
 

 فرعون وموسى يقصان الشريط
 

 
 

 

افتتح مركز دراسات االنتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة زوق مصبح، معرضه حول الهجرة اللبنانية الى 

البرازيل، برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ممثالً بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، 

الجاري، وبالتزامن مع توقيع الباحث روبرتو خطلب كتابه  18وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق 

 .في مبنى بيار أبو خاطر في حرم جامعة اللويزة... «ثبت مراجع مفصل: اللبنانيون المهاجرون الى البرازيل»

يغطي المعرض بحسب غيتا حوراني، مديرة مركز الدراسات مساحة ثالثمئة متر مكعب في متحف الجامعة، 

ويحتوي على مجموعة من الصور التي تعود الى لبنانيين مهاجرين من مجموعة الباحث روبرتو خطلب، والتي 

فضال عن مقتنيات ... تحكي بالصورة قصة المهاجر اللبناني وتوثق بعض النشاطات االجتماعية، والعائلية واألعمال

ومخلّفات بعض اللبنانيين المهاجرين في البرازيل كمطحنة للبن، نرجيلة من نحاس، محرمة، وكتب وجوازات سفر 

ومن أهم الموجودات الثمينة في المعرض نسخ عن المفكرة الشخصية ... ومراسالت شخصية، ومؤلفات مراجع

، نسخة 1876، امبراطور البرازيل السابق الذي زار لبنان عام )1891 1825(لالمبراطور دوم بدرو الثاني 

مطبوعة عن أول كتاب عن البن في العالم، والذي كتبه العالمة الماروني، تلميذ المدرسة المارونية في روما عام 

، مرهيج نيرون البان المعروف بفاوستو نيروني بانيه، والذي أعيدت طباعته في البرازيل وأرسلت نسخة منه 1671

كذلك . الى الرئيس كميل شمعون، وتعرض معه المراسالت بين المرسلين وبين المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

بين االمبراطورية البرازيلية واالمبراطورية العثمانية  1858أيار  18نسخة عن اتفاقية الصداقة التي ابرمت في 

ابو صليبي مايا اسم المؤلف : Dec 23, 2005 : السفير التاريخ المصدر :

 

 معرض الهجرة إلى البرازيل في سيدة اللويزة

 مجموعات توثق النشاطات ومقتنيات ثمينة



 ...ومجموعة كبيرة من الصور

ويسعى مركز الدراسات الذي يحتوي على أهم بنك وأحدث معلومات حول الهجرة اللبنانية، من خالل هذا النوع ... 

من المعارض، الى تشجيع اللبنانيين مقيمين ومغتربين على التبرع بنسخ الكترونية عن مقتنياتهم ومراسالتهم 

ويتولى فريق من الجامعة يملك خبرة مهنية عالية أخذ صور ... وصورهم وجرائدهم خصوصاً المهجرية منها، وفنهم

مرقمة عن هذه الموجودات واإلبقاء على النسخ األصلية مع أصحابها، وترك نسخة مرقمة لهم، وكل ذلك على حساب 

وكل ما يصور يدون في أرشيف المركز ويوضع في بنك المعلومات تحت اسم العائلة او الشخص . المركز والجامعة

 ...الذي يملك المجموعة األصلية

 .ورحب الدكتور يوجين سانسنينغ في بداية حفل االفتتاح بالحضور، وعرض ملخصا عن محتويات المعرض

فيما شكر رئيس الجامعة األب وليد موسى الرئيس السنيورة على رعايته للحفل، مشجعا جميع القيمين والعاملين في 

 .وأشار الى ان هدف المعرض خلق تواصل مع كل المغتربين في العالم. المركز

والذي قطع »أما الوزير فرعون، فأشاد بمبادرة خطلب ومركز األبحاث االغترابي اللبناني التابع لجامعة اللويزة، 

 .«...شوطا كبيرا في رسم واقع االغتراب اللبناني، ووضع إطاراً للتواصل معه قبل الدولة

. وأضاف ان المؤامرة الكبرى التي بدأت بمرحلة التمديد، لم تنتِه فصولها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

ويبقى هدفها االنقالب على االرادة الشعبية واتفاق الطائف، والوحدة الوطنية، لضرب االستقرار والنيل من استقاللنا »

واليوم، مع اغتيال شهيد الصحافة الحرة والجريئة جبران تويني، مازالت قوى النظام األمني اللبناني السوري . الجديد

 .«تصعد الهجوم على لبنان سياسياً وإرهابياً، ما يحتّم علينا تفعيل الحوار الداخلي والدولي

جال بعدها الحضور في أنحاء المعرض، . وقبل قطع شريط االفتتاح، قدم خطلب لفرعون لوحة تذكارية للمناسبة

 .حيث وقّع خطلب كتابه

كانون الثاني من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، عدا أيام السبت واألحد  18ويستمر المعرض لغاية 

 .واألعياد

 


