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  دور السـياسة ا�ولية يف إ�رة النعرات الطائفية
  )مجعية المتدن اإلساليم منوذجاً (والوعي اإلساليم جتاهها 
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                                                                                                                     :موقع 22:21GMT، 2010، نيسان/ أبريل 11، ارخي  ;حدانظر بت -  ١

hOp://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/04/100411_sudan_elex_carter_tc2.shtml   

       :وراجع للموضوع مقاz معزت اخلطيب املنشورة يف إسالم أون الين ". والرب بوش" بعنوان عدد) 11/3/2003( األمريكية نيوزويكجمf انظر  -  ٢
-Arabic-hOp://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695208143&pagename=Zone

Daawa%2FDWALayout   

  .¦ختصار. ١٩٩٧، دمشق ، دار طالس ، ) ١٩٥٠-١٩٢٠(سـيايس املعارص نزار كيايل ، دراسة يف �رخي سورية ال  -  ٣



4 

 

 !"�#$�� �� kF�	 �8�*( f��	 ��!#�%��� �= v#$C�+F� "EA�W h��G D�#�[� �A� VM�( v#$C�+��   
,!	<
" <��;X !$C�G q( /0����"TU 

           , );
e� ����� �@�  !#�%��� !"�#$�� <%K �p�#" ,�p��� 68M"X� 6(
��% ,!#+,�-�� ����*�� h<� Q
*e� S�AQ ,68M"X� ������ !#�� V�K� DM0 �8�>���� KM�  h�,���� !#8M"X� ��< U 

����� ��	
�:  !#+,�-�� 6� ,�*4�����  !#�#�Y� ����� S�AQ% v#"�#$�� ���8�� �� �A���� ����	J hK�=%
 ��	 ��8 ,s�#�#�A s�7#�4 !$,���� k]����� D�
A� �8 s�\#O �%7�	 �� ,v#A%��� vp;
e�% �	��� VyF(% ?����

 ,B*8 �
�F-*	 ?
= ��G a�*� ?�p*8 hK�+�"J� k�4 � ,�8 !�%�� a�*� /pG�8 �@�  E+� �A���� D%��#"
<��C9�  DM0 �8 /� ,B(�� V� DM0 �8 J ,B#�Q c���	 �� D%�l% ,�p*8 K�+�"� ,!�	�( !#8M"Q !���

��M0 �8 :	�-��U             
����� ���: �9 6� !	<
" e� ��G ,/�9� B4�A
� S�AQ% ����� V�$+#$G��
A  �<�o�4 2��o �8% ,

�-0��� 8=M� !i�G �M+��� ��=%�% !#+,�-�� ),�����  �� 6��� !#�%��� !#"�#$�� 2��o ,>��� ?� ��G �@�
 �%�8t	<���� ��#���OQ }%�d�	% ,�#A
��� nQ ��� ,B��( ����� D%��#" ,?<%� �%�8 
�,  �8

 /;�% �A �W%c#*8 U 
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% ,:�8K �p�F= ,h�	�8 <
o( DM0 )#����% kAM��� ���C q(%��� /8�� ��$CX� ,!+F�Ie� �,�
-�� v�
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e� q( �0��% ,c����% !#"�#$�� !-F$�� q( ���(� �p��� ,!#+,�-�� c#�x� >�I�"� y
!�F�e� B�	K��  �
F0K% t	<���� �
(��"� %� ,6+,�-�� ��Y� ! ��	 � �PQ% ?:	�-�� 
� &�P s��A ��� /pG

                                                      
  :وانظر . ١٩١٢ترشين الثاين  ١٦من تقرير وزير فرنسة يف القاهرة بتارخي  -  ١
  . ١٧٥، ١٩٨٠، معهد اإلمناء العريب، طرابلس الغرب، )قراءة يف الو�ئق(وجيه الكوثراين، بالد الشام يف مطلع القرن العرشين  -
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  .١٦، ٢٠٠٤بد الكرمي اليايف، ا�ين واإلحياء الرو¶ يف الوطن العريب اليوم، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ع  -  ١
حسن الشطي، رشـيد بقدونس، محمد مجيل اخلاين، سعيد األفغاين ، مصطفى الزرقا، محمد هبجة البيطار، أمحد مظهر العظمة، عبد  :مهنم السادة -  ٢

دهامن، عارف التوام، محمد سعيد الباين، عز ا�ين عمل ا�ين التنوÆ، أمحد محدي اخلياط ، صالح ا�ين املنجد، عزت  الفتاح اإلمام، محمد أمحد
  ...الطرابليس، محمد بن كامل اخلطيب

 17دمشق بتارخي  أمحد معاذ اخلطيب احلسـين، رحf المتدن اإلساليم، مبناسـبة مرور مخسة وسـبعني عاماً عىل تأسيس امجلعية، حمارضة: انظر -  ٣

 :كما نشرتھا بالفرنسية مجلة    www.darbuna.net  :، وقد نشرت في موقع دربنام2007حزيران  2ھـ الموافق 1428جمادى ا'ولى 

ashreb-achrek, N 198-Hiver 2008-2009, Paris, 79-89.  
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ألب أزهري وقاض رشعي، وتلقى تعلميه يف تركية، وأسس وزارة  ١٨٨٢ألصل، وقد و� يف المين عام مفكر قويم، حليب ا: ساطع احلرصي -  ١

قوق املعارف يف سورية زمن املâ فيصل األول، ووضع خمططات تعلميية واسعة يف سورية والعراق، وأسـندت إليه مديرية اآل�ر مث رئاسة لكية احل
  :ية، وانرصف إىل التأليف، وæ أكرث من مخسني مؤلفاً، وقد تويف يف بغداد، وانظر لرتمجتهيف بغداد، وأنشأ أول معهد ل.راسات العرب 

  .١٣١- ١٩٨٥،١٢٩/هـ١٤٠٥عبد القادر عياش، معجم املؤلفني السوريني يف القرن العرشين، دمشق، دار الفكر، -
  .٨ ،١٩٤٨، ٢ط الكشاف، مكتبة ،بريوت ،)احلديث العرب �رخي من صفحة( ميسلون يوم ،)خ.ون أبو( احلرصي ساطع -  ٢
  ".آسـية الفرنسـية"، وقد ترمجه من النص الفرنيس املنشور يف جمf ٣١٨املرجع نفسه،  -  ٣
والحظ الشفقة الفرنسـية عىل الطوائف اóتلفة، ويف احلقيقة مفن تعرضوا . ١٩٢٠متوز  ١٤و�رخي املذكرة هو ، ٢٩٢- ٢٨٤املرجع نفسه،  -  ٤

