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 األمير شكيب أرسالنمؤلّفات 

 1كتب
 (لكّل باب )وفًقا للتسلسل التارخيّي للصدور

 
 

 األدب 
 ، منشورشعر عموديّ بالعربّية،  )ديوان شعره األّول(، الباكورة .1

 صفحة. 92، 1887بريوت، 
 ، منشوربالعربّية، شعر عموديّ  ،أيّدها اهلل -نّية في شمائل الذات الحميديّةالمدائح الس   .2

 صفحة )قصائد له يف مدح السلطان عبد احلميد(. 16، 1895األّول، بعبدا، املطبعة اللبنانّية،  اجلزء
 ،(، بالعربّية، حتقيق وتقدمي )أدب: أقوال مأثورة(، منشورلعبداهلل بن املقّفع) الدرّة اليتيمة .3

؛ الطبعة اخلامسة، القاهرة، 1897، األدبّيةطبعة امل؛ الطبعة الثانية، بريوت، 1893الطبعة األوىل، بريوت، املطبعة األدبّية، 
 صفحات. 110، 1910مطبعة الرغائب، 

 جزء ثاٍن خمطوط ،، بالعربّية، حتقيق وتقدمي )رسائل(، جزء أّول منشورالمختار من رسائل أبي إسحق إبراهيم الصابئ .4
 286، 1898لبنان، املطبعة العثمانّية،  - )حتقيق وتعليق مع مقّدمة يف ترمجة الصابئ(، اجلزء األّول، الطبعة األوىل، بعبدا

 صفحة. 
 بالعربّية، أدب السرية، منشور، كوارث سورية في سنوات الحرب .5

 .1922، 23القاهرة، جمّلة املنار، اجملّلد  مذّكرات لألمري شكيب أرسالن عن سنوات اجملاعة إبّان احلرب العاملّية األوىل،

                                                           
)مجع وتقدمي(، الطبعة  مختارات نقديّة في اللغة واألدب والتاريخمّت استخالص هذا الثبت مبؤلَّفات األمري شكيب أرسالن من املراجع التالية: أ( املوىل، سعود، شكيب أرسالن: . 1

، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان، معهد اإلمناء قّدمات الفكر السياسيّ شكيب أرسالن: م. ب( شّيا، حمّمد شفيق، 238 -233، ص 1983الثاتية، بريوت، لبنان، دار الكلمة للنشر، 
. د( الشرباصي، أمحد، 370 -369، ص 1960، ال طبعة، مصر، دار املعارف، األمير شكيب أرسالن، حياته وآثاره. ج( الدّهان،  سامي، 235 -233، ص 1983، العربّ 

هذا فضاًل عن العودة إىل عدد من مؤّلفات األمري املنشورة واليت تسّّن لنا  .287 -284، ص 2001لثة، بريوت، دار اجليل، ، الطبعة الثاشكيب أرسالن داعية العروبة واإلسالم
والَوحدة اإلسالمّية وما َجَنْته الفوضى اإلسالمّية وما َجَنْته على املسلمني، ، نذكر منها: تأليفهاأّولّية لكتب كان يعتزم  اخطوطً نشري إىل أّن األمري شكيب أرسالن قد وضع مراجعتها. و 

قطف العسلوج يف وصف املاء املثلوج ، للمسلمني )ورد ذكر هذا الكتاب يف رسالة من األمري شكيب إىل أكرم زعيرت. )راجع كتاب: احلكم أمانة، نشر املكتب اإلسالمّي يف بريوت(
الديانة يف ، الكرمي يف َمن ُوِلد ِمن العلماء ِبرَتمي احلجر(، تسامات الِلطاف يف خاطر احلاّج إىل أقدس مطافالبيت احملجوج )ورد بعض الكالم عنه يف كتاب األمري شكيب: االر  جبوار
 العامل اإلسالمّي.دليل ، احلرب العاّمة األوىل، اإلسالم يف املستعمرات األوروبّية، العقد الثمانني يف َمن ِمن العلماء جتاوز الثمانني، سرية صالح الدين األّيوبّ ، أملانية
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 بالعربّية، أدب املقالة، منشور ،زبدة أقوال صحف فرنسا يوم وفاة أناتول .6
خالصة كتاب نقوال و)ترمجة وتقدمي وتعليق(، تأليف جان جاك بروسون،  أناتول فرانس في مباذلهومع الكتاب ترمجة كتاب 

