  لبناني،  أصل  من  واملتحدرين  اللبنانين  املهاجرين  بعض 
فكانت البداية. وفي عام 2005 أطلق متحف لبنان والهجرة برعاية رئيس 
على  احلصول  خــال  من  املتحف  بتغذية  املركز  حينه. يقوم  في  الـــوزراء 
من  واملتحدرين  املغتربن  من  وصور ولوحات وغيرها خصوصًا  وثائق 

أصل لبناني. 
البلدان  وف���ي  ل��ب��ن��ان  ف��ي  إقامة املتاحف  م��ن  ال��ه��دف  م��ا   *
األخرى، وما الّدور اّلذي متّثله في ترسيخ الّثقافة عبر الّتاريخ؟ 

القطع  من  وغيرها   الّتحف  من  أصلّية  مجموعات  املتاحف  حتفظ   -
األثرّية الهاّمة، التي ال تروي قّصة رحلة البشرّية فحسب بل توّفر لزّوارها 
للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  نوعها. وتعتبر  من  فريدة  تفاُعلّية  جتربة 
للذاكرة  نوعه  من  فريد  »ناقل  املتحف  أّن  )يونسكو(  والثقافة  والتعليم 

البشرّية التاريخّية والثقافية املشّفرة في مواد أصلّية من تراثه«. 
عــلــى املــســتــوى الــتــعــلــيــمــّي، عــنــدمــا يــــزور تــامــيــذ املـــدرســـة متحًفا 
معّيًنا، ميكنهم أن يسترجعوا ما تعّلموه في الّصف. ففي عاملنا الذي تغلب 
أذهان  في  عالقة  املباشرة  التجربة احلسّية  تبقى  البصرّية،  الثقافة  عليه 
ولوحات،  مستندات،  تضّم  معارض  احلياة لدى رؤية  مدى  على  التاميذ 
ُتلهم  كما  وتعّلموها.  سبق  مبعلوماٍت  متعلقة  ثقافية  ومــواد  وصـــوًرا، 
املتاحف العقل اإلبداعّي، و تساهم في تطوير السياحة الثقافّية. فضًا عن 
املواد  من  تضاهى  ال  ثــروة  تقّدم  إذ  للبحوث،  أساسّيٌة  املتاحف  إّن  ذلــك، 

األرشيفّية والبصرّية التي تغني النتاج الفكرّي.  
* ماذا يتضّمن هذا املتحف؟  

ا، ما زال يتطّور ويعيد بناء ذاته عبر  - يخّط املتحف تاريًخا ديناميكّيً
قصٍص يتّم جمُعها من خال مستندات، وحتٍف،  ومواد ثقافّية متنّوعة. 

وهو ليس مجّرد مستودع  ألغراض مّت جمعها بهدف عرضها، إّنا هو 
مركز يزوره مئات العلماء، والّطاب، والباحثن احمللّين والعاملّين، بحًثا 

عن مواد ومحفوظات لدراساتهم وبحوثهم. 
اجلاليات  أعضاء  قّدمها  وخــاّصــة،  ــادرة  ن مجموعات  املتحف   ويضّم 
اللبنانّية، والّسفراء، والّطاب، والعلماء؛ منها مستندات، وصور، وكتب، 
من  ثقافية  ومواد  بريدّية،  وطوابع  ومجّات، وحتف،  ومقاالت، وصحف، 
املّتحدة،  واململكة  واملكسيك،  والنمسا،  توغو،  و  والبرازيل،  األرجنتن، 
وأستراليا، وأوروغواي، والسنغال، وتشيلي، والواليات املّتحدة، واألردن، 
ولبنان، وكولومبيا، واليابان، ونيجيريا، وساحل العاج، وبوليفيا، وجنوب 
أفريقيا، وفنزويا، وإيرلندا، وكندا، واململكة العربّية السعودّية، وجمهورّية 

الدومينيكان، وغرب أفريقيا. 
* هل هناك إقبال من قبل الّسّياح  على هذا العمل؟ 

والباحثن  لبناني،  أصل  من  واملتحدرين  اللبنانين  من  إقبال  هناك   -
في شؤون الهجرة اللبنانية ومن بعض املدارس األجنبية، لزيارة املتحف 
والتعرف على مقتنياته، كما مقتنيات االرشيف، الن مساحة املتحف احلالية 

صغيرة، وال تتسع لكل ما لدى املركز من مواد للعرض. 
املساعدة  للمهتمني  ميكن  وه��ل  التمويل  م��ص��ادر  ه��ي  م��ا   *

وكيف؟ 
من  متــويــل  تعتمد إماعلى  الــعــالــم  فــي  االبــحــاث  مــراكــز  إّن جميع   -
الدولة، أو على التمويل اخلاص أو االثنن معًا. أما مركز دراسات االنتشار 

اللبناني ومتحفه، فهما مموالن من اجلامعة. 
الّدولّية  الشبكة  يصبح املتحف عضوًافي  أن  أهمّية  هي  * ما 
لبنان  نقل ثقافة  لليونيسكو، في  الّتابعة  ال��ه��ج��رة  مل��ؤّس��س��ات 

عبر العالم؟  
في  املتاحف  في  املختّصن  مع  التواصل  يسهل  ألنــه  مهم،  أمــر  هــذا   -

العالم التي تعنى بنفس املوضوع. 
* ما هو دور املتاحف على صعيد الّسياحة في لبنان؟  

- هو دور ضئيل النه حتى املتحف الوطني الرائع والغني، ليس مجهزًا 
كفاية لتسهيل استقبال السياح كما في الدول األخرى. هناك كماليات مهمة 
واملواصات  االستراحة،  وأمكنة  املطاعم،  مثل  موجودة  تكون  أن  يجب 
العامة الى ما هنالك، لكي يتم حتفيز الزائر املقيم واالجنبي للزيارة. لكن ال 

بد من القول ان املتحف الوطني هو اهم املتاحف في لبنان. 

حاورتها: ليندا ن�سار

الدولية في  للدراسات  د. غيتا حوراني حائزة على دكتوراه من جامعة طوكيو 
اليابان، أستاذة في كلَية احلقوق والعلوم السياسية، ومديرة مركز دراسات االنتشار 
اللبناني، ومديرة احلملة العاملية لبنان أرض احلوار في جامعة سيدة اللويزة في 
لبنان.وهي خبيرة لبنان في برنامج فاهامو لالجئني واللجوء في أوكسفورد، اململكة 

املتحدة، مستشارة لعدة منظمات دولية في شؤون الهجرة واللجوء واجلنسَية. 
مختلف  في  دولة    27 من  أكثر  في  واحمل��اض��رات  األبحاث  من  بالعديد  قامت 

القارات. 
وكانت قد عملت كمستشارة في التنمية الدولية لدى كل من البنك الدولي ومركز 

التنمية العاملي في واشنطن في الواليات املتحدة االميركية. 
األمن،  الثنائية،  »العالقات  آخرها  العلمَية  واالبحاث  الدراسات  من  العديد  لها 
األوروبَية  العلمَية  املجلَة  في  نشرت  والتي  اخلليج«  دول  في  اللبنانيون  والهجرة: 

احملّكمة.  
كان لنا معها احلوار اآلتي:
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