] السـين[وا ممن ظن الناس أن هلم صf بفرنسة بغض النظر عن نواùمه، ويأيت يف مقدمهتم عالء ا�ين ا�رويب رئيس الوزراء لالعتداءات والقتل اكن
  . يف حوران، ف� عرف حبادثة خربة غزال] السـين[وعبد الرمحن اليوسف 



8 

 

!OK�C���� �	K��e� ,v#$C�+F� `�()C�% �8 h�(�$8 t#��� 2��i ¬³��� /-� ©
+�� V������% 
v#$C�+F�!, h�(�$8 !#F�G ���$8%h  D��; !	7o*��!U 

            �Q /� ,��#F=9� !	�¯ �*( �=% �89� E#�% !#+,�-�� �%��� V��PQ ,�A� q( �� � E�%�A �=%
 ,?<
$�� u���� ��C
�8 v� !#+,�-��% :	)���� v+"Q L�4 6�% ,<�*��� u�F�� !$C�G v�	%k#�Y� �$AT 

�= BC� ""�49� h<�}
�� �p( q( !$C�G �ª� !*"  !#T{r|  !	<
" �� q(¬k�4  s��
�O ! ,!#����� kF��4
 !	<
" �� q( �C<ª� ��C%¬k�4  !*"  h����e� E4�% ,��G v	<
"T{z´  v#C�*�� K
;
� ��=NG

 �0�� kp���% ,s�8�4 sJ�o+C� VJ�� ��� /o+*	% ,�%<�*�"J�� &#��C ,v	<
"% }%<K% v	
F(%
0 �8 ¥�%� �
#0 kp-��4�
��*��� �
#!"rU 

            % �CKM�  !#$C�+�� c8�-e� �Q>
#�� ¥�Ap#�Q ��*�� u� ,� B*( �(�8 �3��% ,<@Y�% !	�x� ¥p�*�� 
B�
�� �p�"�#" ¤�*p8 �A� :" B#�Q ���8� ���8 /�  !$C�G �Q /� ,���A% !$C�G  E$#� !$C�G �Q

y(N� �p�#; B#G >�= ���8 /�  ,��<%@;�p�F( B#G ��G<% ,h�#� D"zU 
              &�P q( D����% ,�pY�o8  ���e� /�C� �I$4 ,!#=M0� J !#�
F" !#�%��� !"�#$��  µAM	

 JQ kp�M8� h<K�o8% !$C�G /0�K �%7F�X� q( �yF��� :##����" K�
e� �8 E$#� �%7F�X� h%��( �Q

" `<�0 nQ ���	�o4 ¶
$	 6���!	<"~% , ��I" ��� ,��K
;% t#"�� /,�"
�� /� !#�%��� !"�#$�� y�

 ,!#*	��� ��#��"<X� �p#G%" �Q§B#	KJ�K ¨ V�}Q !8
�Y� !"�#$� ·C�+�� ��e���  v�<��e� }��� ���%

                                                      
شغل منصب سكرتري حزب الشعب ا�ي اكن يرأسه ، تعمل يف دمشق فاسـتنبول، و ١٨٨٦من كبار الوطنيني، دمشقي و� عام : حسن احلكمي -  ١

ها ا�كتور عبد الرمحن الشهبندر، وقد اعتقل من قبل الفرنسـيني وحمك ¦إلعدام، فلجأ إىل فلسطني، مث عاد إىل سورية وشغل مناصب كثرية، أمه 
، ١٩٥١ئيساً للوزراء مرة �نية أواخر عام اسـتقالل سورية، وصار ر  ١٩٤١أيلول  ٢٧وخاللها أعلنت فرنسة بتارخي  ١٩٤٢- ١٩٤١رئاسة الوزراء 

، ٢محمد رشيف الصواف، موسوعة األرس ا�مشقية، دمشق، بيت احلمكة، ط -: ، وانظر لالسزتادة١٩٧٤وقد تويف يف دمشق عام 
  .٦٤٥،  ١م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١

  .١٤٥، ١٩٨٠حسن احلكمي، صفحة من حياة الشهبندر، دم، مطابع امجلعية العلمية امللكية،  -  ٢
، وهو من �نديس السـياسة الفرنسـية ١٩٢٠حزيران  ٢٥واللكمة ألريستيد برييان، بتارخي . ٣٣٨ساطع احلرصي، يوم ميسلون، مرجع سابق،  -  ٣

  . وقد ألقاها يف الربملان الفرنيس
  .٩املرجع نفسه،  -  ٤
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  .٣٤٥ساطع احلرصي، يوم ميسلون، مرجع سابق،   -  ١
  .٦٦م،٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،2ط القمل، دار دمشق، ،)ا�دد والفقيه ا�اهد ا�اعية( اعيالسـب مصطفى زرزور، محمد عد�ن -  ٢
  . ٢،٨٣، ٢٠٠١، ٢فارس اخلوري، أوراق فارس اخلوري، بعناية كوليت خوري، دمشق، دار طالس، ط -  ٣
  .١٥٣حسن احلكمي، صفحة من حياة الشهبندر، مرجع سابق،  -  ٤
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، يف جريدة امجلهورية ١٩٣٦ترشين الثاين  ٢١قال نقد ملا ذكره الاكتب الفرنيس جان بريجريار بتارخي وجاء يف نفس امل. ١٥١املرجع نفسه،  -  ١

إن لبنان احملكوم بيد رجال ثقة من ذوي احملبة اليت الخيامرها شك، هو بالد نرصانية من ب.ان البحر األبيض املتوسط مرتبط منذ أحقاب : "الفرنسـية
  ".مديدة مبصري بالد�

. ٢٩٤م، ٢٠٠٢/هـ٢،١٤٢جندة فتحي صفوة، دمشق، دار الفكر، ط: ، حتقيق)�رخي الشام وأهلها(د العزيز العظمة، مرآة الشام عب -  ٢
  .و;قتباس من �م احملقق

، )٣(، حتقيق وتقدمي أمحد غسان سـبانو، سلسf دراسات وو�ئق �رخي دمشق الشام )١٧٨٢- ١٧٢٠(ميخائيل بريك ا�مشقي، �رخي الشام  -  ٣
.  م١٧٦٨م، واملؤلف هو مؤرخ واكهن مسـيحي دمشقي، واكن رئيساً �ير السـيدة يف صيد�ù عام ١٩٨٢/هـ١٤٠٢دمشق، دار قتيبة، 