، الطبعة األوىل، القاهرة، املطبعة تعليقات شكيب في األدب والفلسفة والتراجم، ومحادثات مع أناتول فرانس سيفور
 صفحات. 310، 1925العصريّة، 

 ، بالعربّية، أدب املقالة، منشورتعليقات شكيب في األدب والفلسفة والتراجم .7
خالصة كتاب و)ترمجة وتقدمي وتعليق(، تأليف جان جاك بروسون،  أناتول فرانس في مباذلهومع التعليقات ترمجة كتاب  

، الطبعة األوىل، القاهرة، املطبعة فاة أناتولزبدة أقوال صحف فرنسا يوم و ، ومحادثات مع أناتول فرانس نقوال سيفور
  صفحات. 310، 1925العصريّة، 

 ،بالعربّية، حتقيق وتقدمي )نقد أدّب(، منشور، (ّمد أمحد الرمراويّ )حمل النقد التحليلّي لكتاب في األدب الجاهليّ  .8
 .(صفحة 56)املقّدمة يف ، 1929مصر، املطبعة السلفّية، 

 ،(لشيخ زين الدين بن تقّي الدين بن عبد الرمحن اخلطيب)ل اإلمام أبي عمرو األوزاعيّ محاسن المساعي في مناقب  .9
 (، منشورالوصف: وصف الشخصّيةبالعربّية، حتقيق وتقدمي )أدب 

 صفحة. 166، 1933، الطبعة األوىل، مصر، مطبعة عيسى الباّب احلليّب، 2نشره عن نسخة خمطوطة يف خزانة برلني
 (، منشوربالعربّية، حتقيق وتقدمي )شعر عموديّ ، (خيه نسيبأل)ديوان  الجزل الرقيقروض الشقيق في  .10

 150صفحة ) 276، 1935مجع وتقدمي وتعليق مع نَسب األسرة األرسالنّية، الطبعة األوىل، دمشق، مطبعة ابن زيدون، 
 صفحة منها لألمري شكيب(.

 منشور، ، بالعربّية، شعر عموديّ ديوان األمير شكيب أرسالن .11
 صفحات. 205، 1935وقَف على تصحيحه وطبعه السّيد حمّمد رشيد رضا، مصر، مطبعة املنار، 

 منشورأدب السرية، بالعربّية، ، شوقي أو صداقة أربعين سنة .12
 صفحة. 347، 1936مصر، طبعة عيسى الباّب احلليّب، 

 بالعربّية، أدب الرحلة، منشور ،الُحَلل السُّْنُدسّية في األخبار واآلثار األندلسّية .13

                                                           
. وقد ورد، 119، ص 1990، الطبعة األوىل، بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، أعالم النهضة الحديثة، الحلقة األولى(" يف 1946 -1869. بّطي، رفائيل، "شكيب أرسالن ) 2

ْوِصلّي احلنبلّي )ارسالن، شكيب، يف مرجع آخر، أّن كتاب "حماسن املساعي يف مناقب اإلمام أب عمرو األوزاعّي" هو من ت
َ
السّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، أليف ابن زيد امل

م له وجيه كوثراين، الطبعة األوىل، املختارة، الشوف، لبنان، الدار التقّدمّية، الجزء الثالث  (.260، ص 2010، قدَّ
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صفحات،  404صفحة، جزء ثاٍن  501، جزء أّول 2008لبنان، الدار التقّدمّية،  - ثالثة أجزاء، الطبعة األوىل، املختارة
)اجلزء الثالث(،  1939)اجلزءان األّول والثاين(،  1936صفحة. )طُِبع سابًقا يف مصر، املطبعة الّرمحانّية،  664جزء ثالث 

