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امللخ�ص:
تعر�ض هذه الدرا�سة �إلى مفهوم الوحدة العربية عند حمب الدين اخلطيب (1303هـ 1886/م1389 -هـ
1969/م) �أحد رموز احلركة العربية خالل الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،والذي بد�أ حياته يف دم�شق ،وانتهى
يف القاهرة ،وتنقل بني ا�سطنبول واحلجاز ،بفعل املواقف ال�سيا�سية التي تبناها وطبيعة املهام التي كان ينه�ض
بها بني كاتب �أو رئي�س حترير ملجلة �أو جريدة� ،أو من خالل ع�ضويته يف الأحزاب واجلمعيات ال�سيا�سية .وحتاول
الدرا�سة �إلى جانب التعريف ب�شخ�صيته ،البحث يف تطور الفكر الوحدوي عنده والتحوالت الفكرية وال�سيا�سية التي
عا�شها وعرب عنها يف كتاباته.
تعتمد الدرا�سة افتتاحيات جريدة العا�صمة التي �صدرت يف عهد احلكومة العربية يف دم�شق ،وجملة الفتح التي
�أ�س�سها اخلطيب يف القاهرة ،م�صدر ًا لفح�ص حتوالت الفكر الوحدوي عند اخلطيب ،وت�سعى �إلى ت�سليط ال�ضوء
على البيئة ال�سيا�سية والفكرية التي عا�شها ،و�إ�سهاماته يف ت�أ�سي�س اجلمعيات ال�سيا�سية والفكرية ،وتنتهي الدرا�سة
بتحليل خلطاب الوحدة ومفاهيمها.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الوحدة العربية ,حمب الدين اخلطيب ,القرن الع�شرين ,اجلمعيات ال�سيا�سية ,الفكر الوحدوي ,جريدة
العا�صمة ,جملة الفتح.
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The Development of the Unitary Thinking of
Muhibul – Deen Al-Khatib
A study on the Editorials of Al-Asima Newspaper and Al-Fath Journal
Dr. Mohannad Ahmed

Abstract:
This study tackles the concept of Arab unity in the perspective of Muhibul-Deen AlKhatib (1886-1969). He was one of the most prominent figures of the Arab movement
during the first half of the twentieth century, who started his life in Damascus to end up
in Cairo, traveling from Istanbul to Hijaz. This travel came as a result of the political
standings that he held and the nature of the tasks he embarked on as a writer or an editorin-chief of a paper or a journal, or during his membership in political societies and parties.
The study also attempts to shed a light on Al-Khatib personality, the development of his
unitary thinking and the political and intellectual transformations that he experienced and
expressed in his writings.
he study relays on the editorials of Al-Asimah newspaper that was issued in the era
of the Arab Government in Damascus, in addition to Al-Fath journal, established by AlKhatib in Cairo. The study of these editorials is meant to examine the phases and changes
of the unitary thinking of Al-Khatib, and tend to enlighten the political and intellectual
environment in which he lived, beside his contributions in establishing political and
intellectual societies. The study ends up with an analysis of the discourse and conceptions
of unity

Keywords: Arab unity, Muhibul-Deen Al-Khatib, political societies, Al-Asimah newspaper.
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�ضد الدولة العثمانية ،وكان ذلك بعد �أن تنامى الوعي
العربي جتاه الرغبة باال�ستقالل عن احلكم العثماين.
ت�شكل ذلك الوعي بفعل التقاء رافدين ،الأول:
نظام �شريفي منا وترعرع يف احلجاز ،والذي متثل
بعمل اخلطيب مع ال�شريف ح�سني بن علي مع بدايات
الثورة العربية و�إ�شرافه على �صحيفة القبلة(،)1
وا�ستمر هذا التعاون فيما بعد بعمله مع حكومة الأمري
في�صل بن احل�سني يف دم�شق حني كان اخلطيب واحد ًا
من جمل�س م�شاوري في�صل بن احل�سني بالإ�ضافة �إلى
توليه حترير جريدة العا�صمة( )2وكان ال�شيخ حممد
كامل الق�صاب( )3مع اخلطيب يف هذه التجربة(.)4
والثاين مث ّله جمموعة من املتنورين واملثقفني
والأعيان العرب والربجوازيني ،الذين �شكلوا
اجلمعيات ال�سرية والأحزاب التي �صاغت الفكرة
العربية وبلورتها .وكانت حركة الأعيان قد بد�أت
مع اندالع احلرب الرو�سية –العثمانية (1877
  )1887حيث طرحت خ�سائر احلرب وهزائمال�سلطنة على يد رو�سيا كثري ًا من الت�سا�ؤالت
عند الأعيان حول �سيا�سة ال�سلطان عبداحلميد
وجدواها ،ومن الذين تزعموا حركة الأعيان �آنذاك
�أحمد با�شا ال�صلح(1810-1893م) وحممود منح
ال�صلح(1856-1920م) وال�شيخ �أحمد عبا�س
الأزهري( )1853-1927وال�سيد حممد الأمني
بن علي احل�سيني(1813-1880م) وال�شيخ علي
ع�سريان(ت1321:هـ1903/م) وغريهم( .)5و�إلى
جانب ه�ؤالء كان هناك �سليم �سركي�س وبطر�س
الب�ستاين و�ساطع احل�صري و�شكيب �أر�سالن و�صالح
الدين القا�سمي ورفيق العظم وحمب الدين اخلطيب
وحممد ر�شيد ر�ضا وغريهم ممن عا�صروا اال�ستبداد

مدخل:
مع بداية الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر،
قامت الدولة العثمانية ب�إجراءات عديدة ،كانت
ت�ستهدف �إ�صالح نظم الدولة ،والعودة بها �إلى ما
كانت عليه �إبان مرحلة فتوحاتها الأولى .ومن �أجل
ذلك بد�أت �إ�صالحاتها يف مو�ضوع اجلي�ش والإدارة،
وتفاوتت �آثار تلك الإ�صالحات للواليات العربية من
والية لأخرى ،وقد �ساعد على تلك الإ�صالحات وجود
بع�ض من الوالة املتحم�سني لها .مما �أدى �إلى تعميق
ال�شعور العثماين الذي بد�أ ُي�شكل جزء ًا من املحاولة
العثمانية ال�ستدراك �آخر �أنفا�س الدولة العظمى
التي بد�أ جنمها ي�أفل �آنذاك ،كما كانت الإ�صالحات
ت�ستهدف حت�سني �أو�ضاع غري امل�سلمني يف الدولة،
وبالرغم من جناح الدولة يف �إدارة ِمللها بع�ض
الوقت� ،إ ّال �أنها ف�شلت يف �إدارة القوميات الراغبة يف
زمن الإ�صالح باال�ستقالل والوحدة.
و�إذا كانت الوحدة مل تتبلور يف مفهومها و�شكلها،
�إ ّال �أن الالفت يف �أمر �صياغتها� ،أنها جاءت وليدة
�أفكار مثقفي مرحلة التنظيمات العثمانية املت�أثرة
ب�أفكار الدولة الوطنية ،ومفاهيم الدميقراطية
وم�ؤ�س�سات احلكم الغربية ،كما �أن تلك الأفكار كانت
قد منت �أو ولدت يف ُبنيات ملدن حملية ،ما لبثت �أن
ازدهرت يف املركز العثماين “ا�سطنبول”.
مل يكن العرب �آنذاك راغبني باالنف�صال عن
حكم دولة الدين والدنيا ،ويبدو �أنه مل تت�شكل لديهم
ثقافة انف�صال �إن جاز التعبري ،لكنهم �أدركوا معنى
�أن ُيحكموا ب�إدارة عربية ومبركزية �أقل ،وكان �أملهم
�أن ينه�ضوا بلغتهم .لت�أتي فيما بعد احلرب العاملية
الأولى التي اجربتهم على االنف�صال و�إعالن احلرب
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مدار�س دم�شق ،وكان �أحد طالب مكتب عنرب(،)9
والزم درو�س العلماء ،و�أ�شهرهم ّ
ال�شيخ طاهر
اجلزائري( ،)10ا ّلذي كانت تربطه عالقة �صداقة
بال�شيخ �أبي الفتح اخلطيب( ،)11والد حمب ال ّدين،
حيث عمل على تعيينه مكان والده يف �أمانة دار
الكتب ّ
الظاهر ّية(� ،)12إلى جانب �إتاحة الفر�صة �أمامه
ملتابعة ال ّدرا�سة .وكان ّ
لل�شيخ طاهر �أثر كبري يف
حب العرب والعروبة،
حياة حمب ال ّدين ،فمنه تع ّلم ّ
ومنه كما قال« :عرف عروبته و�إ�سالمه ،ومنه عرف
ال�صدئ الآن ا ّلذي بر�أ هّ
الل منه يف ال ّدهر
�أنّ املعدن ّ
الأ ّول �أ�صول العروبةّ ،ثم تخيرّ ها ظئر ًا للإ�سالم� ،إنمّ ا
هو معدن كرمي ،مل يرب�أ هّ
الل �أ ّمة يف الأر�ض تدانيه
يف �أ�صالته .)13(»..وعلى ذلك ن�ش�أ اخلطيب وانتمى
لأ�سرة كانت من �أهم عائالت دم�شق امل�شهورة بالعلم،
()14
وعليها وظيفة اخلطابة يف اجلامع الأموي.
�أما الع�صر والزمان ،فقد كان حمب الدين
واحد ًا من رموز الفكرة العربية ،الذين ن�شطوا خالل
مرحلة التنظيمات العثمانية .وما رافقها من �إ�صالح
�إداري و�سيا�سي بد�أ ب�إعالن امل�شروطية الأولى عام
1876م( ،)15والتي �أيدها بع�ض �أعيان دم�شق وعلمائها
�أمثال ال�شيخ طاهر اجلزائري (ت1338 :هـ/
1920م)( ،)16الذي ت�أثر به عدد من ال�شباب العربي
يف دم�شق ،ملا كان له من دور يف الت�شجيع على مقاومة
التب�شري واال�ستعمار.
وبعدها انتقل �إلى ا�سطنبول لإكمال درا�سته يف
الآداب واحلقوق عام 1905م ،و�أثناء وجوده هناك
التقى بعدد من الطلبة الذين الحظ قلة معرفتهم
باللغة العربية ،فبد�أ ي�شجعهم على درا�ستها بو�صف
ذلك جزء ًا من عملهم من �أجل النه�ضة املن�شودة،

يف عهد ال�سلطان عبداحلميد الذي ا�ستمر نحو
ثلث قرن( .)1876-1909وكانت دعوتهم وا�ضحة
نحو الإ�صالح والد�ستور وكف الف�ساد و�إعالء �ش�أن
العروبة(.)6
من بني التيار الثاين ،برز حمب الدين اخلطيب
الدم�شقي الأ�صل واملولد ،الذي راح يبحث عن واجب
ال�شرف املناط بهذه الأمة و�أراد لها الوحدة ،وكانت
دعوته يف البداية ال تخلو من رغبة جاحمة بوحدة
عربية على �أ�سا�س قومي ،لذلك وجد ما ميثل �أفكاره
يف حركة الثورة العربية وحكومتها يف دم�شق ،يف حني
جنده يتحول بعد �إخفاق م�شروع النهو�ض العربي
بفعل امل�ؤامرات الغربية يف �أعقاب معركة مي�سلون،
�إلى الدعوة لفكرة الوحدة الإ�سالمية وجامعتها،
وقد ظهر هذا الأمر وا�ضح ًا لدى عدد من املفكرين،
الذين يتبنون مثل هذه الآراء.
ولتوثيق هذه التجربة التي قام بها اخلطيب
واملناقلة التي �أجراها ،فقد اعتمدنا جريدتي
العا�صمة والفتح م�صدرين �أ�سا�سني ،الأولى مبا
مثلته افتتاحيتها من جتربة واعية لظروف املرحلة
التي عا�شها اخلطيب ودعا منها لوحدة عربية ،ومبا
اختزنته من جتربة �إدارية وتدابري وطنية لقيام الدولة
احلديثة يف �سوريا ،والثانية جملة الفتح؛ لأن اخلطيب
عرب فيها عن خماوفه جتاه واقع الأمة الإ�سالمية،
وا�ستمر بوا�سطتها يف الدفاع عن ق�ضاياها امل�صريية
مركزا على الرابطة الإ�سالميةك�سبيل للوحدة.
 .Iن�ش�أة محب الدين اخلطيب:
()7
ولد حمب الدين اخلطيب يف حي القيمرية
مبدينة دم�شق ،يف �شهر �ش ّوال من عام 1303هـ
املوافق لآخر متوز من عام 1886م( .)8ودر�س يف
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الق�صاب ب�صفتهما من رجال جمع ّية العرب ّية
كامل ّ
الفتاة ،يف �أكرث �أموره ا ّلتي كانت تتع ّلق باخلارج.
بعد انت�صار الثورة العربية وخروج الأتراك عاد
اخلطيب �إلى دم�شق ،بعد �أن �أعلن في�صل بن احل�سني
قيام احلكومة العربية ،وتو ّلى حترير جريدة العا�صمة
التي كانت تنطق با�سم احلكومة العربية ،ثم قام
بت�أ�سي�س جم ّلة الزّهراء ،وهي جم ّلة �أدب ّية اجتماع ّية
�شهر ّية� ،صدر العدد الأ ّول منها بتاريخ15حم ّرم من
عام1343هـ ,املوافق لآب من عام 1924م ،وا�ستم ّرت
ال�صدور خم�س �سنوات.
هذه املج ّلة يف ّ
�أ ّما املج ّلة ا ّلتي تع ّد الأ�شهر بني املجالت واجلرائد
ا ّلتي عمل بها اخلطيب� ،أو �ساهم ب�إن�شائها ،فهي
الفتح ،ا ّلتي �أ�س�سها بتاريخ  22ذي احلجة من عام
1345هـ ،املوافق لأ ّيار من عام 1926م .والتي تع ّد
أهم املجالت الإ�سالم ّية ا ّلتي ظهرت يف ذلك
من � ّ
بال�صدور �إلى �آخر �سنة 1367هـ،
الوقت ،وا�ستم ّرت ّ
املوافق لت�شرين ال ّثاين من عام 1948م ،والقت
جناح ًا كبري ًا ،واهتمام ًا بالغ ًا من كا ّفة فئات املث ّقفني
ّ
وال�شباب يف ك ّل البالد ا ّلتي كانت ت�صلها.
()23
تر�أ�س حمب ال ّدين حترير جم ّلة «الأزهر»
م ّد ًة جتاوزت �ست �سنوات ،وكان ذلك فيما بني
1958 - 1952م( ،)24وتو ّلى رئا�سة حترير جمالت
إ�سالمي ،يف
�أخرى فقد عمل يف رئا�سة الق�سم ال
ّ
ال�صحيفة ال ّناطقة با�سم جماعة الإخوان ،وبقي يف
ّ
رئا�ستها م ّدة تزيد عن ثالث �سنوات ،وكانت ت�س ّمى
جريدة «الإخوان امل�سلمون» اليوم ّية( .)25وتو ّلى رئا�سة
حترير جم ّلة «املنهاج»( ،)26وح ّولها من جم ّلة �شهر ّية
�إلى جريدة �أ�سبوع ّية.
مل يقت�صر اخلطيب على عمله ال�صحفي يف