  .٧أمحد غسان سـبانو، : و;قتباس من مقدمة احملقق
;نلكزي ¦لرشيف حسني، ودقهم أخطر ، وميكن يف الصفحات التالية ;طالع عىل مكر ٣٨٢عبد العزيز العظمة، مرآة الشام، مرجع سابق،  -  ٤

كام أن املؤلف يذكر من خربته الشخصية كيف اكنت إنلكرتا حترض القبائل العربية، وتدخل إلها السالح، حىت إذا ما ألفوه . إسفني بني العرب واألتراك
وانظر ! مىت يهنض العرب: f بين الم العراقية، اكن حمفوراً علهياراحوا يتسابقون لرشائه، وبنادق املارتيين اليت أرسلها احلامك اإلنلكزيي يف الهند إىل قبي

  .٤٠٥-٤٠٤الصفحات 
  .٣٢٦-٣١٦املرجع السابق نفسه، : ١٨٦٠من املراجع الشـيقة ملوضوع فتنة  -  ٥
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، ١٩٩٤هورية، أسعد األسطواين، دمشق، دار امجل : محمد سعيد األسطواين، مشاهد وأحداث دمشقية يف منتصف القرن التاسع عرش، حتقيق-  ١

  .والسـياق من �م احملقق. ١٠٧
  .٣٢٥عبد العزيز العظمة، مرآة الشام، مرجع سابق،  -  ٢
، واكن يتلكم العربية ١٨٥٧م وتويف فهيا عام  ١٨٢٧جونس كنج ، وإييل مسيث وا�ي قدم إىل بريوت عام : أول اإلجنيليني يف بالد الشام اك� -  ٣

، ويه السـنة اليت نقل فهيا ١٨٣٤عض اللغات احلديثة، وأسس مع زوجته أول مدرسة للبنات يف بريوت عام بطالقة، ويمل ¦للغات القدمية وب
مبساعدة املعمل بطرس  ١٨٤٩الربوتسـتانت مطبعهتم من مالطة إىل بريوت، كام ¦رش مسيث ترمجة التوراة واإلجنيل من العربية واليو�نية سـنة 

أوراق فارس اخلوري، مرجع : ؛ وانظر١٨٦٠نيليوس فان ديك العمل مبساعدة البسـتاين لينجز العمل عام البسـتاين، وبعد وفاته أمت زمي0 كورو 
  .١،٢٩سابق،

  .٢٧٤نزار كيايل ، دراسة يف �رخي سورية السـيايس املعارص، مرجع سابق،  -  ٤
أن الشعب السوري يطالب "جاء يف تقريرها املفصل ، و ١٩١٩كرين عام  –وفيه أنه قدمت جلنة ;سـتفتاء األمريكية كينغ . ٣٥املرجع نفسه،  -  ٥

ل ¦السـتقالل الناجز ويرفض أي انتداب ، كام أنه يعارض املرشوع الصهيوين معارضة شديدة ، أما إذا مل يكن بد7 من فرض انتداب حمدد األج
ولكنه ! وبريطانية العظمى ¦�رجة الثانية! ¦�رجة األوىلإلرضاء ا�ول الكربى ، فإن الشعب السوري يفضل الوالùت املتحدة األمريكية كدوz منتدبة 

  ". يرفض قبول فرنسة كدوz منتدبة عىل سورية
  .٣٤املرجع نفسه،  -  ٦
  .   ١٩٥- ١٧٥املرجع نفسه ،  -  ٧
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�رخي  ٣١٠، رمق ١٢ة، ا�. ، نقًال عن نرشة وزارة اخلارجية األمريكي١٧٨نزار كيايل ، دراسة يف �رخي سورية السـيايس املعارص، مرجع سابق،  -١
أنه قد قدمت حكومة الوالùت املتحدة األمريكية إىل   (the U.S. Department of state Bulletin) .١٠١٤- ١٠١٣، ص٣/٦/١٩٤٥

ثيل فرنسة يقومون إن مثة شعوراً �ى الوالùت املتحدة وغريها من ا�ول بأن مم : "تتضمن ماييل ١٩٤٥آùر  ٢٨احلكومة الفرنسـية مذكرة مؤرخة يف 
إن سورية ولبنان هام ¦عرتاف لك . ¦لهتديد ¦سـتعامل القوة محلل حكوميت سورية ولبنان عىل منحها امتيازات ذات طابع سـيايس وثقايف وعسكري

الشرتاك حالياً يف سان من فرنسة والوالùت املتحدة دولتان مسـتقلتان، كام أهنام أيضاً عضوان يف منظمة األمم املتحدة، حيث يقوم ممثلوهام ¦
�H فإن حكومة الوالùت املتحدة، بلك ....  فرانسيسكو مع ممثيل فرنسة والوالùت املتحدة مبناقشة وسائل ضامن األمن العاملي ومقاومة العدوان 

تبني للب.ين املذكورين وللعامل أمجع  شعور أخوي، هتيب حبكومة فرنسة أن تعيد النظر بدقة يف سـياسـهتا جتاه سورية ولبنان، بغية العثور عىل طريقة
  ".أن فرنسة، يف تعاملها مع دول املرشق، ترغب يف معامf سورية ولبنان كدولتني مسـتقلتني تمتتعان بسـيادة �مة كعضوين يف األرسة ا�ولية
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  .�٣١رخي الشام، مرجع سابق، : وانظر. تفنكجي: تفكجي تعين اجلندي حامل البندقية، واألحص -  ١
  .يفرضون عليه غرامة: البلص عند العوام يه ;حتيال يف الرسقة ، واملعىن -  ٢
  . ٧٦، مرجع سابق، خائيل بريك ا�مشقي، �رخي الشاممي -  ٣
واملقصود هو البطريرك دانيال ا�ي اكن يتحمك يف نصارى دمشق، واكن ظاملاً وخبيًال . ١١٦ميخائيل ا�مشقي، �رخي الشام، مرجع سابق،  -  ٤
ابياً، حىت جض منه أهل ملته فاشـتكوا إىل البطريرك صفرونيوس البطريرك القسطنطيين العريب األصل، فأصلح بيهنم، بعد قالقل ومنازعات ومر 

