
 
 

 رب في لبنانـلمح   ة  ني  د  الم   الذاكرة  
 تاريخ لبنان والمبنانيين في خرى أ   قراءة  

 

 
 ةكَّكَ فَ المُ  خارطة لبنان يدون تركيبَ عِ ون يُ لبناني   والدٌ أَ 

 ة لشباب لبنان اليوم"(دَ تربية متجد   -ه برنامج "جيل النهوض دَ مَ اعتَ ونسكو لمنظمة الُ  قٌ لصَ مُ )



 لبنان في جميع وجوىو تراثَ  ضيئةِ ت المُ المحاضراسلسلة في 
 يركيةالجامعة المبنانية األم يف انيمركز التراث المبن
  لقاٍء حول ىلإم وك  دع  ي  

 رب في لبنانـلمح   ةني  د  الم   الذاكرة
 خرى لتاريخ لبنان والمبنانيين أ   قراءة  
 وتربوية طنية  و   هات  ج  وتو   ونماذج   حاالت  

 سّرةنطوان مأ  مع الدكتور 
 ىلي الدائم" ْلم الَ س في "المؤسسة اللبنانية للسّ س  ؤَ عضو مُ  - عضو المجلس الدستوريّ 

 

 اللقاَء مديُر المركز يفتتحُ 
 الشاعر هنري زغيب

 

 ٕٕٔٓكانون الول  ٖ نثني إلا مساءَ  70ٓٓ الساعة
 الطابق الرضي  -مبنى الجامعة الجديد  -كلّّية اإلدارة والعمال   - 4ٓٗالقاعة 

 بيروت –قريطم 

 
 عـــرائـــجيش لبنان الات ــام  ــه  ــمن ش  

 



 :قيقيّ ـالح   هذا هو لبنان  

 
 47٘ٔحزيران  2ٕ -ع  جريدة "الحياة" 

ون حول لتف  ي  ودنيا يَ دِ  ون ورجالُ سياسي   (س النبعالعاملية )في رأإلى مسجد  وافدَ ها تَ يومَ  
  ،دون سالحم  د إلى مكان االعتصام التوافُ بمواطني  د فيو على "الدَّ صدر بيانًا شَ أَ الذي ماحتو سَ 

0 ها بقولوستهلَّ ا طبةً خُ  الُحضور لقى في. وأَ "كالتحر   بوا ىدفَ ر  خَ يُ ة االعتصام ف َ ميّ لْ طّلوا سِ عَ كي ال ي ُ 
ىم مجادَ ون أَ نُ ب ْ الذي  ي َ  يكمتكر حومُ يكم ر م ثْ  ستَ مُ ، بسبب ىو لبنان رُ آخَ  محرومٌ  لبنانَ  زادَ  اليومَ "

 ".للعالم حضاريةٌ  ضرورةٌ  ،بتركيبتو البشرية الحالية ،لبنان ... إنّ شالء الناس ودمائهمأَ على 
============================= 

 ةرَ حاضَ مُ  م  ال
 مًة ضد الحرب.ها مقاوَ عظمِ في لبنان كانت في مُ  الحربُ  *
  بادرةٍ ومُ  ساءلةٍ ومُ  قدي  نَ  رٍ فكْ  ميةِ تنل سلوبٌ أُ بل  مدرسي   تلقيناً في كتابٍ  المدنيةُ  ليست التربيةُ  *

 صل بتجربة الناس وحاجاتهم. تَّ   ال ت شعاراتٍ  صيلو ضدَّ وتأْ  هافهومِ ملتعميق  شاركةٍ ومُ  
 ي  المكان الخاص في التمييز ب واضطرابٍ  واغترابٍ  ت في صراعاتٍ رَّ    بالمكان مَ  اللبنانيّ  عالقةُ  *

 مواط . لّ حياة كُ م   زءٌ  جُ لنو ُمْلُك الجميع، و ُو  تُ  نَ  صَ خْ شَ  بُ جِ والمكان العام الذي تَ  
 دًا بي  مخالبها.دَّ جَ مُ  عنا الوقوعَ  للحرب في لبنان تُبِعدُ  ةٍ نيّ دَ مَ  على بناء ذاكرةٍ  ىكذا نعملُ  *
 



 .في لبنان ؟؟؟ َأبداً  "ةٌ ىليّ أَ " حربٌ 
 كٌ إنني منهمِ  ،يُتهمعراقيي  الذي  التقَ مسؤولي  الولل ،مكْ صدقائي في مجلس الحُ لُت لَ قُ "

 ربٍ حَ لِ  اً مسرح ن يكونَ أَ  حدٌ أَ  لُ خيَّ تَ ال ي َ ٌد لَ ب َ زء م  العالم  وإذا كان في ىذا الجُ قلياًل في لبنان. 
 ، فهو لبنان". ةىليّ أَ 

 خضر اإلبراىيميالَ       
 ٕٗٓٓشباط  ٗٔ

 ىناكحدة إلى مم المتّ مرٍة رئيَس بعثة الُ  ولَ أَ  في زيارتو العراقَ 
 (، وكالة الصحافة الفرنسية"رويترز"ع  "النهار"، وكالة نقالً )
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 الواحد اللبنانيّ  ف والعيشِ رْ الحَ  يل بالدُ جبَ 

 