لذا اقرتح على امل�شرتكني بحلقاته ت�أ�سي�س «جمعية
()17
النه�ضة العربية» خطوة �أولى جتاه النه�ضة املرجوة
وبعد ذلك عاد �إلى دم�شق ،ثم تقلد عم ًال يف
القن�صلية الربيطانية يف عدن ،مرور ًا بالقاهرة التي
التقى فيها عدد ًا من ال�سوريني �أمثال ر�شيد ر�ضا،
وكان يدعو يف رحلته تلك �إلى نه�ضة العرب .ثم ر�أى
�أنه ال بد من العودة �إلى دم�شق ،ولكن عدم اعرتاف
احلكومة العثمانية بت�أ�سي�س جمعية حتمل ا�سم
«النه�ضة العربية» كان �سبب ًا يف حمله على العودة �إلى
الأ�ستانة ،و�إكماله لدرا�سة احلقوق .وهناك بد�أ ُيـقنع
ناد لل�شباب العربي ،فربزت فكرة
زمالءه بت�أ�سي�س ٍ
النادي الذي يقول عنه م�صطفى ال�شهابي �إنه« :عقد
يف دار ي�سكنها حمب الدين اخلطيب والدكتور �أحمد
قدري»( ،)18وقد كان للمنتدى جملة خا�صة به ،ولكن
يبدو �أن �سفر بع�ض ال�شباب العربي وموقف احلكومة
الرتكية جعله ي�ؤول للإغالق يف عام 1915م(.)19
ال يكتمل احلديث عن تطور الوعي ال�سيا�سي لدى
حمب الدين اخلطيب دون التوقف عند عمله يف
ال�صحافة ،والذي �شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا يف تكوين وعيه
وبلورة اجتاهاته الفكرية� ،إذ �إنه عمل يف ال�صحافة
()20
يف �سن مب ّكرة ،حني بد�أ يف �صحيفة ثمرات الفنون
ويف جريدة امل�ؤ ّيد( )21ل�صاحبها علي يو�سف(.)22
ومع قيام ال ّثورة العرب ّية الكربى �سنة 1916م,
بطلب من
�سافر حمب ال ّدين اخلطيب �إلى احلجاز ٍ
ّ
ال�شريف ح�سني �شريف م ّكة ،وذلك من �أجل ت�أ�سي�س
جريدة القبلة ،فقام بذلك وتو ّلى رئا�سة حتريرها،
و�أ�شرف على املطبعة الأمري ّية حلكومة احلجاز طوال
م ّدة �إقامته يف احلجاز ،وا ّلتي امت ّدت ثالث �سنوات،
وكان ّ
ال�شريف ح�سني ي�ست�شريه ،هو و�صديقه حم ّمد
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جمع �أعمال هذا امل�ؤمتر يف كتاب ن�شره يف القاهرة
�سنة 1913م(.)35
تويف حمب ال ّدين اخلطيب يوم � 22ش ّوال �سنة
1389هـ املوافق  30كانون الأ ّول من عام 1969م،
بالقاهرة بعد �أن �أم�ضى حياة مليئة بالعمل وال ّن�شاط.
تاركا وراءه كثري ًا من الكتب وامل�ؤ ّلفات والتحقيقات،
منها :احلديقة ،ومع الرعيل الأول ،والأزهر ما�ضيه
وحا�ضره وطاغور ،واجتاه املوجات الب�شرية وجعفر
الع�سكري ،وخمت�صر التحفة الإثنا ع�شرية (حتقيق)
والعوا�صم من القوا�صم (حتقيق) ،واخلطوط
العري�ضة للأ�س�س ا ّلتي قام عليها دين ّ
ال�شيعة،
وغريها من الكتب واملقاالت والتحقيقات.
 .IIالفكر الوحدوي عند محب الدين
اخلطيب حتى عام :1916
يجد املتتبع ل�سرية حمب الدين اخلطيب �أنه تلقى
ثقافة �سيا�سية وا�سعة ،فقد تنقل بني عوا�صم الثقافة
العربية واملركز العثماين ،وفرت له �صالته وعالقاته
مع �أقرانه من النخبة العربية ثقافة �سيا�سية وا�سعة،
جعلته ي�سهم ب�شكل مبا�شر يف اجلمعيات واملنتديات
والأحزاب ال�سيا�سية التي ن�شطت قبل عام .1916
يقول �أحمد قدري يف مذكراته« :وكنا نهدف من
�إطالق ا�سم الفتاة على جمعيتنا ،ا�سم (اجلمعية
العربية الفتاة) ،ولكننا خ�شينا �أن يلفت هذا اال�سم
�أنظار االحتاديني فيقع حتت طائلة طغيانهم وكان
مركز اجلمعية يف باري�س ،)36(»...ويبدو �أن اخلطيب
كان الع�ضو املعتمد لهذه اجلمعية يف م�صر ،والتي
كانت تهدف �إلى« :النهو�ض بالأمة العربية �إلى
()37
م�صاف الأمم احلية بالدرجة الأولى».
ويبدو �أنه لعب دور ًا مهم ًا يف هذه اجلمعية ،ويظهر

التحرير فقط ،فموقع رئي�س التحرير كان يفر�ض
عليه كتابة افتتاحية املجالت �أو ال�صحف التي ٍر�أ�س
حتريرها� ،إلى جانب ما كتبه يف كثري من املجالت
الأخرى من مقاالت كانت تعبرّ عن �أفكاره ومنهجه
إ�سالمي ،ويبينّ فيها مكانة العروبة والإ�سالم،
ال
ّ
فكان منها :جم ّلة «املقتطف»( ،)27وجم ّلة «التّم ّدن
إ�سالمي»( .)28ويف م�صر �أن�ش�أ اخلطيب مع �صديقه
ال
ّ
ال�سلف ّية
عبد الفتاح قتالن(�)29سنة 1909م املطبعة ّ
أهم و�أكرب دور ال ّن�شر �آنذاك ،وكان
ا ّلتي كنت من � ّ
ال�سلف ّية دور عظيم يف ن�شر الترّ اث ،واهت ّمت
للمطبعة ّ
خا�صة بن�شر كتب الترّ اث وحتقيقها.
ب�صورة ّ
و�إلى جانب ت�أ�سي�سه جلمعية ال ّنه�ضة العربية –
كما �أ�شرنا -يف ذي القعدة 1324هـ� /أيلول 1906م،
ال�سر ّية ،ا ّلتي انت�شرت
انت�سب �إلى كثري من اجلمع ّيات ّ
يف ذلك الوقت مطالب ًة بحقوق العرب من الرتك.
ويف م�صر ،التقى من جديد ال�شيخ حممد ر�شيد
ر�ضا( ،)30وبرز دوره ب�شكل ملحوظ يف �صحيفة
«امل�ؤيد» ،التي عمل بو�ساطتها على ن�شر فكره و�آرائه،
كما ا�ستغلها يف الدعاية حلزب الالمركزية ،الذي
طبع قانونه الداخلي و�صار فيما بعد �سكرتريا ثانيا
يف جلنته الإدارية( ،)31وكان من �أهم �أهدافه �أن ت�أخذ
الدولة بالالمركزية يف �إدارة والياتها العربية(.)32
وا�شرتك يف جمعيات عديدة ومنها :املنتدى
الأدبي( ،)33وجمع ّية العرب ّية الفتاة ( ،)34و�شارك يف
العربي الأ ّول يف باري�س ا ّلذي ُعقد بالتّعاون
امل�ؤمتر
ّ
بني اجلمع ّية العرب ّية الفتاة ،وحزب الالمركز ّية
الإدار ّية العث ّماين ،واجلمع ّيات الإ�صالح ّية يف البالد
العثمان ّية .وكان اخلطيب الوا�سطة ا ّلتي جمعت بني
اجلمع ّية العرب ّية الفتاة وحزب الالمركز ّية ،وقد تو ّلى
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يف باري�س ،وكانت الغاية من ذلك االت�صال «تعميم
()41
احلركة العربية ون�شر فكرتها».
ا�ستمر اخلطيب يف الدعوة �إلى احلكم الالمركزي
�أو اال�ستقالل �ضمن الرابطة العثمانية ،لكن تنامي
حركة الوعي العربي بعد الثورة على احلكم العثماين
 1916اختلف ،وذلك بح�سب م�ؤ�شرات الفكرة العربية
لتدعم حركة اال�ستقالل العربي عن احلكم العثماين
وهذه امل�ؤ�شرات دفعت اخلطيب �إلى االلتحاف
بال�شريف احل�سني بن علي ،للإ�شراف على �صحيفة
القبلة التي �صدرت مع قيام الثورة العربية ،كما كان
اخلطيب واحد ًا من م�ست�شاري ال�شريف �آنذاك.
 IIIالفكر الوحدوي يف الإطار القومي

ذلك من احتفاظه مبجموعة كبرية من الوثائق
اخلا�صة بها ،كما حملت �شروط االن�ضمام �إليها
دالالت جادة من �أجل ال�سعي للنه�ضة� .إذ ي�شرتط
يف الع�ضو �أن «يكون عربي ًا خمل�ص ًا لأمته معروف ًا
بالأخالق الفا�ضلة والثبات واجلر�أة  ...مبا تتطلبه
()38
غاية اجلمعية».
مل تخرج الفكرة العربية يف �إطار اجلمعية
لتنادي باالنف�صال عن الدلوة العثمانية لقدر ما
كانت تتمثل يف غايتها الأولى ،الدعوة �إلى ا�ستقالل
البالد العربية ا�ستقال ًال تام ًا بجميع معانيه احلقوقية
وال�سيا�سية ،ولكن يف ظل ال�سلطنة العثمانية ،وت�أييد
ذلك اال�ستقالل يجعل الأمة العربية يف م�صاف
الأمم احلية ،ومن �أجل حتقيق مثل هذه الغاية الب ّد
من ال�سعي اجلاد ،لذلك جعلت اجلمعية من وظائفها
العامة واجب تقوية ال�شعور العربي بني طبقات الأمة
العربية كافة ،ومنطلقها يف ذلك «عربي فيها قبل كل
�شيء ويف كل �شيء»)39(.وتكمن �أهمية هذه اجلمعية
التي مثلها اخلطيب يف م�صر ،كونها لعبت دورين
مهمني هما:
 - 1الوقوف يف وجه احلركة الطورانية
 - 2ر�سم خطوط امل�ستقبل للحركة العربية التي
تطورت فيما بعد للمطالبة باالنف�صال عن الدولة
العثمانية وت�أييد الثورة العربية الكربى.
ظهرت �أهمية تلك اجلمعية فيما نادت به عند
انعقاد امل�ؤمتر العربي الأول يف باري�س يف حزيران/
يونيو عام  ،1913ومتثل ذلك يف املطالبة بالعديد من
الإ�صالحات العثمانية يف الواليات العربية )40(.وقد
آنئذ واحد ًا من �أع�ضاء
كان حمب الدين اخلطيب � ٍ
حزب الالمركزية الذي ات�صلت به جلنة امل�ؤمتر