  .ومشارطات
بعد الوايل،  حافظ السجالت، وهو مسـئول اخلزينة واملرشف عىل املالية، وعادة يكون هو الشخصية الثانية: لكمة تركية فارسـية، وتعين: ا�فرتدار -  ٥

H� ٢١٢، ١، ١٩٩٤، ٢، دمشق، دار طالس، ط)م١٨٤٠- ١١٧٢/هـ١٢٥٦-١١٨٦(نعيسة، جممتع مدينة دمشق، مجيل يوسف  - : وانظر  .  
  .٥٤٥، ٢، املرجع نفسه -  ٦
  .٢،٥٥٢املرجع نفسه،  -  ٧
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  .٥٣٧،  ٢يوسف نعيسة، جممتع مدينة دمشق، مرجع سابق،  -  ١
ريك يعين األهوج أو ا�نون، أو الطائش، وأصوهلم أ�ضولية وكرواتية ورصبية وبوسنية، واكنوا يعيشون عىل الغزو مشـتقة من أصل ت: ا�;تية -  ٢

، واكنوا والهنب، لعدم وجود رواتب رمسية هلم، واكنوا يرتدون جلود المنور واألسود وا�ببة إلرعاب خصو�م، ومعظمهم اكنوا لصوصاً أو قطاع طريق
  . مع ¦يق قوات املرتزقةيف رصاع ال يتوقف 

واقرتن  امس أطلقه العXنيون عىل حبارهتم األوائل، وهو مسـتعار من �م أهل البندقية، مث أطلقت اللكمة عىل املمتردين مث الفرسان املرتزقة،: الالوند
سـتة عرش ألفاً مهنم،  ١٨٠٤ت ا�وz العXنية عام امسهم يف دمشق ¦ألكراد، واكنوا أشداء يف القتال وال هيابون املوت، وقد عرفوا ¦لفساد، وقد نف

  . مفا سمل مهنم إال سـ]ئة خيال جلئوا إىل أمحد ¦شا اجلزار
حارس أو حايم ال[ب، ويه تعين اجلندي ا�ي حيمل البندقية، ويقود اللكب أمام األمري، مث : من أقدم أصناف اجلند املرتزقة، وتعين: السكبان

وانظر . نكشاريةواكنت فرقة مسـتقf مث دجمت ¦لفرق ;. مقابل املال،  وقد حرفها العوام إىل السكامن، وأصلها فاريس أطلقت عىل املقاتلني
  .٢٤٩-٢٤٤، ١جممتع مدينة دمشق، مرجع سابق،نعيسة،  -:ملاسـبق

  .٥٥٤، ٢،املرجع نفسه -  ٣
  .١٢٠-١١٦املرجع نفسه، نقًال عن �رخي حسن آغا العبد،  -  ٤



15 

 

���/�� ���0� :$:;�<�� 1=�>�� ?� ��@ A� B��C���� 

        !�F� >��I�"� q( hK���� ��; ,�����de� B�#�4 ?@�� 6+,�-�� <����"J� �i
� 6+,�-�� 28�$���
�8 �� �A���� �;% �=%  �@� ,28�$��� >
p+8 �8 7��� :�(� �8� 
� ,:�8K  s�i
o0% ��*�� B�#�	 ���

!�F� ���	 BC�G :���8 ?�  �;
4 �� <K�*�� �8 ,!�#�A !#C�$CQ !�Y q( E#*� 6���% ,6+,�-�� kA���� U 
            �8 6+,�-�� kA���� �=�
8 �8  /oA >�(TÂÂÂ  �8�*(��#i k��A >�= : up*� ,<�)x� �O�� �¯�

 S<�o*�� h�	K�% ,}%<��� S�=" �
��;%¬�%ÍA�  k��$C¬kp,�$C  ���% ,S�9� /�8 :�8K  k�
(��%
8 �
� Àp±�C� �	@�� c#� ,/,M= >�	� ���% ,�W�½� ���	% uF��� �)l V� �	����� �¬S����  ,:�8K nQ �%<��C�

k�% ,�
F�N	% �%���#� �<�
���% !=}9� v+,�W ,�p�F#�� !F#( /� �
C��%   ,K���% �
x� �8 kp*8 ��8 k�%
 k�% n��4 Î� B;
� k�
�FW�% ,��
$C% ��#�i% ��*� ��$��� �8 :�8K /�� S�O� k�%"TU 
         ��$CX� /�+�� &�PB� ��� �<%@; ,�pF�9 hK�( 2�i� ¥�A ,:�8K /�� t	<�4  !�#�% �� ��� B�AJ

�� �#A B�FA<  !W
-� :"G ; �]���� �pG<�o8% �p(�
C� 3' J :�8�� ��=%9� q( ��=%� �p*�
�Y� �( �	);�����	 ,B�	�+� kp*8 /;��� �( �l �e ¥-=%� �p*8% ,�p;�%}� nQ ��*��� )#p� q( �� ,

 6�%¬��
F�r p� q( �pF�9 h<�=JS�9� a��+� ��=%� �p*8% ,��)# /#�$�� V�*�9 ��=%� �p*8% ,
 �8 �p*8 �
-�	k�KM�� �%K%)�	% �
$�F	% �
F�N	 �p+i<% :	�-�� /	��4 q( ��=%� �p*8% ,…  �p*8%

7½� D��G� �8 &�P S
$� ��=%�"zU 
             �Q K����"J�% kF���4 !#"���� �%����%�p;�
8  �	�O ����% sy,�K ��*�� c��  �A nQ /o4 �=

 ,fA
��� ,��$CX� /�+�� ��A%%:#���� ��*��� 6*	��� ���;
��%,  ±	 /-� ��p;�
e� &F4 �,�O% �#�	%
 kA�������� v� !F#�*�� !#C�$CX� ���e�% U  

                                                      
  .١١٨-١١٧ل بريك ا�مشقي، �رخي الشام، مرجع سابق، ميخائي -  ١
  .ويه اللوايت: يف األصل - ٢
 األزهرية، املطبعة القاهرة، األسفار، وجعائب األمصار غرائب يف النظار حتفة ،)م١٣٧٧/هـ٧٧٩(  بطوطة ابن ،يالطنج هللا عبد بن محمد - ٣

