
   
 

 

1 
 

 
 األمير شكيب أرسالنمراجع عن 

 دراسات وأمقاالت 
 (األجبدي  )وفًقا للتسلسل  

 

  ّسة الفكر اللبنانيّ نماذج من األرشيف المتوّفر في مؤس 

 .2و 1، عدد 1947، بريوت، جمل ة األديب، "األمري شكيب أرسالن"أبو عز  الدين، حمم د أمني،  .1
 وما بعدها. 46، ص 1947، 706، عدد 15مصر، جمل ة الرسالة، ، "األمري شكيب وحركة اإلصالح"بط ي، رافائيل،  .2
 .574 -566، ص 1947، 3، مصر، جمل ة الكتاب، جزء "(1946 -1869شكيب أرسالن )"بط ي، رفائيل،  .3
، عدد 6"، بريوت، جمل ة املشرق، [ترمجة كتاب: أناتول فرانس يف مباذله]البعيين، يوسف، "هل ُوف ق األمري شكيب يف نقله  .4

 وما بعدها. 9، ص 1933 ،12
 .396، ص 15العدد ، دمشق، جمل ة اجملمع العلمي  العريب ، "كلمة يف األمري شكيب أرسالن"البيطار، حمم د هبجة،  .5
  .15/12/1947، 754العدد  ، مصر، جمل ة الرسالة،"الذكرى األوىل: شكيب الشاعر"البي ومي، حم مد رجب،  .6
، ص 1954، 7جمل د  ،، بريوت، جمل ة األحباث"مبناسبة مرور سبع سنوات على وفاته األمري شكيب أرسالن"جب ور، جربائيل،  .7

 وما بعدها. 33
 . 1979 كانون األو ل،  253، الكويت، جمل ة العريب ، عدد "شكيب أرسالن: رمز جيل"الدق اق، عمر،  .8

 موقع إلكترونّي:عبر 
 "شكيب أرسالن"، راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: ويكيبيديا .9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_% 

  saaid.netراجع املوقع اإللكرتوين  التايل: "أمري البيان شكيب أرسالن"، الرشيدي، سعد عبد العال، .10
https://saaid.net/wahat/161.htm 

 شكيب أرسالن... أمري البيان"، راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: اجلزيرة" .11
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/27/%D8%B4%D9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://saaid.net/wahat/161.htm
https://saaid.net/wahat/161.htm
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/27/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/27/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 www.ikhwanwiki.com راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: ة"،شكيب أرسالن .. أمري البيان والوحدة اإلسالمي  " .12
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B4%D9%83%D9% 

  goodreadsراجع املوقع اإللكرتوين  التايل: شكيب أرسالن"،" .13
http://www.goodreads.com/author/show/3003272_. 

راجع املوقع  ،2015حزيران  13 ،" ن "ملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟"عزب، خالد، "عن كتاب شكيب أرسال .14
 اإللكرتوين  التايل : احلياة

-http://www.alhayat.com/Articles/9501453/%D8%B9%D9%86 

 راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: املعرفة  شكيب أرسالن"،" .15
http://www.marefa.org/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3

%D9%84%D8%A7%D9%86 

راجع املوقع اإللكرتوين  التايل:  هـ ( مل يكن درزيًّا بل مسلماً سنيًّا"، 1366 – 1286األمري شكيب أرسالن ) " .16
www.kulalsalafiyeen.com 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25704 

 الدوليةة العرب ة، جمل  راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: اجملل   ،2014 ة"،حملات من عالقة شكيب أرسالن بالسعودي   " .17
http://arb.majalla.com/2014/06/article55251473/%D9%84%D9%85%D 

 راجع املوقع اإللكرتوين  التايل : دعوة احلق ،23 ل، "شكيب أرسالن"، العددالفاسي، عال   .18
%D8%B4%D9%83%-alhaq/item/483-http://habous.gov.ma/daouat  

املعاصر"، راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: رابطة  ة أمري البيان شكيب أرسالن يف الشعر اإلسالمي  د عمر، "شخصي  العبسو حمم   .19
 دباء الشام أ

%D-http://www.odabasham.net/%D9%86%D9%82%D8%AF  

 adab.com"نبذة حول : شكيب أرسالن"، راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: .20
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=450 

 راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: العمامة ،126 العدد أمري البيان شكيب أرسالن يف بالدنا"،فالح، د. سلمان محود ، " .21
amama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=968-http://www.al 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.goodreads.com/author/show/3003272._
http://www.alhayat.com/Articles/9501453/%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%9F-
http://www.alhayat.com/Articles/9501453/%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%9F-
http://www.marefa.org/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25704
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25704
http://arb.majalla.com/2014/06/article55251473/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://arb.majalla.com/2014/06/article55251473/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/483-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/483-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.odabasham.net/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A/2329-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.odabasham.net/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A/2329-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=450
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=450
http://www.al-amama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=968
http://www.al-amama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=968
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راجع املوقع اإللكرتوين  التايل:األفكار ،  2016ول لأي 23 لبنان يف ذكرى أمري البيان شكيب أرسالن"، كل  " .22
www.alafkar.net 

%D9-http://alafkar.net/%D9%83%D9%84 

، راجع املوقع اإللكرتوين  2009آذار  5ة"،، ة التجديدي  ة التنويري  سالمي  إلاملوىل، سعود، "األمري شكيب أرسالن: رائد النهضة ا .23
 سعود املوىل  التايل:

1918.html-1914-tp://saoudelmawla.blogspot.com/2009/03/1918ht 

 ون يف لبنانراجع املوقع اإللكرتوين  التايل : البهائي   "األمري شكيب أرسالن"، .24
http://www.bahaileb.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9% 

 www.all4syria.org راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: ، 2017أيار  2 شكيب أرسالن: سرية بعيدة عن الغموض"،" .25
http://www.all4syria.info/Archive/406907 

 "، راجع املوقع اإللكرتوين  التايل: ديوان أصدقاء املغربشكيب أرسالن ودوره يف حترير املغرب العريب  " عومير، د. مولود، .26
e.com/forum/#!topic/fayad61/r4_ZVuU5pEwhttps://groups.googl 

راجع املوقع  ،2015نيسان  23 ،" خالد عزب يكتب: عن شكيب أرسالن.. و"ملاذا تأخر املسلمون؟"عزب، خالد ، " .27
 اإللكرتوين  التايل: األهرام 

http://gate.ahram.org.eg/News/631975.aspx 

http://alafkar.net/%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7/
http://alafkar.net/%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7/
http://saoudelmawla.blogspot.com/2009/03/1918-1914-1918.html
http://saoudelmawla.blogspot.com/2009/03/1918-1914-1918.html
http://www.bahaileb.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.bahaileb.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.all4syria.info/Archive/406907
http://www.all4syria.info/Archive/406907
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/r4_ZVuU5pEw
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/r4_ZVuU5pEw
http://gate.ahram.org.eg/News/631975.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/631975.aspx