:1920 - 1916

بعد خروج الأتراك من بالد ال�شام ،عاد اخلطيب
�إلى دم�شق ،بعد �أن �أعلن الأمري في�صل بن احل�سني
قيام احلكومة العربية ،وتو ّلى حترير جريدة العا�صمة
التي كانت تنطق با�سم احلكومة العربية .ويظهر
جلي ًا �أن تفكريه الوحدوي اعتمد يف هذه املرحلة على
الدعوة اليقاظ الوعي القومي ويف �إطار فكري ال يجد
تعار�ضا بني الوطنية والقومية العربية.
لذلك ،اختار حمب الدين اخلطيب لالفتتاحية
الثانية يف جريدة العا�صمة ،عنوان “قوميتنا
العربية”( )42وذلك �أمر دا ٌل على توجهه بعد رحلة
التحرر العربي التي بد�أت عام 1335هـ1916 /م،
لت�أخذ االفتتاحية فيما بعد عناوين تدل على حجم
العظة والعربة التي �أراد اخلطيب �أن يهديها جليل
ع�صره ،وقد �أراد البداية بالقومية العربية بقوله:
“نحن عرب ليحيا العرب” )43(.وظهر الت�أكيد
على هذا ال�شعور بعد عودته �إلى القاهرة يف جملة
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الفتح( ،)44وكان �سابق ًا ُعرف بعالقته مع ال�شريف
احل�سني بن علي ومن بعده مع �أبنائه ،وهي العالقة
التي ظهرت معاملها عرب جريدة (القبلة) التي �صدر
�أول �أعدادها يف � 16آب� /أغ�سط�س عام .1916
�أما العا�صمة ،فقد جاء �إ�صدارها يف دم�شق يف
وقت حا�سم من تاريخ احلركة العربية وهو وقت زيارة
اللجنة التي عرفت با�سم جلنة “كنج كراين»� ،إلى
�سوريا �سنة  1919بهدف ا�ستق�صاء رغبات ال�سوريني
يف نوع احلكم الذي يرغبونه بعد �إعالن الرئي�س
الأمريكي «ودرو ويل�سون» عن حق ال�شعوب يف تقرير
()45
امل�صري.
بد�أ اخلطيب فكره نحو الوحدة العربية يف الإطار
القومي ،بت�سا�ؤل جتاه النه�ضة والوحدة ،بقوله :فهل
�أعددنا �أنف�سنا للعمل؟ وهل نحن مت�أهبون للم�سري
�إلى الأمام كما �سارت الأمم احلية ،فنكون �أمة قوية
بكل و�سائل القوة والغنى من زراعة وجتارة»(� .)46إذن،
فمدخل القوة والوحدة والنه�ضة لديه ،هو التوجه نحو
العمل والتجديد والبناء ال�صادق ،والذي �سي�ؤكد على
�أنه الب ّد له من نتيجة يف مو�ضوع افتتاحية رجال الغد
بقوله «الغد � ٍآت على كل �أمة كما ي�أتي زمن احل�صاد...
()47
ونحن �أبناء �سوريا �أمة نا�شطة بحول اهلل».
�أما دعامة اال�ستقالل والوحدة عنده ،في�صرح بها
على �أنها يجب «�أن تكون الأمة غري مقيدة مب�صالح
�أمة �أخرى حتول بينها وبني املرونة ...والتدرج
باال�ستقالل االقت�صادي �شرط �أ�سا�سي لال�ستفادة من
اال�ستقالل ال�سيا�سي ،)48(»...يف حني جنده يقيم وزن ًا
كبري ًا مل�س�ألة الأخالق جتاه اال�ستقالل عندما يقرر:
()49
«�أنَّ الدعامة الثانية لال�ستقالل هي الأخالق.»...
ولعل ذلك قاده لأن يكتب يف م�س�ألة مهمة هي
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الرتبية اال�ستقاللية ،واملبادئ الدميوقراطية .عندما
جنده ُيلمح �إلى �أن ذلك كان ِ�سمة للع�صر الذي عا�شه،
وقد بد�أت احلكومة العربية �آنئذ يف �سوريا ت�سعى
نحوها يقول�« :إن الروح الدميقراطية تنمو يف �سوريا
()50
�سري ًا طبيعي ًا ال ب�أ�س به ،فلندعها يف طريقها.»....
هذه ال�صيغة يف الكتابة عن الغد الأف�ضل لدى
اخلطيب ،من منطق الرتبية والأخالق والعمل،
دفعته ل�صياغة جديدة ،هي فكرة الأمة ،التي يرى
�أنها قافلة عظيمة �سائرة ،ولها �أربعة مقومات هي:
اللغة والدين والت�شريع القومي وال�سلطة الوطنية(،)51
وتلك املقومات ،تقود �إلى رفاه الأمة وقوتها� ،إذا ما
حققت �شروط وجودها؛ وذلك الرفاه يف ر�أيه كان
قد بد�أ مع اخلطوات التي بد�أتها احلكومة العربية
يف دم�شق ،يقول« :يظلمنا من ينكر علينا اخلطوات
التي خطوناها» )52(.لتكون احل�صيلة املرتتبة على
تلك اخلطوات يف ر�أيه النهو�ض بالعربية لغة ونه�ضة
�أدبية ،بو�ساطة املراجعة والن�شر والت�أليف ،و�أما �أداة
الت�شريع بالنهو�ض بالعروبة فهي موجودة يف ر�أيه يف
املدار�س التي تن�شئ الأجيال ،يقول« :وبعد ف�إن يف
الإمكان ت�سريع خطوات نه�ضتنا الأدبية �إذا عنيت
مدار�سنا بتعويد تالميذها على املطالعة وحببت
()53
�إليهم اقتناء الكتب العربية.»...
ومن �أجل حتقيق الوحدة القومية جند اخلطيب
ينخرط يف اجلمعيات ال�سيا�سية العربية التي قامت
يف بالد ال�ش ـ ـ ــام يف احلقبة املمـ ـ ـ ـ ــتدة بني عامي
1918 - 1908م ،وما �إن قامت احلكومة العربية
يف دم�شق يف ع�صر في�صل بن احل�سني ،حتى كان
اخلطيب على موعد مع املنجز ال�سيا�سي حلكومة
الوحدة العربية.
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العربية الفتاة عام 1909م ،وبعد ذلك �شارك يف
امل�ؤمتر العربي الأول الذي عر�ضت فيه الق�ضية
العربية ،وكل ذلك من �أجل النهو�ض بالأمة.
 :IIIIالرابطة الإ�سالمية يف مواجهة
الهجمة اال�ستعمارية:
�إذا كانت الدعوة �إلى الوحدة العربية يف �إطارها
القومي قد �شكلت �أحد �أهم مالمح فكر حمب الدين
اخلطيب خالل ال�سنوات  ، 1916-1920وذلك من
�أجل ا�ستعادة العرب موقعهم احل�ضاري� ،إال �أن هذا
املفهوم �سيتغري يف املرحلة التالية ،التي �شهدت تق�سيم
البالد العربية بني الدول الغربية ،ومن ّثم �سيتحول
مفهوم الوحدة يف وعي حمب الدين اخلطيب �إلى
انها متثل اخلطوة املناه�ضة لال�ستعمار ،و�أنها الرد
احلقيقي على حماولة تق�سيم البالد العربية ،و�سريى
�أن الوحدة �أ�سا�سها ال�شعور الديني امل�شرتك باعتبار
�أن الإ�سالم العامل املوحد للأمة� ،أي �إن فكرة الوحدة
العربية لي�ست علمانية �أو قومية بالدرجة الأولى.
وبعد �سقوط العامل الإ�سالمي يف يد اال�ستعمار،
ووقوع البالد العربية حتت الهيمنة والتجزئة نادى
اخلطيب ب�ضرورة املحافظة على الرابطة الإ�سالمية
بني �شعوب الأمة و�أقطارها ،م�شري ًا �إلى �أنها وحدة
�سيا�سية و�شعورية وروحية ،يقول« :ف�أنا ب�صفتي
م�سلم ًا �شريك لكل حممدي يف جامعة الإ�سالم ،وهي
عندي �أ�شرف اجلامعات؛ لأنها جتمعني مع �إخواين
()57
امل�سلمني بالروح والتفكري والإبداع».
يرى اخلطيب �أنّ ن�شوب احلرب العاملية الأولى
1333هـ1914/م كان له دور وت�أثري �سلبي على �أمة
العرب ويقظتهم ،وذلك لأن رجال النه�ضة العربية
قد بد�أوا ي�سريون بالتدرج يف بعث العروبة ويقظة

وبذلك جند �أن الفكرة العربية يف تطورها نحو
الوحدة عربت عن ذاتها لدى اخلطيب من خالل
الدعوة �إلى �إيقا�ض الوعي القومي ،الذي كان يتبلور
ويتنا�سق بالتدريج مع ما ينتاب الأمة العربية من
�أحداث وم�صائر ،فبعد �أن كانت مطالب العرب
تنح�صر بحكم ال مركزي قبيل احلرب العاملية الأولى
فقد تطور مفهوم الفكرة العربية عند اخلطيب فيما
بعد �إلى الدعوة لال�ستقالل وت�أييد الثورة على احلكم
العمثماين ،لكنه يف املرحلة التالية وبانتقاله �إلى
القاهرة �سيكون منطلق التفكري الوحدوي عنده يف
�إطار الرابطة الإ�سالمية.
يرى اخلطيب �أن للعرب قابلية نحو الوحدة
ال�شاملة ،ومبعث هذه القابلية �أن للأمة �صفاتها
الأ�صيلة التي تربهن عليها دوم ًا وتعيدها �إلى
ما�ضيها امل�شرف( ،)54لكنه �أ ّكد يف مو�ضع �آخر على �أن
ً ()55
«امل�سلمني لن يتوحدوا �إ ّال �إذا توحد العرب �أوال».
ويظهر �أنه ر ّكز جهوده يف بداية رحلته على
االهتمام بالعروبة وفكرتها القومية ،وذلك باالعتماد
على اللغة العربية دعامة مهمة من دعائم الروابط
العربية ،وهو يف ذلك يتفق مع بع�ض املفكرين العرب
�أمثال �ساطع احل�صري مث ًال ،الذي يرى �أن اللغة هي
الأ�سا�س يف بناء القوميات ،والب ّد ملن يت�ص ّدى للريادة
الفكرية لهذه الأمة العربية �أن يعطي لغتها الأهمية
()56
الكربى.
�آمن اخلطيب بدور ال�شباب العربي يف �ضرورة
حتقيق الوحدة ،فراقبهم بعينه الناقدة و�ساءه قلة
اهتمامهم باللغة العربية ،ف�أ�س�س لهم يف الأ�ستانة
منتدى خا�ص ًا بهم ،وكان ذلك �أول ن�شاط له نحو
م�شروعه الوحدوي ،ثم �ساهم يف ت�أ�سي�س جمعية
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والقومية العربية ،من �سبل الوحدة يف نظره ،فنجده
يركز على ذلك وبخا�صة بعد عودته مل�صر وعرب
مقاالته يف الفتح والزهراء واحلديقة ،ف�إن الأمر مل
يكن �إال بعد �أن ر�أى م�شروع الوحدة ينتهي ب�صورة
م�أ�ساوية بعد انتهاء حركة ال�شريف احل�سني بن علي
واالخفاقات التي مني بها م�شروعه النه�ضوي ب�سبب
ال�سيا�سات اال�ستعمارية والت�آمر الدويل على البيت
الها�شمي مما �أثر على عالقات العائلة الها�شمية
بعدد من املفكرين.
ومن مظاهر ذلك الت�أثر حتول حممد ر�شيد
ر�ضا وحمب الدين اخلطيب عن موقفهما يف العمل
مع حركة الثورة العربية بعدما �آلت �إلى نهايتها
املعا�صرة لهم ،وعودتهما �إلى احلديث عن فكرة
الإ�سالم واجلامعة الإ�سالمية .ويبدو �أن احلديث
عن الإ�سالمية وخطاب الوحدة ي�أتي بعد كل مرحلة
يرتاجع فيها م�شروع العروبة املوحدة.
عربت جملة «الفتح» يف �سنواتها الأولى عن خيار
الرابطة الإ�سالمية ب�شكل جلي ،فقد نا�صبت العداء
كل من �ش�أنه تهديد الإ�سالم وامل�سلمني ،وهي يف
فل�سفتها التي جاءت بها افتتاحية العدد الأول �ضد
النزعات «الهدامة والهجمات التي يوجهها امللحدون
نحو �أ�صول الإ�سالم وقواعده فكان ذلك من دواعي
�إ�صدار �صحيفة دينية علمية �أدبية تقوم بالدفاع عن
الإ�سالم وتعمل على متثيله للقراء متثي ًال �صحيح ًا
بريئ ًا من ال�شوائب»(.)63
ومن �أجل ذلك راح اخلطيب يبحث عن العوامل
التي �أدت �إلى ت�أخر الإ�سالم وامل�سلمني ،والتي
ح�صرها ،بفقدان الزعماء ذوي امليول ال�سامية
واملطامح الإ�سالمية الوا�سعة ،وفقدان العناية

�أهلها ،وذلك �أ�شبه ما يكون مب�شروع ح�ضاري تظهر
نتائجه تدريجي ًا ولي�س دفعة واحدة .وي�ضيف�« :إن
من �سوء حظ القومية العربية �أن احلوادث الطائ�شة
جعلت ت�سابق اخلطوات احلكيمة التي كان يخطوها
رجال النه�ضة العربية ،فبينما هم يعملون على
ترقية �شعوبهم باملعارف والتهذيب ...فوجئوا بن�شوب
()58
احلرب الكونية ثم بدخول تركيا فيها.»...
وكان اخلطيب معجبا مب�شهد الوحدة ،فدعا �إلى
عدم اخل�ضوع للتق�سيمات اال�ستعمارية� ،إذ جل�أ �أو ًال
�إلى �إيقاظ رابطة الأخوة الإ�سالمية ،خماطب ًا �أبناء
الأمة الإ�سالمية ب�ضرورة تعاونهم مل�ساعدة الأمة
لتخلي�صها مما انتابها من �أمرا�ض( ،)59وير�سم
دعوته للوحدة من �أجل رفعة الأمة.
والوحدة يف هذا الإطار� ،ستقود �إلى خطوات
عملية على طريق الوحدة ال�شاملة ،لذا جنده يعمل
على ذلك بعقد امل�ؤمترات الثقافية التي من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف توحيد الثقافة ،ثم االنتقال من مو�ضوع
الثقافة �إلى مو�ضوع ال�سيا�سة ،مرور ًا مب�س�ألة ال�صناعة
واالقت�صاد ،ثم تت�سع دائرة الوحدة عنده لت�شمل
االجتماع ال�سكاين من حيث املواالة واملنا�صرة ،حتى
()60
يعود امل�سلمون ج�سم ًا واحد ًا من جديد.
ولعل �سبيل الوحدة القوي عنده هو التالحم
القوي ،ف�أبناء الأمة تت�صل �أمانيهم «ب�آ�صرة واحدة
وعقولهم ت�شرتك يف عقيدة واحدة وقلوبهم تتحرك
ب�أمنية واحدة»(� .)61إ�ضافة لذلك ،يرى �أن من ُ�سبل
الوحدة ،وحدة املطمح والآمال ،لأن وحدة �أمته
«م�ستمدة من املطمح ،وم�ستمدة من الآالم والأمثال،
()62
ويف حاجاتها العلمية واالقت�صادية..الخ».
لذلك ف�إن الإ�سالم هو العامل املوحد للأمة
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�أمثال �شكيب �أر�سالن وم�صطفى الرافعي وحممد
اخل�ضر ح�سني وغريهم(.)72
ومن الق�ضايا الكربى التي وقف عندها اخلطيب
يف الفتح �إلى جانب توليه الرد على كتاب ع�صره
الذين خا�ضوا يف ق�ضايا دينية( ،)73الك�شف عن
م�س�ألة تن�صري الرببر يف ال�شمال الإفريقي(.)74
كما جنده يتولى الإر�شاد جلمعية ال�شبان امل�سلمني
وتو�ضيح �أهدافها� ،إلى جانب متابعة الفتح لأخبار
فروع اجلمعية ون�شاطاتها(.)75
مار�س اخلطيب دور املنظر جلمعية ال�شبان
امل�سلمني فقد خاطبهم بقوله« :يجب �أن يكون وطنك
وقومك وبنو �أمتك �أحب اجلامعات �إليك ،فال تدع
لأعداء وطنك و�أمتك ودينك جما ًال( )76النتقا�ص كرامة
هذه اجلامعة املقد�سة� ،أو احلط من منزلتها �أو الطعن
()77
يف �شيء منها �أو الإقالل من �أ�صدقائها..الخ».
وي�ؤكد اخلطيب يف افتتاحياته ،على �أن اجلامعة
القومية والإ�سالمية ،والإ�سالم ي�أمران امل�سلم ب�أن
يكون وطنيا وب�أن يجاهد يف �سبيل وطنه( .)78ويتخذ
اخلطيب من املنا�سبات الإ�سالمية و�سيلة لتذكري
الأمة مبا�ضيها ،ويدعوها للنهو�ض �ضد تردي
�أو�ضاعها فقد كتب يف ذكرى معركة حطني« :يا
�أمتي هيا بنا نغت�سل جميعا يف مياه طربيا ون�شهد
تراب حطني على �أن نتجرد من �أدران الي�أ�س القاتل
وال�شهوات اخل�سي�سة والأنانية احلقرية.)79(»..
وعنى اخلطيب باحلديث عن م�ستقبل الإ�سالم
وامل�سلمني يف مقاله «موقف امل�سلمني احلا�ضر»
بقوله« :نحن نرى �أن املعركة القائمة الآن بني ال�شرق
والغرب �أو بني الإ�سالم وامل�سيحية هي �إمنا �صفحة
من �صفحات حرب متوا�صلة ابتد�أت يوم كان بطر�س