  .٦٣، ١، )١٩٢٨/هـ١٣٤٦
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  .١٧٥أحداث دمشقية، مرجع سابق، محمد سعيد األسطواين، مشاهد و  -  ١
  .٣٢٥عبد العزيز العظمة، مرآة الشام، مرجع سابق،  -  ٢
  .١٧٦محمد سعيد األسطواين، مشاهد وأحداث دمشقية، مرجع سابق،  -  ٣
محمد : وانظر �Hاكن املرجع األعىل للمسلمني يف بالد الشام وكبري علامهئم، ) م١٩٣٥/هـ١٨٥١( احملدث األكرب الشـيخ بدر ا�ين احلسـين  -  ٤

   .م١٩٧٧/هـ�١٣٩٧ين احلسـين، دمشق، العالمة احملدث األكرب بدر ا: رùض املاحل، عامل األمة وزاهد العرص
  .٢٣٠، املرجع نفسه م، وانظر١٩١٧شـباط  ١٧/هـ١٣٣٥شعبان  ١٥، امخليس ١٥٤٣جريدة فىت العرب، العدد  -  ٥
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م، عىل مدرج اجلامعة مبناسـبة مرور أربعني يوماً عىل ١٩٣٥آب  ١٣/هـ١٣٥٤امدى األوىل ج ١٤خالل حفل تأبيين أقمي بعد ظهر الثال�ء  -  ١

رجع امل: وانظر. م١٩٣٥آب  ١٦/هـ١٣٥٤جامدى األوىل  ١٧، امجلعة ٣٢٦وفاة الشـيخ بدر ا�ين، ونقلت بعض لكامهتا جريدة اجلزيرة، العدد 
  .١٢٥-١٢٠، نفسه

  .٣٥٨، ١٩٦٠يف عهد ;نتداب الفرنيس، دمشق، مطبعة ;حتاد، أدمه آل جندي، �رخي الثورات السورية  -٢
  .٣٥٨الرجع نفسه،  -  ٣
  .٣٦٨ نفسه، املرجع -  ٤



18 

 

�*FF8 �*4���W% ,!#8
��� �*4����4 ,!#�F��� !p;
8 nQ VyF��� ��#(9�% �%V�p;
� !8����% �8 �*C�
0Q v�F$e� 
 :�8K ,�p#A�
�% �e <�i kp*8  >�	9� h709� !G
Ie� �8 �p$�� q( !A���� !8���� !8�=Q% K
*; !#*W% 

!�G���F� q( �89� !*#�$��% c*8% �����-�J� ,!�F�e� �� �-$	 k� ��@�� /#�x�  ��i ,t	<���� 
u;
	% k� S�� k�#���8  	!�%K� �	}
�� �� �%}
+	 !8���� �	��4% UUU"TU 

          ��� D%�A %<
[ D��*x� ,!#+,�-�� <%�� q( �p,�*�� !=�+4% ,!	<
" D�i%� c#-�4 ,B8%�= D%�" >�=NG
 w��AQ q( t	<��� �	<��= u;
�� ,v	
F��� !�%K 5#"N4 k  7���� ��*�� !�%KzT  R1T{r| &�P M4 k  ,

�8K !�%K !8�=Q t	<��� }%<��� !�%K !8�=Q �p��4% uFA !�%�G :~  <�P1T{rT"r U  !G�� �8 !	<
" V�*�� ���%
 ,h���e� B4�--^ B;%  �
+=% �,�
-����@	% 5#,< V�<}
�� ?<
$�� :�"9� �%��8 ,6�#��%��� �� u�" 

L�+0Q !$C�G k#$��� !	<
" >�( T{rÄ nQ �M	%K ,hK���8 c;�	 nQ "����+�CJ� ��!#��� 6��� E8�=  
,!	<
" !i�I�%  uFA 6��� EF ÀoG �( :�8K E' k"� !8
�A ,uFA ��G E�F-C� �p#G h����8 �8 

��� ������e� 6��� �]�pO !	<
" �8% ,���O� EC��G !#����� q( �%�8 �M	%��� �8 B"�"� UUUU �=%
RM-��% VyF��� <��� h7���� h����e�  a�O� U 7�� ���% EF�
= �=% ,�M$�� �
F�l �	�����e� �8

«�i���% !#�G�e�� h����e� UUUU �	  ��"NG ,>
	 /� k�<��0�% <� Ï
��� ����� �( �F�4 ��o�� ����%
�M	%K nQ !	<
" k#$��� kp(%�8% k]�--^ �( �
�;��	 �%@0�% v#$C�+��"z  U 

 
 

                                                      
: تقالوس، مرتوبوليت برصى وحوران: بطريرك الروم الاكثوليك: ، وقد وقع العريضة لك من ٣٠٥ساطع احلرصي، يوم ميسلون، مرجع سابق،  -  ١

اخلوري إبراهمي مسايك، فارس اخلوري، �صيف : أسـتودس كيسسهان، النائب األسقفي املاروين بدمشق: قميخائيل خباش، مطران الرسùن بدمش
أبو زيد، أسعد أبو شعر، قسطايك امحليص، إبراهمي طويل، ميخائيل وإلياس حصناوي، ميشـيل أواديس، شفيق قديس، أنطوان أبو محد، خليل 

  .١٩٢٠آب  ٢ت العريضة يف جريدة العامصة بتارخي وقد نرش . عنحوري، اسرب اخلوري، موىس سعد شامية
  .بترصف. ١٩٩٧، دمشق ، دار طالس ، ) ١٩٥٠-١٩٢٠(نزار كيايل ، دراسة يف �رخي سورية السـيايس املعارص  -  ٢
  /details.asp?issueno=9706&article=307826http://www.aawsat.com:  نقًال عن - ٣ 
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القائد العام للثورة السورية، وبقية األبطال من بين معروف، و� يف قرية القرù، ونشأ عىل تقاليد ) : ١٩٨٢-١٨٨٦(سلطان ¦شا األطرش  -  ١

، وقد أبىل يف الفرنسـيني أعظم ١٩٢٥م العرب األصيf من الشهامة واملروءة والشجاعة، وجفر ثورة جبل العرب ضد ;حتالل الفرنيس عا
هاجر بأرسته وأتباعه ليعيش عرش سـنوات يف املنايف بني األردن واحلجاز،  ١٩٢٧الناكùت، وهز�م يف عرشات  املعارك، وبعد إخامد الثورة عام 

  :منه لكمة شكر، وانظر لالسزتادة كام مل خترج) ألف لرية ذهبية(وعند صدور عفو عنه رفض مصاحفة اجلرنال الفرنيس اكترو وقبول هديته 
نشأت مجيل اخلاجني، : ، إعداد وحترير)صفحات مضيئة من �رخي الثورة السورية(، ثوار صنعوا ;سـتقالل )١٩٧٦- ١٨٩٨(مجيل شاكر اخلاجني  -