 صفحة.  1379
 بالعربّية، نقد أدّب، منشور، النهضة العربّية في العصر الحديث .14

تناول فيها مطلع النهضة العربّية والشرقّية يف عهد حمّمد علي، وتاريخ الصحافة، واحلركة العلمّية، وشؤون الرتبية، مصر، مطبعة 
 صفحة. 47، 1937دار النشر، 

 منشورأدب السرية، ربّية، بالع، خاء أربعين سنةإ السّيد رشيد رضا أو .15
صفحة(، الطبعة األوىل،  263صفحة، جزء ثالث  368صفحة، جزء ثاٍن  239قدَّم له وجيه كوثراين، ثالثة أجزاء )جزء أّول 

 صفحة(. 811، 1937ِبع قبل ذلك يف دمشق، مطبعة ابن زيدون، طُ (. 2010لبنان، الدار التقّدمّية،  - املختارة، الشوف
 بالعربّية، أدب السرية، منشور، سيرة ذاتّية .16

بريوت، دار ، 1ط. الذي ذكره بعض الباحثني يف عداد مؤلّفاته غري املنشورة(،  حياة شكيب أرسالن بقلمهكتاب )لعلَّه  
 .صفحة 292[، 1969]الطليعة، 

 خمطوطبالعربّية، أدب السرية، ، حياة شكيب أرسالن بقلمه .17
 .(صفحة 292[، 1969]بريوت، دار الطليعة، ، 1ط.  ،سيرة ذاتّيةكتاب لعلَّه  )

 ، بالعربّية، رسائل )يف كتاب(، منشوركبار رجال العصر  البيان شكيب أرسالن إلىمن أمير  .18
 صفحة. 432، 1998)مراسالت وتراجم مجعها جنيب البعيين(، بريوت، دار املناهل، 

  منشور، )وصف الشخصّية( ، بالعربّية، أدب الوصفالتعريف بمناقب سيدي أحمد الشريف .19
 )زعيم السنوسّيني يف فرتة املقاومة ضّد اإلحتالل اإليطايّل لليبيا(.

 صفحة. 72، 2008الدار التقدمّية، لبنان،  – املختارة ،إشراف وحترير د. سوسن النّجار نصر ،1. ط 
 ،(، والمّيات أخرىورّد الشاعر القروّي عليها ،ومعارضة أرسالن هلا ،المّية الشاعر القرويّ يتضّمن: ) مّيات الثالثالال .20

 منشورشعر عمودّي، بالعربّية، 
 –قّدم له أ. شوقي محاده، إشراف وحترير د. سوسن النّجار نصر، املختارة . مختارات مناهل األدب العربيّ ومع الكتاب 

  صفحة. 124، 2008الدار التقدمّية،  لبنان،
 منشورقالة، أدب املبالعربّية، ، مناهل األدب العربيّ مختارات  .21

الدار  لبنان، –قّدم له أ. شوقي محاده، إشراف وحترير د. سوسن النّجار نصر، املختارة  ،الالمّيات الثالثومع الكتاب 
 صفحة. 124، 2008التقدمّية، 
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 بالعربّية، أدب املقالة، منشور، روة االّتحاد بين أهل الجهادعُ  .22
 259، 2009لبنان، الدار التقّدمّية،  - وحترير د. سوسن النّجار نصر، طبعة أوىل، املختارة تقدمي د. رضوان السّيد، إشراف

 -جلريدة الَعلم العرّب يف بوينس إيريس 1940و 1939صفحة. )مقاالت كتبها األمري شكيب أرسالن بني العامني 
، مثّ توّقف عن 1941عبد اللطيف اخلشن، األرجنتني، ولصحف أخرى، مجعها ونشرها يف جزء أّول صاحب اجلريدة ومنشئها 