بامل�صالح العامة وفقدان الرتبية الإ�سالمية ،وفقدان
العناية بال�سيا�سة اخلارجية( .)64كما �أنه ع ّد الفتح
منربا �إ�سالميا للدفاع عن الإ�سالم وما يحيط بثقافته
من حتديات و�أفكار �إحلادية ،ف�أنربى للرد على طه
ح�سني و�أفكاره يف العالقة بني الدين والعلم(.)65
وفتحت جملة الفتح الباب لعلماء الأزهر بن�شر
مقاالتهم عن الإ�سالم ودعوته(� ،)66أو الدفاع عنه �ضد
امللحدين وكثري منها كان ال يحمل تواقيع(.)67
 :Vالوحدة يف �إطار الرابطة الإ�سالمية:
تو�ضح مبادئ جملة الفتح ال�صريورة التي اجته
�إليها حمب الدين اخلطيب يف فكره الوحدوي منذ نهاية
الع�شرينات من القرن الع�شرين ،وهذه املبادئ ترى �أن
الفتح«:لأهل القبلة جميع ًا العامل الإ�سالمي وطن واحد
وامل�سلمون �إلى خري ،ولكن ال�ضعف يف القيادة �أدى �إلى
واقع �صعب� ،أنت – يخاطب جمهور الفتح� -إلى ثغرة
من ثغور الإ�سالم ،الفتح ر�سالة �إلى الأقطار الإ�سالمية
الفتح رابطة روحية بني قرائها.)68(»..
�أو�ضح اخلطيب �أن ال�شرق الأدنى ال يريد �إال
اال�ستقالل ،ومن �أجل ذاك دعا �إلى حتقيق الذات
ورف�ض التغريب ،لذا جنده يعر�ض ل�صور التغريب،
ومنها ق�ضية اللبا�س الإفرجني يف املدار�س ،كما �أنه
مل يتوان عن و�صف نظام ال�سلطان عبد احلميد ب�أنه
كان «�سم�سار ًا حلكومات �أوروبا بل كان بولي�سيا ي�أخذ
()69
من جيوب امل�سلمني وال�شرقيني نقودهم..الخ».
وطالب اخلطيب �أن تكون الت�ضحية عند �شباب الأمة
لأجل الإ�سالم والأمة الإ�سالمية( .)70ومل يقت�صر
اخلطيب على نف�سه يف الكتابة عن ق�ضايا الأمة
الإ�سالمية( ،)71بل �إنه ا�ستقطب كبار الكتاب للدفاع
�أو لعر�ض ق�ضايا الأمة وتو�ضيح �صورة الإ�سالم،
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النا�سك يطوف بحماره بالد �أوروبا حمر�ض ًا على
()80
�إثارة احلروب ال�صليبية»...
مل يكن حديث اخلطيب عن راهن الأمة يف �ضوء
حتدياتها فقط بقدر ما كتب �أي�ضا عن �سبل اخلروج من
الت�أخر وهذا ما جاء به مقال �إلى �أين نحن �سائرون،
وفيه قال « :ال خمرج لنا �إال با�ستعمال �آالت الغرب
البخارية والكهربائية ولكن يجب �أن يكون لذلك نظام
توازن..الخ»( .)81كما بني اخلطيب يف حتليله ل�سيا�سة
اال�ستعمار� ،أن ال�صراع احل�ضاري بني �أوروبا والأمة
الإ�سالمية ،قاد �إلى هيمنة الغرب على ال�شرق العربي،
و�أن الغرب �سعى �إلى الق�ضاء على قوة العرب من �أجل
متزيق وحدتهم؛ لأن الوحدة من عنا�صر القوة ،فقد
دعا �إلى القومية العربية والوحدة ردا على الوطنيات
()82
ال�ضيقة التي كان يغذيها اال�ستعمار.
فهو �إذن ،يرف�ض الوطنيات ،وجاء هذا الرف�ض
بعد �إ�صداره �صحيفة الفتح يف �أيار  1926والتي
ا�ستمرت �إلى ت�شرين الثاين  ،1948وبو�ساطتها م�ضى
يكمل ر�سالته يف خدمة �أمته العربية ،ويجب الت�أكيد
هنا على �أن جتربة احلكومة العربية الفي�صلية يف
دم�شق �أثرت يف وعيه وهواج�سه جتاه م�س�ألة الوحدة
ومفهومها ،والتي ظهرت عنده بالرتكيز على رابطة
الإ�سالم ،ولي�س بالوطنيات و�أفكارها واجتاهاتها،
يقول« :ومن هنا كانت الع�صبية الوطنية ممقوتة يف
()83
الإ�سالم ومثار تفرقة بني �أهله».
ولكن الأمر ال يخلو من التبا�س ،ففي مقالته الأولى
يف جريدة العا�صمة ،والتي حملت عنوان «قوميتنا
العربية»(� ،)84أفا�ض يف احلديث عن الوطنيات
العربية ،فعر�ض لقومية ال�سوريني ووطنيتهم،
واللبنانيني والعراقيني وعزز ذلك العر�ض ب�أمثلة
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من التاريخ العربي القدمي( ،)85ثم جنده ينقلب على
موقفه ال�سابق حني يقول« :و�صاروا يتع�صبون للقطر
الواحد ،بل �صاروا يف القطر الواحد يتع�صبون للبلدة
الواحدة ،بل �صاروا يف البلدة الواحدة يتع�صبون
()86
للحي الواحد من �أحيائها».
ومهما كانت م�س�ؤولية الوطنيات عن الإخفاق يف
م�شروع الوحدة العربية ،ف�إن العروبة مبفهومها العام
تعد العامل املحرك عند اخلطيب جتاه م�س�ألة الوحدة
الأ�شمل للأمة الإ�سالمية ،ولكن ال�س�ؤال هنا ،ملاذا
يقبل حمب الدين اخلطيب بالعروبة عام ًال م�ساند ًا
للوحدة وال يقبلها م�شروع ًا م�ستق ًال بذاته؟! لعل
جتربة ال�صورة العربية التي �شهدها كانت در�س ًا له،
ولكن الدولة الإ�سالمية وطوال القرن التا�سع ع�شر،
مل تنجح يف �إدارة دولة الوحدة «الدولة الإ�سالمية»،
فهي و�إن كانت برعت يف �إدارة امللل والطوائف
واحلفاظ على حقوق الأقليات �إال �أنها ف�شلت يف �إدارة
القوميات.
وحتددت وجهته ال�سيا�سية بعد م�شروع الثورة
العربية الكربى والتحاقه بحكومة الأمري في�صل بن
احل�سني يف دم�شق� ،إذ عمل معها ،و�شارك يف كتابة
افتتاحيات �صحيفتها «العا�صمة» وبدا معجب ًا بفكر
في�صل بن احل�سني يف بناء الدولة املوحدة ،لكن
خ�سارة مي�سلون 1920م �أجربته على اخلروج من
�سوريا ،والعودة �إلى القاهرة ،لين�شئ فيها جملة الفتح
التي �أخذ ي�شرح فيها �أ�سباب نهو�ض الأمة ووحدتها.
ونالحظ مما �سبق �أن اخلطيب ابتد�أ من جمعية
النه�ضة العربية التي �أر�سى قواعدها يف الأ�ستانة،
مرور ًا باجلمعية العربية الفتاة ،ثم جتربة حكومة
دم�شق وانتها ًء بالفتح والعا�صمة ،وكان راف�ض ًا
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للوطنيات راغب ًا بالرابطة الإ�سالمية �إطار ًا عام ًا،
ال ي�ضره وجود حمرك فاعل �أو �أ�سا�سي وهو وحدة
العرب ،هذه الوحدة التي تنبع عنده من امل�صري
امل�شرتك واملا�ضي العري�ض ووحدة الأهداف ،وتتجه
نحو اليقظة ال�شاملة الراف�ضة ل�سيا�سات اال�ستعمار.
لقد ملأت مقاالته ال�سيا�سية جريدة العا�صمة
فقد كانت ت�صدر مرتني �أ�سبوعي ًا ،مذكر ًا باعتزازه
بعودة احلكم العربي �إلى دم�شق .ثم جنده ي�ساهم
يف ت�أ�سي�س املعهد العلمي العربي يف دم�شق ،مما يدل
على مدى جديته يف حمل امل�شروع الوحدوي العربي
�إلى حيز التعبري.
لكن بعد �أن قطعت الفتح �شوط ًا يف الت�أ�سي�س �شرعت
يف تبني خيار الوحدة يف �إطار الرابطة الإ�سالمية،
وهنا حتولت الرابطة من حا�ضنة للمقاومة �ضد
اال�ستعمار �إلى قاعدة للوحدة الإ�سالمية ومرجعية
لها ،ومتيزت الفتح منذ بداية الثالثينات– �أي بعد
�أربع �سنوات على الت�أ�سي�س -بدفاعها عن الق�ضايا
العربية املختلفة �ضمن الرابطة الإ�سالمية ،ومن هذه
الق�ضايا التي دافع عنها اخلطيب يف جملة الفتح:
 الدفاع عن وحدة البالد العربية ورف�ضاال�ستعمار( )87ومقاومته(.)88
 الدعوة �إلى مقاومة التب�شري وف�ضح و�سائله(.)89 الت�أكيد على حاجة الأمة الإ�سالمية للإ�صالحوالزعماء الإ�صالحيني(.)90
 العمل على توعية امل�سلمني باملخاطر التي تهددالإ�سالم والدفاع عن كرامة الإ�سالم(.)91
 الوقوف �أمام الفنت والدفاع عن املجتمعاتالإ�سالمية من خطر الدعوات الدينية ال�ضالة(.)92
 -الدفاع عن الهوية الإ�سالمية واللغة العربية

واملطالبة باحلفاظ على املناهج الرتبوية من
خطر الأجانب واقرتاحاتهم يف التعليم؛ لأن
الت�أثر بالغرب بر�أيه «جعل التعليم يهمل �آداب
الإ�سالم وتاريخه فخرج لنا �أبناء حمررين من
�سالح الف�ضائل الإ�سالمية..الخ»(.)93
و�إلى جانب االهتمامات الفكرية ف�إن»الفتح»
�أولت اخلرب والتحليل ال�سيا�سي للأحداث اجلارية
يف العامل العربي ،ويف بع�ض البالد الإ�سالمية ،جانب ًا
من اهتمامها ،وهذا يقدم مادة خربية غنية ،كما
عنيت بتقدمي تاريخ وحال الإ�سالم يف البالد غري
الإ�سالمية( .)94وقد عربت افتتاحياتها على ر�أ�س
كل عام عن التزام اخلطيب مببادئه والرتكيز على
الرابطة الإ�سالمية ك�سبيل للوحدة ومن ذلك ما جاء
يف افتتاحية العام ال�سابع يقول� »:إن هذه ال�سنوات
ال�سبع التي مرت على �صحيفة الفتح �أظهرت جميع
الأحداث التي دلت على يقظة امل�سلمني...يف �أوا�سط
�سنة الفتح الثانية كان �شبان امل�سلمني حتوم يف دار
()95
ال�صحيفة ليل نهار.»...
وتبقى القيمة الأ�سا�سية الأولى لهذه املجلة كامنة
يف اجلانب الفكري ،مبا تقدمه من وثائق فكرية
مهمة عبرّ ت خري تعبري عن هموم التيار الإ�سالمي
وان�شغاالته يف تلك املرحلة ،كما عبرّ ت عن نوعية
اخلطاب الفكري الإ�سالمي ال�سائد �آنذاك ،ومن امل�ؤكد
�أن ما اعرتى هذا اخلطاب من حتوالت وانعطافات يف
ربع قرن حافل بال�صراع بني الوافد واملوروث ،ميكن
تلم�سها بو�ضوح على �صفحات جملة «الفتح»(.)96
 .VIاخلال�صة :حتليل خطاب الوحدة
ومفاهيما:
بد�أ الفكر الوحدوي عروبي ًا خال�ص ًا عند اخلطيب

284

تطور الفكر الوحدوي عند محب الدين الخطيب ....