  . عاية و;سـتخباراتواملؤلف اكن أمني رس الثورة السورية، وعضو اللجنة العليا ل.. ٢٧٤- ٢٥٩م، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دمشق، دار الرشق، 
  . ٢١٣- ١٨٩أدمه آل جندي، �رخي الثورات السورية، مرجع سابق، ،  -

، وألقى لكامت األمري عبد هللا ، وهامش ١٩٤٠أيلول  ٢وقد أقمي التأبني بتارخي . ١٩٥حسن احلكمي، صفحة من حياة الشهبندر، مرجع سابق،  -  ٢
  .١٩٤٠أيلول  ٤، ٢٢٣٤لميذه زيك اخلطيب، وقد نرشت اللكامت يف جريدة األùم، العدد األ�يس، وسلطان ¦شا األطرش، صديق الشهبندر وت 

 .٣٩٩هـ، ١٢،١٣٦٦  السـنة سابق، مرجع اإلساليم، المتدن جمf ا�واء، خالصة اإلمام، الفتاح عبد - ٣
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العهد والضامن واألمان، وال : وا�مة يف اللغة تعينأطلق اإلسالم لكمة أهل ا�مة عىل من يعيشون يف رحاب جممتع املسلمني من غري املسلمني،  -١

zيف هذا الزمان، ! حيمل األمر أي معىن سليب، ولكن صار هناك نفور منه عند بعض غري املسلمني معتربين أنه يتضمن نوعاً من الوصاية غري املقبو
ة يف ;صطالح، �ا ك  mمواطنون ال ذميون : فهمي هويدي كتاً¦ ممزياً سامه: تب املفكر اإلساليموالرشيعة تبحث أوًال عن املعاين مث املباين، وال ُمشاح

كام . ، وينصح الباحث بقراءته ملن هتمهم هذه املواضيع٣م،ط١٩٩٩/هـ١٤٢٠، وقد نرشته دار الرشوق، )موقع غري املسلمني يف جممتع املسلمني(
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ر يوسف القرضاوي، القاهرة، مكتبة وهبة، ينصح بقراءة فصل �م حول املوضوع يف كتاب اجلهاد للعالمة ا�كتو 

يشعر كثري أو قليل من املسـيحيني بنوع من القلق بسبب زùدة الغرق يف احمليط اإلساليم، وقد هاجر العديدون مهنم بسبب ذH، وهناك  -  ٢
الظروف القاهرة والتعكريات الطائفية واليت تضع تسوق امجليع إىل واجب أخاليق عىل امجليع القيام به، وهو زùدة الرتامح والتواصل بيهنم، والقفز فوق 

  .الهاوية
  . نرش املقال ¦مس أيب عصام دون تفصيل، ويغلب عىل ظن الباحث أنه خري هللا صبحي اجلعفري -  ٣
يَن ( :اسـتخدمت لكمة النصارى يف القرآن الكرمي لوصف أتباع روح هللا ولكمته عيىس عليه السالم، فقال تعاىل -  ٤ ِ msِاِس عََداَوًة لmالن mَشد لَتَِجَدنm أَ

 mيَن قَالُوا ِإ� ِ mيَن َءاَمنُوا ا� ِ msًِة ل mْم َمَود ُكوا َولَتَِجَدنm أَْقَرَهبُ ْرشَ يَن أَ ِ mْم َال يَسـْ َءاَمنُوا الَْهيُوَد َوا� ُ mيِسَني َوُرْهَباً� َوأَهن uْم ِقس ونَ  نََصاَرى َذHَِ ِبأَنm ِمْهنُ - املائدة ) (تَْكِربُ
، وقد الحظ الباحث أن هناك عدم ارتياح من بعض املسـيحيني السـتخدا�ا، ومضن حدود علمه فهو ال يعتقد أن هناك أي إشاكل رشعي يف )٨٢

م �رخيياً يف كثري من اسـتخدام لكمة املسـيحيني إن اكنت يه ما حيبه القوم ألنفسهم، مع العمل أن لكمة نصارى اسـتخدمت من قبل املسـيحيني أنفسه
  .املواضع

، عرً¦ وأكراداً، مسـيحيني ويزيديني، وال يشك الباحث أن هناك )سـنة وشـيعة(إن حوادث التصفيات ا�موية يف العراق طالت امجليع مسلمني  -  ٥
 أقدم ساكن املنطقة، وعىل سبيل املثال قوى إقلميية وعاملية وراءها، ولكن األكرث خطورة هو ;قتالع والتصفية لبعض الطوائف الصغرية، واليت يه

وما من دين أنزæ هللا يرىض بذH اإلجرام . فإن الطائفة الرسùنية يه إحدى الطوائف اليت تتعرض لتصفية خميفة يف ظل مصت حميل ودويل مريب
  .اكئناً مااكنت دوافعه

٦ - f٢٠٥ م،١٩٤٨/ هـ١٣٦٧ شعبان ،١٤ السـنة سابق، مرجع اإلساليم، المتدن جم. 
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  .١٩٤٥=هـ١٣٦٤، شوال ١١انظر غالف املرجع نفسه، السـنة  -  ١
: وجدير ¦�كر أن امجلعية مضت كبار أطباء سورية، ومهنم ا�كتور محمد مجيل اخلاين. انظر جسالت مسـتوصف مجعية المتدن يف سـنواته األوىل -  ٢

وهام من مؤسيس لكية الطب، وا�كتور شوكت الشطي وا�كتورعبد الوهاب نقيب األطباء، : رئيس امجلعية ونقيب األطباء، وا�كتور محدي اخلياط
األوسط وشامل القنوايت شـيخ الصيادz ونقيهبم، وغريمه، ومن أبرز أطباهئا احلاليني ا�كتور هيمث اخلياط كبري مستشاري منظمة الصحة العاملية للرشق 

  . أفريقية
 .  سـتاذ قنصل وكتب عنوانه خبطه، وحتته خط األسـتاذ العظمة للكتب اليت أرسلت إىل قنصلكتبت الوثيقة عىل اآلz الاكتبة ووقعها األ - ٣