 نشر مقاالت السنوات الالحقة(.
 بالعربّية، أدب الرحلة، منشور ،خالصة رحلة المرحوم السّيد أحمد الشريف السنوسي .23

 صفحة. 63، 2010، الدار التقدمّية، لبنان - إشراف وحترير د. سوسن النّجار نصر، املختارة
 بالعربّية، رسائل )يف كتاب(، منشور، والشيخ عبد العزيز الثعالبيالرسائل المتبادلة بين األمير  .24

 صفحة. 91، 2011الدار التقدمّية، لبنان،  –املختارة 
 بالعربّية، رسائل )يف كتاب(، منشور، مراسالت من أمير البيان إلى كبار رجاالت العصر .25

  صفحة. 432، 1998بريوت، دار املناهل،  تقدمي األستاذ جنيب البعيين،
 بالعربّية، رسائل )يف كتاب(، منشور ،ةرسائل بين األمير شكيب أرسالن ومحمد طاهر تلحوق في السياسة اللبنانيّ  .26

 صفحة. 79، 2012الدار التقدمّية،  لبنان، - طبعة أوىل ، املختارة
 رسائل )يف كتاب(، منشور ، بالعربّية،ةة وأدبيّ رسائل علميّ  .27

اجملاهد الكبري  رسائل األمري شكيب أرسالن للصحايفّ وهي  ،2012 ،الدار التقدمية، حتقيق د. شوقي محادة ،الطبعة األوىل
 .د علي الطاهر أبو احلسنحممّ 

 بالعربّية، رسائل )يف كتاب(، منشور، د داودخ تطوان محمّ مراسالت األمير شكيب إرسالن مع مؤرّ  .28
 صفحة.  517، 2015القوميَّة، القاهرة ، مطبعة دار الكتب والوثائق ، د. عمر رياض دراسة

 ، بالعربّية، أدب الرحلة، منشوررسالة البالشفة أو رحلة روسية .29
 ، بالعربّية، أدب الرحلة، منشوررسالة رحلة ألمانيا .30
 ، خمطوطالرحلة، بالعربّية، أدب )مدينتان يف ليبيا(، قةرَ بحث عن طرابلس وب َ  .31
 أدب الرحلة، خمطوط ، بالعربّية،نّية في الرحلة البوسنّيةالحّلة الس   .32
 ، بالعربّية، رسائل )منفردة(، منشوررسالة األمير شكيب أرسالن إلى السّيد أكرم زعيتر .33

 كملحق حملاضرته: "احلكم أمانة" )راجع كتاب: احلكم أمانة، نشر املكتب اإلسالمّي يف بريوت(.  زعيرتاليت نشرها هي الرسالة 
  [، بالعربّية، رسائل )يف كتاب(، خمطوطومعارفه وتالمذتهرسائل األمير شكيب أرسالن إلى أصدقائه ] .34
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رسائل األمري شكيب أرسالن إىل أصدقائه ومعارفه وتالمذته من املراربة )أمحد باّل فريج والطّريس وامللك حمّمد اخلامس هي 
واحلاّج أمني احلسيين وحمّمد علي ومصايل احلاج وابن باديس(، والتونسّيني )احلبيب بورقيبة وسواهم( والفلسطينّيني )أكرم زعيرت 

ونشر من هذا املخطوط جمموعة رسائل من األمري شكيب أرسالن إىل حمّمد علي  الطاهر...(، والسورّيني واللبنانّيني وغريهم...
 الطاهر بعنوان رسائل علمّية وأدبّية. راجع التفاصيل يف مكاهنا.

