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 الرَّيحانيمراجع حول أمين 

 وثائق مصّورة
 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 
 

 :بالعربّية

دقيقة، راجع:  1:30، أمني الرحيان هر ِحَكم ومقوالت األديب اللبناني أش .1
https://www.youtube.com/watch?v=C6vkJuEkbZg  

دقيقة. راجع:   37 ،الدين ... مام حيىي محيدإلن تكون مع اأهل تقبل  حيانأمني الر  .2
https://www.youtube.com/watch?v=rn4oS_F1Pmc   

راجع: ، paris najd -  paris najdباريس جند ديارنا  .3
www.youtube.ug/all_comments?v=gvtWLR_90BE&page=1  

دقيقة، راجع:  1:26 ،... مني الرحيان، صفحات من التاريخ الفلسطيني أحديث األمية :  .4
https://www.youtube.com/watch?v=aq977vhTA0Y  

5. Chakhsiyyat el Ousbou3 – Amine El Rihani   دقائق. راجع:   5:10  ،شخصية األسبوع
https://www.youtube.com/watch?v=O2uw6Kip7ZE  

دقيقة. راجع:   1:22 ،ات ألمني الرحيان ...كتاب يف دقيقة مع ياسر حارب .. كتاب الرحيانيي  .6
https://www.youtube.com/watch?v=P1WOYvpKc4A  

دقيقة. راجع:   3:45 ،رحيان يف الفريكةمني الأ متحف األديب اللبناني  .7
https://www.youtube.com/watch?v=adWwJeI_56g    

اجلامعة اللُّبنانيية شييا، وجدي، تلحني قصيدة أنا الشرق ألمني الرَّحيان، غناء لور عبس، أداء هنري زغيب، مركز الرتاث اللُّبنان،  .8
 2010تشرين األويل  16األمريكيية، بريوت، 

www.youtube.com/AmeenRihani/AnaShark 
 . 1976كانون الثان   16، مونِت كارلو، "أمني الرَّحيان"إذاعة مونِت كارلو،  .9

، زيارة أمني الرَّحيان للعراق وهجاء ملعروف الرصايف وامللك فيصل،  .10    .2006آب/ أغسطس  17إذاعة العراق احلري

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUlvDXmY_TAhWI8oMKHbPVBe0QtwIIJzAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC6vkJuEkbZg&usg=AFQjCNEVCle2LY22gjqeHUIbQl0i5ZTO3A&sig2=NSYvKwKI5Bo4RpCc-uyeSA&bvm=bv.151426398,d.eWE
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https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuw43hl4_TAhXhy4MKHW35DhYQtwIIGzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Drn4oS_F1Pmc&usg=AFQjCNF38aWepVJj3lO81MMcYbVwt5Ncqw&sig2=sVE_eae5RujfIzNk75qUfw&bvm=bv.151426398,d.ZGg
https://www.youtube.com/watch?v=rn4oS_F1Pmc
https://www.youtube.com/watch?v=rn4oS_F1Pmc
http://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8jeftxpHTAhWGbRQKHbMdAl04HhAWCEEwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.ug%2Fall_comments%3Fv%3DgvtWLR_90BE%26page%3D1&usg=AFQjCNF4hq800ASb6D-2FaVmD2ciHSjEAQ&sig2=oGzDCrdvZ4jHRGuQ15XLqg
http://www.youtube.ug/all_comments?v=gvtWLR_90BE&page=1
http://www.youtube.ug/all_comments?v=gvtWLR_90BE&page=1
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUlvDXmY_TAhWI8oMKHbPVBe0QtwIIKjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daq977vhTA0Y&usg=AFQjCNHAKvzrko-nXu8ZixWcccDUN0k-zw&sig2=Ql_An8o0EMNomAoGdNTa7A&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.youtube.com/watch?v=aq977vhTA0Y
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 .2008شباط/ فرباير  17إذاعة إيران، إصدار أعمال غري منشورة ألمني الرَّحيان باإلنكليزيية،   .11
َصت ل  .12  .2011آذار  31حتفال مبئويية كتاب خالد ألمني الرَّحيان، إلإذاعة سوا، استضافت مكتبة الكونغرس... ندوة ُخصِّ
 .1976أييار  28و 27بريوت،  أمني الرَّحيان، إذاعة صوت لبنان،  .13
 . 2013تشرين الثان/ نوفمرب  27بركات، نبوءة أمني الرَّحيان تتحقيق بعد مائة عام، إذاعة مونت كارلو الدوليية، جنوى  .14
ور، ذكرى رحيل الرَّحيان، بريوت، أيلول إذاعة الشرق األدىن، أ. عزيت  .15  .1953بشي
الرَّحيان...، مقابلة مع أمني ألربت الرَّحيان بُ ثَّت ضمن نشرة األخبار املسائيية، بريوت، ، ليس صحيًحا ما اهتم به LBCتلفزبون  .16

 .2006أييار  29، وأُعيد بثُّها ضمن النشرة الصباحيية يف 2006أييار  28
حزيران  20وت، املسائيية، بري  ضمن نشرة األخبار ، أمني الرحيان من خالل ُمتحِفه، برنامج مقامات، متي البثي OTVتلفزيون  .17

