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LAU نيويورك تكرم رئيف شويري

صدى البلد  

LAU    خالل حفل التكريم في نيويورك

كــّرم المركز االكاديمي للجامعة 
LAU) في  االمــيــركــيــة ( للبنانية  ا
مانهاتن-نيويورك، الكاتب اللبناني 
رئيف شويري، من خالل ندوة اقيمت 
خير:  أل ا به  كتا ن  مضمو قشة  لمنا
”بــيــروت في البايو: الفرد نيكوال، 
لويزيانا، وصناعة لبنان الحديث“ – 
الذي اشرفت عليه الكاتبة واالكاديمية 

النيويوركية ليندا جاكوبس.
ــروي الكتاب سيرة جد حبيب  وي
شويري، الذي وصل في العام ١٩٠٢ 
الى مرفأ نيويورك، قادما من لبنان 

وليس في جيبه أكثر من ٢٠ دوالًرا.
وبعد ستة اشهر، تمكن حبيب 
من تسديد كل المتوجبات المادية 
منطقة  في  ئلته  عا على  تبة  لمتر ا

الحدت في بيروت.
وتحدث شويري عن كيفية اعطاء 
مسؤولي الهجرة االميركية اسم الفرد 
نيكوال لجده الذي أمضى ١٨ سنة يبيع 
االنسجة متجوًال في منطقة البايو في 
لويزيانا – نيويورك وحمل االزدهار 

والتراث الي عائلته.
وتحدثت في خالل االحتفال لينا 
بيضون المديرة االكاديمية في مركز 

LAU في نيويورك مشيرة الى ان 
”رئيف عرض وجهة نظره حيال قصة 
نجاح حققها جده من خالل جهده 
ــده وصدقه ووالئـــه، وهــي قصة  وك
ماليين المغتربين، تماما مثل أهلي 

وما فعلوه في سيراليون“.
وأكد شويري ان ”جده، سعى الى 
التفتيش عن فرص جديدة اقتصاديا 

بعد التطور في العالم“.
وقالت الكاتبة جاكوبس التي سبق 
لها ووضعت كتابا وثق حضور الجالية 
السورية في مانهاتن السفلى، إنه كان 
متاحا لكل انسان، مع او من دون مال 
أن يبدأ أولى خطواته، مشيرة الى ان 

”العامل في المصنع كان يتقاضى ٥ 
دوالرات في االسبوع، فيما كان البائع 
المتجول قادرا على تقاضي من ٢٥ 

الى ٥٠ دوالرا في االسبوع“.
ــفــرد نيكوال الــى لبنان  وعـــاد ال
واستثمر في السوق العقاري وتوفي 
رجًال ميسورا في العام ١٩٥٦. وعمد 
ــى اطــالق ”مؤسسة  نجله نديم ال
لربحية لتعليم  ا ات“ غير  لــكــفــاء ا
االطفال من اوســاط اجتماعية غير 
مقتدرة او االطفال الذين يعانون 
مشكالت. وشدد رئيف على أن ”المال 
الذي عاد به جده سَهل حياة ٦٠٠٠ 

شخص في لبنان“.
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