 خمطوط، ّية()وصف الشخص أدب الوصف، بالعربّية، أصدق َمن عرْفتُ  .35
 

 :التاريخ 
 ، بالعربّية، تاريخ، منشورخالصة تاريخ األندلس إلى سقوط غرناطة .36

 آخر بني سّراجرواية ومع الكتاب ترمجة . 1925؛ طبعة ثانية، مصر، مطبعة املنار، 1897طبعة أوىل، مصر، مطبعة األهرام، 
أخبار العصر في (، وكتاب Chateaubriand De 1768- 1848)للكاتب الفرنسّي فرنسوا دو شاتوبريان إىل الفرنسّية 

صادرة عن أب احلسن علي بن وأثارة تاريخّية رسمّية في أربعة كتب سلطانّية )ملؤرّخ جمهول، حتقيق(،  انقضاء دولة بني نصر
 صفحة للرواية.  58ا ، منه415جمموع صفحات الكتاب  ،أب نصر بن أب األمحر والد أب عبداهلل آخر ملوك غرناطة )حتقيق(

 (، بالعربّية، حتقيق وتقدمي )تاريخ(، منشور)ملؤرّخ جمهول أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر .37
 آخر بني سّراجرواية ومع الكتاب ترمجة . 1925؛ طبعة ثانية، مصر، مطبعة املنار، 1897طبعة أوىل، مصر، مطبعة األهرام، 

خالصة تاريخ األندلس و(، Chateaubriand De 1768- 1848)للكاتب الفرنسّي فرنسوا دو شاتوبريان إىل الفرنسّية 
صادرة عن أب احلسن علي بن أب نصر بن أب  وأثارة تاريخّية رسمّية في أربعة كتب سلطانّية )تأليف(، إلى سقوط غرناطة

 صفحة للرواية.  58، منها 415حات الكتاب جمموع صف ،األمحر والد أب عبداهلل آخر ملوك غرناطة )حتقيق(

صادرة عن أب احلسن علي بن أب نصر بن أب األمحر والد أب عبداهلل آخر ) أثارة تاريخّية رسمّية في أربعة كتب سلطانّية .38
 وتقدمي )تاريخ(، منشور حتقيق(، بالعربّية، ملوك غرناطة

 آخر بني سّراجرواية ومع الكتاب ترمجة  .1925صر، مطبعة املنار، ؛ طبعة ثانية، م1897طبعة أوىل، مصر، مطبعة األهرام، 
خالصة تاريخ األندلس و(، Chateaubriand De 1768- 1848)للكاتب الفرنسّي فرنسوا دو شاتوبريان  إىل الفرنسّية

)ملؤرّخ جمهول، حتقيق(، جمموع صفحات  أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر)تأليف(، وكتاب  إلى سقوط غرناطة
  صفحة للرواية. 58، منها 415الكتاب 

 بالعربّية، تاريخ، منشور، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوّسط .39
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لبنان،  - املختارة، الشوفوصف فيه فتوح العرب هلذه البلدان إبّان القرون الثامن والتاسع والعاشر للميالد، الطبعة األوىل، 
 صفحات(. 307، 1933صفحة )طُبع سابًقا يف مصر، مطبعة عيسى الباّب احلليّب،  278، 2010الدار التقّدمّية، 

 ، بالعربّية، حتقيق وتقدمي )تاريخ(، منشور ،تكملة تاريخ ابن خلدون .40
ام والخبر في أيّ  إر وديوان المبتدبَ كتاب الع   سّمى:امل تعليق األمري شكيب على اجلزء األّول من تاريخ عبد الرمحن بن خلدون

، صدر باسم ملحق للجزء األّول، وفيه تفصيل لتاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر
، 1936النهضة، ، فضاًل عن تعليقات أخرى، الطبعة األوىل، القاهرة، مطبعة 1914الصقالبة والرتك والدولة العثمانّية إىل سنة 

 صفحات. 405
 بالعربّية، تاريخ، منشور، خالصة تاريخ األندلس .41

صفحة. )سبق نشر هذا  295، 2009قّدم له د. عبّاس أبو صاحل، الطبعة األوىل، املختارة، الشوف، لبنان، الدار التقّدمّية، 
  .(للمؤلِّف الفرنسّي فرنسوا دو شاتوبريان واليت ترمجها األمري شكيب عن الفرنسّية آخر بني سر اجالكتاب مع رواية 

