مراجع عن األمير فخر الدين المعني الثاني
كتب

األجبدي)
(وف ًقا للتسلسل
ّ

اللبناني
 نماذج من األرشيف المتوفّر في مؤسسة الفكر
ّ
 .1أبو زكي ،فؤاد ،المعنيّون من األمير فخر الدين المعني التنوخي إلى األمير سلطان باشا االطرش المعني التنوخي ،املختارة،
الدار التقدميّة 554 ،2008 ،صفحة.

مؤسس لبنان الحديث ،ط ،1 .بريوت ،دار الكتاب اللبنانّ 221 ،1973 ،صفحة.
 .2األحدب ،عزيز  ،فخر الدينّ ،

 .3االحدب ،عزيز ،فخر الدين إن حكى :عودوا إلى الينابيع ،ط ،1 .بريوت ،دار الكتاب اللبنانّ 173 ،1973 ،صفحة .

 .4الرحبان ،األخوان عاصي ومنصور ،أيّام فخر الدين( ،مسرحيّة غنائيّة من فصلني) ،تنسيق وتقدمي هنري زغيب ،جونيه ،ديناميك
غرافيك للطباعة والنشر 88 ،2005 ،صفحة.

 .5البستان ،فؤاد افرام( ،لبنان عتيق) ،خواطر وعبر في ذكرى فخر الدين الكبير ،جونية ،مطابع الكرمي احلديثة92 ،1977 ،
صفحة.

الحضاري :فخر الدين الكبير  ،1635-1572بريوت ،منشورات الدائرة،
تطوره
ّ
 .6البستان ،فؤاد افرام ،لبنان الدائم في ّ
 191 ،1988صفحة.
 .7بشعالن ،جورج ،رواية األمير فخر الدين الثاني المعني :حاكم لبنان من سنة  1590الى سنة  ،1635بريوت ،مكتبة
يوسف صفري 102 ،1985 ،صفحة.
 .8ثابت ،األب مبارك ،األميرة هيفاء واألمير فخر الدين الكبير ،رواية لبنانيّة تارخييّة أدبيّة ،بريوت ،املطبعة الكاثوليكيّة،1953 ،
 106صفحة.

 .9احلاج ،لوسي ،لبنان في عهد األمير فخر الدين الثاني من خالل رحلة أوجين روجيه إلى الشرق ،رسالة ماجستري يف التاريخ،
الفنار ،اجلامعة اللبنانيّة  -كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،الفرع الثان 98 ،1988 ،صفحة.
 .10حرب ،رميونته ،اإلقتصاديّات في عهد األمير فخر الدين المعني الثاني ،رسالة كفاءة ،بريوت ،اجلامعة اللبنانيّة،1979 ،
 106صفحة.
 .11حشيمة ،عبد اهلل ،أمير لبنان  :فخر الدين المعني الثاني الكبير (مسرحيّة تارخييّة) ،بريوت ،دار الكتاب اللبنانّ57 ،1968 ،
صفحة.
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 .12حالل ،ماريا دولورس لورين ،عالقة فخر الدين المعني السياسيّة بالكنيسة المارونيّة  ،1635-1590 :رسالة دبلوم
دراسات معمقة يف التاريخ ،الكسليك ،جامعة الروح القدس 131 ،2002 ،صفحة.
 .13اخلالدي ،أمحد بن حممد الصفدي ،تاريخ األمير فخر الدين الثاني المعني[ ،د.م[ ،].د.ن 124 ،1912 ،].ورقة  -خمطوطة.

 .14اخلالدي ،أمحد بن حممد الصفدي ،لبنان في عهد األمير فخر الدين المعني الثاني ،عين بضبطه ونشره وتعليق حواشيه ووضع
مق ّدمته وفهارسه أسد رستم ،فؤاد افرام البستان ،بريوت ،اجلامعة اللبنانيّة – قسم الدراسات التارخييّة 274 ،1969 ،صفحة.
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