
 
  خونر  ؤَ ـال الم   عب  الش   هاظ  حفَ ي لحقيقي ةَ ا اكرةَ الذ   أَلن  

 النتقالافي طن الوَ راث ـــت  عن  البحث   ر  جد  يَ 

 اللبنانيين لى تاريخإ  من تاريخ لبنان 

 
 (3981في المصيطبة ) ريقة  ـــع ة  يروتيبَ  ة  حارَ 

_____________________________________________________________________________ 
 ة  سياسي   هات  ج  وَ ــتَ ــل   عَ ضَ خَ ما  غالبا  و ، ي  دبلوماسوال سياسي  ال ريخ  عَظَمه  التأ  م   دَ فن  لبنان استَـ  تاريخ  
 ياته اليومية.ربة  بين تاريخه وحفي غ   يعيش   واطنَ الم   تلَ جعَ  يديولوجية  إ   غراض  عن واقعه ألَ  أَبـ َعَدت ه  

 لى جيلمن جيل  إ   ت  طو رَ وتَ  ت  نامَ ـتَ كيف  :االجتماعي   قافي  ـالث   همناطق  راث  ــهو ت   لبنان الحقيقي   خ  تاري
 .اكرةللذ   رث  إ  جيال و أَثَــر  للَ من  ت  ـركَ ـــوماذا تَ 



 متاب عا  تراَث لبنان في َأعالمه وَأعماله ومعال م ه

 انيالتراث اللبن كز  مر 
 يف

 يركيةمالجامعة اللبنانية الأ 
 

 ت نار  رأ  ذاك  ق  ن    ن  ىل أ  إ   موك  دع  ي  

 اللبنانيين من تاريخ لبنان الى تاريخ
 

 م لهاد  قَ يـ  ة  ــري  صَ عية  بَ دوة  سم  ــنَ 
 ةر ـ سأ نطوان مأ الدكتور أأ 

 من:على الشاشة  َور  ـوص   قَ ائثوَ وَ  ة  ي  حل  مَ  مع شهادات  
 ين والطواحين والقصور التاريخيةاليازجي  بلدة  كفرشيما:  نقوال الفتى

 وتلك الذكريات "الشاغور"الصيف وليالي  روس  ـعأ انا حم   : مايا كنعان سعد
 ة والجنوبالنبطي  في  طي بةيادي الوالأ وت ي  الناس والب   ذاكرة  :  كامل جابر

 الثالثةة التراثي  لمتاحف والحرير واالن ول ة : زوق مكايل بلدأ  نطوان سالمةأأ 
 

 المركز دير  م  رات ها ومحاوَ  هاــالت  مداخَ  دير  وي   دوةَ الن   حــت  ـتـَ فيَ 
 يبـنري زغـر هـالشاع

 
 2:31ل و  األَ انون ك  2 ثنينل  ا مساءَ  :::7 الساعة

 رضي الطابق األَ  -مبنى الجامعة الجديد  -عمال دارة واألَ ة ال  ي  كل    - 8:9القاعة 
 بيروت –قريطم 



 .:382من في النبطية  راثي  ــت   ت  ــيــبَ  *
 

 وت النادرة في المدينة.ي  من البـ  باق   * هو اليومَ 
 

 ري ، قرميد، جَ حَ  : بناء  اللبناني   راثي  * فيه مزايا البيت الت  
  ر كة  ــفات، َأقواس، قناطر، درَج ودرابزين، ب  ر  ش   
 بابيك وشَ  بواب  أَ ه، ف  رَ كواير في غ  على مدخله،   
 .تلك الفترةالحارات  طرازق وف   موذجية  نَ  

 

 وسواها... وع الزنزلختذ  ــه من ج  ف  ق  * سَ 
 

 من  واه  س  ، كَ إ هماال   وأَ رابا  وال خَ بالز   د د  هَ م   * هذا البيت  
ة والجنوب طي  البيوت التقليدية اللبنانية في النبَ 

 بنان.من ل ناحية   وكل  
 

  ه  جتاحَ ن تَ عليه قبل أَ  ه والحفاظ  رميم  ه في تَ نقاذ  * إ  
 ديث.حَ  تجاري   ركز  ه مَ مكانَ  بَ ش  ن  افات ليَـ الجر   

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ــيَــت   تراثية  زيتون  رة  صَ ـعـكفرشيما: مَ   يدي ذاك الزمان أَ َنس 



 
 :397من  قي ة  ز و  عة  طوفيه ق ول التراثي  ـن ـ ال ف  تحَ م  : زوق مكايل
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 (3893ور )حزيران ه  والز   فو ي  ول بالس  لون الجنرال ديغ  ب  ستق  هاليها يَ من ذاكرة حم انا: أَ 