 )خمتارات(، بالعربّية، تاريخ، منشور تاريخ الدولة العثمانّية .42
  صفحة. 872، 2011مجعه وحّققه وعّلق عليه حسن السماحي سويدان، دمشق، دار ابن كثرّي؛ 

 تاريخ، خمطوط، بالعربّية، تاريخ بالد الجزائر .43
 ، بالعربّية، تاريخ، خمطوطالجيش المعّبا في تاريخ أوروبّا .44
 ، بالعربّية، تاريخ، خمطوطتاريخ لبنان .45

 

 :الدين 
 (، منشورديينّ نقد بالعربّية، حتقيق وتقدمي )لقامسّي، مجال الدين(، )ل قواعد التحديث في فنون الحديث .46

 )مقّدمة األمري شكيب أرسالن يف أربع صفحات(.  1925دمشق، 
 منشورروحانيّات، بالعربّية، ، االرتسامات الل طاف في خاط ر الحاّج إلى أقدس مطاف .47

 صفحة. 286، 1931)وقَف على تصحيحه السّيد حمّمد رشيد رضا(، مصر، مطبعة املنار،  
 

 السياسة: 
 نشورسياسة، مبالعربّية،  ،مظّفر باشا، اإلسكندريّة .48

 .1907، منسوب إىل األمري شكيب أرسالن من عّدة مصادر معاصرة له أو متأّخرة عنه 
 منشورسياسة، بالعربّية، ، إلى العرب: بيان إلى األّمة العربّية عن حزب الالمركزيّة .49
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 .1914اآلستانة،  
 منشورسياسة، بالعربّية،  أعمال الوفد السورّي الفلسطينيّ  .50

، البيانات واملذّكرات واملطالب اليت قّدمها األمري شكيب مع إحسان اجلابرّي إىل 1922إىل تشرين األّول  1922)من أيّار  
  صفحة. 152، 1923، يناير القاهرة، املطبعة السلفّيةمجعّية األمم يف جنيف(، 

 منشور، بالعربّية، سياسة، خالصة كتاب نقوال سيفور محادثات مع أناتول فرانس .51
زبدة أقوال صحف )ترمجة وتقدمي وتعليق(، تأليف جان جاك بروسون، و أناتول فرانس في مباذله كتاب ترمجة ومع اخلالصة

، الطبعة األوىل، القاهرة، املطبعة العصريّة، تعليقات شكيب في األدب والفلسفة والتراجم، وفرنسا يوم وفاة أناتول
 صفحات. 310، 1925

 بالعربّية، حتقيق وتقدمي )سياسة(، منشور، (لوثروب ستودارد األمريكيّ )ملؤلّفه  يّ حاضر العالم اإلسالم .52
صفحة؛  1588، 1925ترمجة عجاج نويِهض، تعليق شكيب أرسالن، أربعة أجزاء، الطبعة الثانية، مصر، املطبعة السلفّية، 

 . 1974؛ بريوت، طبعة دار الفكر، 1933الطبعة الثالثة، مصر، مطبعة عيسى الباّب احلليّب، 
 منشورسياسة، بالعربّية،  المسألة السوريّة .53

نشر اللجنة التنفيذيّة للمؤمتر السورّي الفلسطييّن، القاهرة،  املفوَّض السامي الفرنسّي دو جوفنيل(، )احملادثات يف باريس مع 
1926.  