  .١٦٦، )م١٩٤٨آب  ٢٩/ هـ١٣٦٧شوال  ٢٤( ٦١جسل القرارات، مرجع سابق، اجللسة  -  ٤
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صوً�،  ١٨١٦٦مي صوً�، وحسن احلك ٢٠٤٦٣صوً�، وصربي العسيل  ٢١٦٧٢صوً�، ولطفي احلفار  �٢٢٢٥٤ل أمحد مظهر العظمة  -  ١

وقد تدخلت الوالùت املتحدة يف تâ ;نتخا¦ت بشلك جف مما رشح . صو�ً  ١٠٦٣٠صوً�، بي} مل ينل ميشـيل عفلق إال  ٩٨٨٦وخا� بكداش 
، ٣٠١ثانية، العدد جورج فارس ومنري الريس، السـنة ال : جريدة بردى اليومية، لصاحبهيا - : سابقاً وغريت من نتاجئها، وانظر لتفاصيل ;نتخا¦ت

  .م، الصفحة الرئيسـية١٩٤٧متوز  ١٣/هـ١٣٦٦شعبان  ٢٤
  .٨٥، ١، الفقرة )م١٩٣٨ت الثاين ١٠/ هـ١٣٥٧ذي احلجة  ٢(، ٣٩املرجع نفسه، اجللسة  -  ٢
واكن ذا أفق واسع وحاول السـيد حمسن العاميل، من كبار علامء الطائفية الشـيعية، وآخر املراجع العظام يف بالد الشام، وæ مؤلفات كثرية،  - ٣

  . اخلروج ¦لطائفة من بعض العادات السلبية، وإليه تنسب املدرسة احملسنية
 .١٤،٦م، السـنة ١٩٤٨نيسان /هـ١٣٦٧جامدى اآلخرة  المتدن جمf يف املقاz نرشت وقد

 .10 ،14 السـنة جم. نفسه، املرجع - ٤
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 .١٦٤ خ.ون، ابن مقدمة عن منقوz األخرية وامجلf. 223 ،هـ١٣٦٥ رجب، ١٢ س حضارتنا، العظمة، مظهر أمحد - ١

م الناس ال يتحدث الاكتب ¦لطبع عن بعض العنارص الفاسدة، واليت ال ختلو طائفة مهنا، واليت رمبا تسـتغل طائفهتا ¦نهتازية خميفة، وتتاجر بآال -  ٢
باحث عن العلويني ككيان برشي، عاش �مشاً دون أن متتد إليه يد لركوب مصاحلها اخلاصة سـياسـية اكنت أم اقتصادية أم دينية، بل يتحدث ال 

منري الرشيف، املسلمون العلويون، من مه؟ وأين مه؟ : حانية، وقلب مفتوح، حبيث يساعد عىل فهمه وإدراك معا�ته،  وينصح الباحث بقراءة كتاب
  .١٩٦٠وقد طبعته املطبعة العمومية بدمشق طبعة �نية عام 

كر حث جتارب خشصية إجيابية وممثرة مع بعض أفراد الطائفة العلوية، وخيص مهنم ¦�كر العامل اجلليل الشـيخ محمد احلكمي رمحه هللا، واملفاكن للبا -  ٣
  . والشاعر داعية حقوق اإلنسان ا�كتورمحمود صارم، والعميد محمد سل�ن رمحه هللا

عر لها األبدان، وظمل خميف، تعرض æ أبناء وبنات الطائفة العلوية قبل عرشات اطلع الباحث ومن قبل أطراف موثوقة عىل حوادث تقش -  ٤
ع مثن السـنني، مما خيجل التارخي من ذكر مرارته، ولكن يف نفس الوقت فإنه ليس ذنب أي طائفة ظهور مفسدين ينتسـبون إلهيا، وجيرون طوائفهم �ف

ميكن ;طالع عىل قصة حزينة (فقد أفسدوا يف طوائفهم اليت ينتسـبون إلهيا وظلموها، ¦هظ نتيجة ظلمهم وفسادمه، ألهنم كام أفسدوا يف غريمه 
، وقد آن لألمة بلك مكو�هتا أن خترج من عقد التارخي، وتبين )رشوال برهوم لألديبة �دية الغزى، ويه ترشح جزءاً من معا�ة الناس: بعنوان

  . عية، وقلوب مفتوحةاملسـتقبل، وتناقش اإلشاكليات املوجودة ببصرية موضو 
  .١٥٥ سابق، مرجع العلويني، املسلمون الرشيف، منري -  ٥
  .١٥٠- ١٤٥ العلوي نفسـية: فصل راجع نفسه، جعاملراملراملراملر -  ٦
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  .عبارة مقتبسة من �م العالمة ا�كتور محمد سعيد رمضان البوطي يف مناسـبات عدة، وهو ينتقد الفكر ا�ي ميزق األمة -  ١
  . ١٣٦، الفقرة السابعة، )م١٩٤٥اكون الثاين  ٥/ م١٣٦٤صفر  ١٠٢٢(٩سابق، اجللسة جسل القرارات، مرجع  -٢
 .طية: األصل يف - ٣
 .٣٠٠،)١٩٤٥الثاين ترشين/١٣٦٤ احلجة ذو( ،١١السـنة، المتدن اإلساليم، التعلمي إىل يتوق العلوي اجلبل ùسني، محمود حامد - ٤
  ..١٢٩، )م١٩٣٤ أيلول ١٣٦٢/١٥ انرمض ١٦( ٦٦ اجللسة سابق، مرجع املقررات، جسل -٥

  .٢٢٣، ٣، الفقرة )م١٩٥٨ترشين الثاين  ٩/هـ١٣٧٨ربيع الثاين  ٢٦( ٦املرجع نفسه، اجللسة  -  ٦
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  .١٣٥، ٣ فقرة ، )م١٩٤٥ الثاين نوناك ١/هـ١٣٦٤ حمرم ١٨( ١٠١ اجللسة ،سابق مرجعجسل املقررات،  -  ١
  .١٣٥، ١فقرة ) م١٩٤٥اكنون الثاين  ٨/ هـ١٣٦٤حمرم  ٢٥( ١٠٢املرجع نفسه، اجللسة  -  ٢
  .٨٩، ٤، الفقرة )م١٩٣٩نيسان  ٣/هـ١٣٥٨شـباط  ١٣(٤، اجللسة املرجع نفسه -  ٣
  .٧٧، )م١٩٣٨حزيران  ٨/هـ١٣٥٧ربيع اآلخر  ٩(،١٢املرجع نفسه، اجللسة  -  ٤
لقضاء طرطوس، قاد الثورة ضد الفرنسـيني يف جبال ، جماهد كبري، وقائد وطين، و� يف قرية املريقيب التابعة )١٩٥٠- ١٨٨٣(صاحل العيل  -  ٥