د .مهند أحمد مبيضين

مدخ ًال لقطع الأوا�صر بني العروبة والإ�سالم ،م�ؤكد ًا
على �أن الهدف من الدعوة للوحدة العربية يجب �أن
ميثل حلقة �ضمن حلقات الأخوة الإ�سالمية .ولرمبا
يع ّد اخلطيب �أن ال�سمة املميزة للوحدة الإ�سالمية �أو
()101
(اجلامعة الإ�سالمية) تكمن يف هذه احللقات.
وتتلخ�ص دوافعه يف ذلك مبا ياتي� :إح�سا�سه
يف التزامه الأول الذي كان يدعو �إليه وهو فكرة
اجلامعة الإ�سالمية ،يقول�« :أنا رجل من امل�سلمني
�أن�شد اجلامعة الإ�سالمية �إلى الوحدة العربية ،على
ذلك ن�ش�أت وعلى هذه الأمنية كونت تفكريي و�أقنعت
()102
�ضمريي».
وعلى ذلك ف�إن الوطنية �أي�ض ًا لديه ذات هدف
�إيجابي؛ لأنها ال تتعار�ض ومفهومه للوحدة العربية
الإ�سالمية ،وهذا املفهوم م�ستمد من قاعدة «الأقربون
�أولى باملعروف»( .)103فقد بني ر�أيه يف م�س�ألة الوطنية
يف مقالة ن�شرها� ،إذ يقول فيها« :ولي�س معنى االحتاد
العربي �أن يتنازل امل�صري عن م�صريته �أو العراقي
عن عراقيته ،فكل وطن من الأوطان العربية ي�ستطيع
�أن يبقى كما يريد و�أن ي�ؤثر �أبنا�ؤه مبرافقه ،ويوجب
()104
عليهم حمل �أعبائه اخلا�صة».
ويحذر من الوطنية مبفهومها الغربي الذي انتقل
على يد بع�ض املثقفني العرب ،ويبدو معار�ض ًا لذلك
املفهوم ،ملا ي�صاحبه من التع�صب ،ولأنه يتعار�ض
مع الرابطة الإ�سالمية وتعاليم الإ�سالم احلنيف،
يقول «نحن امل�سلمني ال نقول بالع�صبية الوطنية لأننا
نف�ضل عليها رابطة العقيدة وجامعة امللة»( ،)105ويبدو
�أن هذا التحذير من نقل املفاهيم وامل�صطلحات
الغربية �إلى امل�شرق العربي جعله يرى �أن الأمة
()106
العربية والإ�سالمية �أمة واحدة متكاملة.

يف البداية� ،إال �أنه فيما بعد مل يخرج عن كونه
�أُمنية( ،)97ولكنها �ضمن �إطار الإ�سالم الذي ي�شكل
الرابطة املم�سكة مبعامل خطاب الوطنية والوحدة،
فامل�سلم عنده بحكم �إقامته ينتمي �إلى وطن ،تربطه
مع �أبناء وطنه رابطة لها عليه واجبات وله منها
حقوق ،ويف الوقت نف�سه يرتبط مع �أبناء قومه برابطة
�أو�سع من ال�سابقة وال تتعار�ض معها ،لها عليه واجبات
وله منها حقوق .وهاتان الرابطتان ت�صبان يف النهاية
يف بوتقة الرابطة الإ�سالمية ال�شاملة مع �أبناء دينه،
بحيث يكون للأمة الإ�سالمية �شخ�صية واحدة وج�سم
()98
واحد مرتا�ص البناء.
وقد �أراد من ذلك �أن ي�ؤلف بني تناق�ضني �أو قل
رابطتني كانتا تتجاذبان خطاب ع�صر النه�ضة
واال�ستقالل الوطني ،وهما م�س�ألة العروبة والإ�سالم
والوحدة ،حيث جنده يرى �أنّ مدنية الإن�سان جعلته
�ساعي ًا ب�شكل دائم نحو معنى اال�شرتاك واالحتاد مع
حد ممكن ،بحيث ال تتعار�ض
الآخرين �إلى �أق�صى ٍ
هذه الروابط وامل�شاركات وال يف�سد بع�ضها بع�ض ًا
()99
مهما كانت الدوافع.
�إزاء ذلك مل ير اخلطيب تعار�ض ًا بني دعوته
لتحقيق الإخاء الإ�سالمي والدعوة للوحدة العربية،
مع ال�سعي �إلى تو�ضيح العالقة بينهما� ،إذ جنده ي�شري
�إلى �أن حتقيق الإخاء الإ�سالمي بني امل�سلمني عرب ًا
وعجم ًا ميكن حتقيقه ،ولكن ال ب ّد له من خطوة ت�سبقه
ومتهد له ،وهذه اخلطوة يف ر�أيه ،هي االنطالق نحوه
مب�سرية واحدة جتمع الناطقني بال�ضاد ،ح�سب
ما تتوافق م�صاحلهم وتتوحد كلمتهم ،من �أجل
()100
م�صاحلهم العامة ومطمحهم ال�سليم يف الوحدة
لكنه عار�ض ب�شدة �أن تكون الدعوة للوحدة العربية
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الهوام�ش والإحاالت:
أمر من ّ
ال�شريف ح�سني بن علي عام 1916م
ال�صحيفة ال ّر�سم ّية للثورة العربية الكربى ،ت�أ�س�ست ب� ٍ
 - 1اعتربت �صحيفة القبلة ّ
ال�صحافة العرب ّية ن�ش�أتها وتط ّورها،
وتو ّقفت يف عهد عبد العزيز بن �سعود؛ انظر ،حم ّمد �صاحلة و�سميح �أبو مغلي ،تاريخ ّ
ع ّمان ،دار بيكار ،د.ت� ،ص.150
� - 2صدرت جريدة العا�صمة عن احلكومة الفي�صل ّية يف دم�شق عام 1337هـ 1919 /م ،وكانت هي اجلريدة ال ّناطقة با�سم
ال�سور ّية ما�ضيها وحا�ضرها1970 - 1877 ،م ،دم�شق ،من�شورات وزارة ال ّثقافة،
احلكومة؛ انظر ،ها�شم عث ّمانّ ،
ال�صحافة ّ
1997م� ،ص  .55و�صدرت العا�صمة يف جملدين �ضمن م�شروع الوثائق الها�شمية� ،إ�شراف حممد عدنان البخيت ،جامعة �آل
البيت 1997م ،املطبعة الها�شمية.
الق�صاب ( 1290ـ 1372هـ  1873 /ـ 1954م) كواحد من زعماء احلركة اال�ستقالل ّية يف �سور ّية� ،أن�ش�أ
 - 3ن�ش�أ حم ّمد كامل ّ
املدر�سة الكامل ّية ،وكان من �أع�ضاء العرب ّية الفتاة؛ انظر :خري الدّين الزّركلي ،الأعالم13 7 ،؛ وحممد مطيع احلافظ ونزار
�أباظة ،تاريخ علماء دم�شق يف القرن الرابع ع�شر الهجري ،دم�شق ،دار الفكر،1986،ج� ،2ص .657
 - 4حول النظام ال�شريفي والأ�سرة الها�شمية انظر� :س ّيار اجلميل ،تكوين العرب احلديث ،من�شورات دار ال�شروق ،عمان،ط،1
� ،1996ص.1150-12
 - 5حول حركة الأعيان امل�سلمني وروادها انظر :عبدالر�ؤوف �سنو ،النزعات الكيانية الإ�سالمية يف الدولة العثمانية ،بي�سان للن�شر
والتوزيع ،بريوت ،ط� ،1،1998ص.46
 - 6نقوال زياده ،العروبة يف ميـ ــزان القومية ،من�شورات الدار الأهلية ،بريوت� ،سل�سلة الأعمال الكاملة ،ط ،2002 ،1ج� ،11ص
.86-91
أموي .تن�سب ت�سميته �إلى املدر�سة القيمر ّية ا ّلتي �أن�ش�أها فيه
 - 7حي القيمر ّية يف دم�شق ،من الأحياء العريقة ،ويقع �شرقي اجلامع ال ّ
الأمري نا�صر الدّين احل�سني �أبو املعايل القيمري الكردي� ،أحد قادة امللك ال ّنا�صر يو�سف الأيوبي ال ّثاين(ت665 :هـ1226/م)
وكانت قبل ذلك �سوق ًا ُيعرف باحلرمييني ،وعمر الأمري �أبو املعايل حمالت و�أوقف على املدر�سة �أوقافا هائلة؛ ويقول �أكرم
العلبي �أن احلي �سمي بالقيمرية لوجود الكني�سة املرميية فيه ،وهي امل�سماة باليوناية  .Camarانظر :قتيبة ّ
ال�شهابي ،معجم
دم�شق التّاريخي ،دم�شق ،من�شورات وزارة ال ّثقافة1999 ،م ،ج� ،1ص221؛ �أكرم العلبي ،خطط دم�شق ،ط ،1جار الطباع،
دم�شق� ،1989 ،ص.156
 - 8حمب الدّين اخلطيب ,حياته بقلمه ,دم�شق ,دون تاريخ ،مطبوعات جمع ّية التّمدن.
 - 9بناه يو�سف �أفندي عنرب وهو من �أ�صل يهودي عام 1305هـ1887 /م ،وهو �أول مدر�سة عالية حديثة يف دم�شق ،انظر للمزيد
عنه يف :فريد جحا ،مكتب عنرب ،جملة احلوليات ال�سورية ،العدد � ،23ص 403؛ العلبي ،خطط.275 ،
ال�سمعوين اجلزائري ،ولد �سنة 1268هـ1852 /م هاجر
 - 10طاهر اجلزائري .هو طاهر بن �صالح بن �أحمد بن موهوب ّ
وال�سريان ّية
والدّه �إلى دم�شق �سنة 1263هـ1846/م وكان من بيت علم و�شرف� ،أتقن العرب ّية والفار�س ّية والترّ ك ّية والفرن�س ّية ّ
والعربان ّية واحلب�ش ّية والرببر ّية� .أولع باقتناء املخطوطات ،و�أن�ش�أ املكتبة ّ
الظاهر ّية ،واملكتبة اخلال ّد ّية يف القد�سُ .عينّ مفتّ�ش ًا
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عا ّم ًا للمدار�س االبتدائ ّية وذلك �سنة 1285هـ1868/م ف�أ ّلف كتب التّدري�س لل�صفوف االبتدائ ّية يف جميع الفروع .من
م�ؤل ّفاته مدخل ّ
الطالب �إلى علم احل�ساب ،ور�سالة يف ال ّنحو ،والتّبيان لبع�ض املباحث املتع ّلقة بالقر�آن..الخ .يع ّد من �أملع
علماء القرن التّا�سع ع�شر ،توفيّ 1338هـ 1920 /م؛ انظر :خري الدّين الزّركلي ،الأعالم بريوت ،دار العلم للماليني ،ط،10
بريوت،1992ج� ،3ص222؛ حم ّمد كرد علي ،املعا�صرون ،دار �صادر ،ط ،2بريوت� ،1993،ص 268؛ وحممد كرد علي ،كنوز
الأجداد ،دار الفكر ،ط ،2دم�شق� ،1984ص .9
� - 11أبو الفتح اخلطيب بن عبد القادر اخلطيب ،ولد �سنة  1250هـ1834 /م� .أخذ عن بع�ض علماء ع�صره مثل ّ
ال�شيخ ح�سن
أمويُ ،عينّ �أمينا لدار الكتب ّ
ّ
الظاهر ّية ،وتو ّلى اخلطابة والإمامة ،وقام
ال�شطي ,وت�صدّر للتّدري�س والوعظ يف اجلامع ال ّ
باخت�صار بع�ض �أجزاء تاريخ ابن ع�ساكر ،توفيّ �سنة 1897 / 1314م .انظر :عبد العزيز اخلطيبُ ،غ َرر ّ
ال�شام يف تراجم
�آل اخلطيب احل�سن ّية ومعا�صريهم ،دم�شق ،دار ح�سان1996،م ج� ،1ص562؛ خري الدّين الزّركلي ،الأعالم ج � ،6ص.213
� - 12أن�شئت كمدر�سة م�شرتكة بني ال�شافعية واحلنفية وتن�سب �إلى امللك الظاهر بيرب�س وكانت �أ�صال دا ًرا للأمري �أحمد بن
احل�سني العقيقي وا�ستمرت مدر�سة طوال العهد اململوكي� ،إلى �أن �أمر وايل دم�شق �سنة 1295هـ1878م بجمع كتب مدار�س
دم�شق وو�ضعها فيها بهمة ّ
ال�شيخ طاهر اجلزائري ،وهي دار عا ّمة للكتب .وكانت تع ّد من املكتبات الها ّمة �إلى وقت قريب ،غري
�أنّ كثري ًا من حمتوياتها ُنقلت �إلى مكتبة الأ�سد الوطن ّية بعد ذلك؛ انظر ،حم ّمد كرد علي ،كنوز الأجداد� ،ص� ،9أكرم العلبي،
خطط دم�شق� ،ص.137-138
ال�س ّيد حمب الدّين اخلطيب�،ص .6
� - 13أحمد حم ّرم ،ديوان جمد الإ�سالم ،القاهرة ،دار العروبة1963،م ،املقدّمة ،بقلم ّ
 - 14كانت بداية تويل �أ�سرة اخلطيب من�صب اخلطابة يف اجلامع الأموي يف دم�شق ،عام 1287هـ1870 /م ،ويعد ذلك من
�أهم التغريات التي طر�أت على من�صب اخلطابة يف مرحلة التنظيمات ،للمزيد انظرLinda Schilcher, Families In :
.Politics Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries, Berliner, 1985