 بالعربّية، سياسة، منشور، لماذا تأخ ر المسلمون ولماذا تقد َم غيرهم .54
 صفحة. 166 ،1939؛ الطبعة الثالثة، مصر، مطبعة عيسى الباّب احلليّب، 1930القاهرة، مطبعة املنار،  

 بالفرنسّية، سياسة، منشور، ال يمكن أليّة دعاية في العالم أن ُتَشّوه صورة إنسان .55
، Anne Masse) ،)1936رّد األمري شكيب أرسالن على مهامجيه يف تلك الفرتة من عمالء اإلنكليز والفرنسّيني، آن ماس 

 صفحة. 36
 سياسة، خمطوط، الفرنسّيةب، مدّونات سياسّية ومذّكرات لعصبة األمم .56

إىل وزارة اخلارجّية السوريّة، وهي عبارة عن مرافعاته أمام مجعّية األمم حول  1937جمموعة من عشرين ألف ورقة أهداها عام 
  ."القضّية السوريّة" خباّصة "والقضّية العربّية" بعاّمة، ومراسالته هبذا الشأن

 بالعربّية، سياسة، منشور، الَوحدة العربّية .57
الناشر حمّمد ياسني  عتدال،الدمشق، مطبعة ا ،1937أيلول  20لألمري شكيب أرسالن يف النادي العرّب بدمشق يف حماضرة 
 صفحة. 26[، 1937]عرفة، 
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 ةتعليقات األمير شكيب أرسالن على كتاب مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانيّ  :ب اإلسالميّ أم التعصّ  ب األوربيّ التعصّ  .58
 ، منشوربالعربّية، نقد سياسيّ  ،م1913 -م 1281

صفحات. وكتاب  207، 1995، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 2، ط. م له د. حممد العبدهبه وقدّ ق عليه وهذّ علّ 
تأليف الوزير الروماين ت. ج. دجوفارا، وزير دولة، ومبعوث فوق العادة إىل العاصمة هو من  مائة مشروع لتقسيم تركيا

 م.1914كتبه بالفرنسيَّة، وظهرت الطبعة األوىل منه يف باريس عام اآلستانة،  
 بالعربّية، سياسة، منشور ،بحسب التسلسل الزمنيّ  1950-1800ووقائعه،  مدّونة أحداث العالم العربيّ  .59

 581، 2008الدار التقدمّية، لبنان،  – يوسف قزما خوري، املختارةو  توما توفيق عريضه ،إشراف وحترير يوسف حسني إيبش
 صفحة.

 منشورسياسة، بالعربّية، ، سورية الشهيدة : سلسلة فظائع أرتكبتها مدنّية القرن العشرين في ديار الشام .60
سم التحضري اه على ما جيري بلع العامل كلّ رت نشره ليطّ مبصر، وقرّ  الفلسطيينّ  ته اللجنة التنفيذيّة للمؤمتر السوريّ تقرير تلقّ 

م له مجيل زغيب نيتو، إشراف وحترير ، قدّ م(1925هـ / 1344بة )ة املعذّ وريّ والفظائع يف البالد السوالتمدين من الفجائع 
 صفحة. 48، 2009الدار التقدمية، لبنان،  – ار نصر، املختارةسوسن النجّ 

 منشورنقد سياسّي، بالعربّية، ، عروة االّتحاد بين أهل الجهاد .61
 .2009الدار التقدمية،  لبنان، –د. سوسن النّجار نصر، املختارة  قّدم له د. رضوان السّيد ، إشراف وحترير

 ، منشورسياسةبالعربّية، ة، م ق االت ل ل م س ت ق ب ل : أب ح اث، خ ط ب، م ح اض رات وذك ري ات ش خ ص ي ّ  .62
 صفحة. 360، 2010الدار التقدمّية،  لبنان، -املختارة 

 بالعربّية، سياسة، منشور، زمن العروبة األبتر .63
 صفحات. 306 ،2011الدار التقدمّية،  لبنان، –املختارة 

 بالعربّية، سياسة، منشور، والء حتى الفناء .64
 صفحة. 254، 2011الدار التقدمّية، لبنان،  –املختارة 