اره العلويني ملدة ثالث سـنوات، وأرهق قوات ;حتالل الفرنيس وانترص علهيا يف عرشات املعارك، قبل حمارصة قواته يف قرية الشـيخ بدر، وإجب
  :وانظر لالسزتادة. عىل ;ستسالم، وقد دفن إىل جانب املسجد ا�ي بناه

  .٣٦٠-٣٥٣جني، ثوار صنعوا ;سـتقالل، مرجع سابق، مجيل شاكر اخلا-
  .٧٧، )م١٩٣٨حزيران  ٨/هـ١٣٥٧ربيع اآلخر  ٩( ١٢، اجللسة سابق مرجعجسل املقررات،  -  ٦
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نة مسعت هذه الرواية من العديد من األشخاص من أهل الساحل، مث وجدت مقاz ل.كتور خا� األمحد، يذكر فهيا رصاحة أنه مسع ذH يف املدي  -  ١

  :املنورة من الشـيخ ا�ذوب، واملقاz منشورة عىل املوقع التايل
http://www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/b-mushacat-207.htm. 

  .�ذوب، ولعيل أسـتدرك ذH قريباً ومل يتسن يل ;تصال حبفيده العامل الفاضل الشـيخ فداء ا
 من واكن واضطهد، واعتقل الفرنسـيني مقاومة يف وشارك طرطوس، يف و� وشاعر، وأديب وداعية عامل ،)١٩٩٩ - ١٩٠٧( ا�ذوب محمد -  ٢

. والشعر واألدب الفكر يف مؤلفاً  مخسني من أكرث وæ والسعودية، سورية يف والتعلمي الرتبية يف ومعل السوري، الساحل يف اإلسالميني وجوه
  :ترمجته يف وانظر

: ام عرفته، بقملمحمد ا�ذوب ك: ومقاz  بعنوان. 411م، 2003/هـ1424، 2محمد رùض املاحل، دمشق، دار الفكر، ط- إمتام األعالم، نزار أ¦ظة-
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 وجعائب األمصار غرائب يف النظار حتفة ،)م١٣٧٧/هـ٧٧٩( هللا عبد بن محمد الطنجي، بطوطة، ابن .1
 .١٩٢٨/هـ١٣٤٦ األزهرية، املطبعة القاهرة، األسفار،

أسعد : سعيد ، مشاهد وأحداث دمشقية يف منتصف القرن التاسع عرش، حتقيق محمد األسطواين، .٢
 .١٩٩٤األسطواين، دمشق، دار امجلهورية، 

، ٢ط عابدين، ابن دار بريوت، اخليال، ومسامرة األطالل القادر، منادمة بدران، عبد .٣
١٤٠٦/١٩٨٦. 

د غسان سـبانو، سلسf ، حتقيق وتقدمي أمح)١٧٨٢-١٧٢٠(بريك ا�مشقي، ميخائيل، �رخي الشام  .٤
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، دمشق، دار قتيبة، )٣(دراسات وو�ئق �رخي دمشق الشام 

 .١٩٦٠، �رخي الثورات السورية يف عهد ;نتداب الفرنيس، دمشق، مطبعة ;حتاد، آل جندي .٥
 .١٩٨٠احلكمي، حسن، صفحة من حياة الشهبندر، دم، مطابع امجلعية العلمية امللكية،  .٦
 مكتبة بريوت، ،)احلديث العرب �رخي من صفحة( ميسلون يوم ،)خ.ون أبو( ساطعاحلرصي،  .٧

 .١٩٤٨، ٢ط الكشاف،
صفحات مضيئة من �رخي الثورة (، ثوار صنعوا ;سـتقالل )١٩٧٦- ١٨٩٨(اخلاجني، مجيل شاكر  .٨

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩نشأت مجيل اخلاجني، دمشق، دار الرشق، : ، إعداد وحترير)السورية
، ٢٠٠١، ٢رس، أوراق فارس اخلوري، بعناية كوليت خوري، دمشق، دار طالس، طاخلوري، فا .٩

 .٢/ا�. األول
 ،2ط القمل، دار دمشق، ،)ا�دد والفقيه ا�اهد ا�اعية( السـباعي مصطفى ،عد�ن محمدزرزوز، .١٠

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
ومية بدمشق طبعة الرشيف، منري، املسلمون العلويون، من مه؟ وأين مه؟ وقد طبعته املطبعة العم .١١

 .�١٩٦٠نية عام 
م، ٢٠١٠/هـ١٤٣١، ٢الصواف، محمد رشيف، موسوعة األرس ا�مشقية، دمشق، بيت احلمكة، ط .١٢

 .٣/ا�. األول
جندة فتحي صفوة، دمشق، دار : ، حتقيق)�رخي الشام وأهلها(العظمة، عبد العزيز، مرآة الشام  .١٣

 .م٢٠٠٢/هـ٢،١٤٢الفكر، ط
جم املؤلفني السوريني يف القرن العرشين، دمشق، دار الفكر، عياش، عبد القادر ، مع .١٤

 .١٩٨٥/هـ١٤٠٥
، دمشق، دار )م١٨٤٠-١١٧٢/هـ١٢٥٦-١١٨٦(نعيسة، يوسف مجيل، جممتع مدينة دمشق،  .١٥

 .١٩٩٤، ٢طالس، ط
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، دمشق ، دار طالس ، ) ١٩٥٠- ١٩٢٠(كيايل، نزار، دراسة يف �رخي سورية السـيايس املعارص  .١٦
، معهد اإلمناء )قراءة يف الو�ئق(ثراين، بالد الشام يف مطلع القرن العرشين وجيه الكو  -. ١٩٩٧

 .١٩٨٠العريب، طرابلس الغرب، 
العالمة احملدث األكرب بدر ا�ين احلسـين، دمشق، : محمد رùض، عامل األمة وزاهد العرص املاحل، .١٧

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،٢ط الفكر، دار ،دمشق ، األعالم، إمتام أ¦ظة، نزار -رùض محمد املاحل، .١٨
اليايف، عبد الكرمي، ا�ين واإلحياء الرو¶ يف الوطن العريب اليوم، دمشق، منشورات وزارة الثقافة،  .١٩

٢٠٠٤.  
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