 - 15حول مرحلة التنظيمات يف دم�شق انظر ،Schilcher, L., Families, p50 :وعن التنظيمات العثمانية انظر :حممود رئيف
�أفندي ،التنظيمات العثمانية ،حتقيق خالد زيادة ،دار الطليعة ،بريوت.1989 ،
 - 16من علماء دم�شق امل�شهورين نهاية القرن 13هـ19 /م ،من �أ�صل جزائري ،انظر:الزركلي ،الأعالم،ج� ،4ص�-ص .221-222
 - 17حممد عبد الرحمن برج ،درا�سات يف التاريخ العربي احلديث واملعا�صر ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة ،د.ط،1974 ،
�ص .114-116
 - 18م�صطفى ال�شهابي ،حما�ضرات عن القومية العربية ،القاهرة ،معهد الدرا�سات العربية العالية ،جامعة الدول العربية،
� ،1965ص .70
� - 19أحمد قدري ،مذكراتي عن الثورة العربية1375 ،هـ1956 /م ،وزارة الثقافة ،دم�شق� ،ص .11
� - 20صدرت �صحيفة ثمرات الفنون عام 1885م ،وا�ستم ّرت �إلى عام 1908م ،ل�صاحبها عبد القادر القباين ،ويح ّررها �أحمد
ح�سن طبارة يف بريوت .انظر حم ّمد منري �سعد الدّين ،الإعالم ،بريوت ,دار بريوت املحرو�سة� ،1991،ص.116
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� - 21صدرت �صحيفة امل�ؤ ّيد يف �أول دي�سمرب 1889م ،ودامت �إلى �سنة 1913م ،واعتربت جريدة وطن ّية ،ووجدت ت�أييد ًا �ساحق ًا،
فقد عبرّ ت عن �آمال ّ
ال�شعب با�ستقالل م�صر ،وطلب اجلالء من الإنكليز ،ون�شرت مقاالت لكبار الكتّاب؛ انظر� :أنور اجلندي،
ال�سيا�س ّية يف م�صر منذ ن�ش�أتها �إلى احلرب العامل ّية ال ّثانية ،القاهرة ،مطبعة ال ّر�سالة1962،م� ،ص159،؛ و�سامي
ّ
ال�صحافة ّ
ال�صحافة الإ�سالم ّية يف م�صر يف القرن التّا�سع ع�شر ،املن�صورة ،دار الوفاء� ،1992 ،ص.44
عبد العزيز الكوميّ ،
ال�صحافة ،حيث �أ�صدر جم ّلة الآداب عام 1885مّ ،ثم امل�ؤ ّيد
 - 22ولد علي يو�سف عام 1863م ،تل ّقى تعليمه يف الأزهر ،وعمل يف ّ
عام 1889م .توفيّ يف  17ني�سان 1916م .انظر :م�صطفى جنيب� ،أعالم م�صر يف القرن الع�شرين ،القاهرة ،وكالة �أنباء
ّ
كحالة ،معجم
ال�سيا�س ّية يف م�صر� ،ص  ،167 - 166وعمر ر�ضا ّ
ال�شرق الأو�سط�،1996ص 347؛ و�أنور اجلنديّ ،
ال�صحافة ّ
امل�ؤلفني ،بريوت ،دار �إحياء الترّ اث
العربي ،د.ت ،ج � ،7ص.7
ّ
� - 23أ�س�س جملة الأزهر ح�سن رفقي و�إبراهيم م�صطفى عام 1899م وهي املج ّلة ا ّلتي ا�ست�أجرها وليم ولكوك�س فيما بعد لن�شر
دعوته �إلى العام ّيةّ ،ثم تركها؛ انظر :حم ّمد منري �سعد الدّين ،الإعالم�،ص .117
� - 24أنور اجلندي ،مف ّكرون و�أدباء من خالل �آثارهم ،بريوت ،دار الإر�شاد� ،1967،ص.204
 - 25هي �أ ّول �صحيفة ي�صدرها الإخوان وقد �صدر العدد الأ ّول يوم اخلمي�س � 21صفر من عام 1352هـ املوافق 15يونيو من عام
ال�صحافة الإ�سالم ّية يف
1933م ،وظ ّلت ت�صدر ملدّة خم�س �سنوات ناطقة با�سم الإخوان؛ انظر :حم ّمد من�صور حممود هيبةّ ،
وال�سادات 1952ـ 1981م ،املن�صورة ،دار الوفاء� ،1990,ص.76
م�صر بني عبد ال ّنا�صر ّ
ال�س ّيد �إبراهيم �أطفي�ش ،وكانت جم ّلة
� - 26صدر العدد الأول من املنهاج يف �أول حم ّرم  1344هـ املوافق 1925م وقد �أ�صدرها ّ
�إ�سالم ّية وطن ّية� ،صدرت يف القاهرة ،وا�ستم ّرت مدّة �سبع �سنوات؛ انظر :حم ّمد نا�صرّ ،
ال�شيخ �إبراهيم �أطفي�ش يف جهاده
ال
إ�سالمي ،القرارة ،جمع ّية الترّ اث ،القاهرة� ،1991،ص.122
ّ
 - 27تعترب جملة املقتطف �أقدم جم ّلة علم ّية �أدب ّية يف العامل
العربي� ،أن�ش�أها يف بريوت يعقوب �ص ّروف وفار�س منر �سنة 1876م
ّ
وانتقال بها عام 1884م �إلى القاهرة ل�شدة ال ّرقابة ّ
ال�صدور �سنة 1952م .انظر �أديب
وال�ضغط يف بريوت ،واحتجبت عن ّ
ال�صحافة العرب ّية ن�ش�أتها وتط ّورها ،بريوت ،دار مكتبة احلياة� ،1961،ص .178
مر ّوةّ ،
� - 28صدر العدد الأول من التّمدن ال
إ�سالمي يف ربيع الأ ّول من عام 1354هـ املوافق لعام 1935م وكانت ت�صدرها جمع ّية التّمدن
ّ
ال�سور ّية يف مئة عام
ال
إ�سالمي بدم�شق ،وكان رئي�س حتريرها �أحمد مظهر العظمة؛ انظر ,جوزيف �إليا�س ،تط ّور ّ
ال�صحافة ّ
ّ
 1865ـ 1965م ,بريوت ،دار ال ّن�ضال ،1983،ج� ،2ص .428
ال�سلف ّية ،و�أ�س�س فيها باال�شرتاك مع حمب الدّين
 - 29عبد الفتاح قتالن ،دم�شقي الأ�صل رحل �إلى م�صر ،و�أ�صدر بها املج ّلة ّ
ال�سلف ّية .من �آثاره� :شواهد ل�سان العرب ،وفهر�س امل�ؤ ّلفني ّ
بالظاهر ّية ،توفيّ يف القاهرة �سنة
ال�سلف ّية واملكتبة ّ
اخلطيب املطبعة ّ
كحالة ،معجم ،ج� ،5ص.280
1350هـ 1931 /م .انظرّ :
 - 30حول حممد ر�شيد ر�ضا وحياته انظر� :شكيب �أر�سالن ،ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا �أو �إخاء �أربعني �سنة ،دم�شق ،مطبعة ابن
زيدون .1937 ،وانظر كذلك� :أحمد فهد ال�شوابكة ،حممد ر�شيد ر�ضا ودوره يف احلياة الفكرية وال�سيا�سية ،دار عمار،1979 ،
�ص�-ص.13-38 :
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 - 31برج ،درا�سات� ،ص .112
 - 32بتاريخ  12يناير  1913عقد اجتماع اللجنة العليا حلزب الالمركزية الإدارية العثماين يف القاهرة ،وجرى اختيار حمب
وال�شيخ ر�شيد ر�ضاّ ،
الدين اخلطيب �سكرتريا ثانيا للحزب ومن �أبرز قيادات احلزب �إلى جانب اخلطيب رفيق العظم ّ
وال�شيخ
عبد احلميد الزّهراوي ،وداود بركات ،وا�سكندر عمون ،وغريهم .حول جتربة حمب الدين اخلطيب ال�سيا�سية يف م�صر ميكن
الرجوع �إلى درا�سة �سهيلة الرمياوي على �أوراقه ودرا�ستها املو�سومة بـ� :صفحات من تاريخ اجلمعيات يف بالد ال�شام 1908-
 1918يف:ناجي علو�ش احلركة القومية العربية يف مائة عام ،ع َّمان دار ال�شروق� ،1996،ص .95-123وانظر ،حم ّمد عزة
دروزة ،حول احلركة العرب ّية احلديثة ،بريوت ،املكتبة الع�صر ّية� ،1949،ص 37؛ و�أدهم اجلندي� ،شهداء احلرب العامل ّية
الكربى ،دم�شق ،مطبعة العروبة� ،1960،ص.16
 - 33ت�أ�س�س املنتدى الأدبي يف ا�ستانبول على يد جمموعة من ّ
الطالب العرب ،ا ّلذين كانوا يدر�سون يف الأ�ستانة ،وانتخب عبد
الكرمي اخلليل رئي�س ًا له ،وكان لهذا ال ّنادي ات�صال باحلركات القوم ّية العرب ّية؛ انظر :م�صطفى ّ
ال�شهابي ،حما�ضرات القوم ّية
العرب ّية ،ت�أريخها وقوامها ومراميها ،القاهرة ،جامعة الدّول العرب ّية ،معهد الدّرا�سات العرب ّية العال ّية� ،1959،ص 70ـ .71
 - 34ت� ّأ�س�ست عام 1909م وقد � ّأ�س�سها بع�ض ّ
ال�شبان العرب ا ّلذين كانوا يوا�صلون درا�ستهم يف باري�س .وقد حدّدوا �أنّ غايتها
ّ
وال�س ّر ّية ،وبال ّرغم من
ال ّنهو�ض بالأ ّمة العرب ّية �إلى
م�صاف الأمم احل ّية .وقد كانت هذه اجلمع ّية على غاية من التّنظيم ّ
ذلك فقد عملت على االت�صال باجلمع ّيات والأحزاب العرب ّية ،وم ّهدت لعقد امل�ؤمتر
العربي الأ ّول يف باري�س �سنة 1913م.
ّ
وكان حمب الدّين الع�ضو رقم ثمان وع�شرين فيها؛ انظر :خري ّية قا�سم ّية ،احلكومة العرب ّية يف دم�شق ما بني 1918ـ ،1920
القاهرة ،دار املعارف ،م� ،1971ص .19وانظر كذلك حممد عدنان البخيت ،جمعية العربية الفتاة ،النظام الأ�سا�سي ،جملة
الندوة ،املجلد  ،3العدد  ،1ذ القعدة 1411هـ� /أيار .1991
 - 35حمب الدّين اخلطيب ,حياته بقلمه.55 ،
 - 36قدري ،مذكراتي� ،ص .12
 - 37البخيت ،جمعية العربية الفتاة ،جملة الندوة ،املجلد ،3العدد ،1ذ القعدة 1411هـ� /أيار � ،1991ص .42
 - 38البخيت ،جمعية العربية الفتاة� ،ص .44
 - 39امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة ذاتها.
 - 40قدري ،مذكراتي� ،ص  .14وعن دور حمب الدين اخلطيب يف امل�ؤمتر العربي انظر� :سهيلة الرمياوي� ،أوراق حمب الدين
اخلطيب ،يف بحوث يف التاريخ ،مهداة �إلى الدكتور �أحمد عزت عبد الكرمي� ،ص ،117القاهرة ،مطبعة جامعة عني �شم�س،
 .1976وانظر :حممد ر�شيد ر�ضا ،مقا�صد امل�ؤمتر العربي النافعة ،جملة املنار ،م  ،16ح � ،5ص  .394وعن وثائق هذا امل�ؤمتر
انظر :وجيه كوثراين ،وثائق امل�ؤمتر العربي الأول  ،1913دار احلداثة ،بريوت� ،ص .1980
� - 41أحمد قدري ،مذكراتي� ،ص .15
 - 42بد�أ حمب الدين اخلطيب يكتب افتتاحية جريدة احلكومة العربية يف دم�شق ابتدا ًء من العدد  ،47ل�سنة 1337هـ1919 /م،
وقد ا�ستمر يف ذلك حتى العدد  122من ال�سنة نف�سها عار�ض ًا يف افتتاحياته لق�ضايا خمتلفة ،انظر :جريدة العا�صمة ،الطبعة
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اجلديدة ،الأعداد  ،1-178ال�سنة الأولى والثانية� ،1919-1920سل�سلة الوثائق الها�شمية� ،إ�شراف حممد عدنان البخيت،
املطبعة الها�شمية  1997جامعة �آل البيت.
 - 43حمب الدين اخلطيب ،قوميتنا العربية ،العا�صمة ،العدد  1 ،48ذي القعدة 1338هـ� 7 /أغ�سط�س � ،1919ص .1
 .- 44انظر :حمب الدين اخلطيب ،معدن العروبة من ر�سالة الإ�سالم ،م .الفتح ،م  ،14ع � ،666ص  ،24جمادى الآخرة
1258هـ� /ص .380
 - 45عن ال�سيا�سة الأوروبية جتاه العرب يف املرحلة ما بني  .1916-1919انظر :جورج �أنطونيو�س ،يقظة العرب ،تاريخ حركة
العرب القومية ،ترجمة نا�صر الدين الأ�سد و�إح�سان عبا�س ،ط ،2بريوت ،دار العلم للماليني� ،1966 ،ص .38
 - 46حمب الدين اخلطيب ،حي على الفالح ،العا�صمة ،العدد  ،49ال�سنة الأولى 15 ،ذي القعدة 1338هـ� 11 /أغ�سط�س �سنة
� ،1919ص .1
 - 47حمب الدين اخلطيب ،رجال الغد ،العا�صمة ،العدد  ،52ال�سنة الأولى 25 ،ذي القعدة 338هـ� 21 /أغ�سط�س � ،1919ص.1
 - 48حمب الدين اخلطيب ،دعامتنا اال�ستقالل ،العا�صمة ،العدد  2 ،54ذي احلجة 1338هـ� 28 /أغ�سط�س � ،1919ص.1
 - 49امل�صدر نف�سه� ،ص.2
 - 50حمب الدين اخلطيب ،الرتبية اال�ستقاللية ،العا�صمة ،العدد ،96ال�سنة الأولى 6 ،جمادى الأولى 1338هـ 26 /كانون ثاين
� ،1920ص.1
 - 51حمب الدين اخلطيب ،نحت �سلطان الع�صور ،العا�صمة ،العدد  4 ،102جمادى الثانية 1338هـ� 23 /شباط 1920م،
�ص.1
 - 52حمب الدين اخلطيب ،املثل الأعلى للعرب ،العا�صمة ،العدد  7 ،104جمادى الثانية 1338هـ� 26 /شباط 1920م� ،ص.1
 - 53حمب الدين اخلطيب ،امل�صنفون ،الطابعون – القراء ،العا�صمة ،العدد  ،106ال�سنة  14 ،2جمادى الثانية 1338هـ4 /
�آذار � 1920ص .1-2
 - 54حمب الدين اخلطيب ،معدن العروبة ومكانة العرب ،الفتح ،م  ،16ع  ،800جمادى الأولى1362 ،هـ� ،1943 /ص .800
 - 55حمب الدين اخلطيب ،العرب مادة الإ�سالم ،الفتح ،م  ،16ع  21 ،801جمادى الأولى 1362هـ� ،1942 /ص .808
 - 56حممد عبد الرحمن برج� ،ساطع احل�صري ،القاهرة ،1969 ،دار الكتاب العربي� ،ص .10
 - 57حمب الدين اخلطيب ،اجلامعة القومية واجلامعة الإ�سالمية ،الفتح ،م  ،10ع  6 ،466رجب 1354هـ� ،1935 /ص .358
 - 58حمب الدين اخلطيب ،احل�سني بن علي كما ر�أيته يف ثالث �سنوات ،الزهراء ،م  ،1ح  ،3ربيع الأول 1343هـ1924 /م� ،ص
.193
 - 59حمب الدين اخلطيب ،م�صر العربية ،الفتح ،م  ،5ع � 2 ،242شوال 1349هـ1930 /م� ،ص .658
 - 60حمب الدين اخلطيب ،فراغ يف حياة القومية العربية ،م  ،13ع  ،608جمادى الأولى 1375هـ� ،1938 /ص  .188وانظر
كذلك :حمب الدين اخلطيب ،فاحتة العام التا�سع ،م  ،9ع  16 ،401ربيع الأول 1353هـ1934 /م�.ص1
 - 61حمب الدين اخلطيب ،فاحتة العام التا�سع ،امل�صدر �سابق� ،ص.1
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 - 62حمب الدين اخلطيب ،م�صر العربية ،م�صدر �سابق� ،ص .608
 - 63حمب الدين اخلطيب ،افتتاحية العدد الأول ،الفتح ،م ،1ع ،1،اخلمي�س  29ذي القعدة 1344هـ 10 /يونيه .1926
 - 64حمب الدين اخلطيب ،الأ�سباب التي �أدت �إلى ت�أخر امل�سلمني ،الفتح ،م  ،1ع 6 ،2ذي احلجة 1344هـ 17 /يونيه .1926
�ص.1-3
 - 65حمب الدين اخلطيب ،العلم والدين يف نظر الدكتور طه ح�سني ،الفتح ،م  ،1ع 6،12حمرم 1345،22هـ 22 /يونيه
1926م� ،ص.1
 - 66انظر مقاالت عبد الباقي �سرور نعيم  ،كيف ابتد�أت دعوة الإ�سالم ،الفتح م ،1ع ،3حمرم 1345هـ /حزيران 1926م� ،ص1
وانظر لنف�س الكاتب احللقة الثانية من املو�ضوع يف العدد  4من الفتح/8 ،متوز � ،1926ص .5ون�شر �سرور �سل�سلة متتالية من
حلقات هذا املو�ضوع يف الفتح.