 . 2015حزيران  21، وأُعيد بثُّها ضمن النشرة الصباحيية يف 2015
 . 12/11/2016، السعوديية تكريم أمني الرَّحيان، بريوت، LBCIتلفزيون   .18
 . 2011نيسان/ أبريل  14، أمني الرَّحيان: مئويية كتاب خالد، MBCتلفزيون  .19
 .2012نيسان  19األوساط األمريكيية، الدوحة، تلفزيون اجلزيرة، أمني الرَّحيان يف  .20
 .2011متوز  15تلفزيون اجلزيرة، أمني الرحيان وكتاب خالد، الدوحة،  .21
  ن امللك فيصل ملك العراق... م اا مثينً مني الرحيان حيتضن سيفً أمتحف تلفزيون السومريية،  .22
سبق هبا اليهود والطليان واإلرلنديني، وأويل عمل أديبي عاجل شأن تلفزيون العربيية، "خالد" أويل رواية باإلنكليزيية لكاتب عريبي  .23

 .2011آذار/ مارس  31اهلجرة...، 
 . 2011نيسان/ أبريل  24تلفزيون العربيية، أمني الرَّحيان ومئويية كتاب خالد، الرياض،  .24
 . 1976نيسان  3تلفزيون العربيية، أمني الرَّحيان، أدبه ومزاياه، بريوت،  .25
 .1976نيسان  13العربيية، من أقوال أمني الرَّحيان يف القضايا العربيية، بريوت، تلفزيون  .26
 . 2016/ 12/11، إطالق امللتقى الثقايفي السعوديي اللُّبناني بعنوان "عروبة أمني الرَّحيان"، بريوت، Futureتلفزيون املستقبل   .27
مع ملف حول متحف  والتنوير، مقابلة مع أ. د. أمني ألربت الرَّحيان،تلفزيون امليادين، برنامج أجراس املشرق، أمني الرَّحيان  .28

ان شامي، إخراج أ. لورا موران، بريوت،  ، 2015أييار  18، أعيد البثي يف 2015أييار  17الرَّحيان، إعداد وتقدمي أ. غسي
ة:   دقيقة.  50املدي

 .2011ن الثان كانو   15، أمني الرَّحيان وكتاب خالد، لندن، BBCتلفزيون قناة  .29
 9لغة حول العامل(، لندن،  12، كتاب خالد ألمني الرَّحيان وانتفاضات العامل العريبي، )مَتَّ بثُّ الربنامج يف BBCتلفزيون قناة  .30

 .2011نيسان 
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 .2011متيوز/ يوليو  30لفضائيية، متثال ألمني الرَّحيان بسنته العامليية، ا اجلزيرةتلفزيون  .31
حزيران  6لفضائيية، مقاالت أمني الرَّحيان اجملهولة يف كتاب جديد أصدره الباحث اللُّبنان جان داية...، ا اجلزيرة تلفزيون .32

2014. 
 .   2011آذار/ مارس  30الفضائيية، مكتبة الكونغرس تطلق سنة أمني الرَّحيان العامليية حمتفلة مبئويية كتاب خالد،  اجلزيرة تلفزيون .33
 .2011نيسان/ أبريل  4الفضائيية، مكتبة الكونغرس تطلق سنة أمني الرَّحيان العامليية حمتفلة مبئويية كتاب خالد،  اجلزيرة تلفزيون  .34
 . 1963أيلول  18احلاج، أمني الرَّحيان، بريوت، اإلذاعة اللبنانيية، أ. أنسي  .35
 . 1965لول أي 14خوري، أمني الرَّحيان، حواريية، بريوت، اإلذاعة اللبنانيية، أ. رئيف،  .36
 .1943نيسان  16ديب، فيلسوف الفريكة أمني الرَّحيان، بريوت، حمطية الشرق األدىن لإلذاعة العربيية، أ. وديع  .37
 ,2016تشرين الثان/ نوفمرب  14، ": أمني الرَّحياناألمريكيي -السعوديي -اللُّبناني "الذايدي، قناة العربيية، أ. مشاري  .38
  .2015كانون الثان   18يب، قلب لبنان، بريوت، زغ إذاعة صوت لبنان، أ. هنري .39
 .2006آذار  18، بريوت، -1-زغيب، ردًّا على جملية اهلالل إذاعة صوت لبنان، أ. هنري  .40
 .2006آذار  19، بريوت، -2-زغيب، ردًّا على جملية اهلالل إذاعة صوت لبنان، أ. هنري  .41
 .  1945آذار  18، "التاريخ: أمني الرَّحيانمشاهري "صالح الدين، إذاعة الشرق األدىن، د. وجيه  .42
 ،2011آب/أغسطس  2، "لبنان حيتفل بسنة أمني الرَّحيان العامليية"طعمه، الفضائيية، أ. نقوال  اجلزيرة تلفزيون  .43
 .1976متيوز  20أمني الرَّحيان باللغة اإلنكليزيية، شهرته وكتاباته، لندن، "منصور، د. عيسى  هيئة اإلذاعة الربيطانيية، .44

 
 Ameen Rihani Museum Archive (ARMA): متحف أمين الريحانيأرشيف 

 . ARMA/2HD/69-1الرمز:  أحباث حول الرَّحيان، .45
 . ARMA/DVD/34إحصاءات حول أمني الرَّحيان، نسخة على اسطوانة ممغنطة، الرمز:  .46
لة يف أرشيف  30، 1976تشرين الثان  24، "الرَّحيانالذكرى املئويية ملولد أمني "،  BBCاإلذاعة الربيطانيية .47 دقيقة. نسخة مسجي

 .  ARMA/Compact Cassette/11متحف الرَّحيان حتمل الرمز: 
، الرمز: 1971، كانون األويل "دراسة خمطوطات أمني الرَّحيان يف اجلامعة األمريكيية يف بريوت"،  BBCاإلذاعة الربيطانيية .48

ARMA/Compact Cassette/07.  
 