 سياسة، منشوربالعربّية،  ،إسالميّات وعروبة .65
 صفحة. 135، 2012، الدار التقدمّية، لبنان - املختارةطبعة أوىل، 

 ، منشورسياسة بالعربّية، ة في السياسة والحرب،وطنيّ رسائل  .66
 صفحة. 277،  2012، الدار التقدمّية، لبنان - املختارة، طبعة أوىل

 ، بالعربّية، سياسة، خمطوطقضّيتنا مع سمّو الخديوي .67
 )لعّله اخلديوي عّباس حلمي الذي حصل صراع بينه وبني األمري شكيب أرسالن خبصوص املوقف من اخلالفة(.
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، سياسة، بالعربّية، إلى اآلن من األعيان من إعالن الدستور العثمانيّ  تُ ن شاهدْ بالعيان وعمّ  تُ كتاب البيان عّما شهدْ  .68
 منشور

 ، بالعربّية، سياسة، منشوررسالة عن ضرب الفرنسّيين لدمشق .69
 

 :العلوم اإلجتماعّية 
 بالعربّية، علوم إجتماعّية، منشور ،اإلسالم والحضارات .70

 صفحة .  178، 2011الدار التقدمّية، لبنان،  – املختارة
 ، بالعربّية، علوم إجتماعّية، خمطوطبيوتات العرب في لبنان .71
 ، بالعربّية، علوم إجتماعّية، خمطوطمدنّية العرب .72
 

 :اللغة 
 ، منشورلرويّة بالعربّية، مطارحات ،مطالعات في اللغة واألدب .73

 صفحة. 176، 1925القدس، الطبعة األوىل، مطبعة )مقاالت خليل السكاكيين وردود األمري شكيب عليه(،  
 بالعربّية، لرة، منشور، القول الفصل في رّد العامّي إلى األصل .74

 .1990حتقيق حمّمد خليل الباشا، املختارة، الشوف، لبنان، الدار التقّدمّية، 
 بالعربّية، لرة، خمطوط، تون اللغةما لم يَر د في مُ  .75
 ، بالعربّية، لرة، خمطوطإصالح العامّية .76
 

 من نصوص األمير شكيب أرسالن المنشورة سابًقا أو المستّلة من مخطوطاته:
 

  ّبالعربّية، أدب السرية، منشور، : النسباألرسالنيّ  السجل 
 ًجات ووثائق وحجن سجاّل وثيقة خمطوطة تتضمّ  .2009 ،الطبعة األوىل ،ةالدار التقدميّ  ،ارإشراف وحترير د. سوسن النجّ 

ة النعمان تها من قبل قضاة جملس الشرع يف معرّ تها ومصداقيّ ، وهذه الوثائق ُبتَّ يف صحّ أرسالن خ لنسب عائلةقدمية تؤرِّ 
هذا )مل يتضح لنا القسم الذي أضافه األمري شكيب أرسالن على  .ودمشق ،وصيدا ،وبريوت ،ر تاريخ أرسالنحيث يتحدّ 

 األرساليّن النسب(. السجلّ 
 بالعربّية، أدب املقالة، منشور، ةمحاضرات وذكريات شخصيّ و خطب و أبحاث  :مقاالت للمستقبل 
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فات شكيب مؤلَّ  د)مل تذكر سائر املصادر هذا الكتاب يف عدا صفحة 360، 2010 ،الطبعة األوىل ،ةالدار التقدميّ 
 أرسالن(.

  ّقواعد التحديث في و  ،لكتاب في األدب الجاهليّ  النقد التحليليّ  يلألمير في كتابَ متان مقدّ  :ة واألدبمن واحة السن
 منشورنقد أدّب، بالعربّية، ، فنون مصطلح الحديث

هذان النّصان منشوران يف عداد مؤّلفات األمري ) 2009الدار التقدمّية،  ،الطبعة األوىل ،ارإشراف وحترير سوسن النجّ 
 .(شكيب أرسالن املنشورة

 
 
 
 
 
 

 
 
 