 - 67جمهول ،اجلرائد �أم�س واليوم والإحلاد ،الفتح والكالم مع علماء الأمة من �أجله ،الفتح ،م  ،1ع 12 ،6حمرم 1345هـ22/
يوليو �،1926ص .3وانظر :جمهول ،هل من عطوف على الإ�سالم ي�أخذ بيده ،الفتح ،م ،1ع 23 ،5حمرم 1345هـ 15/يوليو
1926م� .ص.6
 - 68هذه املبادئ جاءت على �صدر غالف جملة الفتح منذ العام الثاين ل�صدورها.
 - 69حمب الدين اخلطيب ،ال�شرق ال يريد �إال اال�ستقالل ،الفتح م ،5ع  202،8حمرم 1349هـ1930/م� ،ص.1
 - 70اخلطيب ،خلق الت�ضحية ،الفتح م ،5ع  29 ،205حمرم 1349هـ1930/م� ،ص.1
 - 71حمب الدين اخلطيب ،الق�ضاء على �آمال اليهود يف الرباق ،الفتح م  ،5ع � 14 ،207صفر1349هـ1930/م� ،ص.1
 - 72انظر :م�صطفى الرافعي اللبان ،حما�سن الإ�سالم ،الفتح ،م ،5ع � 7 ،206صفر 1349هـ1930 /م� .ص  .8كما تابعت الفتح
يف �أخبارها م�س�ألة �أوقاف �سكة احلديد احلجازية باعتبارها ق�ضية �إ�سالمية انظر خرب :وقف املن�شاوي ،ال�سكة احلجازية،
الفتح ،م ،5ع � 7 ،206صفر 1349هـ1930/م� ،ص .13
 - 73انظر :حمب الدين اخلطيب ،مد�سو�س على اليهود وعلى امل�سلمني ،الفتح م ،5ع  19 ،212ربيع الأول 1349هـ1930/م �ص
 .1واملقال هو رد على ح�سني حممود الذي كتب يف املقطم مدافعا عن حق اليهود يف ال�صالة عند مبكاهم
 - 74تابعت الفتح يف عدة �أعداد ق�ضية تن�صري الرببر :انظر تقرير� ،صدى م�س�ألة تن�صري الرببر يف املغرب الأق�صى ،من قبل
فرن�سا واملواقف الإ�سالمية منها ،الفتح ،م ،5ع  17 ،216ربيع الثاين1349 ،هـ �ص  .6وانظر مقال �شكيب �أر�سالن ،م�س�ألة
�إخراج الرببر من الإ�سالم ،م ،5ع  17 ،220جمادى الأولى 1349هـ 1930/م �ص .11، 10 ،1
 - 75اخلطيب ،يف م�ؤمتر ال�شبان امل�سلمني ،الفتح م  ،5ع � 21 ،208صفر 1349هـ1930/م� ،ص ،1حتدث اخلطيب عن اجلمعية
التي ت�أ�س�ست عام 1346هـ وطموح ال�شبان امل�سلمني ومندوبيهم يف امل�ؤمتر.
 - 76اخلطيب� ،إلى �شباب العرب والإ�سالم ،الفتح م ،5ع 223،8جمادى الآخرة 1349هـ1930/م�،ص.1
 - 77حمب الدين اخلطيب� ،إلى �شباب العرب والإ�سالم الفتح م ،5ع 8 ،223جمادى الآخرة 1349هـ1930/م� ،ص .1
 - 78حمب الدين اخلطيب ،الإ�سالم جامعة اجلامعات القومية واجلامعات القومية جيو�ش الإ�سالم يقوم كل جي�ش بالدفاع عن
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الثغرة التي تليه ،الفتح م 5ع � 12 232شعبان 1349هـ1930 /م� ،ص.1
 - 79حمب الدين اخلطيب  ،ذكرى معركة حطني ،م  ،7ع  30 ،308ربيع الثاين 1351هـ1932/م� ،ص 115
 - 80حمب الدين اخلطيب ،موقف امل�سلمني احلا�ضر ،الفتح م ،5ع  15 ،224جمادى الآخرة 1349هـ� ،1930 /ص.1-2
 - 81حمب الدين اخلطيب� ،إلى �أين نحن �سائرون ،م  ،7ع � 230،7شوال 1351هـ� .1932 /ص.1-2
 - 82يقول اخلطيب“ :ولقد كنا م�سوقني �إلى هذه الوطنية باليد التي ر�سمت خطة وا�سعة النطاق لتمزيق وحدتنا وتوهني قوتنا”،
حمب الدين اخلطيب ،الوطنية ،الفتح ،م  ،2ع  25 ،10 ،ذي القعدة 1346هـ1927 /م� ،ص .7
 - 83حمب الدين اخلطيب ،ملكا العرب ،الفتح ،م  ،8ع  3 ،359جمادى الأولى 1353هـ1934 /م� ،ص.169-170
 - 84حمب الدين اخلطيب ،قوميتنا العربية،العا�صمة ،م  ،1العدد  ،48ذي القعدة 1338هـ1919 /م� ،ص.1
 - 85امل�صدر نف�سه ،وال�صفحة ذاتها.
 - 86حمب الدين اخلطيب ،املثنى بن حارثة ال�شيباين ينه�ض للعمل ،الفتح ،م  ،10ع  5 ،465رجب 1354هـ1925 /م� ،ص
.352-353
 - 87حمب الدين اخلطيب ،تقلي�ص اال�ستعمار ،الفتح ،م ،14ع 2 ،851حمرم 1367هـ� .1947/ص.1
 - 88حمب الدين اخلطيب ،العرب بني االنكليز والفرن�سيني ،العراق و�سوريا .جملة الفتح ،م  ،7ع ،318ربيع الأول 1351هـ/
� ،1932ص .1-2وانظر مقال م�صر واال�ستعمار الالتيني يف �شمال �أفريقيا ،الفتح ،م ،7ع 4 ،273جمادى الآخره 1350هـ/
1930م� ،ص.1
 - 89حمب الدين اخلطيب ،التب�شري عمل ا�ستعماري ،جملة الفتح ،م  ،2ع  6 ،51حمرم 1346هـ� ،1926/ص.1-2
 - 90حمب الدين اخلطيب ،حاجة الأمة الإ�سالمية �إلى زعماء �إ�صالحيني ،الفتح ،م  ،2ع� 5 ،61شوال 1346هـ� ،1927 /ص.1
وانظر مقاالت حممد اخل�ضر ح�سني حول الدعوة للإ�صالح ،الفتح ،م،2ع 6 ،51 ،حمرم 1346هـ� ،1926/ص.8
 - 91حمب الدين اخلطيب ،الدفاع عن كرامة الإ�سالم فيما وراء البحار ،الفتح ،م  ،4ع � 2 255صفر 1350هـ1931/م� ،ص1
 - 92حمب الدين اخلطيب ،حماربة الفنت ،الفتح ،م  ،6ع 1351 ،324هـ1931/م� ،ص ،372يقول اخلطيب ”:نطلب من �صاحب
الف�ضيلة الأ�ستاذ الأكرب �شيخ الأزهر بوجع خا�ص وب�صفته كبري علماء الإ�سالم يف اململكة امل�صرية �أن يلفت �أنظار حكومة
�صاحب اجلاللة امللك فاروق �إلى مركز الدعاية القاديانية املفتوح يف �شارع حممد علي بالقاهرة..الخ”.
 - 93حمب الدين اخلطيب ،الرتبية والتعليم وخماطر التغريب ،الفتح ،م  ،15ع� 2 ،721شوال1359 ،هـ1940/مـ �ص.2
 - 94تركز املجلة على نقل �أخبار امل�سلمني يف جاوه والهند ويف ال�صني ،هذا �إلى جانب بع�ض املقاالت اخلا�صة ومنها على �سبيل
املثال .حمب الدين اخلطيب ،الإ�سالم يف ال�صني غابره وحا�ضره ،الفتح ،م ،7ع� ،334شوال 1353هـ� ،1932/ص2؛ عبداهلل
نوح ،الإ�سالم يف �أندوني�سيا ،ن�ضال بني احلركة الدينية والوطنية املجردة ،الفتح ،م ،5ع� ،241ص .8كما ا�ستح�سنت الفتح
كل مقال يظهر حما�سن الإ�سالم �أو يتعاطف مع امل�سلمني من قبل الكتاب الغربيني انظر:امل�سيو �أوجني جولغ نائب �سفري
فرن�سا يف تونكني ،الإ�سالم وامل�سلمون يف �شمال افريقية ،مراجعة �أمني حممود ال�شريف ،الفتح ،م  ،5ع 22 ،204 ،حمرم
1349هـ1930/م� ،ص.10
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 - 95حمب الدين اخلطيب افتتاحية العام ال�سابع ،الفتح ،م ،6العدد  ،351ربيع الأول 1352هـ.1933/
 - 96انظر للمزيد عن الفتح ،يف :ب�سام البطو�ش ،حمب الدين اخلطيب وجملته “الفتح” �أمنوذجا ،جريدة الغد،22/10/2005 ،
�ص.8
 - 97حمب الدين اخلطيب� ،أمنية االحتاد العربي ،الفتح ،م ،15ع  22 ،729رم�ضان 1359هـ1940 /م� ،ص.468
 - 98امل�صدر ال�سابق� ،ص .468
 - 99حمب الدين اخلطيب ،اجلامعة القومية واجلامعة الإ�سالمية ،الفتح ،م  ،19العدد  22 ،742رجب 1359هـ1940 /م� ،ص
.562
 - 100حمب الدين اخلطيب� ،أمنية االحتاد العربي ،الفتح ،م  ،15ع  22 ،729 ،رم�ضان 1359هـ1940 /م� ،ص .468
 - 101حمب الدين اخلطيب ،كالنا امل�سلمون �أمة واحدة ذات �أغرا�ض واحدة ،الفتح ،م  ،15ع  2 ،705ربيع الآخر 1359هـ� ،ص
 .93ويقول حمب الدين يف افتتاحية له بجريدة القبلة“ :اجلامعة الع�صبية نوعان :نوع ال يتنافى وروح الدين وال يخالف �أوامره
وهو ما كان الغر�ض منه �إيجاد الت�آخي واالحتاد ...و�إن العربي ميكنه �أن يكون م�سلم ًا �أو م�سيحي ًا �أو مو�سوي ًا ،”...ويف هذا املقال
يو�ضح اخلطيب موقف الإ�سالم من اجلامعة الع�صبية ،انظر :اخلطيب ،الإ�سالم واجلامعة الع�صبية ،جريدة القبلة ،ع ،25
 19ربيع الثاين 1335هـ� /شباط 1917م.
 - 102حمب الدين اخلطيب ،اململكتان العربيتان ،الفتح ،م  ،6العدد  22 ،26جمادى الأولى 1350هـ1931 /م� ،ص .323
 - 103انظر هذا الن�ص :العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد(ت1172 :هـ1758 /م) ،ك�شف اخلفا ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من
الأحاديث على �أل�سنة النا�س ،ط  ،4بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،1985 ،ج� ،1ص .183
 - 104حمب الدين اخلطيب ،االحتاد العربي ،الفتح ،م  ،15ع 22 ،729رم�ضان 1359هـ� ،1940/ص.468
 - 105حمب الدين اخلطيب ،در�س من بالء التع�صب الوطني ،الفتح ،م  ،14ع  14 .694حمرم 1359هـ1940 /م� ،ص .663
 - 106حمب الدين اخلطيب� ،أمة واحدة ،الفتح ،م  ،12ع  16 ،589ذي احلجة 1356هـ1927 /م� ،ص .944
امل�صادر واملراجع :
�أو ًال :املراجع والدرا�سات احلديثة
�أر�سالن� ،شكيب ،ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا �أو �إخاء �أربعني �سنة ،مطبعة ابن زيدون ،دم�شق1937 ،م.
�أفندي ،حممود رئيف ،التنظيمات العثمانية ،حتقيق خالد زيادة ،دار الطليعة ،بريوت1989 ،م.
ال�سور ّية يف مئة عام 1865ـ 1965م ,بريوت ،دار ال ّن�ضال.1983،
�إليا�س ،جوزيف .تط ّور ّ
ال�صحافة ّ
برج ،حممد عبد الرحمن ،درا�سات يف التاريخ العربي احلديث واملعا�صر ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة ،د.ط.
اجلميل� ،س ّيار .تكوين العرب احلديث ،من�شورات دار ال�شروق ،عمان،ط.1996 ،1
ال�سيا�س ّية يف م�صر منذ ن�ش�أتها �إلى احلرب العامل ّية ال ّثانية ،القاهرة ،مطبعة ال ّر�سالة1962،م.
اجلندي� ،أنورّ .
ال�صحافة ّ
احلافظ ،حممد مطيع ونزار �أباظة ،تاريخ علماء دم�شق يف القرن الرابع ع�شر الهجري ،دم�شق ،دار الفكر.1986،
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احل�صري� ،ساطع ،القاهرة ،دار الكتاب العربي.1969 ،
اخلطيب ،عبد العزيزُ .غ َرر ّ
ال�شام يف تراجم �آل اخلطيب احل�سن ّية ومعا�صريهم ،دم�شق ،دار ح�سان.1996،
اخلطيب ،حمب الدّين ،حياته بقلمه ،دم�شق ،مطبوعات جمع ّية التّمدن د.ت.
الزركلي ،خري الدين ،الأعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.1986 ،7
زياده ،نقوال .العروبة يف ميزان القومية ،من�شورات الدار الأهلية ،بريوت� ،سل�سلة الأعمال الكاملة ،11،ط.2002 ،1
الرمياوي� ،سهيلة� ،أوراق حمب الدين اخلطيب يف بحوث يف التاريخ ،مهداة �إلى الدكتور �أحمد عزت عبد الكرمي ،مطبعة جامعة
عني �شم�س ،القاهرة.1976 ،
ـ ــ� .صفحات من تاريخ اجلمعيات يف بالد ال�شام  1908-1918يف:ناجي علو�ش احلركة القومية العربية يف مائة عام ،عمان ،دار
ال�شروق.1997،
ّ
ال�شهابي ،قتيبة .معجم دم�شق التّاريخي ،دم�شق ،من�شورات وزارة ال ّثقافة1999 ،م.
ال�شهابي ،م�صطفى ،حما�ضرات عن القومية العربية ،معهد الدرا�سات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.1965 ،
ال�شوابكة� ،أحمد فهد ،حممد ر�شيد ر�ضا ودوره يف احلياة الفكرية وال�سيا�سية ،دار عمار ،ط.1989 ،1
ال�صحافة العرب ّية ن�ش�أتها وتط ّورها ،ع ّمان ،دار بيكار ،د.ت.
�صاحلة ،حم ّمد و�سميح �أبو مغلي ،تاريخ ّ
�سعد الدّين ،حم ّمد منري ،الإعالم ،بريوت ،دار بريوت املحرو�سة.1991،
�سنو ،عبدالر�ؤوف .النزعات الكيانية الإ�سالمية يف الدولة العثمانية ،بي�سان للن�شر والتوزيع ،بريوت .ط.1،1998
طنو�س ،جورج ،يقظة العرب ،ترجمة �إح�سان عبا�س ونا�صر الدين الأ�سد ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.1966 ،2
ال�سور ّية ما�ضيها وحا�ضرها1970 - 1877 ،م ،دم�شق ،من�شورات وزارة ال ّثقافة1997 ،م.
عث ّمان ،ها�شمّ .
ال�صحافة ّ
العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد (ت1172 :هـ1758/م) ،ك�شف اخلفا ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من الأحاديث على �أل�سنة النا�س،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط.1985 ،4
العلبي� ،أكرم ح�سن ،خطط دم�شق ،دار الطباع ،دم�شق1989 ،م.
قدري� ،أحمد ،مذكراتي عن الثورة العربية1375 ،هـ1956/م ،وزارة الثقافة ،دم�شق ،د.ت.
العربي ،د.ت
كحالة ،عمر ر�ضا معجم امل�ؤلفني ،بريوت ،دار �إحياء الترّ اث
ّ
ّ
كرد علي ،حم ّمد .املعا�صرون ،دار �صادر ،ط ،2بريوت.1993،
ـ ـ ــ ،كنوز الأجداد ،دار الفكر ،ط ،2دم�شق.1984 ،
كوثراين ،وجيه ،وثائق امل�ؤمتر العربي الأول 1913م ،دار احلداثة ،بريوت.1980 ،
ال�صحافة الإ�سالم ّية يف م�صر يف القرن التّا�سع ع�شر ،املن�صورة ،دار الوفاء.1992 ،
الكومي� ،سامي عبد العزيزّ .
ال�صحافة العرب ّية ن�ش�أتها وتط ّورها ،بريوت ،دار مكتبة احلياة.1961،
مر ّوة� ،أديبّ .
نا�صر ،حم ّمدّ .
ال�شيخ �إبراهيم �أطفي�ش يف جهاده ال
إ�سالمي ،جمع ّية الترّ اث ،القاهرة.1991،
ّ
وال�سادات 1952ـ 1981م ،املن�صورة ،دار الوفاء.
هيبه ،حم ّمد من�صور حممودّ ،
ال�صحافة الإ�سالم ّية يف م�صر بني عبد ال ّنا�صر ّ
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د.ت.
Schilcher L. Families In Politics Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries,
.Berliner, 1985

ثاني ًا :املقاالت يف الدوريات وال�صحف
ـ ــ�،أوجني جولغ ،الإ�سالم وامل�سلمون يف �شمال افريقية ،مراجعة �أمني حممود ال�شريف ،الفتح ،م  ،5ع 22 ،204 ،حمرم
1349هـ1930/م.
ـ ــ�،أر�سالن� ،شكيب .م�س�ألة �إخراج الرببر من الإ�سالم ،م،5ع 17 ،220جمادى الأولى 1349هـ1930/م.
ـ ــ،البخيت ،حممد عدنان ،جمعية العربية الفتاة ،النظام الأ�سا�سي ،جملة الندوة جمعية ال�ش�ؤون الدولية ،جملد  ،3العدد  ،1ذو
القعدة 1411هـ� /أيار 1991م.
ـ ــ،البطو�ش ،ب�سام ،حمب الدين اخلطيب وجملته “الفتح” �أمنوذجا ،جريدة الغد.22/10/2005 ،
ـ ــ،جحا ،حممد فريد ،مكتب عنرب ،جملة احلوليات ال�سورية ،م  ،2العدد 1982 ،23م.
ـ ــ،ح�سني ،حممد اخل�ضر .الدعوة للإ�صالح ،الفتح ،م،2ع 6 ،51 ،حمرم 1346هـ.1926/
ـ ــ،اخلطيب ،حمب الدين ،الإ�سالم واجلامعة الع�صبية ،جريدة القبلة ،ع  19 ،25ربيع الثاين 1335هـ� /شباط 1917م.
ـ ــ ،قوميتنا العربية ،جريدة العا�صمة ،العدد  11 ،48ذي القعدة 1338هـ� 17 /أغ�سط�س 1919م.
ـ ــ ،احل�سني بن علي كما ر�أيته يف ثالث �سنوات ،الزهراء ،م ،1ح  ،3ربيع الأول 1343هـ.1924 /
ـ ــ ،حي على الفالح ،جريدة العا�صمة ،ال�سنة الأولى ،العدد  15 ،49ذي القعدة 1338هـ� 11 /أغ�سط�س 1919م.
ـ ـ ـ  ،رجال الغد ،جريدة العا�صمة ،ال�سنة الأولى ،العدد  25 ،52ذي القعدة1338 ،هـ� 12 /أغ�سط�س 1919م.
ـ ــ ،دعامتا اال�ستقالل ،العا�صمة ،ال�سنة الأولى ،العدد  2 ،54ذي احلجة 1338هـ1919 /م.
ـ ــ ،الرتبية اال�ستقاللية ،العا�صمة ،ال�سنة الأولى ،العدد  6 ،96جمادى الأولى 1338هـ 26 /كانون ثاين 1920م.
ـ ــ ،حتت �سلطان الع�صور ،العا�صمة ،العدد  4 ،102جمادى الثانية 1338هـ � 23 /شباط 1920م.
ـ ــ ،املثل الأعلى للعرب ،العا�صمة ،العدد  7 ،104جمادى الثانية 1338هـ1920 /م.
ـ ــ ،امل�صنفون ،الطابعون ،القراء ،العا�صمة ،العدد  ،106ال�سنة  14 ،2جمادى الثانية 1338هـ� 14 /آذار 1920م.
ـ ــ ،افتتاحية العدد الأول ،الفتح ،م ،1ع ،1،اخلمي�س  29ذي القعدة 1344هـ 10 /يونيه .1926
ـ ـ ـ  ،الأ�سباب التي �أدت �إلى ت�أخر امل�سلمني ،الفتح ،م ،1ع 6 ،2ذي احلجة 1344هـ 17 /يونيه .1926
ـ ــ ،العلم والدين يف نظر الدكتور طه ح�سني ،الفتح ،م  ،1ع 6،12حمرم 1345،22هـ 22 /يونيه 1926م.
ـ ــ ،الوطنية ،الفتح،م  ،1العدد  25 ،10ذي القعدة 1346هـ1927 /م.
ـ ــ� ،أمة واحدة ،الفتح ،م ،1العدد  5،16ذي احلجة 1346هـ1927/م.
ـ ــ ،يف م�ؤمتر ال�شبان امل�سلمني ،الفتح ،م  ،5ع � 21 ،208صفر 1349هـ1930/م.
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ـ ـ  ،مد�سو�س على اليهود وعلى امل�سلمني ،الفتح م ،5ع  19 ،212ربيع الأول 1349هـ1930/م.
ـ ــ ،م�صر العربية ،الفتح ،م ،5العدد � 242،22شوال 1349هـ1930/م.
ـ ـ ـ  ،الدفاع عن كرامة الإ�سالم فيما وراء البحار ،الفتح ،م  ،4ع � 2 ،255 ،صفر 1350هـ1931/م.
ـ ــ ،اململكتان العربيتان ،الفتح ،م ،6العدد  22 ،26جمادى الأولى 1350هـ1931 /م.
ـ ــ ،م�صر واال�ستعمار الالتيني يف �شمال �أفريقيا ،الفتح ،م ،7ع 4 ،273جمادى الآخرة 1350هـ1930 /م.
ـ ــ ،حماربة الفنت ،الفتح ،م  ،6ع 5 ،324رجب1351هـ1931/م.
ـ ــ ،الإ�سالم يف ال�صني غابره وحا�ضره ،الفتح ،م ،7ع� ،334شوال 1353هـ.1932/
ـ ــ ،العرب بني االنكليز والفرن�سيني ،العراق و�سوريا .الفتح ،م  ،7ع ،318ربيع الأول 1351هـ.1932 /
ـ ــ ،ملكا العرب ،الفتح ،م ،8العدد  309جمادى الأولى1353 ،هـ1934 /م.
ـ ــ ،فاحتة العام التا�سع ،م،9ع  401،16ربيع الأول 1353هـ1934 /م.
ـ ــ ،املثنى بن حارثة ال�شيباين ينه�ض للعمل ،الفتح ،م  ،10العدد  5 ،465رجب 1354هـ1935 /م.
ـ ـ ـ  ،فراغ يف حياتنا القومية العربية ،م  ،13ع  ،608جمادى الأولى 1357هـ1938 /م.
ـ ــ ،معدن العروبة ومكانة العرب من ر�سالة الإ�سالم� ،صحيفة الفتح ،م ،14العدد  ،66جمادى الآخرة 1358هـ1939/م.
ـ ــ� ،أمنية االحتاد العربي ،جريدة الفتح ،م ،15ع  22 ،29رم�ضان 1359هـ1940 /م.
ـ ــ ،اجلامعة القومية واجلامعة الإ�سالمية ،جريدة الفتح ،م ،19العدد  2 ،742رجب 1359هـ1940 /م.
ـ ــ ،كالنا م�سلمون �أمة واحدة ،ذات �أغرا�ض واحدة ،الفتح ،م ،15العدد  ،705ربيع الآخرة 1359هـ1940 /م.
ـ ـ ــ ،در�س من بالء التع�صب الوطني ،الفتح ،م ،14العدد  14 ،694حمرم 1359هـ.1940/
ـ ــ ،العرب مادة الإ�سالم ،الفتح ،م  ،16العدد  21 ،801جمادى الأولى 1362هـ1942 /م.
ـ ــ ،معدن العروبة ومكان العرب ،الفتح ،م  ،16العدد  ،800جمادى الأولى 1362هـ1943 /م.
ـ ــ ،تقلي�ص اال�ستعمار ،الفتح ،م ،14ع 2 ،851حمرم 1367هـ.1947/
ـ ــ ،ر�شيد ،ر�ضا حممد ،مقا�صد امل�ؤمتر العربي النافعة ،جملة املنار ،م  ،16العدد 1922 ،5م.
ـ ــ ،اللبان ،م�صطفى الرافعي .حما�سن الإ�سالم ،الفتح ،م ،5ع � 7 ،206صفر 1349هـ1930 /م.
ـ ــ ،نعيم ،عبد الباقي �سرور ،كيف ابتد�أت دعوة الإ�سالم ،الفتح م ،1ع ،3حمرم 1345هـ /حزيران 1926م.
ـ ــ ،نوح ،عبداهلل .الإ�سالم يف �أندوني�سيا ،ن�ضال بني احلركة الدينية والوطنية املجردة ،الفتح ،م ،5ع1349 ،241هـ.1926/
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